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RESUMO 

A biotransformação de compostos químicos é uma excelente forma de se obter 

derivados. Então, este trabalho tem como objetivo obter derivados da -(-)cubebina, uma 

lignana que possui diversas atividades biológicas, incluindo atividade leishmanicida. Os 

derivados da -(-)cubebina foram obtidos através de modificações moleculares que 

foram promovidas através de biotransformação fúngica, utilizando-se o fungo 

Aspergillus niger. Até o presente momento foram obtidos dois compostos 

biotransformados, sendo estes submetidos à análises por ressonância magnética 

nuclear (RMN) uni e bidimensional. Uma das estruturas dos compostos 

biotransformados corresponde à –(-)hinoquinina, conforme comparação do espectro de 

RMN 1H obtido com o descrito na literatura; a outra estrutura, encontra-se em processo 

de elucidação. Considerando-se o efeito antiparasitário da molécula precursora, as 

substâncias obtidas serão submetidas a testes leishmanicidas. 

 

INTRODUÇÃO 

As reações de biotransformação são definidas como o uso de sistema biológico, 

micro-organismos vivos ou enzimas isoladas, para realização de modificações químicas 

em estruturas moleculares que não são seus substratos naturais (HANSON,1995). 

Muitas substâncias isoladas dos vegetais apresentam atividades biológicas relevantes, 

tais como a dibenzilbutirolactona (-)-cubebina, uma lignana que mostra excelente 

atividade tripanocida (Bastos et al.,1999;de Souza et al.,2005) e leishmanicida 

(Bodiwala et al.,2007). De uma maneira geral, esta lignana serve de protótipo molecular 

podendo ser utilizada como material de partida para originar novos derivados 

estruturais farmacologicamente mais promissores. 

 

OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo obter derivados da -(-)cubebina a partir 

de biotransformação fúngica utilizando-se o fungo filamentosos Aspergillus niger, 

visando a obtenção de compostos com potencial leishmanicida. 

 

 



METODOLOGIA 

A biotransformação foi feita utilizando-se o fungo Aspergillus niger, através do cultivo de 

esporos em meio PDA para posterior desenvolvimento da massa micelial em meio de 

cultura proposto por Jackson et al (meio pré-fermentativo). A próxima etapa foi a 

exposição do fungo a um meio pobre em nutrientes (Czapek - meio fermentativo). Neste 

meio foi introduzida a –(-)cubebina (0,1 g/L) e o monitoramento da biotransformação foi 

realizada através de cromatografia em camada delgada (CCDC). O isolamento dos 

compostos biotransformados foi feito através de técnicas cromatográficas e a 

identificação através de RMN. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente utilizou-se 70 tubos de ensaio contendo meio PDA-3,9% em água 

ultra-pura e os mesmos foram incubados por 7 dias. Ao final do período de incubação, 

adicionou-se 5 ml de água esterilizada em cada tubo e transferiu-se a quantidade de 

água para 7 Erlenmeyers. Os frascos foram mantidos sob agitação de 120 rpm e 

temperatura de 30ºC por 48 horas. A biomassa micelial produzida foi filtrada e 

transferida para outro Erlenmeyer contendo 1.000 ml do meio de cultura Czapek. Os 

novos frascos gerados foram mantidos sobre agitação de 120 rpm e temperatura de 30 

ºC por 24 horas.Então, adicionou-se a -(-)cubebina em concentração de 0,1g/L 

solubilizada em DMSO. Foi verificado através de CCDC que após 14 dias foram 

formadas substâncias biotransformadas por este fungo e que a –(-)cubebina não estava 

presente na maioria dos meios de cultura. Estes meios foram então filtrados e 

particionados, obtendo-se ao final do processo 3,817 g de extrato bruto. Após, foi feita 

coluna líquida à vácuo que originou 7 frações. Na fração 3 verificou-se a presença de 

um biotransformado,que foi comprovado ser a –(-)hinoquinina.Por sua vez, na fração 4 

também se observou a presença de um biotransformado que está em fase final de 

elucidação estrutural. 

 

 

 

 



RESULTADOS PRELIMINARES 

 Até o presente momento foram obtidas duas substâncias a partir da -(-)cubebina, 

sendo uma delas a -(-) Hinoquina (FIGURA 1). As substâncias biotransformadas serão 

biologicamente investigadas em relação às suas propriedades leishmanicidas. 

 

FIGURA 1. Estrutura química das substancia isolada: -(-) Hinoquinina a partir da 

molécula precursora, a -(-)cubebina.  

 

FONTES CONSULTADAS 

Balunas, M. J.; Kinghorn, A. D. Life Sci. 2005, 78, 431. 
 
Bastos, J.K., Albuquerque, S., Silva, M.L.A., 1999. Evaluation of the trypanocidal activity 
of lignans isolated from the leaves of Zanthoxylum naranjillo. Planta Medica 65, 541–
544. 
 
Bodiwala, H.S., Singh, G., Singh, R., Dey, C.S., Sharma, S.S., Bhutani, K.K., Singh, I.P., 
2007. Antileishmanial amides and lignans from Piper cubeba and Piper retro-fractum. 
Journal of Natural Medicines 61, 418–421. 
 
Hanson, J. R. The microbiological transformation of diterpenoids. Nat. Prod. Reports 9, 

139-151. (1995). 

Jackson, M.; Karwoswski, J.P.; Humphrey, P.E.; Kohl, W.L.; Barlow, G.J.; Tanaka, S.K. 
Calbistrins, novel antifungal agents produced by Penicillium restrictum. J. 
Antibiot., 46, 34-38. (1983). 
 

Silva, M.L.A.;Albuquerque,S.;Souza, G.H.B.;Bastos,J.K.;Silva,R.;inventors;Fundação de 

Amparo à pesquisa do estado de São Paulo;assignee.Process to obtain 

dibenzylbutyrolactonic lignans, process to obtain synthetic derivatives from lignans 

bearing anti-chagas chemoprophylactic and therapeutical activities.United States 

patente US 7,521,569 B2.Apr. 21, 2009. 



 

 

 

 

 
 
 


