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1. RESUMO  

A ascídia Didemnum psammatodes foi selecionada para estudo quanto ao 

seu perfil químico e biológico. Através de técnicas cromatográficas, foram obtidas 

frações semipuras, as quais foram submetidas a ensaios biológicos para avaliar seu 

potencial esquistossomicida e citotóxico. 

 

2. INTRODUÇÃO  

O ambiente marinho é considerado uma rica fonte de compostos com 

atividades biológicas interessantes, como agentes antitumorais, anti-inflamatórios, 

analgésicos, imunomodulatórios, alergênicos e antivirais (Takeara et. al., 2007). O 

Brasil é o quinto maior país do mundo e o maior da América do Sul, com 8.524.877 

km2 e mais de 8.500 km de linha de costeira ao longo do Oceano Atlântico. 

(http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1

9). Portanto, o mar brasileiro constitui um vasto bioma que permanece sem ser 

completamente investigado. Ascidias (Tunicata, Ascidiadea) produzem uma 

variedade de substâncias estruturalmente novas e farmacologicamente 

interessantes (Blunt et. al. 2015). Desde então, a região Sudeste tem sido a mais 

intensamente investigada, sendo a cidade de São Sebastião considerada como uma 

área de alta biodiversidade englobando 62 espécies de ascídias, que compreende 

mais da metade de todas as espécies conhecidas de ocorrência na costa brasileira 

(Dias et. al., 2013). Didemnidae é a maior família de ascídias quanto ao número de 

espécies, compreendendo 600 espécies aproximadamente (cerca de 20% do 

número de espécies total de ascídias), portanto, representa uma fonte comprovada 

de moléculas naturais com diversidade química e potencial biológico (Takeara et. al. 

2007 e Rocha et. al. 2015). D. psammatodes apresenta ampla distribuição 

geográfica, com registros em praticamente todos os mares tropicais, sendo 

particularmente abundante no litoral brasileiro, Pouco se sabe acerca de suas 

propriedades biológicas (Takeara et al., 2007). 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi à avaliação do potencial esquistossomicida e 

citotóxico da fração metanólica DP-F da ascídia D. psammatodes. 

 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1
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 4. METODOLOGIA 

A ascídia D. psammatodes foi coletada pelo Prof. Dr. Gustavo M. Dias da 

Universidade Federal do ABC - Centro de Ciências Naturais e Humanas. Após a 

coleta, a ascídia D. psammatodes foi armazenada e extraída em metanol por 

maceração a frio e filtração “overnight” com três repetições, o extrato foi submetido a 

uma coluna cíclica de HP20 e as frações advindas foram enviadas para ensaio 

esquistossomicida in vitro, citotóxico e HPLC-ESI-MS.      

 

 5. DESENVOLVIMENTO 

O extrato bruto (metanólico) concentrado da ascídia D.psammatodes (DP) foi 

submetida a cromatografia em coluna contendo o polímero PSDVB (HP-20). Como 

fase móvel foi utilizado misturas de Me2CO e H2O (Milli-Q) em diversas proporções, 

partindo-se de 20% até 100%, obtendo as seguintes frações DP-B a DP-F, as quais 

foram avaliadas por CCDC, CLAE, HPLC-ESI-MS e submetidas aos ensaios 

biológicos propostos.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Na avaliação esquistossomicida in vitro a fração DP-F apresentou uma 

redução de 100% na mobilidade dos vermes em 50 µg/mL num período de 24 h e 

matou 25% dos parasitas na dose de 200 µg/mL em 72 h, em relação ao ensaio 

citotóxico frente a células normais de fibroblastos de pulmão humano (GM07492A), 

a fração DP-F apresentou IC50 de 1698 (μg/mL). 

De acordo com os espectros de EM-AR-ESI no modo positivo da fração DP-F, 

foram observados os íons moleculares [M+H]+ com m/z 405,2940 (tR = 37,8 min) e 

m/z 360,3207 (tR = 40,5 min). No espectro obtido no modo negativo, constatou-se o 

íon molecular [M-H]- com m/z 209, 0842 (tR = 32,8 min) sugerindo a presença do 

Acil-D-glicopiranosídeo (1, C20H36O8, m/z 404,24), feniletilamida do ácido 

hexadecanóico (2, C24H41NO, m/z 359,318) e Didemnenona C ou Didemnenone D 

(3,C11H14O4, cal. m/z 210,0892), respectivamente, nessa fração. Estes resultados 

preliminares abrem perspectivas para a continuidade da investigação da fração ativa 

na busca dos seus constituintes químicos isolados. 
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