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RESUMO 
 
SOUZA, H. C. Dr. Universidade Federal de Goiás, dezembro de 2018. Estudo Biotecnológico de 
microplântulas de Physalis angulata Linn. cultivadas in vitro numa abordagem de investigação 
química e biológica. Orientador: Dr. Fabiano Guimarães Silva. Coorientadores: Dra. Ana Helena 
Januário e Dr. Marcos Antônio Soares.  
 
Physalis angulata Linn, Solanaceae, é conhecida no Brasil como Camapú e os extratos ou chás das 
folhas são utilizados na medicina popular no tratamento de malária, asma, hepatite, dermatite e 
reumatismo. Entre seus principais metabólitos secundários, os vitanolideos (como as fisalinas) e 
flavonoides (como a rutina) merecem destaques.  O objetivo deste estudo foi avaliar a influência de 
diferentes qualidades de luz no cultivo in vitro de Physalis angulata, frente à produção de metabólitos 
secundários e atividades biológicas desta espécie. Ademais, objetivou-se também o isolamento e 
identificação de fungos endofíticos de P. angulata in natura, bem como a avaliação do potencial 
esquistossomicida associado aos extratos dos fungos endofíticos isolados. Plântulas de P. angulata 
foram cultivadas in vitro sob diferentes qualidades de luz (branca, azul, verde, vermelha e amarela) 
durante 30 dias. Após este período encontrou-se que o comprimento médio das partes aéreas foi mais 
longo em plântulas cultivadas sob luz amarela (22.83 ± 0.65 cm, 1.62 vezes), vermelha (22.58 ± 0.44 
cm, 1.6 vezes) e luz verde (20.57 ± 0.72 cm, 1.46 vezes), do que plântulas expostas à luz branca (14.13 
± 0.26 cm), sendo que as massas frescas (1.152 ± 0.16 g) e secas (0.078 ± 0.01 g) foram mais elevadas 
em plântulas cultivadas sob luz branca. Quanto à produção de rutina, esta foi mais acentuada sob luz 
azul (2.78 ± 0.05 µg g-1 por massa seca) e luz verde (2.40 ± 0.06 µg g-1 por massa seca). Desta forma, 
as qualidades de luzes afetaram de forma diferente o crescimento de plântulas de P. angulata cultivada 
in vitro, enquanto que as luzes azul e verde promovem maior acumulação de rutina nessa espécie. Na 
atividade esquistossomicida do extrato de P. angulata cultivada sob luz vermelha mostrou 75% de 
ausência de motilidade dos vermes adultos às 72 horas de incubação na concentração 12.5 µg mL-1. Já 
o extrato de P. angulata cultivada sob luz azul, apresentou 100% de ausência de motilidade às 72 horas 
de incubação na concentração 200 µg mL-1. A atividade leishmanicida mostrou que o extrato cultivado 
sob luz verde reduziu a viabilidade de células promastigotas de L. amazonensis em 73.56%, seguido do 
extrato de P. angulata cultivada sob luz vermelha (66.8%). Os valores de CI50 dos extratos testados foi 
de 17.72 µg mL-1 e 12.38 µg mL-1 para a luz verde e luz vermelha, respectivamente. Todos os extratos 
testados apresentaram baixa toxicidade contra linhagem normal de fibroblasto de pulmão humano 
GM07492A. Neste estudo, sugere-se que a produção de flavonoides e esteroides foi estimulada pelas 
luzes branca, azul, vermelha e verde, podendo, podendo ser responsáveis pelas atividades biológicas 
descritas. Os resultados revelaram a identificação de seis fungos endofíticos associados à extratos de P. 

angulata in natura: Aspergillus tubingensis, Aspergillus niger, Trichoderma saturnisporum, Alternaria 

solani, Aspergillus fumigatus e Penicillium oxalicum. Os extratos de A. solani, A. fumigatus e P. 

oxalicum promoveram 25% de ausência de motilidade dos vermes adultos de S. mansoni às 72 horas de 
incubação na concentração de 50 µg mL-1. Já o extrato de A. niger mostrou motilidade diminuída dos 
vermes de 75% nas primeiras 48 horas de incubação, e de 25% no final das 72 horas de incubação. 
Adicionalmente, na triagem de atividade leishmanicida observou-se que o extrato dos fungos A. niger e 
P. oxalicum isolados de P. angulata na concentração de 50 µg mL-1 reduziram em 40.45% e 39.82 % a 
motilidade flagelar de células promastigotas de L. amazonensis, respectivamente. O ensaio de 
citotoxicidade apontou que a viabilidade das células GM07492A foi afetada pela espécie A. tubingensis, 

apresentando IC50 de 696.1 µg mL-1, e pela espécie A. solani, com IC50 de 1464 µg mL-1, sendo, portanto, 
citotóxico para as células GM07492A.Pela análise de HPLC-EM, é possível ainda sugerir que o extrato 
de A. niger promoveu a produção da fisalina 7β-hydrophysalin A com fórmula molecular C28H30O10, 
podendo ser um indicativo da atividade esquistossomicida associada a este fungo. 
O presente trabalho contribui para o conhecimento biotecnológico de P. angulata cultivada in vitro, bem 
como os resultados biológicos obtidos são promissores para a continuidade do estudo químico, com 
vistas ao isolamento e caracterização estrutural dos princípios ativos. 
 
Palavras Chave: Physalis angulata; micropropagação in vitro; estudo fitoquímico; atividade 
antiparasitária; fungos endofíticos. 
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ABSTRACT 
 
SOUZA, H. C. Dr. Universidade Federal de Goiás, December 2018. Biotechnological study of 
Microplantlets of Physalis angulata Linn. cultivated in vitro in a chemical and biological research 
approach. Advisor: Dr. Fabiano Guimarães Silva. Co-advisors: Dra. Ana Helena Januário and Dr. 
Marcos Antônio Soares. 
 
Physalis angulata Linn, Solanaceae, is known in Brazil as Camapú and the extracts or teas from the 
leaves are used in folk medicine in the treatment of malaria, asthma, hepatitis, dermatitis and 
rheumatism. Among its main secondary metabolites, vitanolides (such as fisalins) and flavonoids (such 
as rutin) deserve highlights. The objective of this study was to evaluate the influence of different light 
qualities on the in vitro cultivation of Physalis angulata, in the face of the production of secondary 
metabolites and biological activities of this species. Furthermore, the objective was to isolate and 
identify endophytic fungi of P. Angulata in natura, as well as to evaluate the schistosomiasis potential 
associated with extracts of isolated endophytic fungi. Seedlings of P. Angulata were cultivated in vitro 
under different qualities of light (white, blue, green, red and yellow) for 30 days. After this period it was 
found that the average length of the aerial parts was longer in seedlings cultivated under yellow light 
(22.83 ± 0.65 cm, 1.62 times), Red (22.58 ± 0.44 cm, 1.6 times) and green light (20.57 ± 0.72 cm, 1.46 
times), than seedlings exposed to light White (14.13 ± 0.26 cm), and the fresh masses (1,152 ± 0.16 g) 
and dried (0078 ± 0.01 g) were higher in seedlings cultivated under white light. As to produce rutin, this 
was more pronounced under blue light (2.78 ± 0.05 µg g-1 per dry mass) and green light (2.40 ± 0.06 µg 
g-1 per dry mass). Thus, the qualities of light affected differently the growth of seedlings of P. Angulata 
cultivated in vitro, while the blue and green lights promote greater accumulation of rutin in this species. 
In the schistosomiasis activity of the extract of P. Angulata cultivated under red light showed 75% of 
absence of motility of adult worms at 72 hours of incubation at the concentration 12.5 µg mL-1. The 
extract of P. Angulata cultivated under blue light presented 100% of absence of motility at 72 hours of 
incubation at the concentration 200 µg mL-1. The leishmanidal activity showed that the extract cultivated 
under green light reduced the viability of promastigotes cells of L. Amazonensis in 73.56%, followed by 
the extract of P. Angulata cultivated under red light (66.8%). The IC50 values of the tested extracts were 
17.72 µg mL-1 and 12.38 µg mL-1 for the green light and red light, respectively. All the tested extracts 
showed low toxicity against normal human lung fibroblasts GM07492A. In this study, it is suggested 
that the production of flavonoids and steroids was stimulated by the white, blue, red and green lights, 
and may be responsible for the biological activities described. The results revealed the identification of 
six endophytic fungi associated with extracts of P. Angulata in natura: Aspergillus tubingensis, 

Aspergillus niger, Trichoderma saturnisporum, Alternaria Solani, Aspergillus fumigatus and 

Penicillium oxalicum. The extracts of A. Solani, A. fumigatus and P. Oxalicum promoted 25% of absence 
of motility of the adult worms of S. Mansoni at 72 hours of incubation at the concentration of 50 µg mL-

1. The A. Niger extract showed decreased motility of 75% worms in the first 48 hours of incubation, and 
25% at the end of the 72 hours of incubation. Additionally, in the screening of leishmanidal activity it 
was observed that the extract of fungi A. Niger and P. oxalicum isolated from P. angulata in the 
concentration of 50 µg mL-1 reduced in 40.45% and 39.82% the flagellar motility of promastigotes cells 
of L. Amazonensis, respectively. The cytotoxicity assay showed that the viability of the GM07492A 
cells was affected by the species A. tubingensis, presenting IC50 of 696.1 µg mL-1, and by the species A. 

Solani, with IC50 of 1464 µg mL-1, being therefore cytotoxic to the GM07492A cells. By HPLC-EM 
analysis, it is also possible to suggest that the extract of A. Niger promoted the production of Physalin 7 
β-hydrophysalin A with molecular formula C28H30O10, which may be indicative of the schistosomiasis 
activity associated with this fungus.  
The present work contributes to the biotechnological knowledge of P. Angulata cultivated in vitro, as 
well as the biological results obtained are promising for the continuity of the chemical study, with a 
view to the isolation and structural characterization of active principles.  
 
Keywords: Physalis angulata; In vitro micropropagation; Phytochemical study; Antiparasitic activity; 
Endophytic fungi. 
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1 Introdução Geral 

Apesar de todo avanço da medicina nas últimas décadas, grande parte da população 

dos países em desenvolvimento depende da medicina tradicional para sua atenção primária, 

utilizando práticas tradicionais nos seus cuidados básicos de saúde, em especial plantas 

medicinais ou preparações destas (BRASIL, 2016).  

O uso de plantas como fonte de substâncias terapêuticas é uma das formas mais antigas 

para tratamento de doenças, sendo que até o final do século XIX a maioria dos medicamentos 

era derivado diretamente de plantas ou animais (VEIGA JUNIOR et al., 2005). As plantas 

medicinais são importantes para a pesquisa farmacológica e o desenvolvimento de drogas, não 

somente quando seus constituintes são usados diretamente como agentes terapêuticos, mas 

também como matérias-primas para a síntese, ou modelos para compostos farmacologicamente 

ativos (BRASIL, 2016).  

O Brasil é um dos países com maior variedade de biomas do mundo, refletindo enorme 

riqueza de fauna e flora, abrigando a maior biodiversidade do planeta com mais de 20% do 

número total de espécies da Terra. A razão desta afirmação é facilmente comprovada quando 

se analisa o número de fármacos obtidos a partir de produtos naturais.  Estima-se que 25% dos 

medicamentos atualmente disponíveis foram desenvolvidos direta ou indiretamente a partir de 

plantas medicinais utilizadas na medicina popular para os mais diversos fins (CALIXTO et al., 

2001) – sendo que 11% são considerados essenciais pela Organização Mundial de Saúde 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013). 

Dada a grande riqueza de espécies com potencial para uso na agricultura e na indústria, 

plantas da família Solanaceae se destacam na flora brasileira por ser considerara uma das 

maiores com distribuição geográfica, e pela alta diversidade de espécies de importância 

econômica, alimentícia, ornamentação e por propriedades medicinais (BRITANNICA, 2015). 

Incluso nesta família, sobressai-se o gênero Physalis, com mais de 120 espécies 

herbáceas de hábito perene que são distribuídas principalmente em regiões tropicais e 

temperadas da América, embora existam algumas espécies na Europa e na Ásia (AM; 

NIDAVANI, 2014; ZAMORA-TAVARES et al., 2015). O nome Physalis tem origem grega e 

significa bolha ou bexiga, caracterizadas por um caule espesso, folhas triangularmente ovaladas 

e um cálice inflado na frutificação que encerra uma baga (AGATA et al., 2010). Diversas 

espécies desse gênero apresentam grande importância econômica e na fruticultura (AM; 

NIDAVANI, 2014), por produzirem frutos comestíveis com alto valor nutritivo, ricos em 

carboidratos, vitaminas, minerais, fitoesterois e antioxidantes (KINDSCHER et al., 2012), além 
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de servirem como plantas de ornamentação (MUNIZ; MOLINA; MUNIZ, 2015). 

Adicionalmente, muitas espécies de Physalis também são reconhecidas por sua grande 

importância etnofarmacológica, sendo empregadas na medicina popular há muito tempo para 

tratar diversas doenças (FENG et al., 2016; MEDINA-MEDRANO et al., 2015), como 

antimalárico, anticarcinogênico, antiasmático, bactericida, antiparasitário, entre diversas outras 

moléstias (ZHANG; TONG, 2016). 

Entre as espécies deste gênero, Physalis angulata Linn. vem sendo alvo de interesse 

por apresentar propriedades biológicas e terapêuticas. Na medicina popular, extratos e infusões 

de P. angulata são utilizados para tratar várias doenças, como asma, malária, inflamações, 

hepatite, anemia e infecções (AGRA et al., 2007; RUIZ et al., 2010). Das suas raízes e folhas 

diversos compostos ativos já foram isolados, como diterpenos, ésteres, flavonoides, ceramidas 

e vitaesteroides (LICODIEDOFF; KOSLOWSKI; RIBANI, 2013; ZHANG; TONG, 2016). 

Entre os vitaesteroides, as fisalinas são os compostos ativos mais encontrados em P. angulata 

(ZHANG; TONG, 2016), apresentando diversas propriedades biológicas, como contra células 

cancerígenas renais (WU et al., 2004), ação antinoceptiva (LIMA et al., 2014), antimicrobiana 

(OSHO et al., 2010), tripanomicida (MEIRA et al., 2015), leishmanicida (DA SILVA et al., 

2015a; GUIMARAES et al., 2009), moluscicida (SANTOS et al., 2003), anti-inflamatória (JI 

et al., 2012; SUN et al., 2016), entre outras, o que fornece a esta espécie uma importância 

farmacológica bastante significativa (CURI et al., 2017; TOMASSINI et al., 2000). 

Diante da sua importância medicinal, trabalhos envolvendo espécies do gênero 

Physalis tem sido alvo de pesquisas em propagação (AZLAN et al., 2005; RAMADAN, 2011), 

e técnicas de cultura de tecidos vegetais in vitro têm se mostrado promissoras na produção em 

larga escala, com a finalidade de isolar substâncias de interesse em aplicações biotecnológicas. 

Na cultura de tecidos vegetais in vitro é possível realizar o tratamento com elicitores, os quais 

promovem uma série de reações de defesa da planta, incluindo a acumulação de vários 

compostos ativos (NAMDEO, 2007; RAMIREZ-ESTRADA et al., 2016). Um elicitor abiótico 

de grande importância é a luz, que é usada não apenas como a única fonte de energia da 

fotossíntese (LIU, 2012), mas também como gatilho e modulador de complexos mecanismos 

de desenvolvimento e regulação da planta (TOBIN; SILVERTHORNE, 1985; ZAVALA; 

RAVETTA, 2001; ZORATTI et al., 2014). 

Dependendo da qualidade, intensidade e duração (fotoperíodo) da luz utilizada, 

respostas específicas são desencadeadas em plantas micropropagadas (HIGUCHI; 

HISAMATSU, 2016; KAMI et al., 2010), as quais podem influenciar a fotossíntese, 

morfogênese e processos fisiológicos (HAHN; KOZAI; PAEK, 2000; LIN et al., 2013; NHUT 
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et al., 2003). Lâmpadas com diferentes comprimentos de onda (<400 ultravioleta; 400 a 450 

violeta; 450 a 500 azul; 500-570 verde; 570-590 amarelo; 590-610 laranja / âmbar; 610 a 760 

nm vermelho), podem ser usadas para otimizar respostas específicas em cultura de tecidos 

(SINGH et al., 2015). 

Os efeitos da qualidade de luz em espécies micropropagadas tem chamado a atenção 

de pesquisadores na busca de melhoria nos aspectos morfogênicos e fisiológicos de plantas 

cultivadas in vitro, o que traz novas perspectivas para a produção e compostos com aplicações 

biotecnológicas (BATISTA et al., 2018). Neste aspecto, esta investigação com P. angulata 

cultivada in vitro sob diferentes qualidades de luzes é uma abordagem nova, sem estudos 

preliminares descritos na literatura.  

 

2 Revisão da literatura  

O gênero Physalis tem atraído a atenção de cientistas devido aos seus inúmeros usos 

na medicina popular, e pela ocorrência de compostos ativos com comprovadas atividades 

biológicas.  

Conhecida popularmente no Brasil como camapú, juá, joá de capote e saco de bode, 

P. angulata Lin. é uma espécie com ampla adaptação ecológica, apresentando potencial para 

cultivo comercial e produção no país. Sua reprodução ocorre através de sementes altamente 

germinativas, de ciclo anual e herbáceo, crescendo espontaneamente sob a forma de pequenas 

populações (LORENZI; MATOS, 2002). É frequentemente associada como uma planta 

invasora de lavouras agrícolas, terrenos baldios e jardins, embora em regiões como América 

Central, África e Índia tenha se naturalizado (RAJU; REDDY; RAJARAO, 2007). 

Desta espécie pode-se aproveitar desde a raiz até o fruto, inclusive o cálice que recobre 

o fruto, muito utilizado no artesanato. De seus frutos nutritivos, faz-se geleias, bebidas lácteas, 

iogurtes, sorvetes, conservas e licores (MUNIZ; MOLINA; MUNIZ, 2015). Originária das 

Américas, com centro de diversidade no México (SILVA; AGRA, 2005), está amplamente 

distribuída em regiões tropicais e temperadas do mundo, com destaque para Ásia, África e 

Oceania (Figura 1) (CABI, 2018). No Brasil pode ser encontrada em quase todo o território, 

principalmente nas regiões Norte e Nordeste, geralmente em terrenos baldios e áreas 

perturbadas ou próximas de habitação (SILVA; AGRA, 2005). 
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Figura 1 – Mapeamento de distribuição de P. angulata baseado em publicações referenciais em 
cada país. Pontos em vermelho indicam a presença da espécie. Fonte: (CABI, 2018) 

 

É caracterizada por ser uma planta herbácea, de ciclo anual, de 30 a 70cm de altura, 

iniciando a produção de frutos a partir do 3° ao 4° mês (CAVALCANTE, 1996; LORENZI; 

MATOS, 2002). Os frutos de P. angulata é do tipo baga, carnoso, de coloração amarelo-

esverdeada e arroxeada, com diâmetro entre 1,0 a 1,5 cm (Figura 2a), contendo pequenas e 

numerosas sementes que podem ser facilmente separadas da polpa (LORENZI; MATOS, 

2002), envoltos parcial ou completamente pelo cálice acrescente, inflado, que deriva do 

verticilo (Figura 2b). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2 – Fruto (a) e cálice (b) de P. angulata. Fonte: (MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE 
NATURELLE, 2018) 

 

Os usos populares de P. angulata são numerosos, detendo grande importância na 

medicina tradicional, sendo que suas diferentes partes – raiz, caule, folha, fruto e cápsula do 

a b 
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fruto – tem sido utilizada para diversas enfermidades. A planta inteira é utilizada no reumatismo 

(LORENZI; MATOS, 2002), icterícia, doença hepática, malária, nefrite, hemorragia pós-parto, 

erupções cutâneas (LAWAL et al., 2010). Suas raízes são utilizadas para febre (BOURDY et 

al., 2000), anti-inflamatório, problemas na bexiga, próstata e distúrbios hepáticos (AGRA et al., 

2007; COELHO-FERREIRA, 2009), e suas folhas são descritas para dermatites e inflamações 

cutâneas (BASTOS et al., 2006, 2008; LIN et al., 1992). 

Diversos estudos in vitro e in vivo já foram conduzidos para determinar os potenciais 

biológicos dos extratos de P. angulata. Osho e colaboradores (2010) demostraram que o óleo 

essencial das partes aéreas e raízes de P. angulata possuem propriedades antimicrobianas contra 

Bacillus subtilis e Klebsiella pneumoniae, e antifúngica contra Candida albicans, C. 

stellatoidea e C. Torulopsis. Nas pesquisas de Hwang et al (2004), o extrato etanólico das partes 

aéreas apresentou atividade antibacteriana contra Streptococcus mutans, e, nos trabalhos de 

Pietro et al. (2000), os extratos clorofórmicos mostraram atividade frente Mycobacterium 

tuberculosis, M.  avium, M.  kansaii, M.  malmoense, e M.  Intracellular. Atividades 

antimetastático e antiangiogênico dos extratos também é descrita em células de tecido da 

cavidade oral (LEE et al., 2009), células cancerígenas de colo de útero, mama (HSIEH et al., 

2006), e fígado (WU et al., 2004). 

Outras atividades descritas dos extratos desta espécie incluem a ação leishmanicida 

(DA SILVA et al., 2015a; GUIMARAES et al., 2009), moluscicida (SANTOS et al., 2003), 

anti-inflamatória (JI et al., 2012; SUN et al., 2016). Mais recentemente ensaios in vitro 

determinaram a atividade tripanomicida frente às formas tripomastigotas de Trypanosoma 

cruzi, agente causador da Doença de Chagas (MEIRA et al., 2015). 

1.1 Constituintes fitoquímicos de P. angulata 

A fitoquímica estuda cada grupo da planta desde a estrutura química molecular até as 

propriedades biológicas dos vegetais, objetivando o esclarecimento e registro dos constituintes 

resultantes do metabolismo secundário dos vegetais, através do isolamento e elucidação de suas 

estruturas moleculares (VIZZOTTO; KROLOW; WEBER, 2010). As plantas produzem uma 

larga e diversa ordem de componentes orgânicos divididos em metabólitos primários e 

secundários. Os metabólitos primários possuem função estrutural, plástica e de armazenamento 

de energia. Já os secundários possuem papel importante na adaptação das plantas aos seus 

ambientes, uma vez que estes produtos facilitam a adaptação de uma espécie a determinadas 

situações (FUMAGALI et al., 2008). 
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Contudo, a natureza dos constituintes químicos de uma espécie vegetal é muito 

influenciada por características relacionadas ao local e época de coleta. Fatores como 

sazonalidade, índice pluviométrico, temperatura, altitude, características do solo, presença de 

outras espécies, produção in vitro, etc., são determinantes para a quantidade e qualidade dos 

metabólitos secundários produzido pelas plantas (GOBBO-NETO; LOPES, 2007). Os 

metabólitos secundários são os principais constituintes químicos nas plantas, e são divididos 

em três grupos distintos quimicamente: alcaloides, compostos fenólicos e terpenos (SIMÕES 

et al., 2010). 

Levando em conta o nível de oxidação biogenética, Physalis é o gênero mais evoluído 

na família Solanaceae devido à presença de metabólitos polioxigenados (TOMASSINI et al., 

2000). Nos últimos 20 anos mais de 200 compostos químicos já foram obtidos a partir do gênero 

Physalis, incluindo diterpenos, alcaloides, ésteres, flavonoides, esteroides, compostos 

fenólicos, vitaesteroides, entre outros (NU; HUONG; VAN, 2016; ZHANG; TONG, 2016). 

Os compostos fenólicos são substâncias que possuem pelo menos um anel aromático 

no qual, ao menos um hidrogênio é substituído por um grupamento hidroxila. Esses compostos 

são sintetizados a partir de duas rotas metabólicas principais: a via do ácido chiquímico e a via 

do ácido mevalônico (CARVALHO; RODRIGUES; SANTOS, 2012). Os principais compostos 

fenólicos são classificados em várias classes, de acordo com o tipo e número de anéis fenólicos, 

e em subclasses, quando associados com carboidratos e formas polimerizadas (SIMÕES et al., 

2010), podendo-se dividir em flavonoides (antocianinas, flavonóis e seus derivados) e ácidos 

fenólicos (ácidos benzoico, cinâmico e seus derivados) e cumarinas (ANGELO; JORGE, 2007). 

Dentre os compostos fenólicos, merece destaque os flavonoides, por serem polifenois 

importantes largamente distribuídos no reino vegetal, que são sintetizados e acumulados em 

praticamente todos os tecidos vegetais (LICODIEDOFF; KOSLOWSKI; RIBANI, 2013). Estes 

apresentam diversas aplicações biológicas e terapêuticas, sendo capacidade antioxidante uma 

das mais importantes dessas propriedades, uma vez que a oxidação causa danos a ácidos 

nucléicos, proteínas, lipídios e outras moléculas, produzindo efeitos cardiovasculares, doenças 

neurodegenerativas e câncer (AMES; SHIGENAGA; HAGEN, 1993).   

Espécies do gênero Physalis vem sendo analisadas quanto à presença de compostos 

fenólicos, como ácido fenólico, quercetina, kaempferol e flavonoides, com diversas aplicações 

biológicas, como com potencial antidiabético (ZHANG et al., 2018), antiulceroso (WANG et 

al., 2018), e antioxidante (GOMES et al., 2016). Das espécies P.  alkekengi var. franchetii (HU 

et al., 2018; ZHANG et al., 2018), P. longifolia (ZHANG et al., 2011), P. solanacea (MEDINA-

MEDRANO et al., 2015), e P. angulata (ISMAIL; ALAM, 2001), já foram isoladas mais de 
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mais 14 flavonoides, com destaque para a luteolina, quercetina e rutina (ZHANG; TONG, 

2016). 

A rutina é um flavonoide glicosídico resultante da combinação das duas principais vias 

dos compostos fenólicos – a via do chiquimato e a via do acetato (BECHO; MACHADO; 

GUERRA, 2009), a qual apresenta ampla gama de propriedades terapêuticas, como 

antioxidante (AL-DHABI et al., 2015), antidiabético, anti-hipertensivo e anti-

hipercolesterolemia (SHARMA et al., 2013), moluscicida (EL-SHEIKH et al., 2012) e 

leishmanicida (SAKI et al., 2015). 

Inserido dentro dos esteroides, os vitaesteroides é um grupo de metabólitos muito 

comum na família Solanaceae, compreendendo substâncias químicas que reproduzem o 

esqueleto do ergostano intacto ou modificado (Figura 3), com função lactônica (C-26) que 

fornece uma diversidade de estruturas que se classificam em vitanolidos, vitafisalinas, 

acnistinas, ixocarpolactonas, perulactonas e fisalinas (TOMASSINI et al., 2000). 

 

Figura 3 – Esqueleto ergostano (à esquerda) e a formação do núcleo básico das fisalinas (à direita). 
Fonte: Silva (2007) 

 

Entre os vitaesteroides, as fisalinas são os compostos ativos mais encontrados no 

gênero Physalis, principalmente nas espécies P. alkekengi var. franchetii e P. angulata 

(ZHANG; TONG, 2016). Quimicamente denominadas de lactonas sesquiterpênicas esteroidais, 

as fisalinas são moléculas de estruturas bastante complexas. Através da ação enzimática, o 

esqueleto ergostano sofre modificações estruturais gerando o núcleo básico esteroidal do tipo 

13,14-seco-16,24-ciclo-ergostano, carbonilados em C-15 (Figura 4) (KINDSCHER et al., 2012; 

TOMASSINI et al., 2000). 

Atualmente, encontram-se descritas na literatura dezenove fisalinas elucidadas de 

várias espécies de Physalis (ZHANG; TONG, 2016), e, entre estas, destacam-se, devido aos 

inúmeros trabalhos científicos, as fisalinas B, D, F e G, as quais se diferenciam entre si apenas 

pelo padrão de oxigenação na ligação C5/C6 do anel B (AM; NIDAVANI, 2014). 
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Figura 4 – Esqueleto básico das Fisalinas. Fonte: Tomassini et al. (2000). 

 

A fisalina F, por exemplo, possui forte ação contra células cancerígenas renais (WU et 

al., 2012), e contra a leishmaniose cutânea (GUIMARAES et al., 2009); enquanto que a fisalina 

B tem potencial de induzir a apoptose de células cancerosas de melanoma (HSU et al., 2012), 

e as fisalinas A e B tem ação androgênica contra o câncer de próstata (HAN et al., 2011).  

As fisalinas B, D, F e G apresentam forte propriedade antinoceptiva associados a 

eventos centrais (LIMA et al., 2014). Isoladamente a fisalina D detém ação anti micobacteriana 

contra Mycobacterium tuberculosis (PIETRO et al., 2000). A fisalina E apresenta ação anti-

inflamatória (PINTO et al., 2010), a fisalina H possui atividade imunossupressora na ativação 

de células T, tanto in vitro quanto in vivo (YU et al., 2010b), e a fisalina U forte ação citotóxica 

(DAMU et al., 2007). 

1.2 Técnicas de identificação e quantificação de compostos 

2.1.1 Cromatografia 

A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) é um tipo de cromatografia que 

emprega pequenas colunas, recheadas de materiais especialmente preparados e uma fase móvel 

que é eluída sobre altas pressões. Seu princípio se baseia na separação de compostos orgânicos 

por afinidade química entre a fase estacionária da coluna e os eluentes (CIOLA, 1998).  

O uso do CLAE se mostra uma ferramenta útil na identificação rápida de compostos 

através de comparação com respectivos padrões já anteriormente isolados na espécie vegetal. 

O CLAE tem a capacidade de realizar separações e análises quantitativas de uma grande 
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quantidade de compostos presentes em uma amostra, em escala de tempo de poucos minutos, 

com alta resolução, eficiência e sensibilidade.  Acoplado ao equipamento de separação existe 

sempre um detector. O detector mais utilizado, devido sua versatilidade é o de Ultravioleta 

(UV). O detector de varredura de diodo, que faz uma varredura tanto no comprimento de luz 

visível quanto no UV, também é largamente empregado em pesquisa química. Os compostos 

químicos que apresentam grupos cromóforos podem ser identificados nestes tipos de detectores 

em diversos comprimentos de onda (COLLINS; BRAGA, 1988).  

2.1.2 Espectrometria de massas 

Espectrometria de massas (EM) é uma técnica analítica extremamente valiosa em que 

moléculas em uma amostra são convertidas em íons em fase gasosa, que são subsequentemente 

separados no espectrômetro de massas de acordo com sua razão massa (m) sobre a carga (z), 

m/z (WILSON; WALKER, 2010). 

Embora exista várias estratégias para separação e detecção, a etapa de ionização é 

aquela com o maior número de diferentes estratégias. Isso se deve à grande variedade de tipos 

de amostras e espécies de interesse. Amostras sólidas, líquidas ou gasosas contendo espécies 

voláteis ou não e com interesses voltados desde a análise elementar até a composição de 

proteínas requerem diferentes processos de ionização. Uma vez gerados os íons, os processos 

de separação e detecção podem ser escolhidos de acordo com características mais ou menos 

comuns como sensibilidade, resolução e precisão de m/z e custo (MORAES; DO LAGO, 2003). 

O espectro de massa é um gráfico que mostra a abundância (intensidade) relativa de 

cada íon que aparece como picos com m/z definidos. Neste sentido, íons podem ser produzidos 

a partir de uma molécula neutra pela remoção ou adição de um elétron ou próton. As análises 

nos espectrômetros de massas podem ser feitas no modo de análise de íons positivo ou negativo 

(WILSON; WALKER, 2010).  

Na espectrometria de massas com ionização de electrospray (IES-EM) o processo de 

ionização das moléculas ocorre pela nebulização de gotículas (nanolitros) de uma solução em 

um campo elétrico intenso, formando gotículas altamente carregadas. Quando o solvente 

evapora, formam-se íons moleculares de simples ou múltiplas cargas. Podem ser formados íons 

positivo (+) ou negativo (-), de acordo com o campo eléctrico aplicado. No modo positivo, 

observam-se adutos alcalinos (protonados) dos analitos e, no modo negativo, os íons são 

desprotonados (VESSECCHI et al., 2011). 
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A técnica de ionização por electrospray apresenta uma enorme versatilidade e é uma 

importante ferramenta nos mais variados estudos desde a identificação e quantificação de 

espécies inorgânicas e organometálicos até medidas isotópicas e especiação (MORAES; DO 

LAGO, 2003).  

Segundo Tomassini e colaboradores (2000), a espectrometria de massas é um método 

muito útil de identificação de vitaesteroides, como as fisalinas, consideradas os principais 

compostos ativos responsáveis por inúmeras atividades biológicas do gênero Physalis. 

Contudo, o padrão de fragmentação das fisalinas ainda não está bem definido pelos 

pesquisadores, apesar de Mulchandani et al. (1979) quando estudaram o espectro da fisalina D 

(m/z 544) e derivados, apresentaram algumas características em comum, como por exemplo, o 

íon m/z próximo de 322. Em outro trabalho conduzido por Januário et al. (2002), quando em 

pesquisa sobre atividades antibacterianas de fisalinas, identificou o íon m/z 329 nos espectros 

de massas das fisalinas D (m/z 545) e F (m/z 527), bem como o íon m/z 171 nos espectros das 

fisalinas D, F e B (m/z 511). Diversos padrões semelhantes foram encontrados em várias 

fisalinas nos estudos de Zheng et al. (2012) e Huang et al. (2014). 

1.3 Cultura de tecidos vegetais 

A cultura de tecidos vegetais é uma técnica recente, sendo implementada a partir da 

década de 1960 (CARVALHO; RODRIGUES; SANTOS, 2012) com importante posição na 

propagação comercial e industrial de plantas, no melhoramento genético, no manejo, no 

intercâmbio e na conservação de germoplasma e em outras aplicações, como as pesquisas em 

fisiologia vegetal e produção in vitro de metabólitos secundários (CARVALHO; VIDAL, 

2003).  

Por cultivo de tecidos vegetais, ao qual também se faz referência como cultivo in vitro 

ou micropropagação, entende-se o conjunto de metodologias que permitem o crescimento e a 

multiplicação de células, tecidos, órgãos ou partes de órgãos de uma planta (explante) dentro 

de recipientes semi herméticos, sobre um meio nutritivo em condições assépticas, ambientais 

(como a iluminação), temperatura, entre outras (CID, 2010). Esta técnica se baseia 

principalmente no aproveitamento da totipotência das células vegetais, ou seja, na capacidade 

de produzir órgãos, como brotos e/ou raízes ou embriões somáticos que regeneram uma planta 

completa (CARVALHO et al., 2005).  

Por meio da cultura de tecidos consegue-se solucionar vários dos problemas 

relacionados ao desenvolvimento de plantas, pois se obtêm mudas isentas de patógenos, pragas 
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ou doenças, uniformes, em maior número, em menor tempo, menor espaço físico, taxas mais 

elevadas de multiplicação e com menos danos ambientais (ALVES et al., 2007). A partir de 

uma única planta, os clones são reproduzidos mantendo todas as características de interesse da 

planta matriz.  

A composição do meio de cultura é primordial para a planta, pois concentra os 

nutrientes necessários para seu desenvolvimento, como água, vitaminas, sais inorgânicos, 

fitoreguladores e fontes de carbono (FARIA et al., 2004; FLORES; MALDANER; 

NICOLOSO, 2006), sendo o meio MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962) o mais comum 

utilizado nesta técnica (TORRES et al., 2001). 

Na cultura de tecidos também é possível utilizar elicitores – agentes químicos, físicos 

e biológicos – capazes de estimular mecanismos de defesa das plantas, promovendo o 

metabolismo para proteger a célula e/ou a planta inteira (RAMIREZ-ESTRADA et al., 2016). 

A elicitação é uma das técnicas mais eficazes atualmente utilizadas para melhorar a produção 

de compostos químicos de interesse, como os metabólitos secundários (AMORIM, 2003). O 

efeito dos elicitores depende de muitos fatores, tais como: concentração, tempo de elicitação e 

o estádio de crescimento da cultura no momento da estimulação. Os elicitores, dependendo de 

como agem no vegetal, podem se bióticos ou abióticos (DAKORA; MATIRU; KANU, 2015). 

A luz é considerada um elicitor abiótico fundamental para as plantas, atuando direta 

e/ou indiretamente no crescimento e desenvolvimento da planta, promovendo modificações na 

produção de metabólitos (ZAVALA; RAVETTA, 2001; ZORATTI et al., 2014). As plantas 

respondem especificamente à intensidade e qualidade de luz (CASIERRA-POSADA; PEÑA-

OLMOS, 2015), e desta forma é necessário otimizar a qualidade de luz na faixa espectral 

correspondente a ação dos diferentes fotorreceptores tais como os criptocromos e fototropinas. 

As absorções da luz através destes fotorreceptores induzem respostas fotomorfogênicas nas 

plantas (DE LUCAS; PRAT, 2014). 

As plantas requerem luz ao longo de toda a sua vida útil desde a germinação até a 

produção de flores e sementes. Três parâmetros de crescimento de luz utilizados na produção 

de mudas: qualidade, quantidade e duração da luz, sendo que todos os três parâmetros têm 

efeitos diferentes no desempenho da planta (NISHIO, 2000). Quantidade de luz ou a intensidade 

da luz é o principal parâmetro que afeta aspectos morfogênicos, como a fotossíntese. No 

entanto, a qualidade da luz (distribuição espectral da radiação) interfere no tempo de floração e 

no desenvolvimento da planta, em especial nas regiões de comprimento de onda azul e 

vermelha. Já a duração (fotoperíodo) afeta principalmente a floração (SINGH et al., 2015). 
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A luz é um dos mais importantes fatores ambientais que afeta a biossíntese de 

flavonoides em plantas (HUCHÉ-THÉLIER et al., 2016), permitindo a relação dose-resposta 

positiva (KOYAMA et al., 2012; ROBERTS; PAUL, 2006).  

Apesar da intensidade da luz poder afetar positivamente a acumulação de metabólitos, 

os efeitos da qualidade da luz são mais complexos e frequentemente relatados com uso de 

diferentes tipos (LI; KUBOTA, 2009). Por exemplo, foi observado o melhoramento na 

produção de flavonoides e compostos fenólicos sob diferentes qualidades de luz em folhas e 

rizomas de Zingiber officinale (GHASEMZADEH et al., 2010), e em folhas de Lactuca sativa 

a qualidade de luz afetou positivamente a produção de carotenoides, polifenois e antioxidantes 

totais nesta espécie (JOHKAN et al., 2010).  

A luz azul, especificamente, induz ativamente a biossíntese de fenilpropanoide, 

flavonoides, flavona e flavonol (OUYANG et al., 2015), e a luz vermelha favoreceu as 

atividades antioxidante em plantas de Pisum sativum (WU et al., 2007). No entanto, estudos 

demostram que os potenciais biológicos de flavonoides dependem da sua concentração e do 

perfil de acumulação dentro dos tecidos vegetais (LOGANAYAKI; SIDDHURAJU; 

MANIAN, 2013; STANKOVIĆ, 2011), e por isso, a biossíntese de flavonoides, em culturas de 

tecidos vegetais in vitro, em resposta à intensidades e qualidades de luz precisa ser melhor 

compreendido. 

1.4 Doenças Tropicais Negligenciadas 

As doenças tropicais negligenciadas (DTN) é um grupo diverso de doenças 

transmissíveis que acometem pessoas mais pobres, que vivem sem saneamento adequado e em 

estreito contato com vetores infecciosos e animais domésticos. Mais de um bilhão de pessoas 

em todo mundo são afetadas pelas doenças negligenciadas, principalmente em países tropicais 

e subtropicais, levando a gastos de bilhões de dólares a cada ano (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2017).  

Na América Latina e no Caribe as infecções mais prevalentes provadas pelas DTN que 

afetam os mais pobres incluem, entre outras, a dengue, doença de Chagas, esquistossomose, 

leishmaniose, tracoma e hanseníase (HOTEZ et al., 2008), sendo que o Brasil detém o maior 

número de DTN do ocidente, possuindo quase todos os casos de tracoma, hanseníase, 

esquistossomose, e, nas Américas, a maior parte da leishmaniose visceral, ancilostomíase, 

dengue, e metade dos casos ascaridíase. Além disso, o Brasil é o líder no ranking mundial do 

número de caso da doença de Chagas (HOTEZ, 2014), sendo que no país houveram mais de 58 
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mil mortes decorrentes desta doença. Seguindo a doença de Chagas, a esquistossomose e a 

leishmaniose são as outras duas DTN com maior letalidade no Brasil, ocasionando milhares de 

mortes nos últimos anos (MARTINS-MELO et al., 2016). 

Para as várias DTN os medicamentos existentes trazem problemas que limitam a sua 

utilidade em locais com poucos recursos, tais como alto custo, baixa adesão, baixa eficácia, 

demasiadamente tóxicos, resistência medicamentosa, entre outros, e, por isso, há uma 

necessidade urgente e contínua de encontrar novos compostos contra estas doenças (ANNANG 

et al., 2015; NWAKA; HUDSON, 2006). 

No entanto, apesar da ciência e a tecnologia serem suficientemente avançadas para 

fornecer fármacos para o combate das DTN, muito poucos novos medicamentos estão sendo 

desenvolvidos, uma vez que há um interesse comercial limitado no desenvolvimento de terapias 

melhoradas, tendo em vista que o retorno sobre o investimento é baixo e não garantido 

(TROUILLER et al., 2001). Para se ter uma ideia, entre 2000 e 2009 apenas 26 novos 

medicamentos e vacinas para DTN foram comercializados, sendo que destes, apenas 13 foram 

adicionados à lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde (COHEN; 

DIBNER; WILSON, 2010). 

Frente à necessidade de encontrar novos fármacos que sejam mais eficazes, mais 

baratos e seguros, diversas estratégias de descoberta de compostos vêm sendo utilizadas, como 

a utilização de produtos naturais, em especial as plantas medicinais, as quais possuem uma 

diversidade estrutural necessária para servirem de modelo para novas moléculas bioativas 

(ANNANG et al., 2015). 

2.1.3 Esquistossomose  

Entre as parasitoses que afetam o homem, a esquistossomose é uma das mais 

disseminadas no mundo, ocupando o segundo lugar depois da malária, dada sua importância e 

repercussão socioeconômica. É uma das doenças de maior prevalência entre aquelas veiculadas 

pela água, representando em diversos países um dos principais riscos à saúde das populações 

rurais e das periferias das cidades (BRASIL, 2017a).  

A esquistossomose é uma doença negligenciada que afeta mais de 258 milhões de 

pessoas no mundo todo, sendo que aproximadamente 20 milhões apresentam consequências 

graves da doença. Esta parasitose está distribuída em 78 países dos continentes africano, 

asiático e americano e, cerca de 800 milhões de pessoas estão expostas ao risco de contrair uma 
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das esquistossomoses, principalmente através da água infectada nas atividades agrícolas, 

domésticas e no lazer (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018a).  

Causada pelo parasita trematódeo da espécie Shistosoma mansoni, conhecido no Brasil 

com o nome popular de doença do caramujo ou barriga d’agua, a esquistossomose apresenta no 

Brasil uma extensa distribuição geográfica refletindo um sério problema de saúde pública 

(BRASIL, 2017a). O ciclo de vida desse parasita envolve um hospedeiro intermediário 

representado no Brasil por caramujos da espécie Biomphalaria glabrata, e sendo considerando 

o principal vetor nas Américas do Sul e Central (SÁ et al., 2017).  

A esquistossomose afeta principalmente as comunidades pobres e rurais, 

particularmente as populações agrícolas e de pesca. Mulheres que fazem tarefas domésticas na 

água infestada, tais como lavar roupas, também estão em risco. Além disso, a higiene 

inadequada e contato com a água infectada fazem das crianças alvos potenciais da infecção 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013). Para o controle da esquistossomose, além do 

manejo das populações de caramujos, o tratamento dos pacientes infectados é essencial como 

forma de redução do risco de transmissão da doença (SAEED et al., 2016) 

A infecção severa crônica desta doença pode resultar em hipertensão portal 

caracterizada por hepatoesplenomegalia, varizes esofágicas e ascite. Pela inexistência de 

vacinas e de ações eficazes em saúde pública, as drogas são as principais ferramentas no 

controle da esquistossomose. Como fármaco de escolha no tratamento, o Praziquantel é 

esquistossomicida mundialmente aceito e recomendado pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), sendo efetivo contra todas as espécies de Schistosoma (FRIEDMAN et al., 2018).  

No entanto, este composto apresenta efeitos colaterais como desconforto abdominal, 

cefaleia, tontura e sonolência, febre e mialgia, sendo que a administração em grávidas deve ser 

evitada, pois pode provocar abortos (STELMA et al., 1995).  

 Frente aos problemas do uso do Praziquantel, a não existência de uma vacina e as 

falhas na tentativa de erradicar o molusco vetor, faz com que a esquistossomose permaneça 

como uma das mais prevalentes infecções parasitárias, o que justifica a continuidade de 

pesquisas para o desenvolvimento de novos fármacos (SANGHVI; HOTEZ; FENWICK, 

2013). 

2.1.4 Leishmaniose 

A leishmaniose é uma doença infecciosa, porém, não contagiosa, causada por parasitas 

do gênero Leishmania, sendo que estes se multiplicam no interior dos macrófagos, afetando o 
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sistema imunológico do hospedeiro. Há dois tipos de leishmaniose: a tegumentar ou cutânea e 

a leishmaniose visceral ou calazar. A leishmaniose tegumentar caracteriza-se por feridas na pele 

que se localizam com maior frequência nas partes descobertas do corpo. Tardiamente podem 

surgir feridas nas mucosas do nariz, da boca e da garganta. Essa forma de leishmaniose é 

conhecida como “ferida brava”. A leishmaniose visceral é uma doença sistêmica, pois, acomete 

vários órgãos internos, principalmente o fígado, o baço e a medula óssea. Esse tipo de 

leishmaniose acomete essencialmente crianças de até dez anos; após esta idade se torna menos 

frequente. É uma doença de evolução longa, podendo durar alguns meses ou até ultrapassar o 

período de um ano (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018b). 

A leishmaniose é transmitida por insetos hematófagos (que se alimentam de sangue) 

conhecidos como flebótomos ou flebotomíneos. Os flebótomos medem de 2 a 3 milímetros de 

comprimento e, devido ao seu pequeno tamanho, são capazes de atravessar as malhas dos 

mosquiteiros e telas. Apresentam cor amarelada ou acinzentada e suas asas permanecem abertas 

quando estão em repouso. Seus nomes variam de acordo com a localidade; os mais comuns são: 

mosquito palha, tatuquira, birigui, cangalinha, asa branca, asa dura e palhinha. O mosquito 

palha ou asa branca é mais encontrado em lugares úmidos, escuros, onde existem muitas plantas 

(BVS, 2007). 

É uma doença que ocorre em países de clima tropical e subtropical, e está associada à 

desnutrição, deslocamento da população para áreas endêmicas, condições precárias de 

habitação, desmatamento florestal, entre outras, sendo responsável por altos índices de 

morbidade humana em diversas áreas do mundo. De acordo com a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), estima-se que 1,3 milhões de pessoas são infectadas, causando mais de 20 mil 

mortes anualmente, ainda, cerca de 310 milhões de pessoas, vivem em áreas de risco em contrair 

a doença (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018b). 

Diversas drogas são administradas para controlar a leishmaniose tais como a 

anfotericina B, Pentamidina e Miltefosina, no entanto, na maioria das vezes apresentam eficácia 

limitada e inúmeras reações adversas, comprometendo o tratamento do paciente (BRASIL, 

2017b; NWAKA; HUDSON, 2006). 

A necessidade de tratamentos com maior eficácia e segurança vem estimulando 

pesquisas com produtos naturais de plantas com atividade antileishmania, uma vez que os 

vegetais possuem uma diversidade química de metabólitos secundários estruturalmente únicos. 
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1.5 Fungos endofíticos 

Microrganismos endofíticos são aqueles que vivem no interior de plantas sem causar 

aparentemente nenhum dano a seus hospedeiros. Além de exercerem diversas funções de 

importância para o hospedeiro, esses microrganismos são potencialmente úteis na agricultura e 

na indústria, sobretudo na farmacêutica e de defensivos agrícolas. Por se constituírem em 

potenciais substitutos de produtos químicos, ao exercerem ações de biocontrole e/ou promoção 

de crescimento de plantas, favorecendo a preservação do ambiente, vem sendo apontados como 

alternativa viável para sistemas de produção agrícola ecológica e economicamente sustentáveis 

(SANTOS; VARAVALLO, 2011). 

 A obtenção de substâncias de interesse econômico, como enzimas, antibióticos e 

outros fármacos, a partir de microrganismos endofíticos, tem sido frequentemente relatada na 

literatura científica. Exemplo disso é o taxol, poderoso anticancerígeno que anteriormente era 

obtido apenas da exploração da planta Taxus brevifolia e, agora pode ser obtido de diferentes 

gêneros de fungos endofíticos (STROBEL et al., 1993; ZHAO et al., 2018). 

A palavra endofítico significa “dentro da planta” (do grego endo, significa dentro, e 

phytón, mesmo que planta). Foram conhecidos, pela primeira vez, em 1887, onde foi relatado 

a presença de microrganismos em tecidos de plantas.  

Entre os microrganismos endofíticos existentes, os fungos são os mais comumente 

isolados, e mais estudados como fonte de metabólitos especiais (PAMPHILE et al., 2018). Os 

fungos endofíticos são um grupo diversificado de ascomicetos definidos por sua ocorrência 

assintomática nos tecidos vegetais. Normalmente, centenas de espécies de endófitos podem ser 

isolados de uma única planta, sendo que pelo menos um é específico ao hospedeiro (AZEVEDO 

et al., 2000; BORGES, 2008). 

Um dos benefícios da relação simbiótica endófito-hospedeiro é o fornecimento de 

nutrientes e compostos necessários para o fungo completar seu ciclo de vida. Já para a planta, 

os produtos sintetizados por endofíticos tornam as plantas mais resistentes a nematóides, insetos 

e herbívoros, podendo também levá-las a crescimento mais rápido, devido à produção de 

fitormônios (DUTTA et al., 2014; KAUL et al., 2012). 

As espécies de fungos endofíticos podem variar de acordo com o hospedeiro, 

distribuição geográfica, idade da planta, condições ecológicas e sazonais, incluindo-se a altitude 

e precipitação. Uma ou duas espécies podem ser dominantes como endofíticas em determinado 

hospedeiro, enquanto outras são pouco frequentes (ARNOLD et al., 2003). 
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Os fungos são considerados uma importante fonte de novos compostos para usos 

terapêuticos e, de fato, diversos medicamentos utilizados nos centros de saúde são derivados de 

metabólitos destes microrganismos. Portanto, a aplicação biotecnológica de microrganismos 

endofíticos abrange uma diversidade de funções farmacológicas e agronômicas, como síntese 

de novos fármacos e biocontrole de insetos e pragas. 

  

3 Objetivos 

1.6 Geral  

Avaliar a influência de diferentes qualidades de luz no cultivo in vitro de Physalis 

angulata frente à produção de metabólitos secundários e atividades biológicas desta espécie.  

1.7 Específicos 

a) Cultivar e estabelecer in vitro de plântulas de P. angulata irradiadas sob diferentes 

qualidades de luzes; 

b) Determinar o efeito de diferentes qualidades de luzes no crescimento e produção 

de rutina em P. angulata cultivadas in vitro sob diferentes qualidades de luzes; 

c) Avaliar o potencial antiparasitário de extratos de P. angulata cultivadas in vitro 

sob diferentes qualidades de luzes; 

d) Isolar, caracterizar e determinar o potencial esquistossomicida de fungos 

endofíticos isolados de P. angulata in natura. 
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EFEITOS DA QUALIDADE DE LUZ NO CRESCIMENTO DE PLÂNTULAS DE Physalis 

angulata Linn. CULTIVADAS in vitro. 
 

 

Herbert Cristian de Souza1, Luís Cláudio Kellner Filho3, Marlete Ferreia de Brito2, Alessandra Cristina 
Boffino de Almeida Monteiro Hara2, Maria Leonor Beneli Donadon4, Rosemeire Cristina Linhari 
Rodrigues Pietro4, Ana Helena Januário3, Fabiano Guimarães Silva2* 
 
1. Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade – Rede Pró-Centro-Oeste. IPTSP-UFG. 

74001-970. Goiânia – GO. Brasil.    
2. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Rio Verde (GO). Rodovia Sul Goiana, 

Km 01, s/n - Zona Rural. 75901-970. Rio Verde – GO. Brasil.  
3. Universidade de Franca – UNIFRAN – SP. Av. Dr. Armando de Sales Oliveira, 201 - Parque Universitário. 

14404-600. Franca – SP. Brasil.  
4. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP. Rodovia Araraquara-Jaú - Machados, 

14800-901. Araraquara – SP. Brasil.  
 
 

*Autor correspondente: <fabianoifgoiano@gmail.com>  
 
 

Resumo 

Conhecida no Brasil como Camapú, Physalis angulata Linn. é uma planta com grande importância na 
medicina popular por suas várias propriedades terapêuticas e pela produção de compostos ativos. 
Plântulas de P. angulata foram cultivadas in vitro sob diferentes qualidades de luz (branca, azul, verde, 
vermelha e amarela) com irradiância de 50 m-2 s-1 e fotoperíodo de 16 h. Após 30 dias de cultivo foi 
avaliado comprimento das partes aéreas, número de folhas, matéria fresca e seca, e teor de rutina. O 
conteúdo deste flavonoide foi determinado por HPLC-DAD. O comprimento médio das partes aéreas 
foi mais longo em plântulas cultivadas sob luz amarela (22.83 ± 0.65 cm, 1.62 vezes), vermelha (22.58 
± 0.44 cm, 1.6 vezes) e luz verde (20.57 ± 0.72 cm, 1.46 vezes), do que plântulas expostas à luz branca 
(14.13 ± 0.26 cm). Não houve diferenças quanto ao número médio de folhas em plântulas sob as demais 
luzes, quando comparadas à luz branca (controle). As massas frescas (1.152 ± 0.16 g) e secas (0.078 ± 
0.01 g) foram mais elevadas em plântulas cultivadas sob luz branca. No entanto, a produção de rutina 
foi maior sob luz azul (2.78 ± 0.05 µg g-1 por massa seca) e luz verde (2.40 ± 0.06 µg g-1 por massa 
seca). Desta forma, as qualidades de luzes afetaram de forma diferente o crescimento de plântulas de P. 

angulata cultivada in vitro, enquanto que as luzes azul e verde promovem maior acumulação de rutina 
nessa espécie. 
 
 
Palavras-chave: Cultura de tecidos, Physalis angulata, Qualidades de luz, Rutina. 
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1 Introdução 

Conhecida popularmente no Brasil como camapú, Physalis angulata Linn. é uma 

espécie frutífera da família Solanaceae, com ampla adaptação ecológica e distribuição em 

regiões tropicais e temperadas do mundo (AM; NIDAVANI, 2014; BASTOS et al., 2006). P. 

angulata é utilizada para fins medicinais como analgésico, sedativo, antirreumático, 

antidiurético, anti-inflamatório, antimalárico, antiasmático, problemas na bexiga, próstata, 

distúrbios hepáticos (BASTOS et al., 2006, 2008; LIN et al., 1992; ZHANG; TONG, 2016), 

além de forte atividade citotóxica in vitro e in vivo frente à vários tipos de células cancerosas, 

incluindo mama, leucemia, pulmão, cólon, colo do útero e melanomas (HSEU et al., 2011; 

ISMAIL; ALAM, 2001; WU et al., 2004).  

Diversos constituintes químicos já foram isolados das raízes, caules e folhas de P. 

angulata, com destaque para os vitanolídeos, fisalinas e compostos fenólicos (LICODIEDOFF; 

KOSLOWSKI; RIBANI, 2013; TOMASSINI et al., 2000; ZHANG; TONG, 2016). Os 

compostos fenólicos são sintetizados e acumulados em diversos tecidos dos vegetais, sendo que 

os flavonoides e ácidos fenólicos se destacam por possuírem inúmeras propriedades biológicas 

e terapêuticas (ZHANG; CUI, 2005), como em distúrbios cardiovasculares, doenças 

neurodegenerativas e como antioxidante (MALDONADO et al., 2015; MEDINA-MEDRANO 

et al., 2015; PÉREZ-CASTORENA et al., 2013). Estudos de Medina-Medrano et al (2015) 

demostraram que as folhas de P. angulata é o local de maior acúmulo de compostos fenólicos, 

sendo o flavonoide rutina encontrada como um composto dominante em praticamente todas as 

espécies de Physalis. 

Diante da sua importância medicinal e por apresentar alguns entraves para sua 

produção comercial, estudos envolvendo espécies do gênero Physalis tem sido alvo de 

pesquisas em micropropagação e estudos para elucidação de compostos bioativos de interesse 

farmacêutico (RAMADAN, 2011; RAMASUBBU, 2009).  

Desta forma, técnicas de cultura de tecidos vegetais in vitro têm se mostrado 

promissoras na produção de espécies em larga escala, com vantagens na produção de mudas de 

alta qualidade, com mais velocidade e melhorando a produção de metabólitos com potencial 

farmacológico (DEBNATH; MALIK; BISEN, 2006; HUCHÉ-THÉLIER et al., 2016; 

RAMAKRISHNA; RAVISHANKAR, 2011).  

No entanto, a acumulação de metabólitos nas plantas ocorre frequentemente em 

situações de estresse (RAMAKRISHNA; RAVISHANKAR, 2011), sendo influenciada por 

inúmeros fatores ambientais, tais como a qualidade da luz, radiação ultravioleta, temperatura, 



35 
 

recursos hídricos, presença de nutrientes, entre outros (RAMAKRISHNA; RAVISHANKAR, 

2011; ZORATTI et al., 2014). 

Na cultura de tecidos vegetais in vitro é possível utilizar elicitores capazes de estimular 

mecanismos de defesa das plantas, promovendo o metabolismo para proteger a célula e/ou a 

planta inteira (RAMIREZ-ESTRADA et al., 2016). A luz é considerada um elicitor abiótico 

fundamental para as plantas, atuando direta e/ou indiretamente no crescimento e 

desenvolvimento da planta, promovendo modificações na produção de metabólitos (ZAVALA; 

RAVETTA, 2001; ZORATTI et al., 2014).  

As plantas respondem especificamente à intensidade e qualidade de luz (CASIERRA-

POSADA; PEÑA-OLMOS, 2015; WANG et al., 2009), e assim, é necessário otimizar a 

qualidade de luz na faixa espectral correspondente a ação dos diferentes fotorreceptores tais 

como os criptocromos e fototropinas. As absorções da luz através destes fotorreceptores 

induzem respostas fotomorfogênicas nas plantas (CASIERRA-POSADA; PEÑA-OLMOS, 

2015; DE LUCAS; PRAT, 2014; MACEDO et al., 2011), e o uso de diferentes fontes de luz na 

cultura de tecidos vegetais in vitro abrem novas perspectivas para a micropropagação e o estudo 

do efeito sobre os explantes (TAKEUI et al., 2017). 

Ademais, a luz é um dos mais importantes fatores ambientais que afetam a biossíntese 

de flavonoides em plantas (HUCHÉ-THÉLIER et al., 2016), permitindo uma relação dose-

resposta positiva (KOYAMA et al., 2012; ROBERTS; PAUL, 2006). No entanto, apesar da 

intensidade da luz poder afetar positivamente a acumulação de metabólitos, os efeitos da 

qualidade da luz são mais complexos e frequentemente relatados com uso de diferentes tipos 

(LI; KUBOTA, 2009). Por exemplo, foi observado o melhoramento na produção de flavonoides 

e compostos fenólicos em folhas e rizomas de Zingiber officinale, quando produzidas sob 

diferentes qualidades de luzes (GHASEMZADEH et al., 2010). Já em folhas de Lactuca sativa 

a diferentes qualidades de luzes afetaram positivamente a produção de carotenoides, polifenois 

e antioxidantes totais nesta espécie (JOHKAN et al., 2010).  

Especificamente, a qualidade de luz azul é capaz de induz ativamente a biossíntese de 

fenilpropanoide, flavonoides, flavona e flavonol em diferentes espécies vegetais (OUYANG et 

al., 2015), e a luz vermelha, capaz de favorecer as atividades antioxidante em plantas de Pisum 

sativum (WU et al., 2007). No entanto, estudos demostram que os potenciais biológicos de 

flavonoides dependem da sua concentração e do perfil de acumulação dentro dos tecidos 

vegetais (LOGANAYAKI; SIDDHURAJU; MANIAN, 2013; STANKOVIĆ, 2011), e por isso, 

a biossíntese de flavonoides, em culturas de tecidos vegetais in vitro, em resposta à intensidades 

e qualidades de luz precisa ser melhor compreendido. 
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Apesar de estudos mostrarem os efeitos da qualidade da luz na produção de 

flavonoides, trabalhos utilizando espectros e níveis de irradiâncias de luminosidade na 

produção destes metabólitos em plantas de P. angulata cultivadas in vitro ainda são 

praticamente inexistentes.  

Adicionalmente, tendo em vista que os flavonoides são marcadores químicos 

específicos de rastreamento e autenticidade de alimentos e medicamentos, e além de serem 

considerados como potenciais fontes de antioxidantes naturais para serem usados nas indústrias 

alimentícias e farmacêuticas, objetivou-se com esse trabalho avaliar a influência da qualidade 

de luz no cultivo in vitro de P. angulata, bem como quantificar o flavonoide rutina nesta espécie 

micropropagada, visando futuros estudos sobre a produção de flavonoides em cultura de 

suspensão celular, com vistas ao desenvolvimento de novas cultivares com maior acumulação 

de flavonoides com efeitos biológicos e terapêuticos na saúde humana. 

 

2 Materiais e métodos 

1.8 Obtenção do Material Vegetal e Condições de Cultivo In vitro 

O cultivo in vitro de P. angulata foi realizado no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Rio Verde (GO), sendo que as amostras do material 

vegetal foram identificadas pelo Prof. Dr. Júlio A. Lombardi, e depositadas no Herbário do 

Instituto de Biociências de Rio Claro (SP) da Universidade Estadual Paulista (UNESP), sob o 

número 65899. 

O material vegetal utilizado foi obtido através da germinação in vitro de sementes de 

frutos maduros, coletados de mudas cultivadas em viveiro (localização geográfica: 17° 

48'15.9"S, 50°54'22"W, 752 m altitude) (Figura 5a). Os frutos de P. angulata foram lavados 

em água corrente por 20 minutos, depois imersos em álcool 70% por 30 segundos e submetidos 

à solução de hipoclorito de sódio mais água (1:2) por 15 minutos. Em câmara de fluxo laminar, 

os frutos foram lavados de 3 a 4 vezes com água destilada e autoclavada. Com auxílio de bisturi 

e pinça, os frutos foram cortados ao meio para a extração das sementes (Figura 5c). 

As sementes foram colocadas em frascos com 40 mL de meio de cultivo MS 

(MURASHIGE; SKOOG, 1962), contendo metade da concentração dos sais (MS 50%), 

acrescido de 30 g L-1 de sacarose e 3.5 g L-1 de ágar e ajustado para pH 5.8. As culturas foram 

mantidas em sala de crescimento com temperatura de 25±2°C, sob lâmpadas fluorescentes 
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(Taschibra® de 40W) brancas, tipo luz do dia, com irradiância de 40 a 55 µmol m2 s-1 e 

fotoperíodo de 16 horas, seguindo as condições experimentais descritas no item 2.2. 

Após trinta dias, as plântulas obtidas foram repicadas utilizando-se explantes da espécie 

oriundos da multiplicação in vitro. Para a repicagem, segmentos nodais, com aproximadamente 

2 cm de comprimento, contendo uma ou duas gemas axilares, foram adicionados um novo meio 

de cultivo MS, com as concentrações originais, suplementado com 30 g L-1 de sacarose, 4.0 g 

L-1 de ágar e pH ajustado para 5.8. Os frascos com 40 mL de meio foram fechados com filme 

de PVC. As plântulas foram padronizadas com 2 cm de comprimento, 2 folhas expandidas e 5 

plântulas por frasco. 

Figura 5 – Plantas cultivadas no viveiro em fase de frutificação (a); detalhe do fruto maduro dentro 
do cálice (b); frutos e sementes (secas) (c). Fonte: Brito et al. (2014). 

1.9 Condições Experimentais 

As mudas foram subcultivadas e crescidas em condições de cultura idênticas durante 7 

dias e, em seguida, foram transferidas para ambientes com luz branca (300-750 nm), azul (400-

490 nm), verde (490-560 nm), vermelho (600-700 nm) e luz amarela (560-590 nm) (Figura 6), 

usando lâmpadas fluorescentes Taschibra® de 40 W (Indaial, Santa Catarina, Brasil) com uma 

irradiação de 50 ± 5 µmol m2 s-1 sob fotoperíodo de 16 h. As mudas foram mantidas desta 

maneira por 30 dias. As câmaras de luz foram seladas com um pano preto para evitar 

interferências de luz. 

A qualidade espectral foi determinada usando um espectroradiômetro USB2000 (Ocean 

Optics, Dunedin, FL, EUA), e a intensidade da luz foi ajustada usando um sensor PAR (modelo 

QSO-S, Decagon Devices, Pullman, WA, EUA).  

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Características espectrais de lâmpadas fluorescentes utilizadas no tratamento de 
plântulas de P. angulata aos 30 dias de exposição ao espectro de luz: branco (300-750 nm), azul 

(400-490 nm), verde (490-560 nm), vermelho (600 -700 nm), e luz amarela (560-590 nm). 

1.10 Análises Biométricas 

Aos 30 dias de crescimento no armário de luzes, foi realizada a avaliação da massa 

fresca, da massa seca, do comprimento da parte aérea e número de folhas das plântula de P. 

angulata. Para tanto, as plântulas foram removidas dos frascos e imediatamente pesadas para 

se obter a massa fresca de cada uma. Em seguida, estas foram lavadas para a retirada do meio 

de cultura, e secas em estufa de ventilação forçada a 35 °C até atingirem massa constante, sendo 

posteriormente pesadas para a obtenção de massa seca.  

1.11 Análise Quantitativa por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

O acúmulo de rutina foi avaliado quantitativamente a partir dos extratos metanólicos 

das plântulas expostas sob as diferentes luzes, por análise de quantitativa por Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Após o material seco ter sido armazenado em ambiente 

seco e fresco, as amostras foram maceradas em gral de porcelana para a obtenção de pó das 

plântulas. Para as análises químicas empregou-se 200 mg do pó das plântulas diluído em 5 mL 

de metanol grau High performance liquid chromatography (HPLC), seguido de 20 minutos em 

banho de ultrassom. As amostras foram previamente filtradas em filtros de seringa com 

membrana hidrofílica PTFE (Advantec, Dublin, CA, EUA) de 0,22 mm de poro, e 
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posteriormente transferido 1 mL para frascos de HPLC. Estes procedimentos foram realizados 

em triplicata.  

Para a obtenção da curva de calibração empregou-se 2 mg do flavonoide rutina como 

padrão externo, adicionado 2 mL de metanol grau HPLC a fim de se obter uma solução estoque 

de 1.0 mg mL-1, que após diluições sucessivas obteve-se soluções de concentrações 0.5; 0.25; 

0.125, 0.0625 e 0.00625 mg mL-1. Cada solução foi injetada em triplicata no cromatógrafo 

líquido de alta eficiência modelo SHIMADZU Proeminence-LC-20AD, equipado com um 

injetor automático SIL-20A HT, acoplado a um detector: UV-VIS modelo SPD-M20A com 

arranjo de diodo. A coluna analítica usada foi da Phenomenex Phase GEMINI, (250 x 4,6 mm, 

5 µm), C18, equipada com pré-coluna de mesmo material, e forno CTO-20ª mantido a 40 °C.  

O volume injetado foi de 20 µL e o fluxo foi de 1 mL min-1. A análise foi efetuada em 60 min. 

empregando-se como eluente em gradiente linear: H3OH/H2O/CH3COOH (5:94, 9:0, 1 v/v/v), 

CH3OH 100% em 30 min, 10 min em MeOH 100% e 20 min para retornar à condição inicial. 

O flavonoide rutina usada como padrão externo foi adquirida do banco padrão do Grupo de 

Produtos Naturais da Universidade de Franca. 

A quantificação de rutina baseou-se na área de pico, em comprimento de onda de 254 

nm, usando a respectiva curva de calibração gerada, bem como os parâmetros inerentes a ela, 

dos quais se pode citar, a equação da reta (y = 42.888.414,5140x - 41.424,6938), os coeficientes 

angular, linear e de correlação (R2), os quais foram obtidos com auxílio do software Excel® 

2016. A linearidade das curvas obtidas entre a concentração e a área do pico da rutina 

apresentou o R2= 0.9996.  

1.12 Desenho Experimental e Análise Estatística 

Para as variáveis de crescimento (comprimento das partes aéreas e número de folhas) 

e para o cálculo dos pesos da massa fresca e massa seca, o delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado, contendo cinco tratamentos cada um composto por um tipo de luz, 

cinco repetições, sendo cada uma constituída por 1 frasco com cinco explantes. Os dados 

numéricos foram avaliados estatisticamente mediante análise de variância (ANOVA), testando 

as médias pelo Teste de Tukey (5 %), utilizando o software SISVAR (FERREIRA, 2011). 
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3 Resultados  

1.13 Crescimento das plântulas 

Aos 30 dias de cultivo nos diferentes ambientes de luz foi constatado maiores 

comprimentos das partes aéreas nas plântulas cultivadas às luzes verde (1.45 vezes), vermelha 

(1.59 vezes) e amarela (1.61 vezes) em relação à luz branca (controle). O número de folhas 

expandidas por plântula não foi afetado por condições de luz após 30 dias de tratamento, se 

comparados ao cultivo na luz controle (Tabela 1). 

Tabela 1 – Comprimento médio das partes aéreas e número médio de folhas expandidas de P. 

angulata aos 30 dias de cultivo em diferentes tratamentos de luz.  

Tratamentos de Luz 
Comprimento médio de partes 

aéreas (cm) 
Número médio de folhas 

Branca 14.131 ± 0.26 2 b 6.43 ± 0.25 a 
Azul 15.44 ± 0.58 b 6.30 ± 0.20 a 

Verde 20.57 ± 0.72 a 6.10 ± 0.20 a 
Vermelha 22.58 ± 0.44 a 6.36 ± 0.31 a 
Amarela 22.83 ± 0.65 a 6.06 ± 0.28 a 
C.V (%) 8.44 9.14 

1Médias seguidas pela mesma letra, não difere entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 2 ± Erro padrão 
da média. C.V (%)= coeficiente de variação. 
 

 

As plântulas crescidas sob os tratamentos de luz azul, verde e vermelha não diferiram 

entre si quanto ao acúmulo de biomassa fresca (0.932 g, 0.951 g e 0.998 g, respectivamente) e 

seca (0.073 g, 0.065 g e 0.067 g, respectivamente), no entanto, apresentaram pesos menores 

que o tratamento sob a luz controle (1.152 g por peso fresco, e 0.078 g por peso seco). O 

tratamento das plântulas cultivadas sob luz amarela apresentou os menores pesos entre todos os 

tratamentos de luz (Figura 7). 

 

Figura 7 – Acumulação de pesos e frescos (A) e secos (B) em plântulas de P. angulata aos 30 dias de 
exposição a diferentes espectros de luz. Luz Branca = controle. 

A B 



41 
 

1.14 Acúmulo do Flavonoide Rutina 

Por meio das análises por HPLC foi possível calcular o teor de rutina nas amostras 

avaliadas. Após 30 dias de cultura, a média das triplicatas mostrou o maior acúmulo de rutina 

por frasco em plântulas expostas sob tratamento da luz azul (2.78 ± 0.05 µg g-1 por massa seca), 

seguidos por plântulas cultivadas sob luz verde (2.40 ± 0.06 µg g-1 por massa seca) e luz branca 

(2.23 ± 0.06 µg g-1 por massa seca). Por último, plântulas expostas à luz vermelha (1.56 ± 0.02 

µg g-1 por massa seca) e amarela (1.66 ± 0.05 µg g-1 por massa seca), tiveram os menores 

acúmulos de rutina. Os rendimentos médios mais altos de rutina foram encontrados em 

plântulas cultivadas sob azul (0.2032 ± 0,004 µg) e luz branca (0.1739 ± 0,004 µg). Os 

rendimentos das plântulas crescidas sob luz vermelha e amarela não diferiram, comparados ao 

controle, com valores médios de 0.1045 ± 0,002 µg e 0.0882 ± 0,003 µg, respectivamente 

(Figura 8). 

Figura 8 – Concentrações e rendimentos de rutina (A e B) em plântulas de P. angulata cultivadas 
sob diferentes qualidades de luz. Letras idênticas indicam que nenhuma diferença foi encontrada usando 

o teste de Tukey a um nível de significância de 5%. * As barras verticais representam o erro padrão da 
média em triplicata. 

 

 

4 Discussões 

Os efeitos de luz podem ser categorizados em fotoperíodo (duração), intensidade 

(quantidade), direção e qualidade (comprimento de onda) incluindo luz UV (ZORATTI et al., 

2014). Na cultura de tecidos vegetais, a fonte e a qualidade da luz interferem diretamente na 

multiplicação e enraizamento de explantes in vitro, uma vez que a eficiência biológica dos 

meios de cultura, bem como o balanço hormonal dos tecidos são afetados pelas características 

luminosas. Além disso, as qualidades de luz interferem no desenvolvimento morfogênicos e 

A B 
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fisiológicos de plântulas cultivadas in vitro (DA SILVA et al., 2015a; VASIL; THORPE, 2003), 

como aumento das partes aéreas, produção de folhas, aumento da massa seca, formação de 

raízes, produção de fotossíntese, entre outros (MACEDO et al., 2011; SÆBØ; KREKLING; 

APPELGREN, 1995).  

Em trabalhos realizados com Taraxacum japonicum, a luz interferiu diretamente no 

crescimento de plantas cultivadas sob diferentes qualidades, sendo que o enraizamento foi 

promovido em 100% pela luz vermelha. Já estas culturas in vitro irradiadas com luz azul, houve 

aumento da massa fresca e teor de clorofila (MOON et al., 2006). Em culturas in vitro de 

Chrysanthemum, o peso fresco e seco, e área foliar foram promovidas quando irradiadas sob 

luz branca, vermelha e azul (KIM et al., 2004), e a qualidade da luz afetou diretamente o 

crescimento in vitro de uma variedade Vitis sp analisadas por Heo e colaboradores (2006), uma 

vez que a massa fresca e seca, e as taxas fotossintéticas foram aumentadas quando as plântulas 

foram expostas à luz branca, vermelha, ou uma mistura de azul e vermelho, mas foram afetadas 

negativamente somente quando irradiadas sob a luz azul.  

No entanto, em culturas in vitro de Brassica napus, a taxa de proliferação foi maior 

em plântulas cultivadas sob luz azul, do que sob luz branca (LI; TANG; XU, 2013). Já em 

trabalhos com Anoectochilus formosanaus a luz verde promoveu as maiores quantidades de 

ramos, folhas e raízes, quando comparado com outras qualidades de luzes (HAQUE; NAHAR; 

SHIMASAKI, 2016). 

No presente trabalho com culturas in vitro de P. angulata foram observadas duas ações 

independentes, uma dependente das luzes verde, vermelha e amarela no comprimento das partes 

aéreas, e outra dependente da luz branca na formação da massa fresca e seca, evocando, 

possivelmente o papel dos sistemas fotorreceptores específicos na resposta da planta.  

O desenvolvimento vegetal sob diferentes qualidades de luz, além de induzirem 

variações nos parâmetros morfológicos e fisiológicos, influenciam também a concentração e 

composição de diversos metabólitos primários e secundários (GOBBO-NETO; LOPES, 2007; 

ZORATTI et al., 2014). Neste aspecto, se um vegetal for capaz de suportar ambiente de pouca 

intensidade de luz ou um déficit de luz adequada, esta pode ser uma medida alternativa viável 

para aumentar o conteúdo de metabólitos secundários (HOU et al., 2010).  

Os flavonoides e os ácidos hidroxicinâmicos são os principais compostos fenólicos em 

frutos (HE; GIUSTI, 2010), o que pode ser explicado, principalmente, no caso de flavonoides 

e fenilpropanoides, pela proteção contra a foto-destruição proporcionada por estes metabólitos 

ao absorver e/ou dissipar a energia solar, dificultando assim a danificação dos tecidos mais 

internos pela radiação ultravioleta (KOYAMA et al., 2012; ZORATTI et al., 2014). 
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Os efeitos da luz sobre a biossíntese de flavonoides têm sido relatados em várias 

espécies, onde a intensidade e a qualidade da luz influenciam no crescimento e acúmulo de 

flavonoides totais. Em estudos com Erigeron breviscapus, a biomassa e a produção de 

flavonoides foram mais elevadas quando cultivadas sob película branca, quando comparada 

com as películas amarela, vermelha e roxa  (SU et al., 2006).  

Já em Vitis sp. tratadas com emissores de luz de LED, as concentrações de antocianina 

foram maiores na casca tratadas com luz azul, seguido por tratamento com luz vermelha 

(KONDO et al., 2014). Em culturas in vitro de Rehmannia glutinosa, os tratamentos com luzes 

azul e vermelha mostraram aumentos significativos nos níveis de flavonoides totais em extratos 

de folhas e raízes (MANIVANNAN et al., 2015). Ghasemzadeh et al. (2010) elucidaram que a 

síntese de flavonoides na variedade Halia Bara de Zingiber officinale foi melhorada em menores 

intensidades de luzes. 

Adicionalmente, em experimentos realizados em folhas Ligustrum vulgare, houve 

maior acúmulo de flavonoides sob a irradiação de luz vermelha e, ao mesmo tempo, ocorreu a 

escassez deste metabólito sob a luz verde (TATTINI et al., 2004). Já em culturas in vitro de 

Ruta graveolens a quantidade de ácidos fenólicos foi estimulada pelas luzes branca e azul, ao 

passo que a concentração total de furanocumarinas foi melhor quando estimulado pela luz azul. 

Neste sentido, a luz azul tem sido reconhecida como um importante regulador, 

controlando positivamente a germinação, capacidade fotossintética, teor de clorofila, expansão 

foliar, alongamento do caule e altura, quando comparadas com a luz branca e vermelha 

(CARVALHO; FOLTA, 2014; SÆBØ; KREKLING; APPELGREN, 1995; TAKEUI et al., 

2017). A luz azul mostrou ser grande indutora de flavonoides em culturas in vitro em espécies 

do gênero Alternanthera (REIS et al., 2015), de bioflavonoides em culturas in vitro de calos de 

Cyclopia subternata (KOKOTKIEWICZ; BUCINSKI; LUCZKIEWICZ, 2014), e de 

flavonoides totais em culturas in vitro de Capsicum annuum (HOFFMANN; NOGA; 

HUNSCHE, 2015). 

Estudos relatam que diversas espécies do gênero Physalis são importantes fontes de 

compostos fenólicos com atividade antioxidante relevante (İZLI et al., 2014; MEDINA-

MEDRANO et al., 2015; TOMASSINI et al., 2000), como a rutina, quercetina e kaempferol 

(SATHYADEVI; SUBRAMANIAN, 2015).  

A rutina tem uma ampla gama de propriedades terapêuticas, com destaque para a ação 

antioxidante e na melhoria dos sintomas de insuficiência dos vasos linfáticos, frequentemente 

associados a problemas de circulação e hemorragia. Este flavonoide é muito recorrente em 

frutos de Physalis patula Mill., Physalis solanacea (Schltdl.) Axelius, Physalis subulata Rydb 
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(MEDINA-MEDRANO et al., 2015), Physalis peruviana (LICODIEDOFF; KOSLOWSKI; 

RIBANI, 2013), no cálice de Physalis solanaceus (PÉREZ-CASTORENA et al., 2013), nas 

folhas de Physalis angulata (ISMAIL; ALAM, 2001), nas partes aéreas de Physalis orizabae 

(PÉREZ-CASTORENA et al., 2013), e em culturas in vitro de calos de Physalis peruviana 

(LASHIN; ELHAW, 2016). 

No presente trabalho, os teores de rutina em plântulas de P. angulata cultivadas in 

vitro mostram que a qualidade luminosa interferiu diretamente no acúmulo deste metabólito, 

uma vez que a concentração de rutina foi aumentada na presença da luz azul, e diminuída na 

presença das demais qualidades de luzes, em comparação com a luz controle. Os resultados 

indicam que o flavonoide rutina pode ser empregado como um marcador químico específico de 

P. angulata, sendo, portanto, relevante indicador de rastreamento de alimentos e autenticidade 

para preparações medicamentosas. 

A qualidade de luz é um fator ambiental de fundamental importância na cultura de 

tecidos vegetais in vitro, influenciando o desenvolvimento da planta, seja na morfologia quanto 

na produção de compostos de interesse. Este estudo sugere que a intensidade e qualidade da luz 

afeta significativamente o crescimento in vitro, bem como o acúmulo do flavonoide rutina de 

plântulas de P. angulata.  
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CAPÍTULO 2 
 

POTENCIAL ANTIPARASITÁRIO DE EXTRATOS DE Physalis angulata Linn. 
CULTIVADA in vitro SOB DIFERENTES QUALIDADES DE LUZES. 
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Resumo 

 
 
As doenças tropicais negligenciadas representam um enorme desafio para a saúde pública no Brasil, por 
afetar populações mais pobres, e pela limitação nos medicamentos atualmente disponíveis. Conhecida 
no Brasil como Camapú, Physalis angulata Linn. é uma planta com grande importância na medicina 
popular por suas várias propriedades terapêuticas e pela produção de compostos ativos. Objetivou-se 
com esse trabalho avaliar o potencial antiparasitário de extratos de plantas de P. angulata cultivadas in 

vitro sob diferentes qualidades de luz (branca, azul, verde, vermelha e amarela).  
A atividade esquistossomicida do extrato de P. angulata cultivada sob luz vermelha mostrou 75% de 
ausência de motilidade dos vermes adultos às 72 horas de incubação na concentração 12.5 µg mL-1. Já 
o extrato de P. angulata cultivada sob luz azul, apresentou 100% de ausência de motilidade às 72 horas 
de incubação na concentração 200 µg mL-1. A atividade leishmanicida mostrou que o extrato cultivado 
sob luz verde reduziu a viabilidade de células promastigotas de L. amazonensis em 73.56%, seguido do  
extrato de P. angulata cultivada sob luz vermelha (66.8%). Os valores de IC 50 dos extratos testados 
foi de 17.72 µM e 12.38 µM para a luz verde e luz vermelha, respectivamente. Todos os extratos testados 
apresentaram baixa toxicidade contra linhagem normal de fibroblasto de pulmão humano GM07492A. 
Dependendo da qualidade da luz, respostas na produção de metabólitos secundários são evidentes. As 
luzes branca, azul, vermelha e verde apresentam diversos estudos que retratam seus potenciais 
biológicos. Neste estudo, sugere-se que a produção de flavonoides e esteroides foi estimulada pelas 
luzes branca, azul, vermelha e verde, podendo ser responsáveis pelas atividades biológicas descritas 
neste estudo. 
 
 
Palavras-chave: Cultura de tecidos, Physalis angulata, Atividade antiparasitária.  
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1 Introdução 

As doenças tropicais negligenciadas (DTN) são um grupo diverso de doenças 

transmissíveis que acometem pessoas mais pobres, que vivem sem o provimento de água limpa, 

sem saneamento e higiene adequados e, em estreito contato com vetores infecciosos e animais. 

Mais de um bilhão de pessoas em todo mundo são afetadas pelas DTN, principalmente em 

países tropicais e subtropicais, representando um enorme desafio em termos de saúde pública e 

para a economia dos países (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017).  

No Brasil, o quadro de DTN é inquietante, sendo responsável por uma enorme parte 

dessas doenças na América Latina, com destaque para doença de Chagas, esquistossomose e 

leishmaniose (HOTEZ, 2014; MARTINS-MELO et al., 2016). A esquistossomose se 

desenvolve após o contato com larvas do parasita Schistosoma mansoni, que são liberadas de 

caramujos hospedeiros em ambientes de água doce. No Brasil existem três espécies de moluscos 

que transmitem o S. mansoni, sendo que a espécie Biomphalaria glabrata destaca-se como o 

principal hospedeiro intermediário.  

Dados revelam que mais de 1,5 milhões de pessoas vivem em áreas de risco em 

praticamente todos os estados do Brasil, sendo que nas últimas duas décadas foram registradas 

mais de 10 mil mortes provocadas pela doença (BRASIL, 2017a). Já a leishmaniose é uma 

doença causada por protozoários do gênero Leishmania que é prevalente em 88 países de quatro 

continentes, apresentando registros de infecção anual em mais de 1 milhão de casos (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2018). 

Atualmente as opções terapêuticas disponíveis para as diversas DTN são limitadas, 

insuficientes e apresentam uma série de problemas, tais como baixa eficácia, elevada toxicidade 

e a emergência de cepas resistentes (DIAS et al., 2013). Este panorama ainda é agravado pela 

falta de investimentos no desenvolvimento de terapias melhoradas, tendo em vista que o retorno 

sobre o investimento é baixo e não garantido (TROUILLER et al., 2001), o que reflete em 

número reduzido de medicamentos desenvolvidos nas últimas décadas (NWAKA et al., 2009).  

Atualmente o tratamento da esquistossomose é baseado em um único fármaco, o 

praziquantel, um composto desenvolvido há mais de 30 anos (FRIEDMAN et al., 2018; 

ZANOLLA et al., 2018), que apresenta diversos efeitos colaterais (CIOLI; PICA-

MATTOCCIA, 2003; STELMA et al., 1995). Já o tratamento da leishmaniose pode ser 

realizado utilizando-se antimoniais pentavalentes, e, no caso de cepas resistentes, a 

Anfotericina B e a Pentamidina. No entanto, esses fármacos apresentam elevada toxicidade, 
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grande número de efeitos adversos e alto custo, levando pacientes a desistirem do tratamento 

(BRASIL, 2017b). 

Frente à necessidade de encontrar novos fármacos que sejam mais eficazes, mais 

baratos e seguros, diversas estratégias de descoberta de compostos vêm sendo utilizadas, como 

a utilização de plantas medicinais, as quais possuem uma diversidade estrutural necessária para 

servirem de modelo para novas moléculas bioativas (ANNANG et al., 2015). 

Conhecida popularmente no Brasil como camapú, Physalis angulata Linn. é uma 

planta medicinal da família Solanaceae, com ampla adaptação ecológica e distribuição em 

regiões tropicais e temperadas do mundo (AM; NIDAVANI, 2014; BASTOS et al., 2006). É 

conhecida por suas propriedades etnofarmacológicas, tendo sido usada na medicina tradicional 

ao redor do mundo como analgésico (BASTOS et al., 2006), sedativo (AGRA et al., 2007), 

antirreumático (LAWAL et al., 2010), antidiurético (NANUMALA et al., 2012), anti-

inflamatório (COELHO-FERREIRA, 2009), antimalárico e antiasmático (RUIZ et al., 2010),  

entre outras. Desta planta já foram caracterizados inúmeros compostos químicos, incluindo 

diterpenos, ésteres, flavonoides, ceramidas e vitaesteroides, os quais são responsáveis por 

comprovadas atividades biológicas (LICODIEDOFF; KOSLOWSKI; RIBANI, 2013; 

TOMASSINI et al., 2000; ZHANG; TONG, 2016). Entre os vitaesteroides, as fisalinas são os 

compostos ativos mais encontrados em P. angulata (ZHANG; TONG, 2016).  

Diante da sua importância medicinal, trabalhos envolvendo espécies do gênero Physalis 

tem sido alvo de pesquisas em propagação (AZLAN et al., 2005; RAMADAN, 2011; RAMAR; 

AYYADURAI; ARULPRAKASH, 2014) e, neste aspecto, técnicas de cultura de tecidos 

vegetais in vitro têm se mostrado promissoras com a finalidade de produzir compostos de 

interesse em aplicações biotecnológicas. Na cultura de tecidos vegetais in vitro é possível 

realizar o tratamento com elicitores, como a luz, a qual é considerada como gatilho e modulador 

de complexos mecanismos de desenvolvimento e regulação da planta, promovendo 

modificações na produção de metabólitos secundários (TOBIN; SILVERTHORNE, 1985; 

ZAVALA; RAVETTA, 2001; ZORATTI et al., 2014), o que abre perspectivas para a 

micropropagação e o estudo do efeito sobre os explantes in vitro (HUGHES, 1981; TAKEUI et 

al., 2017). 

Dependendo da qualidade, intensidade e duração (fotoperíodo) da luz utilizada, 

respostas específicas são desencadeadas em plantas micropropagadas (HIGUCHI; 

HISAMATSU, 2016; KAMI et al., 2010), as quais podem influenciar a fotossíntese, 

morfogênese e processos fisiológicos (HAHN; KOZAI; PAEK, 2000; LIN et al., 2013; NHUT 

et al., 2003). Lâmpadas com diferentes comprimentos de onda (<400 ultravioleta; 400 a 450 
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violeta; 450 a 500 azul; 500-570 verde; 570-590 amarelo; 590-610 laranja / âmbar; 610 a 760 

nm vermelho), podem ser usadas para otimizar respostas específicas em cultura de tecidos 

(SINGH et al., 2015). 

Diversos estudos mostram o impacto da luz no crescimento e produção de compostos. 

Em trabalhos com plantas de Lactuca sativa, a luz azul favoreceu maiores concentrações no 

teor de carotenoides, polifenóis e antioxidantes totais (JOHKAN et al., 2010), e o mesmo 

ocorrendo em plantas de Pisum sativum (WU et al., 2007). Ademais, o teor de teor de clorofila 

foi aumentado em Vaccinium myrtillus e Doritaenopsis (HUNG et al., 2016; SHIN et al., 2008), 

bem como foi favorecido a biossíntese de fenilpropanoide, flavonoides, flavona, flavonol e 

ácido jasmônico em plantas de Picea abies (OUYANG et al., 2015).  

Outros estudos  (HERNÁNDEZ; KUBOTA, 2014; LIN et al., 2013; PEDROSO et al., 

2017) mostram que a luz azul e vermelha promovem maior crescimento das plantas devido os 

espectros de ação ter o máximo de absorção nestes comprimentos de onda. No entanto, faixas 

espectrais entre 520-610 nm (luzes verde, amarela e laranja) possuem menor influência no 

crescimento vegetativo e na fotossíntese das plantas (SINGH et al., 2015).  

Os efeitos da qualidade de luz em espécies micropropagadas tem chamado a atenção 

de pesquisadores na busca de melhoria nos aspectos morfogênicos e fisiológicos de plantas 

cultivadas in vitro, trazendo novas perspectivas para a produção e compostos com aplicações 

biotecnológicas (BATISTA et al., 2018). Considerando que as DTN ainda representam um 

enorme desafio para a saúde pública de diversos países, e a busca por novos compostos mais 

seguros e eficazes, objetivou-se com esse trabalho avaliar o potencial antiparasitário de plantas 

de extratos de P. angulata cultivadas in vitro sob diferentes qualidades de luz, com vistas a 

exploração do potencial biotecnológico da espécie.  

 

2 Materiais e métodos 

1.15 Obtenção do material vegetal e condições de cultivo in vitro 

As mudas in vitro foram estabelecidas a partir de sementes de P. angulata no 

Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Goiás, campus de Rio Verde, estado de Goiás, Brasil. As sementes foram 

coletadas de frutos maduros de mudas cultivadas em viveiro do Instituto (localização 

geográfica: 17°48'15.9"S, 50°54'22"W, 752 m altitude). O voucher número 65899 foi 
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depositado no Herbário do Instituto de Biociências de Rio Claro (SP) da Universidade Estadual 

Paulista (UNESP). 

Após a coleta dos frutos de P. angulata, estes foram higienizados em água potável e 

posteriormente submersos em uma solução hidroalcoólica à 70% (v/v) durante 30 segundos, e 

por último sanitizados com hipoclorito de sódio e água (1:2) por 15 minutos. Em câmara de 

fluxo laminar os frutos foram lavados por três vezes com água destilada e autoclavada. Para a 

extração das sementes, os frutos foram cortados ao meio com auxílio de pinça e bisturi, sendo 

que 30 sementes inoculadas em frascos (de 268 mL) contendo 40 mL de meio de cultivo.  

O meio de cultivo utilizado foi o MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962), contendo metade 

da concentração dos sais (MS 50%), acrescido de 30 g L-1 de sacarose e 3.5 g L-1 de ágar e 

ajustado para pH 5.8 ± 0.3. O meio foi autoclavado por 20 minutos a 120º C.  

Os frascos contendo um explante cada, foram mantidos em sala de crescimento com 

fotoperíodo de 16/8 horas, com temperatura de 25±2°C, sob lâmpadas fluorescentes 

(Taschibra® de 40W, Indaial, Santa Catarina, Brasil) brancas, tipo luz do dia, com irradiância 

de 40 a 55 µmol m2 s-1.  

Após trinta dias, as plântulas estabelecidas in vitro obtidas foram repicadas, utilizando-

se explantes da espécie oriundos da multiplicação. Para a repicagem, segmentos nodais, com 

aproximadamente 2 cm de comprimento, contendo uma ou duas gemas axilares, foram 

adicionados em frascos contendo 40 mL um novo meio de cultivo MS com as mesmas 

concentrações originais, e fechados com filme de PVC. As plântulas foram padronizadas com 

2 cm de comprimento, 2 folhas expandidas e 5 plântulas por frasco. Esse procedimento de 

inoculação e subcultivo foram realizados por três vezes, até se obter o número de plântulas 

suficiente para a instalação dos experimentos. 

1.16 Condições Experimentais 

As plântulas foram subcultivadas e crescidas em condições de cultura idênticas durante 

7 dias para se estabelecerem e posteriormente foram transferidas para ambientes iluminados 

com diferentes lâmpadas coloridas, que tiveram a composição espectral dividida nas classes: 

luz branca (300-750 nm), azul (400-490 nm), verde (490-560 nm), vermelha (600-700 nm) e 

luz amarela (560-590 nm), usando lâmpadas fluorescentes Taschibra® de 40 W (Indaial, Santa 

Catarina, Brasil) com uma irradiação de 50 ± 5 µmol m2 s-1 sob fotoperíodo de 16 h. A qualidade 

espectral foi determinada usando um espectroradiômetro USB2000 (Ocean Optics, Dunedin, 

FL, EUA), e a intensidade da luz foi ajustada usando um sensor PAR (modelo QSO-S, Decagon 
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Devices, Pullman, WA, EUA). As mudas foram mantidas desta maneira por 30 dias. As 

câmaras de luz foram seladas com um pano preto para evitar interferências de luz. 

1.17 Obtenção do extrato bruto 

Após este período, as plântulas foram removidas dos frascos e imediatamente pesadas 

para se obter a massa fresca de cada uma. Em seguida, estas foram secas em estufa de ventilação 

forçada a 35 °C até atingirem massa constante, sendo posteriormente pesadas para a obtenção 

de massa seca.  

Após o processo de estabilização e secagem, as plântulas de P. angulata oriundas do 

cultivo in vitro sob as diferentes qualidades de luzes foram maceradas em gral de porcelana 

para a obtenção de um pó seco. Das plântulas de cada qualidade de luz pesou-se 200 mg de pó 

seco, que logo em seguida adicionou-se 5mL de metanol grau HPLC (J. T. Baker), e levadas a 

ultrassom (Schuster - Santa Maria, BR) por 30 min. Estes extratos foram avaliados quanto ao 

potencial esquistossomicida e leishmanicida, bem como seu ensaio de citotoxicidade. 

1.18 Ensaio da atividade esquistossomicida 

O ciclo biológico de Schistosoma mansoni, cepa LE (Luiz Evangelista) foi mantido 

pela passagem seriada em moluscos Biomphalaria glabrata, em camundongos Balb/c. 

Os ovos de S. mansoni presentes nas fezes de camundongos previamente infectados 

com o parasito foram recolhidos pelo método de Hoffmann e expostos por aproximadamente 1 

hora sob luz para a liberação dos miracídios, os quais foram utilizados para infectar o 

hospedeiro intermediário (B. glabrata) e, após 38 a 43 dias, liberaram a forma infectante 

(cercárias) do parasita. Cerca de 200 cercárias foram inoculadas nos camundongos por via 

subcutânea. Após aproximadamente 49 dias, os casais dos parasitas adultos foram recuperados 

de camundongos por perfusão do sistema porta-hepático (SMITHERS; TERRY, 1965).  

A atividade esquistossomicida foi realizada no Laboratório de Parasitologia Aplicada, 

da Universidade de Franca (UNIFRAN), sob supervisão da Prof. Dra. Lisandra Guidi 

Magalhães. Todos os procedimentos foram realizados de acordo com as recomendações da 

Comissão de Ética de Uso de Animais da Universidade de Franca, sob protocolo CEUA nº 

5199070417, aprovado em 10/05/2017. 
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2.1.1 Avaliação dos extratos em vermes adultos mantidos in vitro 

Os vermes adultos recuperados de camundongos Balb/c via perfusão do sistema porta-

hepático foram lavados em meio RPMI 1640 (Gibco, Life Technologies, Gaithesburg, EUA) 

tamponado com HEPES 20 µM, pH 7.5, suplementado com penicilina (100 U mL-1), 

estreptomicina (100 µg mL-1) e 10 % de soro bovino fetal (Gibco, Life Technologies, 

Gaithesburg, EUA). Posteriormente, vermes adultos (um macho e uma fêmea) foi transferido 

por poço em uma placa de cultura de 24 poços contendo o mesmo meio descrito anteriormente 

e incubados em atmosfera umidificante a 37°C na presença de 5% CO2.  

Após 24 horas de incubação, as amostras de cada qualidade de luz, previamente 

dissolvidas em dimetilsulfóxido (DMSO) foram adicionadas ao meio RPMI 1640 nas 

concentrações 12.5, 25, 50, 100 e 200 µg mL-1. Os parasitas foram incubados nas mesmas 

condições descritas anteriormente por 72 horas e monitorado a cada 24 horas usando um 

microscópio invertido (Leitz Diavert) para avaliar as condições gerais dos parasitas como a 

atividade motora. A motilidade dos vermes foi classificada como motilidade normal, sem 

motilidade (sem movimento em dois minutos de observação), motilidade diminuída (motilidade 

reduzida em comparação com os grupos de controle negativo), e movimento mínimo 

(movimento ocasional da cabeça e do corpo) (MANNECK; LLER; KEISER, 2009).  

Como controle negativo foram utilizados vermes adultos mantidos em meio RPMI 

1640 com o solvente das amostras (0.1% de DMSO), e como controle positivo foi utilizado 

vermes adultos incubados com 1.56 µg mL-1 de praziquantel (Sigma Aldrich), que causou a 

morte de 100% dos vermes após 24 horas de incubação. Foram avaliados oito vermes de 

parasitas por concentração.  

1.19 Ensaio da atividade leishmanicida 

Para a manutenção do parasito, uma concentração de 5x106
 formas promastigotas 

foram inoculadas na pata traseira de camundongos Balb/c machos, e, após o surgimento da 

lesão (aproximadamente 60-70 dias), as patas foram removidas com auxílio de uma tesoura 

cirúrgica e macerados para obtenção dos parasitos. Os parasitos coletados foram mantidos in 

vitro em meio RPMI 1640 suplementado com 10% de meio soro bovino fetal (SBF) e 10.000 

U mL-1 de penicilina, 10.000 µg mL-1 de estreptomicina, e pH ajustado para 7.4 a 25ºC em 

estufa BOD (Quimis). O meio de cultura foi trocado a cada dois dias, e a partir do sexto dia de 

cultura as formas promastigotas foram coletadas no sobrenadante.  
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A atividade leishmanicida foi realizada no Laboratório de Parasitologia Aplicada, da 

Universidade de Franca (UNIFRAN), sob supervisão da Prof. Dra. Lisandra Guidi Magalhães. 

A manutenção do ciclo de L. amazonensis foi aprovado pela Comissão de Ética de Uso de 

Animais da Universidade de Franca, sob protocolo CEUA n° 046/15. 

2.1.2 Triagem in vitro da atividade leishmanicida 

Inicialmente foi realizada uma triagem dos extratos nas diferentes qualidades de luzes 

na concentração de 50 µg mL-1 contra as formas promastigotas de L. amazonensis. As culturas 

das formas promastigotas de L. amazonensis foram mantidas como descritas anteriormente por 

6 dias (início da fase estacionária) e cerca de 1x106
 parasitos foram cultivados em placas de 96 

poços contendo o mesmo meio. Os extratos vegetais das qualidades de luzes foram previamente 

dissolvidos em DMSO (Synth) e adicionados nas culturas em uma concentração final de 50 µg 

mL-1.  

As culturas foram incubadas a 25°C em estufa BOD (Quimis) por 24 horas e as 

atividades leishmanicida dos extratos foram determinados pela inibição do crescimento das 

formas promastigotas pela contagem em câmara de Neubauer (Global Glass) do número total 

de promastigotas vivas, levando-se em consideração a motilidade flagelar em microscópio 

óptico. Como controle negativo foi utilizado meio RPMI 1640 contendo 0.1 % de DMSO 

(Synth), e como controle positivo foi utilizado Anfotericina B (Eurofarma – São Paulo, Brasil) 

na concentração de 12.5 µg mL-1. Os resultados foram expressos como a média da porcentagem 

de inibição do crescimento em relação ao controle negativo (0.1% DMSO). Foram realizados 

três experimentos independentes em triplicata. Os extratos que apresentaram inibição do 

crescimento maior que 60% foram selecionadas para a determinação dos valores de 

concentração inibitória 50% (CI50).  

2.1.3 Atividade leishmanicida dos extratos mais ativos contra as formas promastigotas de L.  

amazonensis e determinação dos valores de concentração inibitória 50%  

Após a realização da triagem inicial, foram selecionados os extratos cultivados sob as 

luzes vermelha e verde para a continuação dos testes sobre L. amazonensis, por terem 

apresentado porcentagem de inibição do crescimento maior que 60% em um ou ambos os 

períodos testados. 

As culturas das formas promastigotas de L. amazonensis foram mantidas 

como descritas no item anterior por 6 dias (início da fase estacionária) e cerca de 1x106
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parasitos foram plaqueados em placas de 96 poços contendo meio RPMI 1640 

suplementado com 10% de SBF e 1% de antibiótico (Penicilina 10.000 UI mL-1 e 

Estreptomicina 10.000 mg mL-1). As substâncias foram previamente solubilizadas em 

DMSO e adicionados nas culturas nas concentrações de 6.25 a 100 µM 

e Anfotericina B no range de 0.19 a 3.12 µM.  

As culturas foram incubadas a 25°C em estufa BOD (Quimis) por 24 e 48 horas e a 

atividade leishmanicida das amostras foi determinada pela inibição do crescimento das formas 

promastigotas pela contagem em câmara de Neubauer do número total de promastigotas vivas, 

levando-se em consideração a motilidade flagelar em microscópio óptico.  

Como controle negativo foi utilizado meio RPMI 1640 contendo 0.1 % de DMSO e 

como controle positivo foi utilizado Anfotericina B na concentração de 1 µg mL-1. Foram 

realizados três experimentos independentes em triplicata. Os valores de CI50 foram 

determinados por meio de curvas de regressão não-linear utilizando o software GraphPad Prism 

versão 5.0 para Windows (GraphPad software, San Diego, USA). 

1.20 Ensaios de citotoxicidade in vitro 

A citotoxicidade foi medida utilizando a toxicologia in vitro, avaliada com o uso do 

kit colorimétrico XTT (2,3-bis (2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2-H-tetrazolium-5-

carboxanilide) de acordo com as instruções do fabricante (Roche Diagnostics). A redução de 

XTT ocorre extracelularmente na superfície da membrana do plasma por meio de transporte de 

elétrons transmembranar (BERRIDGE; HERST; TAN, 2005). A técnica de XTT é um ensaio 

quantitativo para determinar a interrupção de uma função bioquímica crítica. Este ensaio 

quantifica a atividade mitocondrial, medindo-se a formação de cristais de formazan, produto 

formado pela redução do sal XTT (MOSMANN, 1983).  

Para a avaliação da atividade citotóxica utilizou-se metodologia descrita por Silva et 

al. (2016). Cerca de 1x104 de células normais de fibroblastos de pulmão humano (linhagem 

celular GM07492A) foram semeadas em microplacas de 96 poços, contendo cada poço 100 µL 

de meio de cultura HAM F10/DMEN (Sigma Aldrich), suplementado com 10% de soro bovino 

fetal. As concentrações avaliadas para as amostras variaram de 19.5 a 2500 µg mL-1. O controle 

negativo (sem tratamento), solvente (0.02% DMSO) e controle positivo (25% DMSO) também 

foram incluídos na placa.  

Após incubação a 36.5ºC por 24 horas, o meio foi removido e as células foram lavadas 

com 100 µL de tampão fosfato salino (PBS) e exposto a 100 µL de meio HAM F10 sem 
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vermelho de fenol. Em seguida, 25 µL de XTT foi adicionado a cada poço (plaqueados) e 

incubados a 36.5ºC por 17 horas. As absorbâncias de cada poço foram determinadas por leitor 

de microplacas em comprimento de 450 ηm e referência de 620 ηm, usando um leitor de Elisa 

(Tecan-SW Magellan versão 5.03 STD 2P). 

A viabilidade celular foi expressa em % de células não tratada, que serviu de grupo 

controle negativo, a qual foi designado como 100%. Desta forma os resultados foram expressos 

em % de controle negativo.  

A citotoxicidade foi avaliada usando o parâmetro de resposta CI50, traçando a 

sobrevivência das células contra as respectivas concentrações dos tratamentos. Os experimentos 

foram realizados em triplicata. A análise estatística foi realizada utilizando o software 

GraphPrism versão 5.0. A atividade citotóxica foi avaliada no Laboratório de Mutagênese, na 

Universidade de Franca (UNIFRAN), sob orientação e supervisão da Prof. Dra. Denise Crispim 

Tavares. 

 

3 Resultados  

1.21 Atividade esquistossomicida in vitro 

O potencial esquistossomicida dos extratos brutos de P. angulata oriundos do cultivo in 

vitro sob as diferentes qualidades de luzes foi avaliado in vitro frente aos vermes adultos de S. 

Mansoni, em comparação com o praziquantel como controle positivo. De acordo com a tabela 

2, 100% dos pares de vermes adultos de S. mansoni incubados com extrato de P. angulata 

cultivada sob luz branca mostrou motilidade normal em 24, 48 e 72 horas de incubação nas 

concentrações avaliadas. O extrato de P. angulata cultivada sob luz verde e amarela mostraram 

a motilidade diminuída de 25% com 48 horas de incubação na concentração 100 µg mL-1, e às 

72 horas de incubação na concentração 200 µg mL-1, respectivamente.  
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Tabela 2 – Efeito de extratos de P. angulata cultivadas sob diferentes qualidades de luzes na 
motilidade de pares de verme adulto de S. mansoni. 

Amostra  % de pares de vermes adultos com motilidade alterada em determinadas horas de incubação a 

 Motilidade 

normal b (%) 
 Sem  

motilidade b (%) 
 Motilidade 

diminuída b (%) 
 Motilidade  

mínima b (%) 
 24 48 72  24 48 72  24 48 72  24 48 72 
 Horas  Horas  Horas  Horas 

Controle c 100 100 100  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

DMSO d 100 100 100  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

PZQ e 0 0 0  100 100 100  0 0 0  0 0 0 

Extrato Luz Branca f                
12.5 µg mL-1 100 100 100  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

25 µg mL-1 100 100 100  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

50 µg mL-1 100 100 100  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

100 µg mL-1 100 100 100  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

200 µg mL-1 100 100 100  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

Extrato Luz Verde f                
12.5 µg mL-1 100 100 100  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

25 µg mL-1 100 100 100  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

50 µg mL-1 100 100 100  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

100 µg mL-1 100 75 100  0 0 0  0 25 0  0 0 0 

200 µg mL-1 100 100 100  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

Extrato Luz Amarela f                
12.5 µg mL-1 100 100 100  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

25 µg mL-1 100 100 100  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

50 µg mL-1 100 100 100  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

100 µg mL-1 100 100 100  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

200 µg mL-1 100 100 75  0 0 0  0 0 25  0 0 0 

Extrato Luz Azul f                
12.5 µg mL-1 100 100 0  0 0 50  0 0 0  0 0 50 

25 µg mL-1 100 100 75  0 0 25  0 0 0  0 0 0 

50 µg mL-1 100 100 50  0 0 50  0 0 0  0 0 0 

100 µg mL-1 100 100 50  0 0 50  0 0 0  0 0 0 

200 µg mL-1 100 100 0  0 0 100  0 0 0  0 0 0 

Extrato Luz Vermelha f                
12.5 µg mL-1 100 100 25  0 0 75  0 0 0  0 0 0 

25 µg mL-1 100 100 75  0 0 0  0 0 25  0 0 0 

50 µg mL-1 100 50 25  0 25 75  0 25 0  0 0 0 

100 µg mL-1 75 75 75  0 25 25  25 0 0  0 0 0 

200 µg mL-1 75 100 50   25 0 50   0 0 0   0 0 0 
a % em relação a 8 pares de vermes adultos  
b Motilidade dos vermes, classificada como motilidade normal, sem motilidade (sem movimento em dois minutos de 
observação), motilidade diminuída (motilidade reduzida em comparação com os grupos de controlo negativo), e movimento 
mínimo (movimento ocasional da cabeça e do corpo). 
c Parasita em meio RPMI 1640. 
d Parasita em meio RPMI 1640 mais 0.1% de DMSO. 
e Parasita incubado com PZQ (praziquantel) (1.56 µg mL-1). 
f Parasita incubado com extratos de P. angulata cultivada sob diferentes luzes.  
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Os melhores resultados foram apresentados pelo extrato de P. angulata cultivada sob 

luz vermelha, que apresentou 75% de ausência de motilidade às 72 horas de incubação na 

concentração 12.5 µg mL-1, e pelo extrato de P. angulata cultivada sob luz azul, o qual 

apresentou 100% de ausência de motilidade às 72 horas de incubação na concentração 200 µg 

mL-1. 

1.22 Atividade leishmanicida in vitro 

Levando em consideração que a forma promastigota tem sido utilizada em vários 

estudos na análise preliminar de extratos vegetais com atividade leishmanicida, no presente 

trabalho, a atividade leishmanicida contra L. amazonensis dos extratos de P. angulata 

cultivadas sob as luzes branca, azul, verde, vermelha e amarela foram avaliados em termos de 

inibição do crescimento após incubação por 24 horas a 25°C.  

O extrato de P. angulata cultivada sob luz verde na concentração de 50 µg mL -1 

reduziu a viabilidade de células promastigotas de L. amazonensis em 73.56%, seguido do 

tratamento com o extrato de P. angulata cultivada sob luz vermelha (66.8%) (Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Viabilidade de células (%) promastigotas de L. amazonensis após 24 horas de incubação 
com extratos de plântulas de P. angulata cultivadas sob diferentes qualidades de luzes (Branca, 
Amarela, Verde, Azul e Vermelha).  Resultados provenientes de três experimentos independentes 

realizados em triplicata (resultados expressos como média da porcentagem ± desvio padrão, em relação 
ao controle positivo (Anfotericina B - 12.5 µg mL-1) e em relação ao controle negativo (0.1% DMSO). 

 

Na tabela 3 são mostrados os valores de CI50 para os extratos que apresentaram 

inibição do crescimento maior que 60%. 
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Tabela 3 – Atividade leishmanicida in vitro de extratos de P. angulata cultivadas sob as luzes verde 
e vermelha contra formas promastigotas de L. amazonensis e determinação dos valores de 

concentração inibitória de 50% após 24 horas de incubação. 

Amostra 
Concentrações (µg) ± Desvio Padrão 

CI50 (µg mL-1) 
100 50 25 12,5 6,25 

Luz Verde 99,49±0,87 61,87±1,31 27,12±0,93 22,27±1,64 7,89±0,48 
17,72 

(14,99-20,79) 

Luz Vermelha 87,98±0,67 74,05±1,69 58,31±0,59 18,27±1,52 4,79±1,62 
12,38 

(11,14-13,79) 

 0,19 0,095 0,047 0,023 0,011  

Anfotericina B 99,88±0,6 78,33±24,43 68,74±21,97 54,67±17,77 42,44±20,97 
0,011 

(0,0058 - 0,019) 

Controle Positivo: Anfotericina B 1 µg/mL 
Controle Negativo: Meio RPMI + 0,1% DMSO 

 

Os valores de CI50 dos extratos metanólicos de P. angulata oriundos do cultivo sob as 

luzes verde e vermelha foi de 17.72 e 12.38 µg mL-1, respectivamente, contra as formas 

promastigotas de L. amazonensis. 

1.23 Ensaio citotoxicidade  

Os extratos metanólicos de P. angulata oriundas do cultivo sob as luzes branca, verde, 

amarela, azul e vermelha tiveram suas atividades citotóxicas avaliadas in vitro utilizando 

linhagens de células normais de fibroblastos de pulmão humano (GM07492A). 

A figura 10 mostra as porcentagens de viabilidade das células normais de fibroblastos 

de pulmão humano pelo método do XTT, onde o sal XTT é convertido em azul de formazan, a 

partir de enzimas mitocondriais presentes somente nas células metabolicamente ativas 

(MOSMANN, 1983) e as concentrações avaliadas.  

Os resultados permitem verificar que, em todos os extratos de P. angulata cultivadas 

sob diferentes qualidades de luzes, não houve dependência da viabilidade celular em função da 

concentração do extrato, ou seja, não foram dose-dependentes.  
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Figura 10 – Viabilidade celular de fibroblastos de pulmão de humano (GM07492A) tratadas com 
diferentes concentrações (19.5 a 2500 µg mL-1) de extratos de plântulas de P. angulata cultivadas 
sob diferentes qualidades de luzes (Branca, Amarela, Verde, Azul e Vermelha). Controle negativo 

(sem tratamento); Controle do solvente: 0.1% DMSO; Controle positivo: 25% DMSO. 

 

Ademais, os resultados mostraram que todos os extratos de P. angulata cultivadas sob 

diferentes qualidades de luzes apresentam CI50 acima de 2500 µg mL-1 (Tabela 4), não 

apresentando, portanto, efeito citotóxico frente a células normais de fibroblastos de pulmão 

humano (GM07492A). 

 

Tabela 4 – Avaliação de CI50 dos extratos de P. angulata cultivadas sob diferentes qualidades de 
luzes, realizado por meio do ensaio de XTT com células normais de fibroblastos de pulmão humano 

(GM07492A).  

Concentração  
Extrato de luzes P. angulata 

Branca Amarela Verde Azul Vermelha 

CI50 µg mL-1 > 2500 > 2500 > 2500 > 2500 > 2500 

 

1.24 Análise por Espectrometria de Massas das plântulas in vitro de P. angulata  

A partir da análise por ESI-EM dos extratos de P. angulata cultivadas sob as luzes 

branca, verde, amarela, azul e vermelha obteve-se seus respectivos os espectros de massas, tanto 

no modo íon-negativo quanto no modo íon-positivo.  

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

Cont.

Negativo

Cont.

Solvente

19,5 39,1 78,1 156,3 312,5 625 1250 2500 Cont.

Positivo

V
ia

b
il

id
a

d
e

 c
e

lu
la

r 
(%

)

Luz Branca Luz Amarela Luz Verde Luz Azul Luz Vermelha



59 
 

O objetivo principal foi a identificação das fisalinas nestes extratos. No entanto, 

quando se analisou os espectros de massas nos modos positivo e negativo dos extratos obtidos 

sob as diferentes qualidades de luz empregadas, nenhuma fisalina foi detectada nas condições 

empregadas. Os dados de massas encontradas nos extratos (quadro 1) foram comparados com 

as massas de fisalinas descritas na literatura (quadro 2). 

 

Quadro 1 – Relação das razões m/z obtidos nos espectros de P. angulata cultivada in vitro sob 
diferentes qualidades de luzes.  

Extrato de P. angulata m/z 

Luz amarela [M-H]- 555.2834 

Luz amarela [M-H] - 632.2130 

Luz amarela [M-H] - 655.3765 

Luz amarela [M-H] - 699.4023 

Luz amarela [M-H] - 743.4286 

Luz amarela [M+H]+ 520.3713 

Luz amarela [M+H] + 655.3765 

Luz azul [M-H] - 632.2344 

Luz azul [M+H] + 523.2968 

Luz azul [M+H] + 567.3239 

Luz azul [M+H] + 611.3495 

Luz azul [M+H] + 655.3759 

Luz azul [M+H] + 699.4022 

Luz azul [M+H] + 743.4283 

Luz azul [M+H] + 787.4525 

Luz branca [M-H] - 555.2956 

Luz branca [M-H] - 611.3500 

Luz branca [M-H] - 632.2264 

Luz branca [M-H] - 781.3917 

Luz branca [M+H] + 567.3253 

Luz branca [M+H] + 611.3505 

Luz verde [M-H] - 555.3076 

Luz verde [M-H] - 632.2406 

Luz verde [M+H] + 611.3500 

Luz verde [M+H] + 781.3917 

Luz vermelha [M-H] - 470.1757 

Luz vermelha [M+H] + 489.3115 

Luz vermelha [M+H] + 503.3272 

Luz vermelha [M+H] + 522.5912 

Luz vermelha [M+H] + 550.6218 

Luz vermelha [M+H] + 621.3918 

Luz vermelha [M+H] + 679.4320 

Luz vermelha [M+H] + 781.3921 
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Quadro 2 – Identificação das fisalinas descritas na literatura obtidas de Physalis spp. e suas 
respectivas fórmulas moleculares e razões m/z. 

 

 

4 Discussão 

A busca por plantas medicinais e compostos ativos podem abrem novas perspectivas 

no desenvolvimento de terapias medicamentosas frente à várias patologias. São bem descritos 

na literatura o uso de extratos e infusões de P. angulata na medicina tradicional para tratar 

várias enfermidades (RENGIFO-SALGADO; VARGAS-ARANA, 2013), bem como são 

mostrados em diferentes experimentos farmacológicos de testes in vitro e modelos in vivo as 

diversas atividades biológicas de seus compostos ativos (BASTOS et al., 2008; SANTOS et al., 

2003; SUN et al., 2016; TOMASSINI et al., 2000). No entanto, seu potencial antiparasitário 

frente a leishmaniose e esquistossomose permanecia desconhecido, ou pouco investigado. 

Uma das estratégias de erradicação da esquistossomose é o combate aos caramujos 

vetores do S. mansoni. Diversas plantas brasileiras vêm sendo estudadas com ação moluscicida 

Fisalinas descritas na 
literatura 

Fórmula 
Molecular 

m/z  Referência 

Fisalina A C28H30O10 525.1765 (M-H]- (HUANG et al., 2014) 

Fisalina B C28H30O9 511.1963 (M-H]- (HUANG et al., 2014) 

Fisalina C C28H30O9 509.1811 (M-H]- (HUANG et al., 2014) 

Fisalina D C28H32O11 543.1866 (M-H]+ (HUANG et al., 2014) 

Fisalina E C28H32O11 545.2021 (M-H]- (DA SILVA et al., 2015b) 

Fisalina F C28H30O10 527.1902 (M-H]- (DA SILVA et al., 2015b) 

Fisalina G C28H30O10 527.1902 (M+H]+ (ZHENG et al., 2012b) 

Fisalina H C28H31ClO10 561.1531 (M-H]- (HUANG et al., 2014) 

Fisalina I C29H34O11 581.1978 [M+Na]+ (MEN et al., 2016) 

Fisalina K C28H30O12 559.1737 (M+H]+ (ROW et al., 1980) 

Fisalina L C28H32O10 529.1995 (M+H]+ (KRANJC et al., 2017) 

Fisalina M C28H32O9 512.2043 (M-H]- (KAWAI et al., 1988) 

Fisalina N C28H30O10 508.1698 [M-H2O]+ (KAWAI et al., 1992) 

Fisalina O C28H32O10 528.1980 (KAWAI et al., 1992) 

Fisalina P C28H30O10 508.1746 [M-H2O]+ (KAWAI et al., 1993) 

Fisalina R C28H30O9 509.1806 (M-H]- (HUANG et al., 2014) 

Fisalina S C28H32O10 528.2008 (M+H]+ (MAKINO et al., 1995) 

Fisalina V C28H30O10 526.1829 (YANG et al., 2016) 

Fisalina W C28H30O10 549.1740 [M+Na]+ (QIU et al., 2008) 

Fisalina X C28H30O10 549.1737 [M+Na]+ (QIU et al., 2008) 

Fisalina Y C28H32O10 551.1891 [M+Na]+ (QIU et al., 2008) 

Fisalina Z C28H30O10 549.1729 [M+Na]+ (QIU et al., 2008) 
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frente a espécie B. glabrata, como o Chenopodium ambrosioides (FRANK et al., 2012), 

Anadenanthera colubrina (SÁ et al., 2017) e Euphorbia umbellata (PEREIRA et al., 2017). 

Estudos envolvendo P. angulata também mostram a atividade moluscicida de seus extratos, 

como avaliado por Santos et al. (2003) utilizando extratos etanólicos de suas raízes na 

concentração de 500 mg L-1 frente a caramujos da espécie B. tenagophila; por Kamelia et al. 

(2006) utilizando extratos de acetato de etila das partes aéreas contra B. alexandrina, e, mais 

recentemente por Karamba (2015), o qual demostrou que os extratos aquosos na concentração 

de 50 mg L-1  levaram a letalidade de 100% de caramujos da espécie Bulinus globosus.  

No presente estudo foi testado extratos de P. angulata frente a cercárias de S. mansoni, 

e, a partir dos resultados obtidos foi possível observar que houve significativa ausência de 

motilidade dos vermes adultos de S. mansoni incubados com extratos de P. angulata cultivada 

sob luz vermelha, o qual apresentou 75% de ausência de motilidade às 72 horas de incubação 

na concentração 12.5 µg mL-1, e, pelo extrato de P. angulata cultivada sob luz azul, 

apresentando 100% de ausência de motilidade às 72 horas de incubação na concentração 200 

µg mL-1. Nos trabalhos de Santos et al. (2012), utilizando P. angulata ex vitro, os extratos 

etanólicos desta espécie promoveu 100% de mortalidade de cercárias de S. mansoni na 

concentração de 100 mg L-1. 

Adicionalmente, na triagem de atividade leishmanicida observou-se que o extrato de 

P. angulata cultivada sob luz verde na concentração de 50 µg mL-1 reduziu a viabilidade de 

células promastigotas de L. amazonensis em 73.5%, seguido do tratamento com o extrato de P. 

angulata cultivada sob luz vermelha (66.8%). Ademais, estes extratos apresentaram valores de 

CI50 de 17.72 µ mL-1 e 12.38 µ mL-1 para a luz verde e luz vermelha, respectivamente. 

De acordo com estudo e critérios de Katsuno et al. (2015) para que uma substância 

seja promissora in vitro para leishmaniose, esta deve apresentar CI50 menor que 10 µ mL-1 sobre 

a forma intracelular de Leishmania spp. Desse modo, apesar do não isolamento de nenhuma 

substância, os extratos verde e vermelho de P. angulata apresentam valores de CI50 próximos 

do sugerido como promissora. Não há relatos da literatura sobre a atividade leishmanicida de 

extratos de P. angulata cultivada in vitro sob diferentes qualidades de luzes. No entanto, 

trabalhos com extratos de P. angulata ex vitro (DA SILVA et al., 2015b) mostram o potencial 

leishmanicida desta espécie, onde extratos aquosos das suas raízes, na concentração de 100 µg 

mL-1, promoveu a redução de 99,8% de células promastigotas de L. amazonensis.  

A citotoxicidade foi avaliada com os extratos de P. angulata, frente a linhagem normal 

de fibroblastos de pulmão humano (GM07492A). Todos os extratos testados não apresentaram 

toxicidade, não obtendo CI50 na maior concentração avaliada (2500 µg mL-1). 
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É bem relatado na literatura a fitoquímica de P. angulata por conter compostos 

fenólicos, flavonoides, diterpenos, vitaesteroides e fisalinas nas suas raízes e folhas (BASTOS 

et al., 2006; İZLI et al., 2014; RENGIFO-SALGADO; VARGAS-ARANA, 2013; 

TOMASSINI et al., 2000). A rutina é um flavonoide com ampla gama de propriedades 

terapêuticas (SHARMA et al., 2013), sendo que sua atividade moluscicida foi comprovada 

frente às espécies B. alexandrina e Bulenus truncatus, utilizando extratos etanólicos de 

Calendula officinalis (EL-SHEIKH et al., 2012), e a atividade leishmanicida deste flavonoide 

foi demonstrada em condições in vitro pelos extratos de Cordia myxa frente à L. major e L. 

infantum. Em estudos anteriores deste grupo de pesquisa com extratos de P. angulata cultivada 

in vitro, a luz azul e vermelha favoreceu o acúmulo de rutina nesta espécie, o que pode ser um 

indicativo da atividade esquistossomicida.  

Já as fisalinas são os compostos ativos mais encontrados em P. angulata (ZHANG; 

TONG, 2016), apresentando diversas propriedades biológicas (CURI et al., 2017; TOMASSINI 

et al., 2000), como tripanomicida (MEIRA et al., 2015), leishmanicida (CHOUDHARY et al., 

2006, 2007; DA SILVA et al., 2015a; GUIMARAES et al., 2009) e moluscicida (SANTOS et 

al., 2003).  

A luz é um fator abiótico que influencia o desenvolvimento  morfológico e fisiológico 

de plantas, promovendo defesa contra herbívoros, patógenos e estresse oxidativo através da 

regulação da biossíntese de metabólitos secundários (BATISTA et al., 2018; LEGRIS et al., 

2017). Ademais, o controle da composição e qualidade de luz na produção de plântulas in vitro 

permite respostas específicas no vegetal (MACEDO et al., 2011; SÆBØ; KREKLING; 

APPELGREN, 1995), estando envolvida na regulação de vias biossintéticas de pigmentos, 

como por exemplo carotenoides, e compostos bioativos, como flavonoides e terpenoides 

(TAULAVUORI et al., 2017).  

Na cultura in vitro de calos e brotos de várias espécies, as diferentes qualidades de luz 

fornecidas por lâmpadas fluorescentes têm sido utilizadas para estimular a fotossíntese, 

morfogênese e a biossíntese de compostos químicos de interesse (GAZOLLA et al., 2017; 

PEDROSO et al., 2017; SZOPA; EKIERT, 2016).  

Além disso, lâmpadas com diferentes comprimentos de onda (violeta, azul, verde, 

amarelo e vermelho) vem sendo utilizadas para estimular vários processos fisiológicos em 

plantas cultivadas in vitro (SZOPA; EKIERT, 2016; TAULAVUORI et al., 2017), sendo que 

esta estimulação é feita através da ativação seletiva de diferentes fotorreceptores, que induzem 

respostas fotomorfogênicas nas plantas (DA SILVA et al., 2015a; VASIL; THORPE, 2003), as 
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quais incluem os fitocromos que absorvem a luz vermelha, e criptocromos e fototropinas que 

absorvem a luz azul (HIGUCHI; HISAMATSU, 2016). 

Em estudos com culturas de tecido in vitro, dados mostram que a fotossíntese é 

fortemente influenciada por luz vermelha e azul, uma vez estas são as principais fontes para a 

absorção de CO2 fotossintética em plantas (MANIVANNAN et al., 2017; OUYANG et al., 

2015).  

Outros trabalhos trazem que a luz azul (400-500 nm) controla o fototropismo, o 

crescimento das folhas, crescimento do caule, concentrações de clorofila, abertura estomática e 

acumulação de antioxidantes. Já a luz vermelha (660 nm) é importante no desenvolvimento do 

complexo do fotossistema, controlando a germinação, a função do cloroplasto e o crescimento 

do caule e do pecíolo (CARVALHO; FOLTA, 2014; GOINS et al., 1997; MOON et al., 2006; 

SÆBØ; KREKLING; APPELGREN, 1995; TAKEUI et al., 2017).  

Ademais, muitos estudos mostram a relação positiva das luzes azul e vermelha na 

produção de metabólitos secundários. A luz azul estimulou a produção de flavonoides em 

Swertia chirata (GUPTA; KARMAKAR, 2017), lignanas em Schisandra chinensis (SZOPA; 

EKIERT, 2016), ácidos fenólicos em Rehmannia glutinosa (MANIVANNAN et al., 2015), e 

em Panax ginseng (PARK et al., 2013). Já em trabalhos com a luz vermelha, esta promoveu a 

produção de monoterpenos em Achillea millefolium (ALVARENGA et al., 2015) e ácidos 

fenólicos totais em Eleutherococcus senticosus (SHOHAEL et al., 2006). 

 

5 Conclusões 

A avaliação esquistossomicida mostra que há significativa ausência de motilidade dos 

vermes adultos de S. mansoni incubados com extratos de P. angulata cultivada sob luz 

vermelha, o qual apresentou 75% de ausência de motilidade às 72 horas de incubação na 

concentração 12.5 µg mL-1, e, pelo extrato de P. angulata cultivada sob luz azul, apresentando 

100% de ausência de motilidade às 72 horas de incubação na concentração 200 µg mL-1.  

Ao observar a viabilidade de células promastigotas de L. amazonensis, o extrato de P. 

angulata cultivada sob luz verde na concentração de 50 µg mL-1 reduziu a viabilidade em 

73,5%, seguido do extrato cultivado sob luz vermelha (66.8%). Estes dados levaram a 

determinação do CI50 destes dois extratos, obtendo-se valores de 17.72 µ mL-1 e 12.38 µ mL-1 

para a luz verde e luz vermelha, respectivamente, caracterizando P. angulata cultivada in vitro 

como promissor agente leishmanicida. 
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Na avaliação da citotoxicidade, foram utilizadas linhagens normais de fibroblastos de 

pulmão humano (GM07492A). Todos os extratos testados de P. angulata cultivado in vitro não 

apresentaram toxicidade, obtendo CI50 acima de 2500 µg mL-1. 

A luz é um dos mais importantes fatores ambientais que afetam a biossíntese de 

compostos em plantas, permitindo a relação dose-resposta positiva. Ademais, dependendo da 

qualidade da luz, respostas na produção de metabólitos secundários são evidentes. As luzes 

branca, azul, vermelha e verde apresentam diversos estudos que retratam seus potenciais 

biológicos. Neste estudo, sugere-se que a produção de flavonoides foi estimulada pelas luzes 

branca, azul e verde, bem como responsável pelas atividades biológicas descritas neste estudo.  
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CAPÍTULO 3 
 
 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ESQUISTOSSOMICIDA, LEISHMANICIDA E 
CITOTÓXICO DE EXTRATOS DE FUNGOS ENDOFÍTICOS ISOLADOS DE Physalis 

angulata Linn. 
 
 

Resumo 

 

Microrganismos endofíticos são definidos como organismos que vivem em associação simbiótica com 
plantas, colonizando tecidos sadios em algum tempo do seu ciclo de vida, sem lhes causarem danos 
aparentes, resultando em benefícios recíprocos para ambas as espécies. Conhecida no Brasil como 
Camapú, Physalis angulata Linn. é uma planta medicinal com grande importância na medicina popular 
por suas várias propriedades terapêuticas e pela produção de compostos ativos. Objetivou-se com esse 
trabalho determinar a atividade esquistossomicida e o perfil químico de fungos isolados desta espécie. 
Os resultados revelaram a identificação de seis fungos endofíticos associados à extratos de P. angulata 

in natura: Aspergillus tubingensis, Aspergillus niger, Trichoderma saturnisporum, Alternaria solani, 

Aspergillus fumigatus e Penicillium oxalicum. Os extratos de A. solani, A. fumigatus e P. oxalicum 
promoveram 25% de ausência de motilidade dos vermes adultos de S. mansoni às 72 horas de incubação 
na concentração de 50 µg mL-1. Já o extrato de A. niger mostrou motilidade diminuída dos vermes de 
75% nas primeiras 48 horas de incubação, e de 25% no final das 72 horas de incubação. A atividade 
leishmanicida mostrou que o extrato do fungo endofítico A. niger isolado de P. angulata na concentração 
de 50 µg mL-1 reduziu em 40.45% a motilidade flagelar de células promastigotas de L. amazonensis, 
seguido do extrato do fungo P. oxalicum com 39.82 % de inibição da motilidade flagelar. O ensaio de 
citotoxicidade apontou que a viabilidade das células GM07492A foi afetada pela espécie A. tubingensis, 

apresentando CI50 de 696.1 µg mL-1, e pela espécie A. solani, com CI50 de 1464 µg mL-1, sendo, portanto, 
citotóxico para esta linhagem celular. Pela análise de HPLC-EM, foi possível sugerir que o extrato de 
A. niger contém da fisalina 7β-hydrophysalin A com fórmula molecular C28H30O10, podendo ser um 
indicativo da atividade esquistossomicida associada a este fungo. O presente trabalho contribui para o 
conhecimento biotecnológico de P. angulata cultivada in vitro, bem como os resultados biológicos 
obtidos são promissores para a continuidade do estudo químico, com vistas ao isolamento e 
caracterização estrutural dos princípios ativos. 
 
Palavras Chave: Physalis angulata; fungos endofíticos; atividade antiparasitária. 
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2 Introdução  

É amplamente conhecido que a qualidade e a quantidade de compostos ativos 

originadas de plantas medicinais são diretamente afetadas por fatores como: aspectos genéticos, 

habitats ecológicos, nutrientes do solo, presença de microrganismos, entre outros. No entanto, 

nos últimos anos, é gradualmente reconhecido que microrganismos endofíticos tem 

desempenhado um papel muito importante em afetar aspectos quali-quantitativos de 

metabólitos secundários em praticamente todas as plantas medicinais (JIA et al., 2016). 

Microrganismos endofíticos são definidos como organismos que vivem em associação 

simbiótica com plantas, colonizando tecidos sadios em algum tempo do seu ciclo de vida, sem 

lhes causarem danos aparentes, resultando em benefícios recíprocos para ambas as espécies. 

Fungos e bactérias são os principais representantes dos endofíticos, os quais colonizam todos 

os tecidos de diferentes órgãos da planta, tais como raízes, flores, folhas, sementes, frutos, 

pecíolos e caule, podendo ser específica a colonização em diferentes órgãos, como em raízes e 

folhas (DESHMUKH et al., 2018; SOUZA et al., 2004). 

A descrição de microrganismos endofíticos remontam o início do século XX, no 

entanto, somente nos últimos 40 anos (PORRAS-ALFARO; BAYMAN, 2011) que se 

reconheceu suas capacidades de conferir às plantas características importantes (AZEVEDO et 

al., 2000), como a indução de produção de metabólitos primários e secundários, podendo aferir 

vantagens à planta tais como, resistência condições de estresse hídrico, resistência contra pragas 

e insetos, e controle de outros microrganismos (DUTTA et al., 2014). Ademais, endofíticos 

formam relações simbióticas com seu hospedeiro, por algum tempo, podendo trazer vantagens 

para o microrganismo, como o fornecimento de nutrientes e compostos necessários para o 

termino de seu ciclo de vida (KAUL et al., 2012). 

Os principais microrganismos endofíticos são caracterizados pelas bactérias e fungos, 

sendo estes últimos com grande destaque pela quantidade de produtos biológicos desenvolvidos 

por meio dos seus metabólitos secundários em maiores quantidades do que qualquer outra 

classe de microrganismos endofíticos (CAFÊU et al., 2005).  

Os fungos são organismos heterotróficos unicelulares ou pluricelulares. Os 

unicelulares não são filamentosos, como por exemplo as leveduras, que se reproduzem por 

brotamento. Já os pluricelulares são caracterizados pela formação de estruturas filamentosas 

denominadas hifas, que constituem o micélio. Na fase reprodutiva, o micélio forma estruturas 

assexuadas e/ou sexuadas que originam os esporos, principais responsáveis pela propagação 

das espécies (MAIA; CARVALHO JUNIOR, 2010). 
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Os fungos associados às plantas são geralmente divididos em cinco grupos funcionais 

principais: micorrízicos, patogênicos, epifíticos, saprofíticos e endofíticos, sendo que estes 

últimos vem demonstrando maior interesse em pesquisas biotecnológicas pelas caraterísticas 

de produção de compostos de interesse (PORRAS-ALFARO; BAYMAN, 2011).  

Ocorrendo em todas as espécies vegetais, normalmente centenas de espécies de fungos 

endofíticos podem ser isolados de uma única planta (CHAPLA; BIASETTO; ARAUJO, 2013), 

podendo ter vários papeis funcionais durante seus ciclos de vida ou em resposta a estímulos 

ambientais, como calor, seca, insetos, patógenos, entre outros (PORRAS-ALFARO; 

BAYMAN, 2011).   

Durante o processo de colonização de uma planta, os fungos endofíticos produzem 

inicialmente metabólitos secundários para competir com os fungos epifíticos, e em seguida, 

contra possíveis fitopatógenos (CHANDRA, 2012). Posteriormente, tem-se a regulação do 

metabolismo do hospedeiro para estabelecer uma associação equilibrada sem danos aparentes 

ao tecido vegetal, variando do mutualismo ao antagonismo, havendo sempre um grau de 

infecção por parte do fungo e, ao mesmo tempo, defesa por parte da planta. Em geral, os 

endofíticos adentram as plantas por aberturas naturais (raízes e estômatos) e ferimentos 

(causados por insetos) (AZEVEDO et al., 2000).  

Os fungos endofíticos podem ser transmitidos de uma planta a outra de duas maneiras: 

transmissão horizontal e vertical. Horizontalmente se dá quando os fungos são passados de uma 

planta a outra através das raízes, das folhas, estômatos, ou por qualquer lesão existente na planta 

decorrente de práticas agrícolas. Neste tipo de transmissão, a infecção tende a ser mais 

antagônico ao hospedeiro (DUTTA et al., 2014). Na transmissão vertical, os fungos presentes 

na planta mãe são introduzidos via semente, vivendo dessa forma durante todo o seu ciclo de 

vida dentro da planta, levando a características de mutualismo (ALY; DEBBAB; PROKSCH, 

2011). 

As espécies de fungos endofíticos podem variar de acordo com o hospedeiro, 

distribuição geográfica, idade da planta, condições ecológicas e sazonais, incluindo-se a altitude 

e precipitação. Uma ou duas espécies podem ser dominantes como endofíticas em determinado 

hospedeiro, enquanto outras são pouco frequentes (ARNOLD et al., 2003). Os endofíticos em 

geral oferecem vantagens à planta colonizada, aumentando seu crescimento e vigor, 

fortalecendo suas tolerâncias a estresses abióticos e bióticos, além de proteção contra 

microrganismos patogênicos nocivos ou oportunistas (JIA et al., 2016; YANG et al., 2011).  
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Ademais, os endofíticos podem promove o acúmulo de metabólitos secundários com 

diversas aplicações biotecnológicas, em especial na agricultura e na indústria farmacêutica 

(SANTOS; VARAVALLO, 2011). 

Nos últimos anos, os fungos endofíticos têm sido intensamente estudados como fonte 

de metabólitos secundários com interesse medicinal, variando de classes que inclui alcaloides, 

peptídeos, esteroides, terpenoides, fenóis, quinonas e flavonoides (LIU et al., 2004; YU et al., 

2010a). O quadro 3 apresenta alguns metabólitos produzidos por fungos endofíticos. 

 

Quadro 3 – Metabólitos secundários produzidos por fungos endofíticos e suas plantas hospedeiras 

Fungo endofítico Planta hospedeira  Metabólito 
secundário 

Referência 

Taxomyces andreamae Taxus brevefolia Paclitaxel  
(SANTOS; 

VARAVALLO, 2011) 
Nodulisporium sp Juniperus cedre Flavonoides (DAI et al., 2006) 
Colletotrichum sp Artemisia annua  Esteroides  (LU et al., 2000) 

Alternaria sp Catharanthus roseus Vinblastina 
(KHARWAR et al., 

2008) 

Alternaria tenuissima  Vaccinium sp. Flavonoides 
(TONG; SHEN; HOU, 

2018) 
Colletotrichum 

gloeosporioides 
Hypericum perforatum Hipericina  (KUSARI et al., 2008) 

Thielavia subthermophila 
Camptotheca 

acuminata 
Camptotecina  (KUSARI et al., 2008) 

Aspergillus fumigatus Davidia involucrate Flavonoides 
(YINGXIA; XUEQIN; 

JIAFU, 2008) 
Aspergillus nidulans Ginkgo biloba Flavonoides (QIU et al., 2010) 

 

Os metabólitos secundários produzidos por endofíticos podem ser idênticos ou 

semelhantes aos sintetizados por suas plantas hospedeiras, e suas aplicações biotecnológicas 

são diversas. Na agricultura, por exemplo, são empregados tanto na promoção de crescimento 

vegetal, como no controle biológico de pragas e doenças de plantas, constituindo-se potenciais 

substitutos de produtos químicos, podendo favorecer a preservação do ambiente (AZEVEDO 

et al., 2000).  

Já na indústria farmacêutica os fungos endofíticos são valiosíssimas fontes de 

compostos de interesse medicinal, como antimalárico (CASTILLO et al., 2002), antioxidante 

(STROBEL et al., 1993), anti-inflamatório (WEBER et al., 2004), antiparasitário (SCHWARZ 

et al., 2004), esquistossomicida (RAMOS et al., 2013), tripanomicida, leishmanicida (ROSA et 

al., 2010), antibacteriano (LIU et al., 2004), antifúngico (WANG et al., 2007), entre diversas 

outras atividades. 
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Fungos associados a plantas medicinais dos diversos biomas brasileiro vem sendo alvo 

de inúmeras pesquisas químicas e biológicas, surgindo como um novo campo de exploração e 

de novas descobertas biotecnológicas, em especial na busca de novos fármacos que sejam mais 

eficazes, mais baratos e seguros (DUTTA et al., 2014). 

No entanto, apesar dos avanços na descoberta e desenvolvimento de compostos 

derivados de plantas medicinais, diversas doenças ainda continuam a afetar milhares de pessoas 

em todo mundo, como das doenças parasitárias (GOUPIL; MCKERROW, 2014). 

Neste contexto, as doenças parasitárias como a esquistossomose e leishmaniose estão 

presentes em praticamente todo o território brasileiro, cujo tratamento cada vez mais se limita 

à utilização de medicamentos.  

A esquistossomose é uma doença tropical negligenciada que afeta mais de 258 milhões 

de pessoas no mundo todo, a qual é causada pelo parasita trematódeo da espécie Shistosoma 

mansoni, conhecido popularmente como barriga d’agua. O ciclo de vida desse parasita envolve 

um hospedeiro intermediário representado no Brasil por caramujos da espécie Biomphalaria 

glabrata, sendo considerando o principal vetor nas Américas do Sul e Central (SÁ et al., 2017).  

Para o controle da esquistossomose, além do manejo das populações de caramujos, o 

tratamento dos pacientes infectados é essencial como forma de redução do risco de transmissão 

da doença (SAEED et al., 2016) 

A infecção severa crônica desta doença pode resultar em hipertensão portal 

caracterizada por hepatoesplenomegalia, varizes esofágicas e ascite. Pela inexistência de 

vacinas e de ações eficazes em saúde pública, o fármaco de escolha no tratamento é o 

praziquantel, sendo efetivo contra todas as espécies de Schistosoma (FRIEDMAN et al., 2018).  

No entanto, este composto apresenta efeitos colaterais como desconforto abdominal, 

cefaleia, tontura e sonolência, febre e mialgia, sendo que a administração em grávidas deve ser 

evitada, pois pode provocar abortos (STELMA et al., 1995).  

Já a leishmaniose é uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por protozoários 

do gênero Leishmania, endêmica ao redor do mundo e que afeta mais de 12 milhões de pessoas. 

É causada por protozoários, pode acometer pele, mucosa ou vísceras e se encontra entre as seis 

endemias consideradas prioritárias no mundo. A terapêutica convencional com base em 

antimoniais apresenta sérios efeitos colaterais e eficiência limitada (RATH et al., 2003). 

O tratamento desta doença ainda é bastante complexo, baseando-se, principalmente, 

no antimonial pentavalente Glucantime, entretanto, possuem efeitos colaterais, entre eles 

astralgia, mialgia, inapetência, náuseas, vômitos, epigastralgia, plenitude gástrica, pirose, dor 

local e febre, devidos à sua toxicidade (GONTIJO; CARVALHO, 2003; MALEKI et al., 2017) 
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A associação entre conhecimento popular de plantas com potencial farmacológico e 

prospecção fitoquímica visando isolar as moléculas bioativas importantes na produção de novos 

fitoterápicos tem grande importância na busca por medicamentos que atuem no tratamento de 

doenças parasitárias, além de fornecer subsídios para a implantação de políticas públicas para 

a conservação da biodiversidade do País (LIMA et al., 2015). 

Neste aspecto, inserido na família Solanaceae, Physalis angulata Linn. é uma espécie 

frutífera com ampla utilização na medicina popular, tais como analgésico, sedativo, 

antirreumático, antidiurético, anti-inflamatório, antimalárico, antiasmático, problemas na 

bexiga, próstata, distúrbios hepáticos (BASTOS et al., 2006, 2008; LIN et al., 1992; ZHANG; 

TONG, 2016).  

Frente a todo contexto e devido ao elevado potencial biotecnológico dos fungos 

endofíticos pela possibilidade da descoberta de novos metabólitos com inúmeras atividades 

terapêuticas, e além do pouco conhecimento químico-farmacológico observado na literatura 

científica sobre fungos endofíticos associados à P. angulata, o presente estudo buscou 

determinar a atividade esquistossomicida, leishmanicida e o perfil químico de fungos isolados 

desta espécie. 

 

3 Materiais e métodos 

3.1 Obtenção do Material Vegetal  

Para a realização dos ensaios, foram utilizadas as folhas e raízes de P. angulata obtidas 

da área de canteiro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IF 

Goiano), campus de Rio Verde, estado de Goiás, Brasil (localização geográfica: 17°48'15.9"S, 

50°54'22"W, 752 m altitude). O voucher de exsicata número 65899 foi depositado no Herbário 

do Instituto de Biociências de Rio Claro (SP), da Universidade Estadual Paulista (UNESP), 

sendo identificada pelo Prof. Dr. Júlio Antônio Lombardi. 

3.2 Isolamento e cultivo de fungos endofíticos de P. angulata  

O isolamento e cultivo dos endofíticos de P. angulata se deu por meio da desinfecção 

superficial das suas folhas e raízes, as quais foram lavadas com água destilada e detergente. 

Posteriormente, em local asséptico, o material vegetal foi lavado com água destilada estéril, 

seguido dos cortes de fragmentos de 1,5 cm da porção mediana de cada folha e raiz. Após o 
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procedimento descrito, foi realizada sequência de imersão em álcool 70% (por 2 minutos), 

hipoclorito de sódio a 2,5% (por 30 segundos) e água destilada estéril (por 30 segundos). 

Foram plaqueados três fragmentos de folhas ou três de raízes por placa em meios 

Potato Dextrose Ágar (PDA), acrescido de penicilina G e sulfato de estreptomicina (30 mg L-

1) e incubados a 28° C por até 60 dias. Após o aparecimento das hifas dos fungos endofíticos, 

foram realizados repiques sucessivos de todos os isolados para novas placas contendo meio 

PDA isento de antibiótico. Após purificação, as culturas foram incubadas por 15 dias a 28° C 

± 2 para crescimento. Para preservação dos fungos endofíticos obtidos, discos de meio de 

cultura de 5 mm de diâmetro de todos os isolados foram mantidos submersos em 10 mL de água 

destilada estéril em frascos lacrados, à temperatura ambiente e em duplicata. Foram 

selecionados os fungos endofíticos de raiz codificados como: R3M5 branco, R3M5 cinza e 

R3M5 preto; enquanto os originários das folhas, foram codificados como F30S, F45S cinza e 

F45S branco. 

O isolamento e cultivo dos fungos endofíticos de P. angulata foi realizado por Maria 

Leonor Beneli Donadon, no Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP Araraquara, e sob supervisão das Profa. 

Dra. Rosemeire Cristina Linhares Pietro.  

3.2.1 Preparo dos extratos dos fungos endofíticos  

Para o preparo dos extratos, foi utilizado metanol (MeOH) para extrair os fungos 

R3M5 branco, R3M5 cinza, R3M5 preto, F30S, F45S cinza e F45S branco, contidos em placas 

de petri, sendo uma placa para cada espécie fúngica. Em cada placa, o meio de cultura onde o 

fungo se desenvolveu foi picotado em pedaços de 1cm2, transferidos para um Becker, e em 

seguida foram adicionados 125 mL de MeOH, com posterior banho de ultra-som por 30 mim. 

Após este período, cada frasco foi deixado em repouso overnight (24 h). No dia seguinte, o 

extrato foi filtrado utilizando-se papel de filtro, e concentrado em evaporadores rotativos sob 

baixa pressão. Todo esse processo foi repetido duas vezes, ou seja, para cada fungo foram feitas 

duas extrações. O preparo dos extratos dos fungos endofíticos de P. angulata foi realizado no 

Laboratório de Produtos Naturais da Universidade de Franca (UNIFRAN), sob supervisão das 

Profa. Dra. Ana Helena Januário.  
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3.3 Identificação das espécies endofíticas de P. angulata  

Seis linhagens fúngicas foram isoladas das folhas e raízes de P. angulata. A 

caracterização morfológica foi realizada observando características do crescimento micelial, 

seguido da extração de DNA genômico e identificação das espécies. A identificação molecular 

foi realizada pelo sequenciamento parcial do espaçador interno (ITS) da região rDNA de um 

representante de cada morfotipo (SOARES et al., 2016). As sequências foram comparadas com 

as sequências existentes no banco de dados GenBank por meio do programa BLASTn (NCBI, 

2018).  

A identificação e isolamento foi realizado no Laboratório de Biotecnologia e Ecologia 

Microbiana, da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), sob supervisão do Prof. Dr. 

Marcos Antônio Soares. 

3.4 Análises dos extratos fúngicos por cromatografia líquida acoplada à espectrometria 
de massas 

Os extratos fúngicos foram analisados por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

(HPLC) acoplada à Espectrometria de Massas de Alta Resolução (HPLC-EM-AR) usando um 

espectrômetro ESI-TOF, modelo micrOTOF Q II (Bruker Daltonic) e um Sistema HPLC 

Shimadzu com uma bomba LC 20AD, sistema de injeção automática SIL 20AHT, detector de 

arranjo de diodo (DAD (200-600 nm), usando uma coluna (Phenomenex® Luna, 5 µm, 250 × 

4.6 mm).  

Os dados de ESI-EM-AR foram obtidos usando as condições: voltagem do capilar 3.5 

kV, temperatura do gás de secagem 180º C, fluxo de 4L min-1, gás nebulizador à pressão de 0.4 

Bar, intervalo de massa 50-1300 Da, e nitrogênio como gás de secagem, nebulização e colisão. 

A Fase móvel foi um gradiente linear partindo de 95% de água/ 0,1% CH3COOH (solvente A) 

e 5% de MeOH (solvente B) até 100% do solvente B em 35 min, seguido por 10 min de 100% 

do solvente B, com fluxo de 1mL min-1. A calibração interna foi efetuada empregando-se uma 

solução de NA-TFA (trifluoracetato de sódio) a 10mg min-1. As análises foram realizadas nos 

modos positivo e negativo. Todas as análises foram processadas usando o software Bruker 

Daltonics Data Analysis 4.3. 
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3.5 Ensaio da atividade esquistossomicida 

O potencial esquistossomicida in vitro dos extratos de fungos endofíticos de P. 

angulata foram avaliados quanto à mortalidade e a diminuição da atividade motora dos vermes 

adultos de Schistosoma Mansoni.  

O ciclo biológico de S. mansoni, cepa LE (Luiz Evangelista) foi mantido pela 

passagem seriada em moluscos Biomphalaria glabrata, em camundongos Balb/c no 

Laboratório de Pesquisa em Parasitologia da Universidade de Franca. Todos os procedimentos 

foram realizados de acordo com as recomendações da Comissão de Ética de Uso de Animais 

da Universidade de Franca, sob protocolo CEUA nº 5199070417, aprovado em 10/05/2017. 

Os ovos de S. mansoni presentes nas fezes de camundongos previamente infectados 

com o parasito foram recolhidos pelo método de Hoffmann e expostos por aproximadamente 1 

hora sob luz para a liberação dos miracídios, os quais foram utilizados para infectar o 

hospedeiro intermediário (B. glabrata) e, após 38 a 43 dias, liberaram a forma infectante 

(cercárias) do parasita. Cerca de 200 cercárias foram inoculadas nos camundongos por via 

subcutânea. Após aproximadamente 49 dias, os casais dos parasitas adultos foram recuperados 

de camundongos por perfusão do sistema porta-hepático (SMITHERS; TERRY, 1965). 

3.5.1 Avaliação dos extratos em vermes adultos mantidos in vitro 

Os vermes adultos recuperados de camundongos Balb/c via perfusão do sistema porta-

hepático foram lavados em RPMI 1640 (Gibco, Life Technologies, Gaithesburg, EUA) 

tamponado com HEPES 20 µM, pH 7.5, suplementado com penicilina (100 U mL-1), 

estreptomicina (100 µg mL-1) e 10 % de soro bovino fetal (Gibco, Life Technologies, 

Gaithesburg, EUA). Posteriormente, vermes adultos (um macho e uma fêmea) foi transferido 

por poço em uma placa de cultura de 24 poços contendo o mesmo meio descrito anteriormente 

e incubados em atmosfera umidificante a 37°C na presença de 5% CO2.  

Após 24 horas de incubação, as amostras os extratos dos fungos foram previamente 

dissolvidas em dimetilsulfóxido (DMSO) foram adicionadas ao meio RPMI 1640 na 

concentração de 50 µg mL-1. Os parasitas foram incubados nas mesmas condições descritas 

anteriormente por 72 horas e monitorado a cada 24 horas usando um microscópio invertido 

(Leitz Diavert) para avaliar as condições gerais dos parasitas como a atividade motora e morte. 

A motilidade dos vermes foi classificada como motilidade normal, sem motilidade (sem 

movimento em dois minutos de observação), motilidade diminuída (motilidade reduzida em 
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comparação com os grupos de controle negativo), e movimento mínimo (movimento ocasional 

da cabeça e do corpo) (MANNECK; LLER; KEISER, 2009). 

Como controle negativo foram utilizados vermes adultos mantidos em meio RPMI 

1640 com o solvente das amostras (0.1% de DMSO), e como controle positivo foi utilizado 

vermes adultos incubados com 12.5 µg mL-1 de praziquantel (Sigma Aldrich), que causaram a 

morte de 100% dos vermes após 24 horas de incubação. Foram avaliados quatro vermes de 

parasitas na concentração de teste.  

3.6 Ensaio da atividade leishmanicida 

A atividade leishmanicida in vitro dos extratos de fungos endofíticos de P. angulata 

foram avaliados quanto à % de inibição da motilidade flagelar contra formas promastigotas de 

Leishmania (Leishmania) amazonensis. 

Para a manutenção do parasito, uma concentração de 5x106
 formas promastigotas 

foram inoculadas na pata traseira de camundongos Balb/c machos, e, após o surgimento da 

lesão (aproximadamente 60-70 dias), as patas foram removidas com auxílio de uma tesoura 

cirúrgica e macerados para obtenção dos parasitos. Os parasitos coletados foram mantidos in 

vitro em meio RPMI 1640 suplementado com 10% de SBF e 10.000 U mL-1 de penicilina, 

10.000 µg mL-1 de estreptomicina, e pH ajustado para 7.4 a 25ºC em estufa BOD. O meio de 

cultura foi trocado a cada dois dias, e a partir do sexto dia de cultura as formas promastigotas 

foram coletadas no sobrenadante.  

A atividade leishmanicida foi realizada no Laboratório de Parasitologia Aplicada, da 

Universidade de Franca (UNIFRAN), sob supervisão da Prof. Dra. Lisandra Guidi Magalhães. 

A manutenção do ciclo de L. amazonensis foi aprovado pela Comissão de Ética de Uso de 

Animais da Universidade de Franca, sob protocolo CEUA n° 046/15. 

3.6.1 Triagem in vitro da atividade leishmanicida 

Inicialmente foi realizada uma triagem dos extratos dos fungos endofíticos na 

concentração de 50 µg mL-1 contra as formas promastigotas de L. amazonensis. As culturas das 

formas promastigotas de L. amazonensis foram mantidas como descritas anteriormente por 6 

dias (início da fase estacionária) e cerca de 1x106
 parasitos foram cultivados em placas de 96 

poços contendo o mesmo meio. Os extratos dos fungos endofíticos foram previamente 

dissolvidos em DMSO (Synth) e adicionados nas culturas em uma concentração final de 50 µg 

mL-1.  
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As culturas foram incubadas a 25°C em estufa BOD (Quimis) por 24 horas e a 

atividade leishmanicida dos extratos foram determinados pela % de inibição da motilidade 

flagelar das formas promastigotas pela contagem em câmara de Neubauer (Global Glass) do 

número total de promastigotas vivas, levando-se em consideração a motilidade flagelar em 

microscópio óptico.  

Como controle negativo foi utilizado meio RPMI 1640 contendo 0.1 % de DMSO 

(Synth), e como controle positivo foi utilizado Anfotericina B (Eurofarma – São Paulo, Brasil) 

na concentração de 1 µg mL-1. Os resultados foram expressos como a média da porcentagem 

de inibição do crescimento em relação ao controle negativo (0.1% DMSO). Foram realizados 

três experimentos independentes em triplicata. Os extratos que apresentaram inibição do 

crescimento maior que 60% foram selecionadas para a determinação dos valores de 

concentração inibitória 50% (CI50).  

3.7 Atividade citotóxica dos extratos endofíticos pelo método colorimétrico XTT  

A citotoxicidade foi medida utilizando a toxicologia in vitro, avaliada com o uso do 

kit colorimétrico XTT (2,3-bis (2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2-H-tetrazolium-5-

carboxanilide) de acordo com as instruções do fabricante (Roche Diagnostics). A redução de 

XTT ocorre extracelularmente na superfície da membrana do plasma por meio de transporte de 

elétrons transmembranar (BERRIDGE; HERST; TAN, 2005). A técnica de XTT é um ensaio 

quantitativo para determinar a interrupção de uma função bioquímica crítica. Este ensaio 

quantifica a atividade mitocondrial, medindo-se a formação de cristais de formazan, produto 

formado pela redução do sal XTT (MOSMANN, 1983).  

Para a avaliação da atividade citotóxica utilizou-se metodologia descrita por (SILVA 

et al., 2016). Cerca de 1x104 de células normais de fibroblastos de pulmão humano (linhagem 

celular GM07492A) foram semeadas em microplacas de 96 poços, contendo cada poço 100 µL 

de meio de cultura HAM F10/DMEN (Sigma Aldrich), suplementado com 10% de soro bovino 

fetal. As concentrações avaliadas para as amostras variaram de 19.5 a 2500 µg mL-1. O controle 

negativo (sem tratamento), solvente (0.02% DMSO) e controle positivo (25% DMSO) também 

foram incluídos na placa.  

Após incubação a 36.5ºC por 24 horas, o meio foi removido e as células foram lavadas 

com 100 µL PBS (tampão fosfato salino) e exposto a 100 µL de meio HAM F10 sem vermelho 

de fenol. Em seguida, 25 µL de XTT foi adicionado a cada poço (plaqueados) e incubados a 

36.5ºC por 17 horas. As absorbâncias de cada poço foram determinadas por leitor de 
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microplacas em comprimento de 450 ηm e referência de 620 ηm, usando um leitor de Elisa (- 

Tecan - SW Magellan vs 5.03 STD 2P). 

A viabilidade celular foi expressa em % de células não tratada, que serviu de grupo 

controle negativo, qual foi designado como 100%. Desta forma os resultados foram expressos 

em % de controle negativo.  

A citotoxicidade foi avaliada usando o parâmetro de resposta CI50, traçando a 

sobrevivência das células contra as respectivas concentrações dos tratamentos. Os experimentos 

foram realizados em triplicata. A análise estatística foi realizada utilizando o software 

GraphPrism versão 5.0. A atividade citotóxica foi avaliada no Laboratório de Mutagênese, na 

Universidade de Franca (UNIFRAN), sob supervisão da Profa. Dra. Denise Crispim Tavares. 

 

4 Resultados 

Dos extratos de P. angulata foram isolados e identificados os fungos endofíticos, 

sendo que todas as sequências de rDNA fúngicas obtidas neste trabalho foram depositadas no 

GenBank com acessos descritos no quadro 4. 

 

Quadro 4 – Fungos endofíticos isolados e identificados das partes de P. angulata 

Espécie Isolada 
Nº de acesso 

(Identificador 
BLAST) 

% de identidade 
(BLAST) Nº de depósito 

Aspergillus tubingensis KT803072.1 99% MF379660 
Aspergillus niger KP881422.1 99% MF379661 
Trichoderma saturnisporum KC884818.1 99% MF379662 
Alternaria solani JF491210.1 99% MF379663 
Aspergillus fumigatus KC119200.1 99% MF379664 
Penicillium oxalicum KR024319.1 99% MF379665 

 

4.1 Atividade esquistossomicida in vitro dos extratos de fungos endofíticos isolados de 

P. angulata 

Para análise do potencial esquistossomicida, os extratos de fungos endofíticos isolados 

de P. angulata foram avaliados in vitro frente aos vermes adultos de S. Mansoni, em 

comparação com o praziquantel como controle positivo na concentração de 12.5 µg mL-1 e 

RPMI 1640 como controle negativo. Os valores de porcentagem (%) da mortalidade e da 

redução da atividade motora são relativos a 4 vermes adultos avaliados (tabela 5). 
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Tabela 5 – Efeito de extratos de fungos endofíticos de P. angulata na motilidade de pares de verme 
adulto de S. mansoni. 

Fungo endofítico isolado 

% de pares de vermes adultos com motilidade alterada em 
determinadas horas de incubação 

Motilidade  
normal b (%) 

 
Sem 

motilidade b 
(%) 

 
Não  

significativo b 
(%) 

 Significativo b  
(%) 

24 48 72  24 48 72   24 48 72   24 48 72 

Horas  Horas  Horas  Horas 

Controle c 100 100 100  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

DMSO d 100 100 100  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

PZQ e 0 0 0  100 100 100  0 0 0  0 0 0 

Aspergillus tubingensis f                

50 µg mL-1 100 100 75  0 0 0  0 0 0  0 0 25 

Aspergillus niger f                

50 µg mL-1 100 0 0  0 0 0  0 25 50  0 75 50 

Trichoderma saturnisporum                

50 µg mL-1 100 100 50  0 0 0  0 0 50  0 0 0 

Alternaria solani f                

50 µg mL-1 100 50 75  0 0 25  0 25 0  0 25 0 

Aspergillus fumigatus f                

50 µg mL-1 100 50 0  0 0 25  0 50 50  0 0 25 

Penicillium oxalicum f                

50 µg mL-1 0 0 0   0 0 25   50 50 25   50 50 50 
a % em relação a 2 pares de vermes adultos  
b Motilidade dos vermes, classificada como motilidade normal, sem motilidade (sem movimento em dois minutos de 
observação), motilidade diminuída (motilidade reduzida em comparação com os grupos de controlo negativo), e movimento 
mínimo (movimento ocasional da cabeça e do corpo). 
c Parasita em meio RPMI 1640. 
d Parasita em meio RPMI 1640 mais 0.1% de DMSO. 
e Parasita incubado com PZQ (praziquantel) (12.5 µg mL-1). 
f Parasita incubado com extratos de fungos isolados de P. angulata.  

 

Os extratos das espécies A. solani, A. fumigatus e P. oxalicum produziram as melhores 

atividades esquistossomicida nas concentrações testadas, chegando a 25% de ausência de 

motilidade dos vermes adultos de S. mansoni às 72 horas de incubação. 

Já o extrato de A. niger mostrou motilidade diminuída dos vermes adultos de S. 

mansoni de 75% nas primeiras 48 horas de incubação, e de 25% no final das 72 horas de 

incubação.  

Fungos endofíticos estão sendo frequentemente associados com atividades biológicas, 

promovendo uma ampla gama de possibilidade no campo da biotecnologia. O potencial 

esquistossomicida de fungos endofíticos já foi elucidado a partir de extratos e compostos 
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isolados dos mesmos, como, por exemplo, demonstrado por Ramos et al. (2013) a partir de 

endofítico isolado de Apiospora montagnei; por Pedroso et al. (2012) em fungos isolados das 

raízes de Vochysia divergens, e mais recentemente por Da Silva et al. (2017) em compostos 

produzidos a partir de endofítico isolado de Hyptis suaveolens. 

Andrade e colaboradores (2016) testaram o potencial esquistossomicida do extrato 

obtido da linhagem do fungo endofítico Trichoderma saturnisporum, associado a ascídia 

Didemnum perlucidum, um invertebrado marinho notório por sua capacidade invasora em 

ecossistemas marinhos costeiros de regiões tropicais. O extrato do fungo endofítico em 

AcOEt/MeOH demonstrou na dose de 200 µg mL-1 o ocasionamento de 75% e 100 % da morte 

dos parasitas em 24 e 48 horas de tratamento, respectivamente. Este mesmo extrato, quando 

avaliado sob o critério mobilidade, reduziu a atividade motora em 100% na dose de 12.5 µg 

mL-1 em 24 horas de tratamento.  

Compostos ativos isolados de espécies Aspergillus sp. são descritos na literatura com 

ações antiparasitárias, como demostrado por Haritakun et al. (2010) frente ao Plasmodium 

falciparum, e por Martinez-Luis et al. (2012) contra espécies de Leishmania sp. No entanto, 

não estão descritos na literatura atividades esquistossomicidas para as espécies de fungos 

endofíticos: A. tubingensis, A. niger, A. fumigatus.  

Estudos do potencial esquistossomicida de P. angulata e seus fungos associados são 

inexistentes, ressaltando o ineditismo e importância desta abordagem na busca de fontes 

alternativas de novos agentes terapêuticos esquistossomicidas. 

4.2 Atividade leishmanicida in vitro dos extratos de fungos endofíticos isolados de P. 

angulata 

Levando em consideração que a forma promastigota tem sido utilizada em vários 

estudos na análise preliminar de extratos vegetais com atividade leishmanicida, no presente 

trabalho, a atividade leishmanicida contra L. amazonensis dos extratos de fungos endofíticos de 

P. angulata foram avaliados em termos de % de inibição da motilidade flagelar após incubação 

por 24 horas a 25°C.  

O extrato do fungo endofítico A. niger isolado de P. angulata na concentração de 50 

µg mL -1 reduziu em 40.45% a motilidade flagelar de células promastigotas de L. amazonensis, 

seguido do extrato do fungo P. oxalicum com 39.82 % de inibição da motilidade flagelar 

(Tabela 6).  
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Tabela 6 – Triagem in vitro da atividade leishmanicida dos extratos de fungos endofíticos de P. 

angulata contra formas promastigotas de Leishmania (Leishmania) amazonensis 

Resultados provenientes de três experimentos independentes realizados em triplicata (resultados expressos como 
média da porcentagem ± desvio padrão, em relação ao controle positivo (Anfotericina B - 1 µg mL-1) e em relação 
ao controle negativo (0.1% DMSO). 

 

Atualmente, os medicamentos usados para tratar a leishmaniose baseia-se em 

antimoniais pentavalentes, os quais não são completamente eficazes, além de apresentarem 

diversas reações adversas. Desta forma, novas fontes para o tratamento desta importante DTN 

são fundamentais para o tratamento e erradicação da doença. A descoberta de novas drogas a 

partir de endófitos reforça seu papel como importante fonte de substâncias com potencial 

leishmanicida (KAUL et al., 2012). 

Estudos relatam diversos compostos produzidos por fungos endofíticos com boas 

atividades leishmanicida, como a substância cochlioquinone A, produzida pelo fungo 

Cochliobolus sativus a partir da leguminosa Piptadenia adiantoides (CAMPOS et al., 2008). Já 

em estudos de Martínez-Luiz et al. (2009), a substância preussomerina EG1 isolada a partir de 

de extratos do fungo Edenia sp., um endofítico da Flor-de-São-Miguel (Petrea volubilis) 

apresentou potência semelhante à da anfotericina B contra Leishmania donovani. 

Moreno e colaboradores (2011) demostraram que o fungo endofítico Mycosphaerella 

sp., isolado de Psychotria horizontalis, um arbusto muito presente na Amazônia brasileira, 

promoveu a produção cercosporina, uma sustância com forte atividade contra L. donovani. 

Trypanosoma cruzi e P. falciparum. 

A atividade leishmanicida dos fungos endofíticos Vermisporium-like, Emericella 

nidulans, Dichotomophtora portulacae e D. boerhaaviae, foi determinada por Alves e 

colaboradores (2018) contra formas amastigotas de Leishmania spp., promovendo a redução da 

viabilidade celular em 78.8, 39.6, 63.1 e 98.1%, respectivamente. 

Já em estudos com Pau Brasil (Caesalpinia echinata), pesquisadores brasileiros 

determinaram que extratos de acetato de etila do fungo endofítico Nectria pseudotrichia desta 

Fungos endofíticos (50 µg mL-1) % de inibição da motilidade flagelar ± D.P 

Aspergillus tubingensis 37.69 ± 1,45 

Aspergillus niger 40.45 ± 4,49 

Trichoderma saturnisporum 18.87 ± 1,08 

Alternaria solani 13.70 ± 3,95 

Aspergillus fumigatus 10.53 ± 4,9 

Penicillium oxalicum 39.82 ± 3,21 

Anfotericina B 100 ± 0,00 
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espécie produzem metabólitos secundários altamente tóxicos para a forma amastigota de 

Leishmania (Viannia) braziliensis (COTA et al., 2018). 

Outros estudos envolvendo fungos endofíticos do gênero Aspergillus também são 

descritos na literatura. Por exemplo, o fungo endofítico A. terreus isolado das raízes de 

Carthamus lanatus (Asteraceae), promoveu a produção do butenolídeo Terrenolide S, o qual 

apresentou baixos CI50 contra L. donovani (ELKHAYAT et al., 2016).  

De acordo com o levantamento bibliográfico realizado, não estão descritos na literatura 

relatos de atividade leishmanicida para as espécies de fungos endofíticos A. tubingensis, A. 

niger, A. fumigatus, A. solani e P. oxalicum, associados a P. angulata. 

4.3 Citotoxicidade dos extratos de fungos endofíticos isolados de P. angulata 

Foi avaliada a citotoxicidade dos extratos obtidos de todas espécies endofíticas 

isoladas de P. angulata, verificando a viabilidade das células de fibroblastos de pulmão humano 

(linhagem celular GM07492A) através do ensaio XTT. As concentrações avaliadas dos extratos 

variaram de 19.5 a 2500 µg mL-1 (Tabela 6). 

 

Tabela 7 – Porcentagem de viabilidade celular GM07492A, quando testadas com os extratos de 
fungos endofíticos de P. angulata, em diferentes concentrações (µg mL-1) 

Concentrações  
(µg mL-1) 

Viabilidade celular fungos endofíticos (%)   

Aspergillus 

tubingensis 

Aspergillus 

niger 

Trichoderma 

saturnisporum 

Alternaria 

solani 

Aspergillus 

fumigatus 

Penicillium 

oxalicum 

19.5 111.0 ±5.7 107.1 ±0.8 96.7 ±0.6 94.7 ±2.4 96.9 ±4.2 100.7 ±2.6 

39.1 102.0 ±5.7 102.4 ±0.8 95.0 ±0.6 92.0 ±2.4 98.2 ±4.2 101.8 ±2.6 

78.1 103.7 ±4.4 104.9 ±6.4 96.0 ±3.4 90.4 ±1.0 92.7 ±3.0 96.0 ±3.2 

156.3 104.1 ±2.7 109.8 ±6.2 102.1 ±2.8 88.3 ±2.7 89.8 ±3.0 89.7 ±5.1 

312.5 99.3 ±4.3 105.3 ±5.8 95.2 ±4.7 86.8 ±1.1 89.2 ±4.8 94.2 ±6.7 

625.0 99.7 ±15.7 98.9 ±5.7 89.9 ±7.4 87.9 ±1.9 90.8 ±2.8 91.0 ±2.4 

1250.0 17.1 ±1.0 98.2 ±2.4 89.5 ±3.7 83.8 ±2.7 87.2 ±0.5 92.6 ±4.5 

2500.0 16.7 ±7.0 96.4 ±1.9 92.0 ±1.0 15.7 ±2.3 85.8 ±4.4 91.0 ±1.2 

Controle negativo 100.0 ±3.2 100.0 ±3.2 100.0 ±3.2 100.0 ±2.8 100.0 ±2.8 100.0 ±2.3 

Controle solvente 97.1 ±2.0 97.1 ±2.0 97.1 ±2.0 100.4 ±5.8 100.4 ±5.8 99.3 ±5.2 

Controle positivo* 15.8 ±0.4 15.8 ±0.4 15.8 ±0.4 18.4 ±1.0 18.4 ±1.0 17.7 ±1.0 

* Significativamente diferente do controle negativo (P<0,001); ± indica desvio padrão; Controle positivo (DMSO 
25%). 
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O extrato fúngico de A. tubingensis levou a reduções significativas da viabilidade 

celular em relação ao controle negativo, nas concentrações superiores ou igual a 625.0 µg mL-

1, o mesmo ocorrendo com o extrato de A. solani para concentrações superiores ou igual a 2500 

µg mL-1. O meio constituído de apenas meio de cultura e células representa 100% de viabilidade 

celular. 

A partir dos dados da viabilidade celular (tabela 7) foram obtidos os valores de IC50 

para os extratos fúngicos isolados de P. angulata, traçando a sobrevivência das células contra 

as respectivas concentrações dos tratamentos. Os resultados de IC50 mostram que os extratos 

fúngicos de A. tubingensis e A. solani apresentaram citotoxicidade para concentrações acima 

de 696.1 µg mL-1 e 1464 µg mL-1, respectivamente (Tabela 8).  

 

Tabela 8 – Avaliação de IC50 dos extratos fúngicos de P. angulata, realizado por meio do ensaio de 
XTT com células normais de fibroblastos de pulmão humano (GM07492A).  

Concentração  Extrato fúngico de P. angulata 

 Aspergillus 

tubingensis 
Aspergillus 

niger 
Trichoderma 

saturnisporum 
Alternaria 

solani 
Aspergillus 

fumigatus 
Penicillium 

oxalicum 

IC50 µg mL-1 696.1 ± 103.2 > 2500 > 2500 1464.7 ±16.2 > 2500 > 2500 

Legenda: ± indica desvio padrão; Controle positivo (DMSO 25%) 

 

Ademais, os demais extratos dos fungos endofíticos apresentaram IC50 acima de 2500 

µg mL-1 , com viabilidade celular acima de 85% na linhagem celular avaliada. Do ponto de vista 

citotóxico, os extratos fúngicos de A. niger, T. saturnisporum, A. fumigatus, P. oxalicum e 

podem ser considerados seguros. 

4.4 Análise cromatográfica por HPLC-MS dos extratos de fungos endofíticos isolados 
de P. angulata 

As fisalinas são compostos comuns em espécies do gênero Physalis, sendo 

caracterizadas por possuir um esqueleto do tipo ergostano modificado, onde a ligação que 

normalmente está presente entre as posições C-13 e C-14 em outros tipos de esteroides é 

quebrada, enquanto um novo ligação entre as posições C-16 e C-24 é formada. Uma grande 

variedade de fisalinas, diferenciadas pelo número e posição da ligação dupla carbono-carbono 

e grupos substituintes no esqueleto, estão presentes na espécie Physalis, entre as quais algumas 

existem como formas isoméricas ou com baixa abundância, o que a torna muito crítica quanto 
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à separação cromatográfica de alta eficiência e identificação de fisalinas. Como resultado, é 

muito desafiador para a rápida descoberta e identificação de fisalinas nas matérias-primas de 

espécies de Physalis (HUANG et al., 2014). 

A cromatografia líquida de alta eficiência é uma das principais técnicas utilizadas na 

análise de compostos não voláteis e/ou termicamente instáveis. Apesar de ser uma excelente 

técnica de separação, a HPLC necessita de uma técnica confirmatória quando a análise 

qualitativa (confirmação da identidade química) é também necessária. Dentre as várias opções 

existentes no momento, a espectrometria de massas (EM) é a técnica que melhor fornece as 

informações estruturais necessárias. O acoplamento entre estas duas técnicas dá origem a uma 

ferramenta analítica versátil e de grande potencial na análise qualitativa e quantitativa: a 

HPLC/EM (LANÇAS, 2013). 

Nas presente estudo foi utilizado o sistema de Cromatografia Líquida acoplada à 

Espectrometria de Massas de Alta Resolução, com um espectrômetro ESI-TOF. A partir das 

análises do equipamento, obteve-se os cromatogramas com espectros de massa no modo íon-

negativo.  

Por meio do cromatograma da figura 11 referente ao fungo endofítico Aspergillus 

niger isolado de P. angulata o pico com razão m/z de 525.2443 no modo íon-negativo ([M-H]-

), e tempo de retenção de 25.5 min., mostrou semelhança e tem a indicação de ser o composto 

7β-hydrophysalin A (Figura 12), com fórmula molecular C28H30O10, identificada por Huang et 

al. (2014), com razão m/z de 525.1767 [M-H]-. 

Os demais cromatogramas dos extratos de endofíticos isolados de P. angulata estão 

disponíveis no anexo 1. 
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Figura 11 – Cromatograma do fungo endofítico Aspergillus niger isolado de P. angulata indicando o 
pico de razão m/z de 525.2443 no modo íon-negativo ([M-H]-), e tempo de retenção de 25.5 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Estrutura química de 7β-hydrophysalin A, proposta por Huang et al. (2014).   

R1 = β-OH 
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5 Conclusões 

Os resultados obtidos nesse trabalho revelaram a identificação de seis fungos 

endofíticos associados às partes aéreas de P. angulata: Aspergillus tubingensis, Aspergillus 

niger, Trichoderma saturnisporum, Alternaria solani, Aspergillus fumigatus e Penicillium 

oxalicum.  

Os extratos em AcOEt das seis linhagens fúngicas isoladas tiveram seu potencial 

biológico investigado. Alternaria solani, Aspergillus fumigatus e Penicillium oxalicum 

apresentaram as melhores atividades esquistossomicidas na concentração de 50 µg mL-1, 

levando a 25% de ausência de motilidade dos vermes adultos de S. mansoni às 72 horas de 

incubação. Já o extrato de Aspergillus niger mostrou motilidade diminuída dos vermes adultos 

de S. mansoni de 75% nas primeiras 48 horas de incubação, e de 25% no final das 72 horas de 

incubação.  

Adicionalmente, na triagem de atividade leishmanicida observou-se que o extrato dos 

fungos A. niger e P. oxalicum isolados de P. angulata na concentração de 50 µg mL -1 reduziram 

em 40.45% e 39.82 % a motilidade flagelar de células promastigotas de L. amazonensis, 

respectivamente. 

De acordo com o levantamento bibliográfico realizado, não estão descritos na literatura 

relatos de atividade esquistossomicida para as espécies de fungos endofíticos A. tubingensis, A. 

niger, A. fumigatus, A. solani e P. oxalicum, associados a P. angulata. 

O ensaio de citotoxicidade dos extratos dos fungos endofíticos revelou que a 

viabilidade das células normais de fibroblastos de pulmão humano (GM07492A) foi afetada 

pela espécie Aspergillus tubingensis, apresentando IC50 de 696.1 µg mL-1, e pela espécie 

alternaria solani, com IC50 de 1464 µg mL-1, sendo, portanto, citotóxico para estas células. No 

entanto, os resultados mostram que os extratos de Trichoderma saturnisporum, Aspergillus 

fumigatus e Penicillium oxalicum apresentaram IC50 acima de 2500 µg mL-1, não indicando, 

portanto, efeito citotóxico contra células testadas.  

A partir da análise por HPLC-EM dos endofíticos de P. angulata pôde-se realizar a 

comparação dos cromatogramas com espectros de massas, e razões m/z descritas na literatura, 

o que permitiu sugerir que o endofítico Aspergillus niger promoveu a produção da fisalina 7β-

hydrophysalin A. No entanto, é necessário utilizar métodos complementares para a averiguação 

de referida informação. Para elucidar o fenômeno da ação esquistossomicida de Aspergillus 

niger, bem como os demais extratos fúngicos, devem ser realizados estudos fitoquímicos da 

composição dos extratos para melhor compreensão dessas atividades. 
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São inexistentes estudos dos estudos de fungos endofíticos isolados de P. angulata, 

bem como a avaliação da atividade esquistossomicida e citotóxica desta espécie. O presente 

trabalho contribui para o conhecimento biotecnológico de novos compostos de fungos 

endofíticos. Este conhecimento é altamente relevante pela importância de se buscar novas 

substâncias promissoras capazes de ser usadas para fins terapêuticos. 
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6 ANEXO I 

Cromatograma dos fungos endofíticos isolados dos extratos de P. angulata.  

 

 

 

Figura 13 – Cromatograma do extrato endofítico Aspergillus tubingensis isolado de P. angulata no 
modo íon-positivo ([M+H]+).  
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Figura 14 – Cromatograma do extrato endofítico Aspergillus tubingensis isolado de P. angulata no 
modo íon-negativo ([M-H]-).  
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Figura 15 – Cromatograma do extrato endofítico Aspergillus niger isolado de P. angulata no modo 
íon-positivo ([M+H]+). 
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Figura 16 – Cromatograma do extrato endofítico Trichoderma saturnisporum isolado de P. angulata 
no modo íon-negativo ([M-H]-).  
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Figura 17 – Cromatograma do extrato endofítico Trichoderma saturnisporum isolado de P. angulata 
no modo íon-positivo ([M+H]+).  
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Figura 18 – Cromatograma do extrato endofítico Alternaria solani  isolado de P. angulata no modo 
íon-positivo ([M+H]+).  
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Figura 19 – Cromatograma do extrato endofítico Alternaria solani isolado de P. angulata no modo 
íon-negativo ([M-H]-).  
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Figura 20 – Cromatograma do extrato endofítico Aspergillus fumigatus isolado de P. angulata no 
modo íon-negativo ([M-H]-).  
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Figura 21 – Cromatograma do extrato endofítico Aspergillus fumigatus isolado de P. angulata no 
modo íon-positivo ([M+H]+).  
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Figura 22 – Cromatograma do extrato endofítico Penicillium oxalicum isolado de P. angulata no 
modo íon-negativo ([M-H]-).  
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Figura 23 – Cromatograma do extrato endofítico Penicillium oxalicum isolado de P. angulata no 
modo íon-positivo ([M+H]+).  


