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RESUMO 

Prospecção metagenômica e cultivo-dependente de substâncias bioativas produzidas por 
bactérias associadas aos moluscos da família Teredinidae e estudo da citotoxicidade do 
tartrolon D. Dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da 
Universidade Federal do Ceará defendida em 2018. Aluna: Thaís Lima de Brito. Orientador: Prof. 
Diego Veras Wilke. Co-orientador: Dr. Amaro Emiliano Trindade Silva.  
 
Microrganismos de nichos ecológicos especiais, tais como os simbiontes de invertebrados marinhos, 
são uma fonte de diversos produtos naturais. Um modelo clássico de simbiose ocorre entre os 
moluscos bivalves perfurantes de madeira da família Teredinidae e uma abundante população de γ-
proteobactérias que habitam as brânquias do animal. Essas bactérias auxiliam na nutrição e na 
defesa química do hospedeiro, através da produção de enzimas, como glicosil-hidrolases, e de 
compostos tóxicos, como os tartrolons. Contudo, o potencial metabólico desses endossimbiontes 
ainda está longe de ser totalmente explorado. O presente trabalho encontra-se divido em dois 
capítulos. No primeiro, objetivou-se prospectar substâncias bioativas produzidas por bactérias 
associadas aos moluscos da família Teredinidae através da integração de sequenciamento massivo 
tipo shotgun e de técnicas dependente de cultivo microbiano. No segundo, objetivou-se avaliar o 
potencial citotóxico do composto tartrolon D produzido pelos endossimbiontes. No total, 19 
teredinídeos foram coletados e identificados como pertencentes às espécies Neoteredo reynei, 
Lyrodus massa e Bankia sp.. O DNA metagenômico das brânquias, das glândulas digestivas e do 
intestino de 3 espécimes de N. reynei foi sequenciado e as assinaturas taxonômicas e funcionais 
foram analisadas. Constatou-se que as amostras de brânquias são enriquecidas (abundância > 80%) 
para hits do domínio Bacteria, porém esse microbioma é pouco diverso, sendo constituído em sua 
maioria por γ-proteobacterias. As amostras de intestinos e glândulas digestivas, por outro lado, 
possuem população microbiana discreta, mas abrangem maior diversidade de classes associadas. 
Além de serem enriquecidas de hits para α-proteobacterias e negativicutes em relação às brânquias. 
O perfil das assinaturas funcionais é similar entre os microbiomas, porém as brânquias possuem 
enriquecimento de algumas funções que auxiliam em sua interação com o hospedeiro, como a função 
de metabolismo e síntese de nitrogênio, e a função de captura e metabolismo de ferro. A partir de 
montagem cruzada foram recuperados dois genomas a partir dos metagenomas das brânquias Os 
tecidos foram processados, homogeneizados e plaqueados em meio SBM-S e SMB-C em diluições 
seriadas. As culturas foram crescidos em caldo SBM-C ou SBM-S e criopreservadas. Ao cultivar os 
homogeneizados das brânquias, do intestino e das glândulas digestivas foram isoladas 247 cepas. O 
solvente acetato de etila foi utilizado para a produção de extratos orgânicos de 46 bactérias, 
entretanto 14 extratos brutos foram considerados ativos (inibição do crescimento > 75%) em células 
de câncer colorretal humano HCT 116 na concentração de 50 μg/mL após 72h de incubação. As 
concentrações inibitórias médias (CI50) fora estimadas para os extratos ativos e variaram entre 0,6 a 
26 μg/mL. Em paralelo, a identificação taxonômica de 46 isolados demonstrou que os microrganismos 
cultiváveis das espécies de Neoteredo reynei e Lyrodus massa são compostos em sua maioria por 
bactérias dos filos proteobacterias, actinobacterias e firmicutes. O efeito antiproliferativo do tartrolon D 
foi então investigado pelo ensaio do SRB em 4 linhagens tumorais (HCT 116, B16-F10, PC-3M e 
MCF-7) e normais (L929 e HEK293A). O composto foi capaz de produzir um efeito citostático e 
citotóxico em todas as linhagens avaliadas, com destaque as linhagens HCT 116 e B16F-10, as quais 
foram mais sensíveis ao tratamento, com CI50 equivalentes a 0,04 μM e 0,3 μM, respectivamente. 
Através de coloração diferencial, algumas alterações morfológicas foram observadas nas células HCT 
116 quando incubadas com o composto por 24 horas. Essas alterações incluem o aparecimento de 
figuras mitóticas, a instabilidade da membrana, a fragmentação de DNA, e principalmente a redução 
do volume celular acompanhada da condensação de cromatina. Adicionalmente, a análise da 
morfologia celular por citometria de fluxo, demonstrou um aumento das populações de células com 
alta granulosidade e com tamanho reduzido após 48h de incubação, na concentração de 24,3 μM. 
Detectou-se também a diminuição da quantidade de células e o aumento nas porcentagens de 
células não viáveis para a maior concentração testada. O perfil do ciclo celular das células da 
linhagem HCT 116 incubadas com o 24,3 μM do composto por 24 e 48 horas demonstrou o acúmulo 
do DNA em G2/M, e o aumento na fragmentação de DNA. Anteriormente, nenhum estudo prévio de 
mecanismo de ação havia sido realizado com o tartrolon D. Portanto, este trabalho se configura como 
o primeiro relato das alterações provocadas por esse composto em células tumorais.  
 
Palavras chave: metagenômica, teredinidae, microrganismos simbiontes, efeito antiproliferarivo, 

tartrolon D. 



ABSTRACT  

Bioprospecting of bioactive substances produced by Teredinidae’s symbionts through 

metagenomics and culture-based approach and cytotoxicity evaluation  of Tartrolon D. Student: 

Thaís Lima de Brito. Advisor: Prof. Dr. Diego Veras Wilke. Co-advisor: Dr. Amaro Emiliano Trindade 

Silva. 

Microorganisms from special ecological niches, such as the marine invertebrate symbionts, are a 

source of several natural products. A classic model of symbiosis occurs between the bivalve mollusks 

of wood borings of the family Teredinidae and an abundant population of γ-proteobacteria that inhabit 

the gills of the animal. These bacteria help in the nutrition and chemical defense of the host, through 

the production of enzymes such as glycosyl hydrolases and toxic compounds such as tartrolons. 

However, the metabolic potential of these endosymbionts is still far from fully explored. This study is 

divided into two chapters. In the first one, we aimed prospect bioactive substances produced by 

teredinidae’s symbionts through the integration of massive shotgun type sequencing and microbial 

culture dependent techniques. In the second, the objective was to evaluate the cytotoxic potential of 

the tartrolon D compound produced by the endosymbionts. First of all, 19 teredinids were collected 

and identified as belonging to the species Neoteredo reynei, Lyrodus massa and Bankia sp.. The 

metagenomic DNA of the gills, digestive glands and intestine of 3 N. reynei specimens was 

sequenced and taxonomic and functional signatures were analyzed. It was verified that the gills 

samples are enriched (abundance> 80%) for hits of the Bacteria domain, but this microbioma is little 

diverse, being constituted mostly by γ-proteobacteria. The intestinal and digestive gland samples, on 

the other hand, have a discrete microbial population, but cover a greater diversity of associated 

classes. In addition to being enriched of hits for α-proteobacteria and negativicutes in relation to the 

gills. The profile of the functional signatures is similar between microbiomes, but the gills have some 

enrichment of functions that help in their interaction with the host, such as the function of nitrogen 

metabolism and synthesis, and the function of iron capture and metabolism. From the cross-assembly 

and batching, two genomes were recovered from the gill metagenomes. The tissues were processed, 

homogenized and plated in SBM-S and SMB-C medium in serial dilutions. Cultures were grown in 

SBM-C or SBM-S broth and cryopreserved. When cultivating the homogenates of the gills, intestines 

and digestive glands, 247 strains were isolated. Ethyl acetate solvent was used for the production of 

organic extracts of 46 bacteria, however 14 crude extracts were considered active (inhibition of 

growth> 75%) in HCT 116 human colorectal cancer cells at 50 μg / mL concentration after 72 h of 

incubation. The mean inhibitory concentrations (IC50) were estimated for the active extracts and 

ranged from 0.6 to 26 μg / mL. In parallel, the taxonomic identification of 46 isolates showed that the 

cultivable microorganisms of the species of Neoteredo reynei and Lyrodus mass are composed mainly 

by bacteria of the proteobacteria, actinobacteria and firmicutes phyla. The antiproliferative effect of 

tartrolon D was investigated by the SRB assay in 4 normal (L929 and HEK293A) tumor lines (HCT 

116, B16-F10, PC-3M and MCF-7). The compound was able to produce a cytostatic and cytotoxic 

effect in all strains evaluated, with emphasis on HCT 116 and B16F-10 strains, which were more 

sensitive to treatment with IC 50 equivalent to 0.04 μM and 0.3 μM, respectively. Through differential 

staining, some morphological changes were observed in HCT 116 cells when incubated with the 

compound for 24 hours. These changes include mitotic figures, membrane instability, DNA 

fragmentation, and the reduction of cell volume accompanied by chromatin condensation. In addition, 

the analysis of the cell morphology by flow cytometry showed an increase in the populations of cells 

with high granularity and with reduced size after 48h of incubation with 24.3 μM of tartrolon D. The 

decrease in cell numbers and the increase in percentages of non-viable cells were also detected for 

the highest concentration tested. The cell cycle profile of HCT 116 cells incubated with 24.3 μM of the 

compound for 24 and 48 hours demonstrated accumulation of DNA in G2 / M, and increased DNA 

fragmentation. Previously, no previous study of mechanism of action had been performed with 

tartrolon D.  

 

Keywords: metagenomics, symbionts, antiproliferative activity, tartrolon D.  
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1 Produtos Naturais Marinhos  

 

Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície terrestre e representam o 

maior habitat da Terra, sendo uma fonte de organismos com alta diversidade 

biológica e química. As grandes variações de temperatura, luminosidade, pressão e 

disponibilidade de nutrientes no hábitat marinho, propiciaram aos organismos 

marinhos desenvolverem diversos mecanismos de adaptação, dentre eles, destaca-

se a produção de metabólitos secundários biologicamente ativos. As funções desses 

metabólitos podem ser de sinalização intra/interespecífica, de proteção contra 

predadores, de inibição de invasões bacterianas e/ou fúngicas, além de proteção 

contra a radiação ultravioleta. Essas pequenas moléculas possuem um enorme 

potencial para se tornarem fármacos, ferramentas experimentais, cosméticos ou 

suplementos alimentares (LINDEQUIST, 2016).  

Atualmente, cerca de 30.000 compostos de origem marinha são conhecidos 

e, desde 2008, mais de 1.000 compostos são descobertos a cada ano. Eles são 

frequentemente caracterizados por serem estruturalmente novos, complexos e 

diversos. De uma perspectiva histórica, o produto natural marinho (PNM) mais antigo 

é representado pelo corante de Tyrian, extraído de moluscos marinhos pelos 

fenícios por volta de 1600 a.C. Todavia, o desenvolvimento de fármacos derivados 

de PNMs só teve início após a descoberta da espongotimidina e da esponjididina na 

década de 1950, derivadas da esponja caribenha Tethya crypta (LINDEQUIST, 

2016; NEWMAN; CRAGG, 2016). Os nucleosídeos naturais originalmente isolados 

dessa esponja resultaram nas primeiras drogas aprovadas pelo FDA: a citarabina 

(Ara-C), utilizada para no tratamento de leucemias agudas não linfocíticas, e a 

vidarabina (Ara-A), utilizada na clínica como um agente antiviral. Mais de 20 anos 

depois, a ziconotida (Prialt®), um equivalente sintético de um peptídeo natural 

isolado do veneno do caramujo Conus magus, obteve aprovação do FDA em 2004 

para o tratamento da dor crônica grave (MONTASER; LUESCH, 2012). Por 

possuírem diversas atividades descritas, como antitumorais, anti-inflamatórias, 

analgésicas, imunomoduladoras e anti-alérgicas, o progresso no estudo dos PNMs é 
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contínuo e atualmente representam 7 drogas aprovadas e diversas em testes 

clínicos (BLUNT et al., 2017).  

Os PNMs podem atuar também no tratamento de doenças metabólicas tais 

como a diabetes. Nesse contexto, a fucoxantina, um carotenóide característico 

presente em algas marrons (e também em algumas microalgas como diatomáceas), 

pode ser considerado um tesouro do mar. Esse composto e seus metabólitos 

impediram o desenvolvimento de diabetes por meio da infra-regulação dos níveis de 

mRNA de mediadores inflamatórios, tais como o TNF-α (Fator de Necrose Tumoral 

Alfa)  e IL-6 (Interleucina 6) em um modelo de camundongos obesos e diabéticos 

(HOSOKAWA et al., 2010; LAURITANO; IANORA, 2016). 

O Brasil aparece nesse cenário de produtos naturais como um sítio 

promissor para a descoberta de novas substâncias estruturalmente variadas e com 

propriedades bioativas por possui um litoral com mais de 7000 km de extensão. 

Recentemente, houve um crescente interesse dos cientistas brasileiros em 

investigar PNMs, refletido através do aumento no número de publicações. Tal 

iniciativa pode ser justificada pelo fato dos metabólitos secundários isolados de 

organismos marinhos apresentarem uma diversidade química muito distinta das 

plantas terrestres, além do advento de novas técnicas moleculares, novas 

estratégias de bioensaios e novas ferramentas para a desreplicação (IÓCA; 

NICACIO; BERLINCK, 2018). 

 

1.2 Microrganismos Marinhos 

 

Os oceanos são estimados por conterem uma média de 105 a 106 bactérias por 

mililitro de água do mar, totalizando um peso bacteriano estimado de 1012 toneladas 

(HARVEY; EDRADA-EBEL; QUINN, 2015). Ademais, é possível afirmar que os 

microrganismos marinhos são uma fonte promissora e inesgotável para o 

desenvolvimento de novas drogas, especialmente novos antibióticos para combater 

a resistência microbiana, que representa um grande desafio para a saúde pública 

(ROMANO et al., 2017).  

Os fungos marinhos, por exemplo, são conhecidos por sua capacidade em 

sintetizar moléculas com propriedades terapêuticas, como o composto neoechinulina 

B, obtido do fungo marinho Eurotium rubrum, o qual exerce potente inibição contra o 

vírus H1N1, além de possuir a capacidade de inibir outras variedades de cepas do 



18 
 

vírus influenza, incluindo isolados que são clinicamente resistentes aos antivirais 

amantadine e oseltamivir. Neoechinulina B liga-se à hemaglutinina do envelope viral, 

interrompendo sua interação com as células do hospedeiro, essa inibição provou-se 

efetiva mesmo após a quinta passagem dos vírus (CHEN et al., 2015). 

A riqueza de recursos se estende também aos manguezais, ecossistemas 

caracterizados pela inundação periódica das marés, o que faz com que fatores 

ambientais, como a salinidade e a disponibilidade de nutrientes, o tornem um hábitat 

de características únicas e específicas. Os microrganismos que habitam os 

ecossistemas de mangue adaptam-se às mudanças ambientais frequentes e 

esporádicas, condições que podem agir como um indutor eficaz para adaptações 

nas vias metabólicas, resultando em metabólitos únicos e de grande importância 

farmacêutica (THATOI et al., 2013). Um composto anti-fibrótico produzido por 

Streptomyces xiamenensis, encontrados em sedimentos de mangue, foi investigado 

por suas prováveis aplicações terapêuticas. Constatou-se que este composto da 

classe dos alcalóides possui a capacidade de inibir a proliferação de fibroblastos 

humanos do pulmão, podendo ser utilizado no tratamento de fibrose pulmonar (XU 

et al., 2012). 

 

1.3  A simbiose como fonte de produtos naturais 

 

A complexidade e semelhança estrutural observada em produtos naturais 

isolados de organismos amplamente distintos levou a suspeita de que essas 

moléculas poderiam de fato ser produzidas por microrganismos simbiontes 

associados a esses macrorganismos (CLARDY, 2005). A simbiose pode ser 

conceituada, em seu nível mais simples, como a interação estável entre organismos. 

Essa definição exclui aqueles organismos que interagem casualmente ou que vivem 

próximos uns dos outros no ambiente, entretanto não leva em consideração se essa 

associação é mutuamente benéfica ou não (SCHMIDT, 2008). 

Uma comprovação dessa teoria ocorre através da produção da molécula 

pederina. Inicialmente identificada nas larvas do besouro Paederus fuscipes, é 

responsável por fornecer proteção às suas larvas, inibindo o ataque de aranhas 

predadoras (PAVAN; BO, 1952). Essa molécula demonstrou ainda ter atividade anti-

mitótica e antiproliferativa, provocando determinados efeitos mesmo em 

concentrações subnanomolares. Todavia, compostos com estruturas e atividades 
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biológicas muito similares, como a teopederina A e a micalamida A são encontrados 

também em esponjas, especialmente na espécie Theonella swinhoei (PERRY et al., 

1990; PERRY; BLUNT; MUNRO, 1988). Estudos envolvendo técnicas de biologia 

molecular e de bioinformática comprovaram que a pederina na verdade é produzida 

pela Entotheonella sp., uma bactéria endossimbionte não cultivável (WILSON et al., 

2014). 

Muitos organismos superiores se utilizam dessas associações simbióticas com os 

microrganismos para ganhar valor adaptativo. Sabe-se que as esponjas marinhas, 

por exemplo, desenvolvem uma relação simbiótica com uma grande comunidade de 

microrganismos, que podem compor uma porcentagem significativa da biomassa 

(até 50%-60%) das esponjas hospedeiras (ZHANG; ZHAO; WANG, 2017). 

As lulas da espécie Euprymna scolopes se beneficiam da associação com 

bactérias bioluminescentes da espécie Vibrio fischeri, cultivando esses simbiontes 

em um órgão (órgão luminoso) especificamente desenvolvido para armazena-los e 

se beneficiando da bioluminescência para escapar da predação (NYHOLM; 

MCFALL-NGAI, 2004). Nesse contexto, Gromek et al., (2016) demostraram 

recentemente que a bactéria Leisingera sp. JC1, uma α-proteobactéria, compõe 

parte de uma comunidade microbiana presente no sistema reprodutivo das lulas 

fêmeas. As bactérias são depositadas juntamente com os ovos, para conferirem 

proteção contra predadores, diminuindo suas vulnerabilidades.    

A relação entre antozoários e dinoflagelados também atua neste contexto, onde 

o hospedeiro se beneficia da versatilidade metabólica do simbionte para benefícios 

nutricionais (LOPANIK, 2014). A interação simbiótica obrigatória entre ascídidas 

Didemnum e bactérias do gênero Prochloron fornecem um excelente exemplo de 

troca de nutrientes entre animais e bactérias - uma simbiose baseada em pequenas 

moléculas (HIROSE; MARUYAMA, 2004). Hirose, (2015) sugere que as bactérias 

podem fornecer produtos fotossintéticos para o hospedeiro para atender a sua 

demanda energética, enquanto as ascídias hospedeiras são uma provável fonte de 

nitrogênio para Prochloron spp.. Além disso, as bactérias simbiontes são 

responsáveis pela produção de muitos metabólitos detectados nas ascídias, sejam 

estes considerados benéficos para Prochloron sp. em si ou para o hospedeiro 

(TIANERO et al., 2015). 

Os teredinídeos são moluscos bivalves marinhos conhecidos por abrigarem uma 

densa população de endossimbiontes, principalmente em suas brânquias 
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(WATERBURY; CALLOWAY; TURNER, 1983a). A interação dessas bactérias com 

os teredos transformou-se em um sistema modelo de relação simbionte-hospedeiro. 

 

1.4 A família Teredinidae de invertebrados marinhos 

 

A maioria dos membros da família dos Teredinidae são caracterizados como 

perfurantes de madeira na fase adulta (GREENFIELD; LANE, 1953). Atualmente, há 

mais de 16 gêneros e 68 espécies reconhecidas como pertencentes a esta família 

(DISTEL et al., 2011; VOIGHT, 2015). Os teredinídeos possuem como característica 

em comum o período larval livre natante, que possibilita a dispersão e a infestação 

de novos substratos (GALLAGER; TURNER; BERG, 1981; TURNER, 1996).  

Ainda que possam obter o alimento através da filtração e da absorção de 

compostos dissolvidos, são os únicos animais marinhos capazes de sobreviver com 

uma dieta exclusiva de madeira (GALLAGER; TURNER; BERG, 1981; MANN; 

GALLAGER, 1985). A anatomia desses moluscos bivalves é adaptada ao seu estilo 

de vida, visto que além de ser uma importante fonte de alimento, a madeira também 

atua como forma de proteção (Figura 1). 

 

Figura 1.Visão Geral da Anatomia de Lyrodus pedicellatus. 

 

Fonte: Sabbadin et al., 2018. 
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As valvas dos teredos são reduzidas em tamanho, localizadas na porção 

anterior do corpo e utilizadas pelo animal para o processo mecânico de raspagem da 

madeira. Seu corpo vermiforme é frágil e envolto em um tubo de carbonato de 

cálcio, cuja produção ocorre através do manto. Na região posterior encontram-se 

dois sifões, envoltos por um par de palhetas, estruturas calcárias pedunculadas. Os 

sifões são normalmente projetados para fora da entrada da galeria, permitindo a 

entrada de água para o interior do animal, possibilitando a retirada de gases 

essenciais para sua respiração; e o sifão exalante libera a água com restos de 

processos metabólicos e produtos reprodutivos (TURNER, 1996). 

As paletas além de conferirem proteção aos sifões e bloquearem o acesso 

de organismos estranhos à galeria, funcionam como um importante identificador 

taxonômico, tendo em vista a ampla variação intraespecífica e o tamanho reduzido 

das conchas. No entanto, a morfologia das paletas pode ser afetada por fatores 

ambientais, como a densidade populacional dentro de um tronco de madeira, tipo de 

madeira e condições oceânicas (TRENEMAN et al., 2018). 

Alguns teredinídeos destacam-se pelas suas peculiaridades anatômicas, 

dentre estes, encontra-se o teredo gigante Kuphus polythalamia. Seus espécimes 

podem atingir 155 cm de comprimento e 6 cm diâmetro, sua anatomia é adaptada 

para escavar sedimentos marinhos ao invés de madeira (DISTEL et al., 2017). O 

Neoteredo reynei, uma espécie encontrada em manguezais do atlântico sul, também 

possui características singulares. Detentores de brânquias reduzidas combinadas 

com duas glândulas digestivas, um grande ceco e um canal anal, esta espécie 

possui paletas segmentadas e alimenta-se principalmente de madeira (LOPES et al., 

2000; MORAES; LOPES, 2003). 

 

1.5 Distribuição Geográfica da Família Teredinidae no Brasil 

 

Em uma perspectiva global, os teredinídeos parecem prosperar nos trópicos 

e estão ausentes apenas em altas latitudes (VOIGHT, 2015). Esses moluscos 

habitam madeiras flutuantes, fixas e submersas, geralmente, em águas rasas 

(SOUTHWELL; BULTMAN, 1971). Um levantamento bibliográfico utilizando a 

plataforma online web of Science demonstrou que cerca de 30% dos estudos sobre 

os teredinídeos são realizados nos Estados Unidos. O Brasil aparece em segundo 

lugar, com 25 publicações, o que corresponde a 15% dos registros totais.  
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O primeiro registro sobre Teredinídeos no Brasil foi publicado em 1874 

(CÂMARA, 1874), cujo reportava os danos causados por estes e outros xilófagos 

marinhos nos portos do Rio de Janeiro e de Santos. Segundo Moraes e Lopes, 

(2003) esses moluscos são encontrados em vários locais ao longo da região costeira 

do Brasil, como costões rochosos, praias e manguezais.  

Há registro de diversas espécies pelo País, principalmente dos gêneros 

Lyrodus, Bankia, Teredo e Nototeredo (SILVA; GONÇALVES DA SILVA; 

JUNQUEIRA, 1988). Grande parte dos estudos de distribuição são realizados nos 

estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, porém, encontram-se registros desses 

animais também nas demais regiões de costa brasileira (MALDONADO; SKINNER, 

2016; MARIA et al., 2005; MORAES et al., 2014; MÜLLER; LANA, 1986; S. FILHO; 

TAGLIARO; BEASLEY, 2008; VIDAL, ROCHA-BARREIRA, 2009a)   

No norte do País, a espécie Neoteredo reynei e possivelmente outros da 

família Teredinidae são conhecidos como Turu ou Turuaçu, que em Tupi significa 

grande e grosso. A cultura popular indica que esses animais podem ser utilizados no 

tratamento de doenças infecciosas, como fortificantes e também como fonte de 

alimentação (ANDRADE, 1979).  

 

1.6 Endossimbiontes dos Teredinídeos  

 

O interesse inicial em estudar os Teredinídeos tinha como objetivo encontrar 

soluções para os danos causados à madeira. Esses estudos procuravam por 

espécies de madeira que fossem naturalmente resistentes ou por produtos químicos 

que, quando aplicados à mesma, inviabilizassem a fixação dos xilófagos marinhos 

(AMARAL, 1956; LOPEZ, 1982; SERPA; KARSTEDT, 1978). 

À medida que os estudos na área avançavam, levantou-se o questionamento 

sobre o mecanismo que possibilitava a conversão e absorção da celulose pelos 

Teredinídeos. A resposta dada a esta problemática veio com os estudos de Popham 

e Dickson (1973), que demonstraram a presença de bactérias intracelulares 

compondo os bacteriócitos em uma região específica das brânquias, denominada de 

glândula de Deshayes.  

Posteriormente Waterbury, Calloway, Turner (1983) isolaram bactérias 

celulolíticas e fixadoras de N2 a partir das brânquias desses moluscos. Distel, 

Beaudoin, Morrill (2002) descreveram, a partir desses isolados, a primeira espécie 
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cultivável da comunidade de γ-protobactérias simbionte de teredinídeos, 

denominada Teredinibacter turnerae. Quando cultivada em cultura pura, T. turnerae 

secreta celulase (endo-1,4-β-D-glucanase) e outras enzimas chave que degradam a 

lignocelulose da madeira (GREENE; COTTA; GRIFFIN, 1989; GRIFFIN; GREENE; 

COTTA, 1992; IMAM; GREENE; GRIFFIN, 1993). Trindade-Silva et al., (2009) 

conseguiram isolar linhagens de Teredinibacter turnerae de homogeneizados das 

brânquias de N. reynei. Dentre elas, a cepa CS30 apresentou atividade 

antimicrobiana contra bactérias Gram-negativas, linhagens de Sphingomonas sp., e 

Stenotrophomonas maltophilia e Gram-positivas, linhagens de Bacillus cereus e de 

Staphylococcus. Adicionalmente, 12 cepas de terednibacter turnerae foram 

cultivadas em meio básico mineral e, através de um fracionamento bioguiado dos 

extratos produzidos por essas bactérias foi possível a identificação de dois 

compostos com atividades inseticida, antimicrobiana e antiproliferativa (ELSHAHAWI 

et al., 2013). Demonstrando assim, a possibilidade dos endossimbiontes de 

teredinídeos em sintetizarem produtos naturais com diversas aplicações 

terapêuticas.    

 

1.7  Câncer 

 

O câncer é uma das principais causas de morte no mundo, com um custo 

econômico global de aproximadamente US$ 1,4 trilhão por ano (RAZAGHI et al., 

2018). Em 2016, segundo a OMS, o câncer foi responsável por mais de 9 milhões de 

óbitos em todo o mundo (WHO, 2018). O Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2017) 

prevê para o biênio 2018-2019 a ocorrência de 600 mil novos casos por ano. Dentre 

os cânceres de maior incidência no país encontram-se o de próstata, pulmão, mama 

feminina e cólon e reto (Figura 2). 

O câncer se caracteriza por ser um conjunto de doenças que se desenvolvem ao 

longo do tempo e resultam da divisão descontrolada de células que possuem a 

capacidade de invadir e migrar para outros tecidos. Ainda que o câncer possa se 

desenvolver em qualquer tecido do corpo, e que cada tipo de câncer tenha suas 

características próprias, os processos básicos que induzem a formação de tumores 

são semelhantes em todas as formas da doença (NATIONAL INSTITUTES OF 

HEALTH, 2007). 
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Figura 2.  Distribuição proporcional dos 10 tipos de câncer mais incidentes no Brasil 
estimados para 2018, exceto pele não melanoma. 

 

Fonte: INCA, 2018. 

 

As principais estratégias para o tratamento do câncer são a cirurgia, a 

radioterapia, a quimioterapia, a imunoterapia, a hormonoterapia e a terapia dirigida. 

Na maioria dos casos é necessária a combinação de dois ou mais tipos de 

tratamento, como a realização da intervenção cirúrgica seguida de sessões de 

quimioterapia (NACIONAL CANCER INSTITUTE, 2017). 

A quimioterapia continua sendo um dos tratamentos mais utilizados para 

tratar os tumores malignos. Atualmente, a quimioterapia é utilizada para pacientes 

com o câncer em estágio avançado ou para o qual não há outro tratamento efetivo. 

Opta-se pela quimioterapia também como uma estratégia terapêutica adjuvante 

(quando é administrado após um tratamento considerado definitivo) ou neoadjuvante 

(quando é administrado antes do tratamento definitivo) (CHU; VINCENT, 2017). 

A quimioterapia geralmente interrompe eventos celulares vitais, tais como 

replicação de DNA e montagem de microtúbulos em todas as células vivas e são 

frequentemente associadas a efeitos colaterais adversos. Além disso, 

frequentemente as células tumorais adquirem resistência aos quimioterápicos, o que 

leva a falha terapêutica. Portanto, é imprescindível a busca por novos compostos 

que gerem menos efeitos colaterais e sejam mais eficazes no combate às células 

tumorais (RAYAN; RAIYN; FALAH, 2017). 
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2 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA  

O Brasil possui mais de 3,6 quilômetros quadrados de zona econômica 

exclusiva em seu território marítimo, região conhecida como zona azul. Devido a 

essa grande extensão, que equivale à da superfície da floresta Amazônica, o país se 

apresenta como um sítio promissor de novos compostos de origem marinha. Nesse 

contexto, o Laboratório de Bioprospeção e Biotecnologia Marinha (LaBBMar) reúne 

esforços para estudar a diversidade de compostos bioativos derivados de 

invertebrados e microrganismos marinhos (JIMENEZ et al., 2008; SANTOS et al., 

2015; Trindade-Silva et al., 2017). Contando com mais de 30 artigos publicados 

desde 2009, o grupo participa da Rede Nacional de Pesquisa e Biodiversidade 

Marinha, a qual desenvolve pesquisas sobre a biodiversidade ao longo de toda a 

costa brasileira e de maneira integrada. 

Os moluscos da família Teredinidae prosperam principalmente nos trópicos 

e em águas rasas. Esses invertebrados abrigam densas comunidades de 

endossimbiontes, principalmente em regiões específicas das brânquias (LUYTEN-

JARVIS; DISTEL, 2002). Em paralelo, a busca por novas drogas evidenciou o fato 

de que os microrganismos simbiontes são fontes de metabólitos secundários com 

distintas estruturas e atividades (ZHANG; WEI; TAN, 2015). No entanto, um 

completo entendimento da microbiota associada ainda é em grande parte difícil, 

principalmente devido à predominância de microrganismos não cultiváveis e à falta 

de informação sobre o metabolismo desses organismos (LI; QIN, 2005).  

Nesse âmbito, técnicas e metodologias de sequenciamento de DNA, como a 

metagenômica, fornecem uma perspectiva intrigante no estudo da biossíntese de 

produtos naturais em comunidades microbianas complexas sem a necessidade de 

cultivar o hospedeiro de onde o composto é purificado (URIA; PIEL, 2009). Em 

contrapartida, as estratégias dependentes de cultivo estão sendo otimizadas a fim 

de superar as limitações que muitos microrganismos apresentam quando cultivados 

em laboratório. Ainda que enfrentem os obstáculos de cultivo, o potencial 

biotecnológico dos microrganismos é praticamente ilimitado. Ademais, possuem a 

vantagem de possibilitarem uma produção viável e sustentável dos compostos 

biologicamente ativos. A cultura em larga escala e a fermentação dos organismos de 

origem geram grandes quantidades de metabólitos secundários através de um custo 

razoável, em contraste com macrorganismos que necessitam de grandes 
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quantidades de material coletado para a obtenção dos produtos naturais 

(SKOVGAARD, 2002).  

As neoplasias malignas impulsionam essa busca por novas substâncias, visto 

que são uma das principais causas de morte por doença no mundo. Apesar do 

contínuo desenvolvimento das estratégias de tratamento para o câncer existem 

barreiras que dificultam o sucesso da terapêutica. Por exemplo, a quimioterapia, que 

é uma das principais estratégias de tratamento utilizada, ainda apresenta 

desvantagens como a resistência às drogas e os diversos efeitos colaterais que 

reduzem a qualidade de vida dos pacientes e culminam em falha terapêutica (CHU; 

VINCENT T, 2017; RAYAN; RAIYN; FALAH, 2017). Portanto, a busca por novas 

substâncias que sejam eficazes, mais potentes e que gerem um menor número de 

efeitos colaterais segue constante. 

O sequenciamento de T. turnerae (T7901), uma γ-proteobacteria 

endossimbionte dos teridinídeos, demonstrou o potencial desse microrganismo em 

sintetizar produtos naturais (YANG et al., 2009) com potenciais aplicações 

terapêuticas. Por exemplo, o composto tartrolon D, que possui atividades 

antiproliferativa e antimicrobiana. 

O presente trabalho destaca-se por ser o primeiro estudo metagenômico 

realizado com a espécie Neoteredo reynei, e por ser o primeiro a avaliar o efeito de 

extratos orgânicos obtidos de bactérias isoladas desse teredinídeo sobre a 

proliferação de células tumorais em cultura. Ademais, agrega esforços pioneiros ao 

estudar o mecanismo de ação de um composto que pode ser produzido pelos 

endossimbiontes, o tartrolon D. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

3.1.1 Estratégias de bioprospeção independentes de cultivo 

 

A bioprospecção pode se conceituada como a descoberta e comercialização 

de novos produtos, como enzimas e compostos bioativos, baseada em recursos 

biológicos. De modo geral, a bioprospecção de microrganismos pode ser conduzida 

por duas abordagens: as dependentes de cultivo ou independentes de cultivo. As 

duas abordagens são complementares e seu acoplamento pode ser usado para 

gerar informações direcionadas sobre comunidades específicas com atividades ou 

propriedades de interesse (KJØLHEDE et al., 2015).  

Devido à profundidade de conhecimento e a gama de possibilidades fornecida 

pelos microrganismos cultiváveis, a comunidade científica durante anos ignorou a 

enorme parcela de microrganismos não cultiváveis e os desafios das técnicas 

independentes de cultivo (HANDELSMAN, 2004). Um indício de que a fração 

cultivável não representava grande parte do mundo microbiano foi descrita como “a 

grande anomalia em placa”. Segundo Staley; Konopka, (1985) este fenômeno foi 

observado pela primeira vez por Razumov, (1932), que constatou uma grande 

discrepância entre a contagem de colônias bacterianas viáveis em placa e contagem 

microscópica direta total de bactérias oligotróficas a mesotróficas de habitats 

aquáticos. Ele encontrou números mais elevados, em várias ordens de magnitude, 

por contagem microscópica direta do que pela contagem de colônias em placas.  

Uma nova mudança de paradigma aconteceu em 1985, quando Carl Woese 

usou a então, recém desenvolvida, tecnologia da reação em cadeia da polimerase 

(PCR) para realizar trabalho pioneiro estabelecendo os RNAs ribossomais (rRNA 5S, 

16S e 23S) como ferramentas de medida de divergência evolutiva (WOESE; FOX, 

1977). A existência de locais de ligação a iniciadores que são altamente 

conservados dentro do rRNA 16S bacteriano facilita a amplificação e 

sequenciamento de regiões hipervariáveis. Essas regiões podem fornecer 

sequências de assinatura específica para cada espécie, permitindo a determinação 

das relações filogenéticas entre as bactérias, inclusive aquelas não cultiváveis 

(LANE, 1985). Por exemplo, a partir das análises filogenéticas embasadas no 

alinhamento das sequências dos rRNAs pôde-se realizar a taxonomia molecular e a 

descrição da diversidade de microrganismos do meio ambiente sem isolamento ou 
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cultivo. Essa estratégia acelerou e a descoberta de novos táxons nos mais diversos 

ambientes e culminou com a árvore filogenética da vida sendo dividida em três 

domínios, Eukarya, Archaea e Bacteria (WOESE; KANDLER; WHEELIS, 1990).  

Estima-se que menos de 1% dos microrganismos presentes em um dado 

ambiente são passíveis de cultivo nos meios de cultura artificiais desenvolvidos em 

laboratório. Objetivando contornar os desafios associados ao acesso da capacidade 

biossintética dos microrganismos não cultiváveis, uma metodologia independente de 

cultivo foi desenvolvida. Nesta abordagem, o DNA total de uma comunidade, que 

geralmente é chamado DNA ambiental (eDNA) ou DNA metagenômico, é extraído 

diretamente de amostras ambientais, como da água do mar, de sedimentos 

marinhos ou de invertebrados marinhos (REN; WANG; ZHAO, 2017). Esse termo 

metagenoma derivou-se do conceito estatístico de meta-análise aplicada ao 

genoma, ou seja, o processo de combinar estatisticamente análises separadas do 

material genético de um único organismo (FELCZYKOWSKA et al., 2012). 

Duas abordagens principais são empregadas para explorar o eDNA: (1) - 

screening baseado em sequência; (2) screening baseado em função ou atividade.  

Na primeira abordagem o DNA é sequenciado e submetido a análises 

computacionais. As sequências obtidas são comparadas às existentes nos bancos 

de dados, e para a ativação das vias selecionadas, geralmente há necessidade de 

manipulação genética, seja no organismo de origem, ou em organismos modelo 

através de expressão heteróloga. Em contraste, nas abordagens baseadas em 

função, após a extração do eDNA, ele é inserido em organismos hospedeiros 

modelos. Os clones escolhidos são selecionados a partir da capacidade de 

realizaram uma atividade específica ou uma determinada função (HANDELSMAN, 

2004).  

Diversos são os exemplos de aplicação dessa abordagem para a descoberta 

de novos produtos naturais. Hildebrand et al., (2004) utilizaram a estratégia 

metagenômica para propor um modelo de síntese de briostatinas, detentoras de 

promissoras atividades como para enfermidades virais e para doenças 

neurodegenerativas como o Mal de Alzheimer.  

Contudo, ainda há limitações e desafios para os estudos metagenômicos. 

Pode-se destacar o custo elevado para o sequenciamento de um grande número de 

metagenomas, a necessidade de softwares cada vez mais complexos e de 

profissionais especializados para realizar a análise e a interpretação dos dados. 



30 
 

Existe ainda o dilema da “matéria escura microbiana”, um termo derivado do inglês 

microbial dark matter, utilizado para fazer referência àqueles microrganismos que 

ainda não foram descritos anteriormente, nem por técnicas dependentes e nem por 

técnicas independentes de cultivo. Geralmente, esses organismos aparecem 

definidos como não classificados, ou indefinidos e culminam em análises 

incompletas dos dados metagenômicos (QUINCE et al., 2017). 

A mineração genômica, encontra-se no interstício entre as técnicas 

independentes e dependentes de cultivo. O estudo da genética do gênero 

Streptomyces possibilitou a descoberta dos primeiros genes biossintéticos nas 

décadas de 70 e 80, e posteriormente, os pesquisadores começaram a entender a 

lógica das vias de biossíntese e as sequências relacionadas à produção desses 

compostos. Nesse momento nasceu a ideia clássica de mineração de genômica: 

prever e isolar produtos naturais baseados em informações genéticas sem uma 

estrutura química à mão (ZIEMERT; ALANJARY; WEBER, 2016). Inspirado pela 

observação de que linhagens bem estudadas contêm o potencial genético para 

sintetizar muito mais compostos do que detectados analiticamente, o conceito de 

mineração do genoma foi expandido para outros microrganismos. Dentre eles, 

destacam-se fungos filamentosos (como Penicillium e Aspergillus), actinomicetos 

(como Salinispora spp.) e cianobactérias marinhas (ZIEMERT; ALANJARY; WEBER, 

2016). 

Ao pesquisar os dados genômicos para sequências de DNA que codificam 

enzimas envolvidas na síntese de produtos específicos, a abordagem de mineração 

genômica não só identifica eficientemente os agrupamentos gênicos de biossíntese 

(BCGs) nos genomas alvo, mas também indica elementos estruturais de produtos 

naturais presentes em clusters desconhecidos. Atualmente, milhares de genomas 

bacterianos se tornaram disponíveis, e novas tecnologias, como genômica e 

metagenômica, geram dados massivos para serem analisados (ZHANG et al., 2016).  

Durante o processo de mineração genômicas visando a prospecção de 

produtos naturais, duas vias ganham destaque: as de policetídeo sintases (PKS) e 

de peptídeos não ribossomais sintetases (NRPS). Essas vias são responsáveis pela 

síntese de policetídeos, peptídeos, e lipopeptídeos de baixo peso molecular e alta 

complexidade estrutural, que respondem por quase dois terços dos compostos sob 

testes clínicos e pré-clínicos extraídos de animais (NEWMAN; CRAGG, 2004). Os 

policetídeos são metabólitos naturais que compõem a estrutura química básica de 
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vários compostos: agentes anticolesterêmicos; antibióticos; parasiticidas e 

imunomoduladores. Além de apresentarem atividades anticâncer e antifúngica. 

Como uma prova de sua importância, as vendas anuais de produtos farmacêuticos 

derivados de policetídeos movimentam uma quantia média de 20 bilhões de dólares 

(GOMES; SCHUCH; DE MACEDO LEMOS, 2013). 

3.1.2 Estratégias dependentes de cultivo 

 

As abordagens dependentes de cultivo baseiam-se no isolamento, purificação 

e rastreio de atividades específicas, como enzimáticas, antimicrobianas e 

antiproliferativas. Otimizações nas estratégias dependentes de cultivo são realizadas 

a fim de superar as limitações que muitos microrganismos apresentam quando 

cultivados em laboratório. Para melhorar a proporção de microrganismos cultiváveis 

indica-se tentar imitar o ambiente natural nas condições de cultura, por exemplo, 

simulando temperatura, pH, nível de oxigénio ou luz, e usando água ou materiais 

retirados do próprio ambiente de onde o microrganismo foi retirado (KJØLHEDE et 

al., 2015).  

O emprego da abordagem “OSMAC” (One Strain Many Compound) cria 

distintas condições de cultura para que uma mesma linhagem produza diferentes 

metabólitos secundários. A técnica de co-cultivo de microrganismos também pode 

induzir a produção de novos metabólitos, ativando clusters biossintéticos até então 

silenciosos, através da competição ou da interação sinérgica. Diversas outras 

estratégias podem ser utilizadas para induzir a produção de compostos 

estruturalmente distintos com propriedades bioativas que são pouco, ou não são 

produzidos pelas técnicas tradicionais. Por exemplo, a adição de sinais físicos ou 

químicos externos, e a aplicação de moléculas sinalizadoras, como lactonas ou 

antibióticos em concentrações sub-inibitórias (AMOUTZIAS; CHALIOTIS; 

MOSSIALOS, 2016).  
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3.2 OBJETIVOS 

 

3.2.1 Objetivo Geral 

Prospectar os microrganismos associados às espécies de teredinídeos 

através da integração de abordagens dependentes e independentes de cultivo 

microbiano, visando o estudo da microbiota associada, e a detecção de 

organismos e agrupamentos gênicos envolvidos na produção de compostos 

bioativos. 

 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Obter DNA metagenômico de amostras de brânquias, intestino e 

glândulas digestivas de teredinídeos, produzir biblioteca de shotgun para 

DNA metagenômico representativos, e realizar o sequenciamento 

massivo destas bibliotecas. 

 Detectar, através de metagenômica comparativa, as assinaturas 

(taxonômica e funcional) específicas de cada biblioteca metagenômica 

sequenciada. 

 Recuperar genomas a partir dos metagenomas sequenciados. 

 Identificar nos genomas recuperados as vias gênicas envolvidas na 

biossíntese de metabólitos secundários bioativos tipicamente 

microbianos, como as vias de síntese de policetídeos, peptídeos e 

lipopeptídeos complexos formados por enzimas das classes das PKS e 

NRPS 

 Isolar as bactérias associadas às amostras de brânquias, intestinos e 

glândulas digestivas de teredinídeos. 

  Avaliar o efeito de extratos orgânicos produzidos por bactérias isoladas 

de teredinídeos sobre a proliferação de células tumorais da linhagem 

HCT 116 em cultura. 

 Realizar a identificação taxonômica das bactérias isoladas por meio do 

16S rRNA.  



33 
 

 

3.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.3.1 Planejamento Experimental 

 

Os espécimes de teredinídeos utilizados neste trabalho foram coletados 

no manguezal de Coroa Grande-RJ e no manguezal do estuário do Rio Pacoti-

CE. Os moluscos foram dissecados e a microbiota associada foi isolada por 

cultivo de diluições seriadas do homogeneizado das brânquias, do intestino e 

das glândulas digestivas. O DNA total foi extraído dos tecidos para construção 

de bibliotecas metagenômicas. Estas bibliotecas shotgun foram submetidas a 

sequenciamento massivo no sequenciador de segunda geração MiSeq 

(Illumina) da Central de Genômica e Bioinformática (CeGenBio) da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). A anotação dos dados de sequência foi 

realizada em servidores especializados, e a partir dos dados obtidos foram 

realizadas análises do perfil taxonômico e funcional de cada metagenoma. Os 

metagenomas passaram por um processo de montagem cruzada visando a 

recuperação de genomas com boa qualidade. Os genomas recuperados foram 

prospectados quanto as suas vias biossintéticas de produtos naturais. 

Selecionou-se algumas linhagens isoladas para o crescimento em meio líquido, 

para a identificação molecular através do sequenciamento do 16S rRNA. Os 

extratos obtidos foram testados quanto à sua capacidade citotóxica em 

linhagem de câncer colorretal HCT 116 (Figura 3).  
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Figura 3. Planejamento experimental da prospecção de produtos naturais 
produzidos por microrganismos associados a moluscos da família teredinidae 
através de abordagens cultivo dependente e independente. 
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3.3.1 Coleta dos Teredinídeos 

 

As amostras de teredinídeos utilizadas neste trabalho foram coletadas 

com o número de autorização 48388-1 (SISBIO), que conta como responsável 

o Professor Dr. Amaro Emiliano Trindade Silva. No total foram realizadas 

quatro coletas, sendo duas efetuadas na região de manguezal de Coroa 

Grande – RJ (12/05/2014 e 27/04/2015), nas coordenadas 22º54'29.401"S 

43º52'32.3"W. As demais foram realizadas na região de manguezal do estuário 

do Rio Pacoti-CE (08/06/2015 e 29/09/2015) nas coordenadas 3º50'21.325"S e 

38º25'49.076"W. Em todas as coletas, os troncos decaídos foram recolhidos às 

margens do mangue, e os moluscos extraídos da madeira com auxílio de 

martelos, facões, pinças, alicates, entre outras ferramentas. A identificação 

taxonômica prévia dos espécimes coletados foi realizada em parceria com as 

pesquisadoras Daniela Toma de Moraes (IMETRO- RJ) e Margo Haygood 

(University of Utah -Utah/EUA). 

 

3.3.2 Processamento dos órgãos dos Teredinidae e extração do eDNA: 

 

Visando a extração do DNA metagenômico, três espécimes de 

Neoteredo reynei, coletados no manguezal de Coroa Grande-RJ, foram 

dissecados com auxílio de pinças, bisturi e lupa para extração de tecidos 

envolvidos na estratégia digestiva dos teredinídeos: as glândulas digestivas, 

intestino e cécum e as brânquias, sitio de simbiose com 

Gammaproteobactérias celulolíticas. As amostras de brânquias e intesntinos 

(com extremidades amarradas com fio dental) foram submetidas a uma série 

de cinco lavagens em 1mL da solução SWS (água do mar/água destilada, 3:1) 

estéril para retirada de contaminantes externos. Os tecidos dos diferentes 

órgãos foram então macerados com auxilio de um cadinho e um pistão de 

porcelana previamente esterilizado, com concomitante adição de nitrogênio 

líquido. Aproximadamente 150 mg do pó resultante da maceração foi então 

transferido para microtubos de 2mL e reservado para a etapa de extração.  
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Para cada espécime, as duas glândulas digestivas foram extraídas 

juntas, visando aumentar a concentração de eDNA final. Os demais tecidos 

foram extraídos em duplicata, totalizando 5 DNAs metagenômicos por molusco.  

Posteriormente, os tecidos macerados foram submetidos à lise em 1 mL 

de tampão CTAB [2% (m/v) Brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB), 1,4M NaCl, 

20mM EDTA, 100mM Tris-HCl (pH 8.0), e 5μg proteinase K e 0.5 % (v/v) 2-

mercaptoetanol] e com três ciclagens de congela-descongela de 10 minutos 

cada, seguidas de extração por fenol-clorofórmio e precipitação com 5M de 

acetato de sódio e 0.5X isopropanol,  como descrito anteriormente (Garcia et 

al., 2013). Os DNAs metagenômicos obtidos foram ainda purificados por meio 

de passagem em colunas de purificação do Kit de isolamento de DNA 

PowerSoil® (MO BIO Laboratórios, Carlsbad, CA, EUA) foram utilizadas para. 

A pureza e integridade das amostras de DNA metagenômico foram avaliadas, 

respectivamente, por quantificação no espectrofotômetro NanoDrop (Thermo 

Fisher Scientific Inc.) e por eletroforese em gel de agarose a 1%. 

Adicionalmente, um fluorímetro Qubit (Thermo Fisher Scientific Inc.) foi usado 

para quantificação precisa de DNA de fita dupla. 

 

3.3.3 Sequenciamento massivo, processamento e anotação de dados: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

As corridas de sequenciamento massivo paralelo foram efetuadas na 

plataforma MiSeq Personal Sequencing System (ILLUMINA, INC – San Diego 

/CA) instalada na Central de Genômica e Bioinformática (CeGenBio) da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), em colaboração com a Dra. Andrea 

Oliveira e a Msc. Giovanna Riello.  

Uma quantidade de 1 ng de cada metagenoma purificado, íntegro e livre 

de inibidores de amplificação por PCR foi utilizado para construção de 

bibliotecas, utilizando-se os kits Nextera XT DNA Sample Preparation Kit 

(Illumina), conforme instruções do fornecedor. As bibliotecas foram 

sequenciadas usando o kit MiSeq Reagent Kits v3 de 600-ciclos (300 pares de 

base de sequências pareadas).  

Os dados de sequência bruta foram submetidos ao servidor MG-RAST 

(versão 4.03) (GLASS; MEYER, 2011) para junção de sequências pareadas, 

controle de qualidade e anotação automatizada. As anotações taxonômicas 
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foram realizadas segundo os dados presentes no banco RefSeq e as 

assinaturas funcionais foram recuperadas segundo o bancos de dados de 

grupos ortogonais (COG) e a tecnologia de subsistemas. Uma tabela foi gerada 

com essas anotações, e a mesma serviu de entrada nas ferramentas de 

análise estatística. 

 

3.3.4 Análises estatísticas para metagenômica comparativa: 

 

Visando analisar as anotações taxonômicas e funcionais dos 

metagenomas sequenciados utilizou-se a ferramenta de análises estatísticas 

STAMP (PARKS et al., 2014), cuja é específica para dados de metagenômica. 

Quando a análise foi realizada considerando cada grupo separadamente 

(brânquias, glândulas digestivas e intestino) utilizou-se análise de variância 

(ANOVA) seguido do pós-teste Tukey-Kramer, com um nível de significância 

p<0,05. Levando em consideração apenas dois grupos para análise (brânquias 

e glândulas + intestino), as análises foram realizadas utilizando o Teste t de 

Student seguido do pós-teste Bonferroni com um nível de significância p<0,05.  

 

3.3.5 Montagem-cruzada, agrupamento e mineração genômica:  

 

As sequências metagenômicas de cada tecido passaram por um 

processo de montagem-cruzada entre si utilizando a ferramenta SPAdes 3.8.0 

no modo metagenômico (NURK et al., 2017). Os contigs específicos de cada 

tecido foram binados utilizando o MetaBAT 0.26.3 (KANG et al., 2015), que 

explora as assinaturas que são típicas de contigs do mesmo genoma. Visando 

avaliar a qualidade dos genomas gerados foi utilizada a ferramenta CheckM 

1.0.7 (Parks et al., 2015). Esse processo de montagem, agrupamento, e 

avaliação dos genomas foi realizado pelo colaborador Bas E. Dutilh do 

Laboratório de Biologia Teórica e Bioinformática da Universidade de Utrecht 

(Utrecht-Holanda). Os genomas recuperados foram anotados utilizando a 

plataforma Rast em suas configurações padrão. O arquivo .gbk gerado foi 

inserido como input na ferramenta da web anti-SMASH (MEDEMA et al., 2011), 

utilizando as configurações padrão do programa. Essa ferramenta foi escolhida 

para acessar a diversidade gênica associada à produção de metabolitos 
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secundários, incluindo vias para biossíntese de policetídeos, peptídeos de 

origem não ribossômica, terpenos, peptídeos ribossômicos pós 

tradicionalmente modificados, bactericinas, dentre outros.  O genoma de 

T.turnarae T7901 (YANG et al., 2009) foi reavaliado através do servidor 

antiSMASH e utilizado como referência. 

 

3.3.6 Processamento dos órgãos dos Teredinidae para o isolamento da 

microbiota associada: 

 

Para o isolamento da microbiota associada, os espécimes coletados 

foram dissecados com auxílio de pinças, bisturi e lupa. Os tecidos das 

brânquias, intestino e glândulas digestivas foram separados e lavados em 1 mL 

da solução SWS (água do mar/água destilada, 3:1) estéril para retirada de 

contaminantes externos. Cada amostra de tecido foi então homogeneizada em 

um volume de 500 μl de água do mar estéril com auxílio de pistão e cadinho de 

porcelana previamente esterilizados. 

 Diluições seriadas dos homogeneizados foram então plaqueadas em 

meio básico para teredos (SBM, do inglês shipworm basal medium) 

suplementado com 1,5% de ágar, 0,5% de celulose (SBMC) ou sacarose 

(SBMS) como fonte de carbono, e 0,1% (w/v) de NH4Cl como fonte de 

nitrogênio, conforme descrito previamente por Waterbury e colaboradores 

(WATERBURY; CALLOWAY; TURNER, 1983a). A todos os meios sólidos foi 

acrescido cicloheximida 100 μg/mL para inibir o crescimento de fungos.  

As placas foram incubadas em estufa (CIENTEC, modelo CT-708), a 

26°C por, no mínimo, sete dias para isolamento de colônias de morfotipos 

bacterianos. 

 

3.3.7 Preservação dos Microrganismos Isolados 

 

Todos isolados foram crescidos em caldo celulose ou sacarose por dois 

dias (30ºC/150rpm). As culturas foram suplementadas com 20% glicerol e 

estocadas em frascos criogênicos em ultrafreezer -70°C (MDF-U54VC, Sanyo). 

A coleção gerada foi depositada no banco de microrganismos marinhos 
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(MicroMarin) do LaBBMar e os isolados foram nomeados com o código BRA-

XXX seguido da numeração subsequente do banco. 

 

3.3.8 Obtenção dos Extratos Brutos 

 

Os microrganismos isolados foram inoculados em erlenmeyers contendo 

100 mL de caldo A1 (amido, peptona e extrato de levedura), ou em meio BMS 

baixo fosfato (KCl; MgSO4.7H2O; MgCl2.6H2O; CaCl2.2H2O; HEPES; 

K2HPO4.3H2O; Na2CO3; Fe2(SO4)) e incubados por cinco dias a 28ºC e 200 

RPM (TECNAL, TE-245). Posteriormente, em colaboração com o 

Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal do 

Ceará sob a coordenação da Profa. Dra. Otília Desdênia Loiola Pessoa, 

juntamente com o MSc. Alison Batista da Silva foi realizados caldos de cultura 

foram extraídos com acetato de etila (AcOEt) numa proporção de 1:1, sob 

agitação a 100 RPM durante uma hora. Em seguida, o conteúdo de cada frasco 

foi filtrado em funil de separação, a biomassa resultante foi descartada e os 

extratos líquidos foram rotaevaporados para remoção do solvente e obtenção 

do extrato bruto. Os extratos químicos obtidos foram direcionados para a 

avaliação da atividade citotóxica, em células tumorais da linhagem de câncer 

colorretal (HCT 116), pelo ensaio do MTT que será descrito no item 3.3.9. 

 

3.3.9 Cultivo Celular  

 

A linhagem celular de câncer colorretal (HCT 116) foi utilizada para a 

realização dos experimentos da atividade citotóxica (Tabela 1). O cultivo celular 

foi realizado em frascos plásticos para cultura (Sarsted, 25 cm2, volume de 50 

mL ou 75 cm2, volume de 250 mL) utilizando o meio de cultura DMEM (Difco) 

suplementado com 10% de soro fetal bovino inativado e 1% de antibióticos 

(100 U/mL penicillina e 100 μg/mL estreptomicina). O manuseio da linhagem 

HCT 116 foi realizado em câmara de fluxo laminar vertical (ESCO, modelo 

Airstream classe II-B2; VECO, modelo Biosafe 12 classe II) e a cultura foi 

mantida em incubadora de CO2 a 37 °C com atmosfera de 5% de CO2 

(SAYNO, modelo MCO-19AIC; NUAIRE, modelo TS Autoflow). O crescimento 

celular foi acompanhado diariamente com auxílio de microscópio óptico 
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invertido (LABOMED, modelo TCM 400; Nikon, modelo Diaphot) e o repique 

para meio de cultura novo foi feito quando necessário, respeitando o limite 

máximo de confluência a 70%. As células aderidas foram desprendidas como 

auxílio de uma solução de tripsina-EDTA 0,5% (Gibco) diluída 10X em PBS. 

 

Tabela 1. Linhagem celular tumoral utilizada no ensaio de citotoxicidade in vitro. 

Linhagem 

Celular 
Tipo Histológico Procedência 

Concentração de 

plaqueamento 

(céls/mL) 

HCT 116 
Carcinoma de 

cólon 
BCRJ 4,0 x 104 

 

3.3.10 Avaliação da Atividade Citotóxica in vitro através do ensaio de MTT 

 

Princípio do Método: 

 

O ensaio colorimétrico MTT foi realizado para avaliação do potencial 

citotóxico dos extratos produzidos pelas culturas isoladas. O teste consiste em 

uma análise colorimétrica que quantifica indiretamente as células viáveis, 

baseada na conversão do sal 3-(4,5dimetiltiazol-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H 

tetrazolina bromida (MTT), um composto de cor amarela, a formazan, de 

coloração púrpura, pela atividade da enzima succinil-desidrogenase presente 

nas mitocôndrias ativas das células vivas (MOSMANN, 1983).  

 

Procedimento experimental:  

 

A linhagem tumoral HCT 116 foi plaqueada 24 horas antes da adição das 

amostras em placas de 96 poços na densidade de 4x104 células/mL. As 

amostras testadas foram diluídas em DMSO (Dinâmica) e testadas quanto à 

viabilidade da mitocôndria celular. Para a avaliação do percentual de inibição 

do crescimento foram utilizadas diluições seriadas em triplicatas de cada 

concentração. As concentrações variaram de 0,032 a 50 µg/ml. Em seguida, as 

células foram incubadas em volume final de 200 µL permanecendo por 72h em 

contato com o tratamento, em estufa incubadora a 5% de CO2 a 37 °C.  
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Ao final do tempo de incubação, o sobrenadante foi descartado e, em 

seguida, 150 µL da solução de MTT (Sigma) a 5 mg/mL em meio DMEM foi 

adicionado a cada poço da placa, que foi incubada novamente por mais 3 

horas. Após esse período de incubação, o sobrenadante foi descartado e o 

precipitado de cada poço foi ressuspendido em 150 µL de DMSO e agitado até 

sua completa dissolução, quando pôde, então, ter as absorbâncias lidas em 

leitor de placa (Fisher Scientific, modelo Multiskan FC) no comprimento de 

onde de 595 nm. 

Os valores de absorbância são convertidos em porcentagem, e 

normalizados em relação aos controles. A absorbância do branco (meio 

DMEM) equivale a 0%, e a absorbância do controle negativo (DMSO) 

corresponde a 100%. Objetivando encontrar uma relação concentração-efeito, 

as amostras foram testadas em diluições seriadas, também em triplicatas, e um 

gráfico de absorbância x concentração. À vista disso foi possível determinar a 

inibição do crescimento média capaz de provocar 50% do efeito máximo (CI50) 

e seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%) a partir de 

regressão não-linear no programa GraphPad Prism (GraphPad Software 

versão 7.0). 

 

3.3.11 Identificação Taxonômica: 

 

Princípio do método: 

 

A reação em cadeia de polimerase é um ensaio enzimático que permite 

a amplificação de um fragmento de DNA específico a partir de um conjunto 

complexo de DNA. Descoberta pelo Dr.Kary Mullis em 1990, esta técnica pode 

ser realizada usando DNA fonte de uma variedade de tecidos e organismos, 

incluindo sangue, pele, cabelo, saliva e microrganismos. Uma das principais 

vantagens da PCR (do inglês, Polymerase Chain Reaction) é que pequenas 

quantidades de DNA são necessárias para que se consiga gerar cópias 

suficientes para serem analisadas usando outros métodos convencionais 

(MULLIS; FALOONA, 1987).  

A técnica de PCR divide-se em três etapas: de desnaturação, de 

anelamento e de extensão. Durante a etapa de desnaturação, a fita dupla do 
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DNA alvo é desnaturada  através  da  elevação  da temperatura  para  92°C-

95°C, esse aumento na temperatura possibilita a quebra das ligações tipo 

pontes  de  hidrogênio  que mantêm as fitas unidas. Na etapa de anelamento 

ocorre uma redução na temperatura permitindo a hibridização DNA-DNA de 

cada primer com as seqüências complementares que flanqueiam a região alvo. 

Posteriormente, durante a etapa de extensão, a temperatura é elevada a 72°C 

para que a DNA polimerase realize a extensão da fita molde. As três etapas 

descritas acima constituem um ciclo, onde a quantidade de DNA molde 

aumenta exponencialmente a cada ciclo (MULLIS, 1990).  

 

Procedimento Experimental: 

 

A técnica de PCR de colônia foi escolhida para amplificar o 16S rRNA 

das amostras selecionadas para a identificação molecular. Primeiramente, uma 

colônia foi retirada da placa e depositada em um eppendorf de 1,5 mL 

contendo 300 μL de água deionizada estéril. Os tubos com as amostras foram 

colocados em um floating e então imersos em um béquer de 500 mL contendo 

200 mL de água fervendo. Após 10 minutos os eppendorfs com as amostras 

foram retirados do floating e inseridos em um isopor com gelo por mais 10 

minutos. As amostras então seguirão para a reação de amplificação. 

A reação de amplificação foi realizada utilizando os seguintes iniciadores 

universais para o 16S rRNA: 27F (5’- AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’) e 

1494R (5’-ACGGCTACCTTGTTACGACTT-3’) (HEUER et al., 1997). Para a 

amplificação foi utilizada uma reação com volume final de 25 µL, contendo: 5 

µL de gotaq Green 5X (Promega), 0,5 µL de dNTPs (10 mM), 1,0 µL de cada 

iniciador (10 µM), 0,125 µL taq polimerase (5U/1µL), 1 µL de DNA (10-100 ng) 

e água para completar o volume de reação. A reação foi realizada em 

termociclador C1000 Thermal Cycler (Bio-Rad), utilizando o protocolo com 

desnaturação inicial de 95 ºC por 3 minutos, seguido por 32 ciclos com: 

desnaturação inicial de 95 ºC por 30 segundos, anelamento de 54,8 ºC por 30 

segundos e extensão de 72 ºC por 1 minuto e por fim, extensão final de 72 ºC 

durante 5 minutos. O produto de PCR foi corado com SYBR Safe DNA Gel 

Stain (Life Technologies) para a visualização em gel de agarose 1%. A corrida 

foi realizada a 80V e 40mA por 40 minutos, utilizando como tampão de corrida 
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o Tris-Borato (TBE 0,5 X). O gel foi visualizado através do Molecular Imager 

Gel DocTM XR+ (Bio-Rad).  

Após a amplificação, o produto de PCR foi purificado com ExoSAP-IT 

(Affymetrix), seguindo as instruções do fabricante. A amostra foi sequenciada 

no Laboratório de Genética Molecular Humana – LGMH, Departamento de 

Genética da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. A sequência obtida 

foi visualizada e editada manualmente utilizando o software Geneious R10. 

Após a etapa de edição, a sequência gerada foi comparada com outras já 

cadastradas no banco de dados do National Center for Biotechnology 

Information (NCBI), por meio da ferramenta Basic Local Alignment Search Tool 

(BLAST). 
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3.4 RESULTADOS 

 

3.4.1 Coleta dos Teredinídeos 

  

A primeira expedição (12/05/2014) do projeto foi realizada no manguezal 

de Coroa Grande – RJ, onde foram coletados, de troncos decaídos, três 

espécimes teredinídeos (rotulados com a sigla TBF e numeração 1, 2 e 3) da 

espécie Neoteredo reynei. Esses espécimes foram dissecados e os tecidos 

(brânquias, glândulas digestivas e intestino) foram utilizados para a construção 

e posterior sequenciamento de bibliotecas metagenômicas, como descrito 

anteriormente no item 3.3.3. Na segunda expedição (27/04/2015) efetuada no 

manguezal de Coroa Grande, seis espécimes teredinídeos da espécie 

Neoteredo reynei foram coletados, dos quais apenas três (TBFs 4, 5 e 6) 

puderam ser extraídos integralmente dos troncos e sequencialmente 

processados para o isolamento da microbiota associada como descrito no 

previamente nos item 3.3.6. Na terceira expedição (26/10/2017) foram 

coletados seis espécimes de Neoteredo reynei que também tiveram seus 

tecidos processados para o cultivo microbiano. 

Na Área de Preservação Ambiental (APA) do estuário do Rio Pacoti 

também se efetivaram duas expedições relacionadas ao projeto dos moluscos 

da família Teredinidae e de suas bactérias associadas. Na primeira expedição 

no estuário do Rio pacoti (29/10/2015) foram obtidos, para o cultivo microbiano, 

um total de 3 indivíduos (TBFs 17,18 e 19), todos identificados como 

pertencentes à espécie Lyrodus massa, de acordo com caracteres diagnósticos 

(paletas calcárias da parte posterior do corpo e conchas). Na segunda coleta 

no estuário do Rio Pacoti (03/11/2017) foram coletados 3 indivíduos (TBFs 40, 

41 e 42) identificados como pertencentes ao gênero Bankia, e todos tiveram 

seus respectivos tecidos intestinos, glândulas digestivas, e brânquias 

separados para o isolamento de bactérias associadas.  
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Figura 4. Espécimes coletados no manguezal de Coroa Grande-RJ e no 
Estuário do Rio Pacoti-CE. 

 

 

 

3.4.2  Metagenômica Comparativa 

 

Para o presente estudo, utilizaram-se os dados de sequência dos 15 

metagenomas referentes às brânquias, às glândulas digestivas e aos intestinos 

dos três espécimes de Neoteredo reynei (TBF 1, 2 e 3) coletados na primeira 

expedição realizada no manguezal de coroa grande. Ao todo, o projeto gerou 

um total de 21.548.783 sequencias com tamanho médio de 197 pares de base. 

Os dados brutos de sequência foram então submetidos ao servidor MG-RAST 

para serem filtrados seguindo o fluxograma de controle de qualidade; junção de 

sequências pareadas; e anotação automatizada de assinaturas taxonômicas e 

funcionais. Uma média de 92% das sequências geradas passou no controle de 

qualidade do servidor, totalizando mais de 3.94 Gb de sequência (equivalente a 

mais de 3.8 bilhões de pares de base). Destes dados, aproximadamente 1.2% 

das sequências codificavam para RNA ribossomal, e em torno de 55,7% foram 

preditas como codificando para proteínas, sendo 3.4% com categorias 

funcionais conhecidas (Tabela 2). 
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Tabela 2. Dados gerais das anotações dos metagenomas no servidor MG-
RAST. 

 

 

 

Para a detecção de características biologicamente relevantes 

associadas aos microbiomas de brânquias, intestino e glândulas digestiva dos 

teredinídeos da espécie N. reynei, a tabela contendo as anotações 

taxonômicas de “Best hit” dos metagenomas, obtidas no MG-RAST contra os 

bancos de dados do RefSeq, foi submetida a análises multivariadas. O 

agrupamento hierárquico das anotações taxonômicas demonstrou, 

primeiramente, que as amostras de brânquias são proximamente relacionadas 

entre si, agrupando-se em um grande clado, enquanto que amostras de 

intestino e glândulas digestivas formam outro clado heterogêneo. As amostras 

de brânquias são enriquecidas (abundância > 80%) para hits do domínio 

Bacteria, enquanto que as amostras de intestinos e glândulas digestivas 

possuem população microbiana discreta, respondendo por entre 16 e 29% dos 

hits taxonômicos (Figura 5A).  

Avaliando-se exclusivamente as assinaturas bacterianas, sob o nível 

hierárquico de Classe, observa-se ainda que o microbioma das brânquias é 

Metagenomas   

/                                                                     

Caracteres

Seqs 

Carregadas.
Pós CQ Contagem pb

Comprimento 

médio das 

seqs.(pb)

Média GC %

Caracteres 

preditas para 

proteínas (%)

Carcteres 

preditos para 

rRNA (%)

Caracteres 

de proteínas 

identificadas 

(%)

Brânquia 1A 860.285 822.638 190.671.805 bp 265 ± 105 bp 38 ± 7 % 590.139 (68,59) 7.749 (0,9) 60.463 (7,02)

Brânquia 1B 2.340.172 2.178.590 482.851.166 bp 243 ± 110 bp 38 ± 7 % 1.400.277 (59,83) 21.538 (0,9) 105.256 (4,49)

Brânquia 2A 2.491.926 2.263.128 513.613.652 bp 249 ± 113 bp 41 ± 8 % 1.251.959 (50,24) 21.352 (0,85) 114.634 (4,6)

Brânquia 2B 2.281.215 2.046.184 430.690.633 bp 234 ± 110 bp 41 ± 8 % 1.149.936 (50,40) 21.028 (0,92) 105.210 (4,61)

Brânquia 3A 680.314 629.558 115.914.247 bp 200 ± 112 bp 40 ± 9 % 396.821 (58,32) 8.295 (1,21) 59.463 (8,74)

Brânquia 3B 1.523.013 1.377.094 255.437.488 bp 196 ± 112 bp 40 ± 9 % 800.726 (52,57) 17.949 (1,17) 89.934 (5,91)

Glândulas 

Digestivas 1
201.298 189.664 36.955.161 bp 216 ± 115 bp 37 ± 6 % 136.375 (67,74) 2.607 (1.29) 4.808 (2,38)

Glândulas 

Digestivas 2
1.268.623 189.664 238.980.362 bp 218 ± 116 bp 37 ± 6 % 800.608 (63,10) 15.083 (1,18) 23.632 (1,86)

Glândulas 

Digestivas 3
977.796 903.546 191.895.627 bp 212 ± 114 bp 36 ± 5 % 626590 11.665 (1,19) 18.899 (1,93)

Intestino 1A 2.011.124 1.821.034 347.985.877 bp 201 ± 116 bp 36 ± 6 % 1.170.894 (58,22) 25.703 (1,27) 31.049 (1,54)

Intestino1B 1.919.271 1.731.989 346.133.445 bp 218 ± 115 bp 36 ± 5 % 1.133.619 (59,06) 22.219 (1,15) 29.839 (1,55)

Intestino 2A 1.068.792 976.946 174.221.191 bp 188 ± 112 bp 37 ± 7 % 642.828 (60.14) 15.024 (1,41) 19.083 (1,78)

Intestino 2B 1.593.880 1.439.812 262.990.041 bp 191 ± 112 bp 37 ± 7 % 935.114 (58,66) 21.171 (1,32) 27.703 (1,73)

Intestino 3A 1.311.752 1.189.781 199.911.099 bp 173 ± 104 bp 37 ± 7 % 765.797 (58,37) 18.826 (1,43) 19.533 (1,48)

Intestino 3B 1.019.322 912.652 156.630.249 bp 171 ± 97 bp 37 ± 6 % 593.739 (58,24) 14.238 (1,39) 14.670 (1,43)
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pouco diverso, sendo amplamente dominado por hits para γ-proteobacteria 

(>92%). Por outro lado, as comunidades de bactérias de glândulas digestivas e 

intestino mostram-se relacionadas, abrangendo maior diversidade de classes 

associadas, e enriquecidas em relação às assinaturas de brânquias para α-

proteobacterias e negativicutes (Figura 5B). 

 

Figura 5. Assinaturas taxonômicas dos metagenomas de N. reynei. (A). 
Agrupamento hierárquico e heat map das assinaturas taxonômicas obtidas 
contra o banco de dados RefSeq no MG-RAST, sob hierarquia de Domínio. As 
amostras de brânquais (gills), intetino (intestine) e glândulas digestivas 
(digestive glands) aparecem em azul, verde e laranja respectivamente. (B) 
Abundância relativa das composições bacterianas dos metagenomas sob 
hierarquia taxonômica de Classe. Classes bacterianas marcadas com um 
asterisco (*) são significativamente enriquecidas no clado de brânquias e, com 
dois asteriscos (**), no clado de intestino e glândulas digestivas, com 
significância estatística considerando p < 0,05. 
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Buscando evidenciar quais assinaturas contribuem para a separação 

hierárquica entre as brânquias e os demais tecidos, as assinaturas das 

glândulas digestivas e dos intestinos foram reunidas. Em nível de filo, observa-

se um enriquecimento das brânquias para proteobacterias, e do grupo 

(intestino + glândulas) para actinobacterias e bacteroidetes. Outros filos 

também se encontram enriquecidos nesse grupo, porém com uma diferença 

menos significativa, são eles: nitrospirae, planctomycetes, spirochaetes, 

chloroflexi e deinococcus-thermus (Figura 6A). No nível de classe, os 

resultados corroboram com os descritos anteriormente, visto que as brânquias 

aparecem enriquecidas para γ-proteobacterias (Figura 6B). 

 

Figura 6. Análise comparativa entre as assinaturas taxonômicas de brânquias 
(representados em azul) e de intestino + glândulas digestivas (representados 
em laranja). Proporção (lado esquerdo) significa uma possível abundância de 
filos (A) e classe (B), e a diferença entre proporções (= tamanhos de efeito) 
para cada característica é indicada por um ponto azul. Os dados foram 
analisados estatisticamente através do teste t de Student, seguido pós-teste 
Bonferroni, com p<0,05. 

    Os dados da tabela contendo as anotações funcionais de “Best hit” dos 

metagenomas, obtidas no MG-RAST contra os bancos de dados do COG também 
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foram submetidos a análises multivariadas. Observa-se novamente o agrupamento 

hierárquico das brânquias em um clado único, e o agrupamento de glândulas 

digestivas e intestino em outro clado distinto, encontrando-se distribuídos de forma 

heterogênea (Figura 7A). Há um enriquecimento das assinaturas funcionais das 

brânquias para as funções envolvidas com o transporte, a defesa, a motilidade, a 

quimiotaxia (Figura 7A), além do enriquecimento para as funções envolvidas com a 

aquisição e metabolismo de ferro e nitrogênio (Figura 7B).  

 

Figura 7. Assinaturas funcionais dos metagenomas de N. reynei. (A). 

Agrupamento hierárquico e heat map das assinaturas funcionais obtidas contra 
o banco de dados COG no MG-RAST, sob hierarquia de Domínio. As amostras 
de brânquais (gills), intetino (intestine) e glândulas digestivas (digestive glands) 
aparecem em azul, verde e laranja respectivamente. (B) Diferenças entre as 

proporções de sequências para as funções de aquisição e metabolismo de 
ferro e nitrogênio. 
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3.4.3 Montagem-cruzada, agrupamento e mineração genômica:  

Os processos de montagem-cruzada, agrupamento e validação foram 

realizados para recuperar os genomas microbianos que representassem cada 

microbioma de tecido investigado. Após a validação, dois genomas de 

qualidade foram recuperados, ambos oriundos dos metagenomas das 

brânquias. Os genomas recuperados, rotulados como genoma recuperado 1 e 

genoma recuperado 2, foram identificados como Teredinibacter turnerae e 

Teredinibacter sp., respectivamente. 

O rastreio dos agrupamentos de genes biossintéticos dos genomas 

recuperados 1 e 2 conduziram, respectivamente, à detecção de 19 e 14 

contigs, representando BGCs putativas, ou seus fragmentos, para a produção 

de compostos de uma diversidade de classes tais como policetidos, não 

peptídeos ribossomais, terpenos e bacteriocinas (Figura 8). Ademais, no 

genoma recuperado 1, foi possível detectar fragmentos para as vias de 

biossíntese de tatrolon, ecotoine, bacteriocina e turnebactina previamente 

descritos em outro genoma de terednibacter turnerae (YANG et al., 2009) 

(Figura 8).  

Adicionalmente, a análise BLASTp com os contigs dos agrupamentos de 

genes biossintéticos do genoma recuperado 2 demonstrou que cinco contigs 

desses agrupamentos são novos entre os metabólitos secundários previamente 

encontrados para os simbiontes de teredinídeos. Esses agrupamentos 

codificam principalmente para proteínas putativas de bacteriodetetos (~ 40%), 

gammaproteobactérias (33%) e betaproteobactérias (~ 15%), além de alfa-

proteobactérias e firmicutes.  
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Figura 8. Análise dos agrupamentos de genes biossintéticos dos genomas recuperados 1 e 2, e do genoma de referência 

Terednibacter Turnerae. (A). Distribuição dos agrupamentos encontrados nos genomas analisados. (B) Fragmentos identificados 

no genoma recuperado 1 em comparação com o genoma T.turnerae T7901. 
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3.4.4  Isolamento e efeito antiproliferativo de microrganismos associados aos 

moluscos da família Teredinidae  

 

Ao final do presente estudo foram obtidos 247 isolados a partir dos tecidos 

dos teredinídeos coletados. Todas as cepas isoladas foram registradas e 

depositadas no inventário de bactérias do Laboratório de Bioprospecção e 

Biotecnologia Marinha, adicionando dados como local de coleta, método de 

processamento, meio de cultura inicial e fenótipo da bactéria isolada. 

Recuperou-se 119, 48 e 45 bactérias das brânquias, das glândulas digestivas 

e do intestino, respectivamente (Figura 8A). Ressalta-se, entretanto, que ao realizar 

o processamento dos teredinídeos 17, 18 e 19 (Lyrodus massa) apenas 25 isolados 

foram recuperados. Ademais, o processamento dos teredinídeos 40, 41 e 43 

resultaram em 9 isolados. Os demais microrganismos resultaram do processamento 

dos tecidos dos teredinídeos 4, 5, 6, 29, 30, 34, 36 e 39 coletados no manguezal de 

Coroa Grande e identificados como pertencentes à espécie Neoteredo reynei (Figura 

9). 

 

Figura 9.Origem dos isolados recuperados no estudo. (A) Número de isolados 
recuperados por tecido. (B). Números de isolados recuperados por espécie. 

 

 

Optou-se por iniciar a produção dos extratos orgânicos a partir dos isolados 

que apresentaram características morfológicas e fenotípicas peculiares, tais como a 

produção de pigmentos e de esporos. No total, 46 das bactérias recuperadas foram 
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crescidas em meio líquido para avaliar a produção do efeito antiproliferativo em 

células da linhagem HCT 116. Os extratos brutos que apresentaram capacidade de 

inibir em pelo menos 75% a proliferação celular na concentração de 50 µg/mL foram 

considerados ativos (Figura 10B). Ao todo, 32 extratos produzidos foram 

considerados não ativos (Figura 10A) e 14 extratos demonstraram possuir atividade 

antiproliferativa em HCT 116. 

Em seguida, os extratos considerados ativos foram submetidos a uma análise 

quantitativa, para a obtenção das respectivas CI50 e intervalos de confiança, frente 

a linhagem tumoral HCT 116, incubados por 72h, os dados estão apresentados na 

Tabela 3. 

 
Figura 10. Triagem da atividade antiproliferativa, avaliada pelo ensaio de MTT, dos 
extratos brutos na concentração de 50 ug/mL por 72h na linhagem de câncer de 
cólon HCT 116. 
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Tabela 3. Valores de CI50 e IC95% (µg/mL) dos extratos brutos produzidos pelas 

bactérias associadas aos teredinídeos calculados através do ensaio do MTT, frente 

a linhagem tumoral HCT 116, incubadas por 72h a concentrações seriadas entre 

0,0036 e 50 µg/mL.  

 

Cepas 

Isoladas 

CI50 (μg/mL) e 

CI95% 

BRA 575 26,30 (11,50 - 

60,11) 

BRA 462 6,84 (4,38 - 10,67) 

BRA 459 1,61 (1,249 - 2,071) 

BRA 457 13.27 (8,75 - 20,14) 

BRA 455 1,73 (1,23 - 2,42) 

BRA 451 1,87 (1,608 - 2,154) 

BRA 448 14,10 (5,313 - 37,43) 

BRA 443 9,05 (6,29 - 13,03) 

BRA 441 19.84 (14,74 - 26,68) 

BRA 434 20,17 (14,18 - 28,69) 

BRA 433 20,31 (18,80 - 46,92) 

BRA 421 Dados Não Calculados 

BRA 397 0.60 (0,43 - 0,84) 

BRA 372 9,49 (9,10 - 9,89) 

 

 

3.5.7 Identificação taxonômica  

 

Os isolados considerados ativos e aqueles com caracteres morfológicos e 

fenotípicos distintos tiveram seu gene 16S rRNA sequenciado. Essa identificação 

objetivou determinar, de maneira preliminar, os gêneros relacionados com a 

produção de compostos bioativos, e os gêneros com caracteres peculiares 

presentes nas amostras de brânquias, intestinos e glândulas digestivas. No total, 43 

isolados foram sequenciados, os resultados encontram-se resumidos na tabela 4. 

Ao analisar as sequências das 35 bactérias, constata-se que as mesmas se 

encontram distribuídas em três filos distintos: proteobacterias, actinobacteria e 
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firmicutes, com 27, 5 e 3 isolados, respectivamente. Em nível de classe, as bactérias 

subdividem-se em actinobacteria (5), Bacilli (3), γ-protebacteria (16), α-

proteobacteria (11). Adicionalmente, ressalva-se que o extrato produzido pela BRA 

457 foi considerado ativo, porém, seus dados de sequência não permitiram a 

formação de contigs.  

 

 

Tabela 4. Isolados obtidos e gêneros que possuem maior similaridade. Essa comparação foi 
realizada com outras já cadastradas no banco de dados do National Center for Biotechnology 
Information (NCBI), por meio da ferramenta Basic Local Alignment Search Tool (BLAST). 
 

 

BRAs

Tamanho da 

Sequência (pb)

Gênero de Maior 

Similaridade

Tecido de 

Origem Cobertura E value

Identidade 

(%)

Nº de Acesso 

(GenBank)

BRA 357 1234 Bacillus sp. Intestino 100% 0.0 99% LC325198.1

BRA 362 1100 Bacillus sp. Glând. Digestiva 100% 0.0 99% MG651565.1

BRA 366 1196 Haererehalobacter sp. Brânquias 100% 0.0 99% HQ631993.1

BRA 372 839 Micrococcus sp. Glând. Digestiva 100% 0.0 99% KX352459.1

BRA 388 1055 Bacillus sp. Intestino 100% 0.0 99% AF355627.1

BRA 397 1130 Streptomyces sp. Brânquias 100% 0.0 99% NR_109303.1

BRA 419 981 Micrococcus sp. Glând. Digestiva 100% 0.0 99% MH450098.1

BRA 421 1353 Streptomyces sp. Brânquias 100% 0.0 99% KP339496.1

BRA 433 1102 Halomonas sp. Glând. Digestiva 100% 0.0 99% KF135449.1

BRA 456 1125 Microbulbifer sp. Brânquias 100% 0.0 99% EU121671.1

BRA 461 1203 Alcanivorax sp. Brânquias 100% 0.0 99% MG664222.1

BRA 462 809 Halomonas sp. Brânquias 100% 0.0 99% KF682368.1

BRA 516 1194 Celeribacter sp. Brânquias 100% 0.0 99% NR_148854.1

BRA 522 946 Labrenzia sp. Brânquias 100% 0.0 99% KT185119.1

BRA 530 1171 Celeribacter sp. Glând. Digestiva 100% 0.0 99% NR_148854.1

BRA 542 1038 Celeribacter sp. Glând. Digestiva 100% 0.0 99% NR_148854.1

BRA 548 1194 Celeribacter sp. Glând. Digestiva 100% 0.0 99% NR_148854.1

BRA 574 1038 Celeribacter sp. Intestino 100% 0.0 99% JN624852.1

BRA 575 945 Micrococcus sp. Brânquias 100% 0.0 99% MH450098.1

BRA 577 1108 Labrenzia sp. Brânquias 100% 0.0 99% LT629936.1

BRA 581 1130 Labrenzia sp. Brânquias 100% 0.0 99% KJ948638.1

BRA 588 1150 Celeribacter sp. Intestino 100% 0.0 99% NR_148854.1

BRA 589 1082 Breoghania sp. Intestino 100% 0.0 99% MG709463.1

BRA 650 1295 Teredinibacter sp. Brânquias 99% 0.0 98% CP001614.2

BRA 682 1232 Microbulbifer sp. Brânquias 100% 0.0 97% AY862188.1

BRA 683 1220 Teredinibacter sp. Brânquias 100% 0.0 99% EU604079.1

BRA 684 1240 Teredinibacter sp. Brânquias 100% 0.0 100% CP001614.2

BRA 685 1285 Erythrobacter sp. Brânquias 100% 0.0 100% DQ480144.1

BRA 686 1317 Teredinibacter sp. Brânquias 100% 0.0 99% EU604079.1

BRA 687 1056 Teredinibacter sp. Brânquias 100% 0.0 100% EU604078.1

BRA 689 1239 Teredinibacter sp. Brânquias 100% 0.0 100% AY949836.1

BRA 690 1205 Teredinibacter sp. Brânquias 100% 0.0 99% EU604079.1

BRA 691 1261 Teredinibacter sp. Brânquias 100% 0.0 99% EU604079.1

BRA 692 1333 Teredinibacter sp. Brânquias 100% 0.0 99% NR_027564.1

BRA 693 1061 Teredinibacter sp. Brânquias 100% 0.0 99% EU604078.1
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3.5 DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho agrega esforços pioneiros no estudo da diversidade 

microbiana de teredinídeos coletados no Brasil através de abordagens independente 

e dependente de cultivo. As expedições foram realizadas nos manguezais de Coroa 

Grande-RJ e Pacoti-CE, resultando na coleta de seis espécimes de Neotereo reynei, 

dez de Lyrodus massa, e três de Bankia fimbrialuta.  

N. reynei é uma das espécies de teredinídeos mais abundantes dentre 

aquelas conhecidas no Brasil ocorrendo em manguezais ao longo da costa 

brasileira, possui sua distribuição restrita a águas salobras de estuários tropicais e 

subtropicais do Atlântico Ocidental (MORAES; LOPES, 2003). A ocorrência de 

teredinídeos no estado do Ceará foi publicada pela primeira vez no ano de 2009, 

quando seis espécies (Neoteredo reynei, Lyrodus massa, Teredo turnerae, 

Nausitora fusticula, Bankia bagidaensis, e Bankia fimbriatula) foram identificadas na 

floresta de mangue do estuário do Rio Jaguaribe (VIDAL; ROCHA-BARREIRA, 

2009b).  

Nesse estudo, a metagenômica foi utilizada com objetivo de caracterizar, de 

comparar e de investigar os microbiomas associados às glândulas digestivas, 

intestinos e brânquias de espécimes de N. reynei. No total, 15 bibliotecas 

metagenômicas foram construídas, sequenciadas, anotadas e avaliadas. 

 As análises das assinaturas taxonômicas em nível de domínio demonstraram 

que as brânquias agrupam-se em um clado único, enquanto que as glândulas 

digestivas e os intestinos formam outro clado heterogêneo. A mesma distribuição se 

apresenta quando realizado a análise de componente principal, onde as brânquias 

permanecem próximas, porém as glândulas digestivas e os intestinos distribuem-se 

separadamente. Tais resultados reforçam a distinção entre o padrão da comunidade 

simbiótica presente nas brânquias, do exibido nas glândulas e no intestino. Pode-se 

afirmar que as brânquias de N. reynei são enriquecidas para hits do domínio 

Bacteria, em contraste com os intestinos e glândulas digestivas que possuem 

população microbiana discreta, ainda que diversificada.  

Distel; Beaudoin; Morrill (2002); Distel; Delong; Waterbury, (1991); O’Connor 

et al., (2014) observaram anteriormente em outros teredinídeos que as brânquias 
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são tecidos que abrigam uma vasta riqueza simbiótica principalmente em estruturas 

denominadas bacteriócitos. Adicionalmente, um estudo anterior realizado por 

abordagens independentes de cultivo de cinco microbiomas de espécies de 

teredinídeos demonstraram que os tecidos do trato digestivo são virtualmente 

estéreis (ceco) ou contêm baixa carga bacteriana (intestino) (BETCHER et al., 2012). 

Avaliando-se exclusivamente as assinaturas bacterianas, sob o nível 

hierárquico de Classe, observa-se ainda que o microbioma das brânquias é pouco 

diverso, sendo amplamente dominado por hits para γ-proteobacteria (>92%), 

seguido de hits para α-proteobacterias (~0,9%). Através de escala multidimensional 

não paramétrica, combinada com análise de componentes principais e random forest 

foi observado que essa riqueza de γ-proteobacteria é o vetor responsável por 

agrupar todas as amostras de brânquias.  

Esses resultados corroboram com o observado anteriormente por O’Connor et 

al., (2014) ao avaliar o metagenoma de uma brânquia de um teredinídeo pertencente 

à espécie Bankia setacea, constatou-se que cerca de 91% dos hits taxonômicos 

obtidos correspondiam a γ-proteobacterias, principalmente do clado Teredinibacter, 

seguidos por 0,7% de hits pertencentes à classe das α-proteobacterias. 

O filo proteobacteria geralmente domina as assinaturas taxonômicas 

procarióticas em amostras derivadas de ambientes marinhos e é frequentemente 

associado a invertebrados, incluindo camarões e esponjas. Devido à enorme 

biodiversidade, os membros deste filo exibem várias funções em relação ao 

ecossistema marinho específico onde são encontrados. Muitas dessas 

características estão relacionadas com a produção de uma maquinaria enzimática 

poderosa (DUDEK et al., 2014).  

O sequenciamento do genoma de uma γ-proteobacteria simbionte de 

teredinídeos da linhagem T. turnerae demonstrou que essa bactéria possui um 

verdadeiro arsenal de enzimas voltadas para a degradação de polissacarídeos que 

compõe a matéria vegetal lenhosa. Essa especialização de T. turnerae reitera o 

possível envolvimento dessa bactéria e de todo o clado Teredinibacter na 

degradação, de ao menos parte, da madeira raspada pelos bivalves hospedeiros. No 

entanto, um estudo recente envolvendo transcriptômica e proteômica do trato 

digestivo de Lyrodus pedicellatus constatou que enzimas endógenas produzidas 

pelo próprio invertebrado possuem papel fundamental na digestão de 

polissacarídeos complexos, como a lignocelulose. Em detrimento, a população 
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simbionte presente nas brânquias desses animais parece desenvolver um papel de 

suporte na degradação da matéria vegetal lenhosa (SABBADIN et al., 2018).  

Ademais, o clado Teredinibacter destaca-se pelo seu potencial como produtor 

de compostos bioativos. O sequenciamento do genoma da bactéria Teredinibacter 

Turnarae T7901 indicou que este simbionte devota aproximadamente 7% do seu 

complemento gênico para síntese de metabolitos secundários (YANG et al., 2009). 

Elshahawi et al., (2013) caracterizaram o grupamento gênico trt contendo 5 PKSs 

multimodulares e envolvido na produção de compostos da classe dos tartrolons. Os 

tartrolons são macrolídeos que podem ser isolados também de outras bactérias 

marinhas e terrestres, e são detentores de atividades biológicas como citotóxica, 

antimicrobiana e inseticida (ELSHAHAWI et al., 2013; PÉREZ et al., 2009; 

TRINDADE-SILVA et al., 2009). 

 As comunidades bacterianas de glândulas digestivas e intestino mostram-se 

relacionadas, visto que, apesar da menor abundância bacteriana, esses tecidos 

abrangem uma maior diversidade de classes associadas. Quando comparados às 

assinaturas das brânquias, percebe-se que as assinaturas das glândulas digestivas 

e do intestino são enriquecidas em relação à maioria das classes avaliadas neste 

estudo, destacando-se as α-proteobacterias, as actinobacterias e os negativicutes. 

O sequenciamento do eDNA do trato gastrointestinal do molusco Patella 

pellucida indicou que cerca de 21.2% da comunidade microbiana avaliada pertencia 

ao filo Firmicutes. Os componentes desse filo em sua maioria estão associados com 

a microbiota intestinal de animais de água salobra, e com processos enzimáticos de 

degradação de polissacarídeos complexos (DUDEK et al., 2014). A presença de 

negativicutes no intestino e na glândula digestiva de N. reynei, ainda que em baixa 

abundância, pode indicar uma pequena participação da maquinaria enzimática 

dessas bactérias na degradação da material vegetal lenhosa. 

Os resultados do presente estudo sugerem que os microbiomas do trato 

digestivo não contribuem significativamente para a digestão de partículas de 

madeira. Uma vez que esse processo parece estar mais relacionado com a 

comunidade simbiótica presente nas brânquias desses teredinídeos. Entretanto, 

estudos posteriores que avaliem o papel da maquinaria enzimática do próprio 

Neoteredo reynei no processo de digestão dos polissacarídeos complexos são 

necessários.     
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O perfil das assinaturas funcionais dos quinze metagenomas sequenciados é 

similar. Todavia, as brânquias se agrupam em um clado distinto das glândulas 

digestivas e dos intestinos. As amostras de brânquias são enriquecidas para funções 

direcionadas ao processo e sinalização celular (por exemplo, motilidade celular e 

mecanismo de transdução de sinais), ao processamento e armazenamento de 

informação (por exemplo, o processamento e a modificação de RNA) e ao 

metabolismo (aquisição e metabolização de ferro, biossíntese e metabolização de 

nitrogênio, transporte e catabolismo de metabólitos secundários). Em contrapartida, 

as amostras de glândulas digestivas e intestino estão principalmente relacionadas 

com o tráfego intracelular, o transporte vesicular e com o transporte e o metabolismo 

de aminoácidos, nucleotídeos e lipídios.  

Esse perfil parece refletir o papel funcional que a comunidade microbiana 

desenvolve em sua relação com o hospedeiro. No sequenciamento de T. turnarae 

T7901 foi identificado outro grupamento gênico, o tnb, o mesmo foi caracterizado e 

endereçado a síntese de turnebactina. Esse composto é um quelante de ferro do 

grupo dos sideróforos catecolados, cujo arquétipo é enterobactina.  

O papel exato dos sideróforos derivados do endosimbionte no hospedeiro não 

está elucidado. Tem sido proposto que os sideróforos também podem atuar na 

supressão do crescimento microbiano no ceco. Estudos em sistemas de plantas 

descobriram que os sideróforos podem desempenhar um papel na privação de 

nutrientes, pois ao sequestrar o ferro, tornam esse nutriente indisponível aos 

microrganismos concorrentes, restringindo assim o seu crescimento (HAN et al., 

2013; YANG et al., 2009).  

  O enriquecimento observado da assinatura funcional que prediz a 

capacidade de sintetizar o nitrogênio reforça o papel fundamental exercido por esses 

endossimbiontes. Uma vez que o conteúdo desse nutriente possa ser escasso na 

madeira, o hospedeiro precisa obter de outras fontes para garantir sua sobrevivência 

(LECHENE et al., 2007).  

Os genomas recuperados a partir dos metagenomas das brânquias de 

Neoteredo reynei demonstraram ser uma fonte promissora de compostos bioativos, 

por conterem agrupamentos gênicos de conhecidas vias de biossíntese de produtos 

naturais. Yang et al., 2009 descreveu a maioria dos agrupamentos encontrados no 

genoma recuperado 1, ao avaliar as vias biossintéticas da linhagem T7901.  
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Dentre os agrupamentos encontrados no primeiro genoma recuperado, 

destacam-se as vias que codificam para a família dos tartrolons e para o sideróforo 

turnerbactina. Fato que reforça o possível papel, descrito anteriormente, dos 

simbiontes em sua relação com os moluscos hospedeiros. Ademais, o segundo 

genoma recuperado possui cinco contigs que codificam para metabólitos nunca 

relacionados anteriormente com os simbiontes de teredinídeos até então estudados. 

A descoberta desses novos agrupamentos de genes biossintéticos reforça o 

potencial do sistema simbiótico de N. reynei para exploração biotecnológica, visando 

à descoberta de novos compostos com aplicação terapêutica. 

Um segundo enfoque deste estudo foi a análise da comunidade microbiana 

presente nas brânquias, nas glândulas digestivas e nos intestinos de teredinídeos 

através de abordagens dependente de cultivo. Os tecidos de três espécimes 

(Neoteredo Reynei, Lyrodus Pedicilatus e Bankia sp.) foram processados para o 

cultivo microbiano, visando, principalmente, a produção de extratos orgânicos, a 

avaliação do efeito antiproliferativo produzido em linhagem celular de carcinoma 

colorretal, e a identificação taxonômica a nível de gênero através do 

sequenciamento do 16S rRNA.  

As bactérias simbiontes de invertebrados marinhos são frequentemente 

associadas à produção de compostos bioativos, exibindo importantes atividades 

biológicas (PIEL, 2009). Trindade-silva et al., (2010) revisou o importante papel 

desenvolvido por bactérias simbiontes não cultiváveis de briozoários do gênero 

Bugula, e mais especificamente da espécie B. neritina. A γ-proteobacteria 

Candidatus Endobugula sertula produz policetídeos complexos da classe das 

briostatinas, conferindo proteção química para a fase larvar do hospedeiro. 

Interessantemente, as briostatinas tem grande potencial para aplicação no 

tratamento de doenças neuro-degenerativas, particularmente para o mal de 

Alzheimer. 

Ao final do presente estudo foram obtidos 237 isolados a partir dos tecidos 

dos teredinídeos coletados e processados. A maioria estava associada a espécimes 

da espécie Neoteredo reynei, enquanto apenas 25 isolados foram recuperados dos 

tecidos de teredinídeos pertencentes à espécie Lyrodus massa, e 9 dos espécimes 

de Bankia sp.. Grande parte dos isolados foram recuperados das brânquias, o que 

corrobora com os resultados de metagenômica que sugerem um enriquecimento das 

brânquias para o domínio Bacteria.  
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Ao realizar a identificação taxonômica dos 32 isolados percebe-se uma 

distribuição pouco diversa em apenas quatro classes. Sendo, a maioria dos isolados 

identificados como pertencentes ao filo Proteobacteria. Os resultados reforçam os 

dados anteriormente encontrados na análise metagenômica, principalmente quando 

detectamos que 10 isolados das brânquias pertencem ao gênero Terednibacter. 

Correlacionando os 14 extratos que foram considerados ativos com a 

identificação taxonômica, constata-se que os mesmos foram produzidos por 

actinobacterias (5), γ-protebacterias (5), β-proteobacterias(1), bacillus (2). As BRAs 

433 e 462 produziram extratos considerados ativos, com CI50 estimada em 20,30 

μg/mL e 6,30 μg/mL, respectivamente. O sequenciamento do gene 16S rRNA provou 

uma maior homologia ao gênero Halomonas sp. Estudos posteriores demonstraram 

que algumas bactérias desse gênero possuem a capacidade de produzir um 

exopolissacarídeo citotóxico. Esse composto, identificado como Levan foi capaz de 

induzir a morte celular por apoptose em células tumorais das linhagens A549, 

HepG2/C3A, AGS e MCF-7 (KAZAK SARILMISER; TOKSOY ONER, 2014).  

A BRA 434 foi identificada como pertencente ao gênero Alcanivorax sp., e seu 

extrato produziu uma redução da proliferação em células de HCT 116 com uma CI50 

estimada de 20,20 μg/mL. Kanoh et al., (2008) descreveram a biossíntese de uma α-

pirona produzida pela bactéria Alcanivorax jadensis. As pironas foram anteriormente 

descritas como detentoras de uma potente atividade antiproliferativa em linhagens 

celulares de hepatocarcinoma (LIOU et al., 1993). 

Os extratos produzidos pelas BRAs 372, 397, 421, 451 e 475, identificadas 

como actinomicetos, foram considerados ativos, com suas CI50 variando de 0,60 

μg/mL a 26,30 μg/mL. As actinobactérias são consideradas uma rica de fonte de 

metabólitos secundários, sendo capazes de produzir compostos com as mais 

diversas atividades, tais como antibiótica, antioxidante, citotóxica, 

imunossupressora, anti-hipertensiva, dentre outras. Estima-se que cada cepa de 

actinobacteria tenha o potencial genético para a produção de 15 a 25 metabólitos 

secundários, e que as bactérias do gênero Streptomyces sp. são responsáveis por 

cerca de 80% dos produtos naturais derivados de actinomicetos (HASSAN; SHAIKH, 

2017). Nesse contexto, destacam-se as BRAs 397 e 421, identificadas como 

pertencentes ao gênero Streptomyces sp. e detentoras de potente atividade 

antiproliferativa. O recente sequenciamento da BRA 421 (dados não mostrados) 

comprovou sua identificação como Streptomyces parvulus, e o seu potencial para a 
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produção de mais de 20 metabólitos secundários. Reforça, portanto, o potencial para 

a produção de compostos bioativos por bactérias associadas aos teredinídeos e a 

importância de continuar estudando essa microbiota. 

Estudos anteriores desenvolvidos pelo LaBBMar ressaltam o potencial 

antiproliferativo dos extratros produzidos por bactérias do gênero Streptomyces. 

Guimarães et al., (2014) avaliaram os extratos produzidos por uma linhagem de 

Streptomyces sp. recuperada de sedimentos coletados na praia de Paracuru, no 

leste da costa do estado do Ceará. Como resultados, identificaram a presença de 

cromomicina capazes de provocar autofagia em células de melanoma metastático 

(MALME-3M). Posteriormente, um estudo com 21 sedimentos coletados do 

Arquipélago de São Pedro e São Paulo foi realizado visando avaliar o potencial 

biotecnológico de bactérias do grupo actinomiceto presentes nessa localidade. 

Foram isoladas 268 cepas e incluídas no banco MicroMarin. Destas, 94 linhagens 

foram cultivadas em meio líquido e submetidas a extrações químicas com acetato de 

etila, butanol e metanol. Identificaram-se 41 extratos ativos contra células 

cancerígenas HCT 116. Os valores de CI50 obtidos variaram entre 0,04 e 31,55 

μg/mL. A BRA-199, identificado como Streptomyces sp., foi selecionada para ser 

submetida ao fracionamento bioguiado, culminando com o isolamento de piericidinas 

A e C, de glicopiericidina e de três dicetopiperazinas conhecidas, ciclo (L-Phe-trans-

4-OH-L -Pro), ciclo (L-Phe-L-Pro) e ciclo (L-Trp-LPro) (FERREIRA et al., 2016). 
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3.6 CONCLUSÃO 

As assinaturas taxonômicas agrupam as brânquias em um clado distinto do 

intestino e das glândulas digestivas. Essa divergência deve-se principalmente para o 

enriquecimento das brânquias para hits do domínio Bacteria, porém esse 

microbioma é pouco diverso, sendo constituído em sua maioria por γ-

proteobacterias. Em contrapartida, as amostras de intestinos e glândulas digestivas 

possuem população microbiana discreta, mas abrangem maior diversidade de 

classes associadas. 

Ao analisar o perfil das assinaturas funcionais, constata-se uma relação com 

o papel desenvolvido pelo microbioma de cada tecido em sua relação com o 

hospedeiro. Adicionalmente, os genomas recuperados dos metagenomas de 

brânquias corroboraram que os simbiontes de teredinídeos podem ser uma fonte 

promissora de produtos naturais bioativos. Os microrganismos associados aos 

moluscos Teredinidae produzem substâncias ativas capazes de inibir a proliferação 

de células de carcinoma de colón e reto.  
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4 CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO IN VITRO DO EFEITO ANTIPROLIFERATIVO DO TARTROLON D, UM 

MACROLÍDEO PRODUZIDO POR ENDOSSIMBIONTES DE TEREDINÍDEOS 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

4.1.1 Características das células neoplásicas 

 

O câncer se caracteriza por ser um conjunto de doenças de caráter genético, 

que envolve crescimento descontrolado, surgimento e espalhamento de células 

anormais, e por isso, é considerada uma doença complexa e de difícil tratamento 

(AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014). Um tumor formado por essas células 

anormais pode permanecer dentro do tecido em que se originou, ou pode começar a 

invadir tecidos próximos. A célula que possui a capacidade de sair do seu local de 

origem para outro é denominada de metastática, e esse processo é definido como 

metástase (NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 2007). 

A influência do ambiente é de extrema importância para o desenvolvimento e 

para a progressão das neoplasias malignas. Os fatores de risco para o câncer 

incluem exposição a substâncias químicas como o álcool e o tabaco, bem como a 

radiações ionizantes e aos raios ultravioletas (UV). A obesidade e os hábitos 

alimentares desbalanceados também aumentam o risco para o desenvolvimento de 

neoplasias malignas. Há ainda fatores que não são passíveis de controlar como 

idade e histórico familiar (DANAEI et al., 2005; JEMAL et al., 2014). 

Foi proposto por Hanahan; Weinberg, (2011) que as células tumorais 

possuem algumas capacidades biológicas adquiridas durante o seu 

desenvolvimento (Figura 11). Em resumo, pode se afirmar que são capazes de se 

proliferarem ainda que na ausência ou baixa quantidade de sinais de crescimento, 

além de bloquearem os sinais de supressão proliferativa. Ademais, as células 

neoplásicas podem: evadir-se das células do sistema imune, ficando invisíveis as 

mesmas; possuir um ilimitado potencial de crescimento e reprodução; conter a 

capacidade de invadir e migrar para outros tecidos; favorecer o processo de 

angiogênese; resistir à morte celular programada; reprogramar o metabolismo 

energético, utilizando vias anormais para a produção de energia. Há também a 

existência de fatores que facilitam o aparecimento dessas características nas células 

tumorais como a instabilidade do genoma, observada no aumento de mutações e 

aberrações cromossômicas, e a inflamação. Contudo, é improvável que o 

desenvolvimento tumoral dependa exclusivamente de processos autônomos, em vez 
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disso, provavelmente requer o estabelecimento de microambientes tumorais. Estes 

ambientes resultam de um recrutamento de células normais que conferem 

características favoráveis para a progressão do tumor, permitindo, assim, o 

crescimento primário, invasivo e, posteriormente, metastático. 

 

Figura 11. Características adquiridas por células neoplásicas para o 
desenvolvimento e progressão tumoral. 

 

 

Fonte: Adaptado de (HANAHAN; WEINBERG, 2011). 

 

4.1.2 O Câncer e o Ciclo Celular 

  

Durante o processo de divisão celular, as células avançam pelas fases G1 

(preparação para a divisão), S (síntese de DNA), G2 (preparação para a mitose) e M 

(mitose) (GIONO; JAMES J, 2006). Tendo em vista que o câncer é considerado uma 

doença genética, o seu desenvolvimento está relacionado com um acúmulo de 

mutações seja em genes de vias de sinalização, ou em genes que codificam 

proteínas do ciclo celular (RICH et al., 2015).   

Grande parte dessas mutações ocorre em proto-oncogenes e genes 

supressores de tumor. Os proto-oncogenes induzem a proliferação celular, todavia 

quando sofrem mutações, se transformam em oncogenes que promovem o 

crescimento tumoral. Os genes supressores de tumor atuam retardando a divisão 
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celular, reparando erros no DNA e indicando o momento para a morte celular. Por 

isso, mutações causadas nesses genes contribuem para o crescimento 

desordenado das células e para o desenvolvimento do tumor (WEINBERG, 1991).  

Objetivando evitar a transmissão do genoma alterado para as células filhas, 

vias elaboradas de checkpoints (pontos de checagem) evoluíram para interromper a 

progressão do ciclo celular e promover o reparo ou, em caso de danos irreparáveis, 

estimular a morte celular. As células cancerígenas são frequentemente defeituosas 

nestes mecanismos de verificação (VISCONTI; DELLA MONICA; GRIECO, 2016). 

Os checkpoints respondem a formas específicas de estresse, impondo 

paradas em pontos específicos do ciclo celular. Por exemplo, danos no DNA durante 

a fase G1 e sinais anti-proliferativos induzem uma parada nessa fase, antes que 

ocorra a entrada em S. Danos durante a fase S, estresses que afetam as forquilhas 

de replicação, e uma progressão lenta da fase S causam um ponto de verificação 

nessa fase. Enquanto que danos no DNA durante a fase G2 ou uma falha na 

decatenação completa dos cromossomos podem desencadear uma parada em G2, 

bloqueando a entrada na mitose. Finalmente, defeitos que ameaçam a fidelidade de 

particionamento do genoma replicado, normalmente uma consequência da falha da 

função do fuso mitótico, bloqueiam a saída da mitose (GABRIELLI; BROOKS; 

PAVEY, 2012). O relógio do ciclo celular é controlado principalmente por proteínas 

reguladoras denominadas quinases dependentes de ciclinas (CDKs) e suas ciclinas 

(MALUMBRES; BARBACID, 2009). 

A instabilidade genômica tumoral juntamente com a proliferação ilimitada das 

células mutadas confere aos tumores uma grande capacidade de desenvolvimento 

(HANAHAN; WEINBERG, 2011). Por isso, continuamente, almejam-se drogas 

capazes de atuar nos mecanismos envolvidos com a divisão celular e que levem as 

células tumorais à morte (GABRIELLI; BROOKS; PAVEY, 2012).  

 

4.1.3 Vias de morte celular e o câncer 

 

A morte celular regulada é um processo essencial para a manutenção da 

homeostase e para a sobrevivência de organismos multicelulares, sendo crucial 

para a eliminação de células mutadas ou defeituosas, regulando, entre outros 

fatores, a supressão tumoral. Os complexos mecanismos e vias que controlam a 

morte celular estão sendo cada vez mais compreendidos, e está claro que 
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diferentes vias de morte têm um papel crítico em múltiplas doenças (KEPP et al., 

2011).  

Algumas alterações morfológicas podem fornecer indícios dos mecanismos 

pelos quais as células estão morrendo. Tradicionalmente, em um amplo espectro, 

esse processo subdivide-se em três tipos: apoptose, autofagia e necrose 

(GALLUZZI et al., 2018). A apoptose resulta em encolhimento citoplasmático, 

condensação da cromatina (picnose), fragmentação nuclear (cariorexe), formação 

de bolhas na membrana plasmática (blebs) e de corpos apoptóticos e 

permeabilização da membrana mitocondrial (PMM) e lisossomal (PML). A morte 

celular por autofagia manifesta-se com extensa vacuolização citoplasmática e 

culmina com a captação fagocítica e com a degradação lisossomal. A necrose é 

caracterizada por oncose e possui algumas características em comum com a 

apoptose, como a permeabilização das membranas mitocondrial e lisossomal, a 

ativação de proteases não-caspases e geração de espécies reativas de oxigênio 

(GALLUZZI et al., 2018; KEPP et al., 2011). Recentemente, o Comitê de 

Nomenclatura sobre Morte Celular (CNMC) caracterizou e distinguiu 12 tipos 

diferentes de morte celular (GALLUZZI et al., 2018).  

 

4.1.4 A quimioterapia e a busca por novos compostos 

 

Os produtos naturais surgem nesse cenário como uma fonte promissora de 

moléculas bioativas. Atualmente, cerca de 60% dos medicamentos utilizados na 

hematologia e na oncologia são originalmente derivados de fontes naturais, e um 

terço dos fármacos mais vendidos são agentes naturais ou derivados deles. Dentre 

as fontes de produtos naturais, o ambiente marinho, historicamente, demonstra uma 

grande potencialidade, visto que diversos compostos naturais com propriedades 

antitumorais são derivados de organismos marinhos (RAYAN; RAIYN; FALAH, 

2017). 

 Até o final do ano de 2017, existiam sete fármacos de origem marinha que 

foram aprovados pelo FDA para o uso clínico. Quatro deles foram aprovados para o 

tratamento do câncer: a citarabina (Cytosar-U®, aprovado pela primeira vez em 

1969 para o tratamento da leucemia), o mesilato de eribulina (Halaven®, aprovado 

pela primeira vez em 2010 para o tratamento do câncer de mama metastático), o 

brentuximabe vedotina (Adcetris®, aprovado pela primeira vez em 2011 para o 
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tratamento de linfoma maligno de células T anaplásicas e linfoma de Hodgkin) e a 

trabectidina (Yondelis®, aprovado pela primeira vez em 2015 para o tratamento de 

sarcoma de partes moles e câncer de ovário) (DYSHLOVOY, 2018). 

 Além disso, diversos compostos derivados de origem marinha, com potentes 

propriedades anticancerígenas, estão atualmente passando por diferentes estágios 

de desenvolvimento clínico na oncologia e hematologia. Entre eles encontram-se a 

plinabulina, a plitidepsina, a lurbinectedina e o glembatumumabe vedotina (todos em 

ensaios clínicos de Fase III); a mafodotina de depatuxizumab, o AGS-16C3F, o 

polatuzumabe vedotina, o PM184, o tisotumabe vedotina e o enfortumabe vedotina 

(todos em ensaios clínicos de Fase II); a briostatina, o marizomibe e o SGN-LIV1A 

(todos em ensaios clínicos de fase I). Ademais, existem cerca de 1500 moléculas 

naturais que foram isoladas de organismos marinhos, para as quais foi descrita uma 

atividade antitumoral in vivo potente, e mais de 10.000 compostos diferentes que 

exibiram atividade in vitro (DYSHLOVOY, 2018).  

 

4.1.5 Compostos da família tartrolon  

 

Os tartrolons são macrolídeos simétricos, dímeros ou pseudo-dímeros que 

consistem em duas cadeias policetídeos unidas como diésteres.  Estes compostos 

atraíram uma grande atenção devido às suas propriedades biológicas, e foram 

isolados pela primeira vez em 1994 por Reichenbach et al., (1995) através de 

culturas da bactéria Sorangium cellulosum. Após a fermentação desse 

microrganismo foi possível identificar a produção dos tartrolons A e B. Em 2003, 

outro composto da família, o tartrolon C foi isolado de uma espécie de Streptomyces 

devido a sua propriedade inseticida.  

Em 2009, membros da conhecida empresa farmacêutica PharmaMAR 

isolaram um novo membro dos tartrolons, o tartrolon D (Figura 12A). Esse composto 

foi produzido pelo actinomiceto Streptomyces sp. MDG-04-17-069, isolado de um 

sedimento marinho localizado a 30 metros de profundidade, e recolhido na leste 

costa de Madagascar (PÉREZ et al., 2009). Em 2013, Elshahawi e colaboradores 

conseguiram isolar o tartrolon D e seu derivado, o mais novo membro da família o 

tartrolon E de culturas de uma linhagem da bactéria T. turnerae (T7901), 

endossimbionte de teredinídeos de diversas espécies e regiões geográficas ao redor 

do mundo.  
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A maioria dos membros desse grupo de macrolídeos possui potencial 

antimicrobiano. Essa capacidade já conhecida dos tartrolons, aliada ao fato do ceco 

dos teredinídeos ser praticamente estéril, levou a hipótese de que os tartrolons 

produzidos por simbiontes localizados nas brânquias dos teredinídeos podem 

contribuir para a supressão bacteriana no ceco (Figura 12). Essa supressão poderia 

permitir ao hospedeiro maximizar a absorção da glicose liberada pela quebra da 

celulose. Contudo, o mecanismo pelo qual os produtos dos simbiontes, que está 

localizado nas brânquias, podem ser transportados para o ceco ainda é 

desconhecido.  

Além disso, o tartrolon E mostrou possuir uma atividade inibitória contra 

certos membros da comunidade simbionte presente nas brânquias, mas não outros, 

possivelmente mantendo assim uma população de bactérias semelhantes dentro de 

bacteriócitos distintos. Além da capacidade de inibir outros microrganismos, o 

composto tartrolon D também demonstrou potencial citotóxico de moderado a alto 

quando testados em linhagens de células tumorais (PÉREZ et al., 2009).  

  

  

Figura 12.(A). Estrutura dos tartrolons. (B). Prováveis funções do composto D e E na 
simbiose com os teredinídeos.  

 

Fonte: Adaptado de Elshahawi et al., (2013). 
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4.2 OBJETIVOS 

 

4.2.1 Objetivo Geral 

 Avaliar o efeito antiproliferativo e seus possíveis mecanismos de ação in 

vitro.  

 

4.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar o efeito do composto tartrolon D sobre a proliferação de células 

tumorais das linhagens HCT 116, B16-F10, PC3-M, MCF-7 e de células 

normais L929 e HEK293A. 

 Avaliar as alterações morfológicas em células da linhagem HCT 116 

incubadas com o tartrolon D.  

 Avaliar o efeito do tartrolon D sobre a integridade da membrana em linhagem 

de células de carcinoma colorretal (HCT 116). 

 Avaliar o efeito do tartrolon D sobre a progressão do ciclo celular, e a 

fragmentação de DNA em linhagem de células de carcinoma colorretal (HCT 

116). 
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4.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.3.1 Planejamento Experimental 

 

O composto tartrolon D utilizado nesse estudo foi produzido e cedido pelo 

laboratório Margo Haygood Lab coordenado pela Professora Margo Haygood, no 

departamento de Farmacologia da Universidade de Utah, em Salt Lake City, Utah-

EUA. A atividade antiproliferativa desse composto foi avaliada utilizando o ensaio 

Sulforodamina B em linhagens celulares tumorais e não tumorais. Após a 

identificação da atividade antiproliferativa do tartrolon D, foi realizado o estudo dos 

possíveis mecanismos de ação envolvidos nesta atividade por citometria de fluxo e 

microscopia óptica. Para tal, analisou-se a morfologia, a contagem celular e a 

integridade da membrana em células de HCT 116 incubadas com a amostra por 48 

horas. Ademais, também foi avaliado o efeito do composto sobre a progressão do 

ciclo celular e a fragmentação de DNA em células da linhagem de HCT 116 (Figura 

13).  

 

Figura 13. Planejamento Experimental do presente capítulo. 
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4.3.2 Cultivo das células 

 

Utilizou-se linhagens celulares tumorais (HCT 116, MCF-7, PC3-M, B16-F10) 

e normais (L929 e HEK293A) para a avaliação da atividade citotóxica e do efeito 

antiproliferativo provocado pelo composto tartrolon D (Tabela 5). 

O cultivo celular foi em frascos plásticos para cultura (Sarsted, 25 cm2, 

volume de 50 mL ou 75 cm2, volume de 250 mL) utilizando o meio de cultura DMEM 

suplementado com 10% de soro fetal bovino inativado e 1% de antibióticos (100 

U/mL penicillina e 100 μg/mL estreptomicina).  

O manuseio das linhagens foi realizado em câmara de fluxo laminar vertical 

(ESCO, modelo Airstream classe II-B2; VECO, modelo Biosafe 12 classe II) e as 

culturas foram mantidas em incubadora de CO2 a 37 °C com atmosfera de 5% de 

CO2 (SAYNO, modelo MCO-19AIC; NUAIRE, modelo TS Autoflow). O crescimento 

celular foi acompanhado diariamente com auxílio de microscópio óptico invertido 

(LABOMED, modelo TCM 400; Nikon, modelo Diaphot) e o repique para meio de 

cultura novo foi feito quando necessário, respeitando o limite máximo de confluência 

a 70%. As células aderidas foram desprendidas como auxílio de uma solução de 

tripsina-EDTA 0,5% (Gibco) diluída 10X em PBS. 

 
Tabela 5. Linhagens celulares tumorais utilizadas no ensaio de citotoxicidade in vitro. 

Linhagem Celular Tipo Histológico Procedência 

Concentração de 

plaqueamento 

(céls/mL) 

HCT-116 Carcinoma de cólon BCRJ 4,0 x 104 

MCF-7 Adenocarcinoma mamário USP-SP 4,0 x 104 

B16-F10 
Melanoma metastático 

murinho 
BCRJ 3,0 x 104 

PC3-M 
Próstata metastático 

humano  
NCI 2,5 x 104 

L929 Fibroblasto Murino BCRJ 3,0 X 104 

HEK293A Rim embrionário humano FIOCRUZ-RJ 3,0 X 104 

 

4.3.3 Ensaio da Sulforodamina B  

 

Princípio do Método: 

 

O ensaio da sulforodamina B (SRB) baseia-se na capacidade da 

aminoxantina, um corante de cor rosa brilhante, de se ligar às porções terminais dos 
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aminoácidos das células que foram fixadas com o ácido tricloroacético. Portanto, 

quanto maior o número de células viáveis, maior o número de aminoácidos fixados 

na placa e maior a captação do corante (SKEHAN et al., 1990).  

 

Procedimento experimental:  

 

As células listadas acima (Tabela 5) foram plaqueadas 24 horas antes da 

adição da amostra teste em placas de 96 poços na concentração de 3x104 céls/mL. 

O tartrolon D foi diluído em DMSO para uma concentração estoque de 10 mg/mL e 

foi testado em concentrações decrescentes de 61 μM a 0,004 μM.  

No momento em que as células foram incubadas com a amostra, a placa 

tempo zero foi fixada com ácido tricloroacético (TCA) a 10%, e a placa foi mantida a 

uma temperatura de 4 °C por 1 hora, para que em seguida pudesse ser realizado o 

ensaio com SRB. As placas com as células que receberam o tratamento foram 

incubadas juntamente durante 48 horas, em estufa a 5% de CO2 a 37°C. Ao final do 

tempo de incubação necessário, o sobrenadante das células foi retirado e as 

mesmas foram também fixadas com TCA a 10% e posteriormente mantidas a uma 

temperatura de 4ºC por 1 hora. Após o período de fixação, as placas foram lavadas 

3 vezes com água destilada. Em seguida, adicionou-se 100 μL da solução de SRB a 

0,4%, e as placas então foram levadas para a incubação por 30 minutos, em estufa 

a 5% de CO2 a 37°C. Ao término do tempo de incubação, as placas foram lavadas 3 

vezes usando ácido acético a 1% para remover o excesso de corante que não se 

ligou aos aminoácidos celulares.  

Para realizar a leitura das placas, o SRB que estava ligado aos aminoácidos 

fixados, foi solubilizado em 200 μL de tampão tris base 10 mM a 4°C, e 

homogeneizadas em mesa agitadora (shaker) por pelo menos 10 minutos, em 

temperatura ambiente. As absorbâncias foram lidas em leitor de placa (Fisher 

Scientific, modelo Multiskan FC) no comprimento de onda 564 nm ou 570 nm. 

 

Análise dos Dados:  

 

- Normalização dos dados de proliferação celular:  

Os valores de absorbância foram normalizados em Excel para X=log[X] e em 

seguida os gráficos de absorbância x concentração foram plotados para determinar 
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em que concentrações o potencial citotóxico ou citostático do composto, a partir de 

interpolação de regressão não-linear no programa GraphPad Prism (GraphPad 

Software versão 7.0). As equações a seguir são utilizadas para a normalização dos 

resultados feitos no excel:  

Se T ≥ T0 e < CN, o efeito é citostático:  

Fórmula: % proliferação celular = 100 × (𝑇 − 𝑇0) ÷ (𝐶𝑁 − 𝑇0) 

Se T< T0, o efeito é citocida:  

Fórmula: % proliferação celular = 100 × (𝑇 − 𝑇0) ÷ (𝑇0) 

∴ T: Absorbância das células incubadas com a amostra, T0: Absorbância das 

células da placa tempo zero, CN: Absorbância das células do controle negativo 

(DMSO).  

 

Determinação de Inibição da Proliferação celular:  

 

Para análise de inibição de proliferação celular, os experimentos foram 

analisados segundo suas médias e respectivos desvios-padrão. Para a análise das 

amostras testadas em diluição seriada, em triplicatas, um gráfico de absorbância x 

concentração foi plotado para determinação da inibição do crescimento celular em 

50% (CI50) com seu efeito citostático, a inibição do crescimento total (CI100) e seu 

efeito citotóxico com a concentração letal média (CL50) a partir de interpolação de 

regressão não-linear GraphPad Prism (GraphPad Software versão 7.0). 

 

Concentração X Efeito x Tempo 

 

Visando avaliar o efeito provocado pelo tartrolon D na proliferação celular da 

linhagem de carcinoma colorretal (HCT 116) ao longo do tempo, as células foram 

plaqueadas 24 horas antes da adição da amostra teste em placas de 96 poços na 

concentração de 3x104 céls/mL. O tartrolon D foi testado em concentrações 

decrescentes de 60,9 μM a 0,004 μM, e a placa teste foi incubada por 24, 48 e 72 

horas. Posteriormente, o ensaio da Sulforodamina B e as análises foram realizados 

como descrito acima. 
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Os experimentos descritos nas seções a seguir foram realizados utilizando a 

linhagem celular HCT 116 na concentração de 4 x 104 células/mL, incubadas com o 

composto tartrolon D nas concentrações de 6,1 μM, 12,2 μM, e 24,3 μM por 24 e/ou 

48 horas. Ademais, o composto doxorrubicina foi utilizado como controle positivo na 

concentração de 0,4 μM, e as células do controle negativo foram tratadas apenas 

com o veículo (DMSO 0,4%). 

 

4.3.4 Panótico 

 

Esse teste baseia-se na coloração diferenciada do citoplasma e do núcleo, 

possibilitando a visualização de alterações morfológicas. As células HCT 116 em 

suspensão foram plaqueadas em placas de 24 poços e incubadas por 24 horas com 

tartrolon D. Após os períodos de incubação, as lâminas foram fixadas com solução 

de triarilmetano a 0,1%, coradas com solução a 0,1% de xantenos e com solução de 

0,1% de tiazinas (Laborclin®). O tempo de imersão em cada solução foi de 

aproximadamente 5 segundos. As lâminas foram lavadas com água destilada para 

remover o excesso de corante. Depois de secas foram montadas com lamínulas 

fixadas com Entellan® e visualizadas em microscópio óptico. O efeito do tartrolon D 

na morfologia celular em HCT 116 foi observado por análise do núcleo, usando 

microscopia óptica com aumento de 400x (Carl Zeiss Microscopy, Germany), 

comparando com o controle negativo e positivo. 

 

4.3.5 Análise dos efeitos do tartrolon D sobre a linhagem celular HCT 116 por 

Citometria de Fluxo 

 

4.3.5.1 Avaliação da morfologia celular e contagem de células  

 

As células tumorais HCT 116 foram tratadas com tartrolon D e incubadas por 

48 horas. Após a soltura das células por tripsinização, a avaliação de alterações 

morfológicas foi realizada utilizando o citômetro FACSVerse (BD Biosciences). Dez 

mil eventos celulares (de single cells) foram contados de cada replicata de cada 

grupo, com os fragmentos celulares omitidos da análise. As células foram dispostas 

quanto à sua dispersão linear, correlacionado ao seu volume, e quanto à sua 

dispersão lateral, correlacionado à sua granulosidade. Foram contabilizados os 
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eventos por microlitros da população normal de todas as replicatas, e esses dados 

foram utilizados para as análises de contagem celular. 

 

4.3.5.2 Avaliação da Integridade de Membrana Celular 

 

Esse ensaio baseia-se na capacidade do iodeto de propídeo (PI) ligar-se ao DNA 

apenas das células cuja membrana plasmática esteja rompida, emitindo alta 

fluorescência vermelha quando excitado pelo laser azul. A célula cuja membrana 

permanece íntegra emite uma fluorescência mais baixa, permitindo a diferenciação 

entre células viáveis e não viáveis. As células tumorais HCT 116 foram tratadas com 

tartrolon D e incubadas por 48 horas. Seguido da soltura das células por 

tripsinização, e da centrifugação (1500 rpm, 3 minutos) o pellet celular foi 

ressuspenso em 250 µL de uma solução de PI (Sigma) a 5 µg/mL diluído em PBS. 

Após 5 minutos de incubação as amostras foram analisadas em citômetro de fluxo. 

Dez mil eventos celulares (de single cells) foram contados de cada replicata de cada 

grupo, com os fragmentos celulares omitidos da análise. 

 

4.3.5.3 Análise da Progressão de Ciclo Celular e Fragmentação de 

DNA 

 

Todas as membranas plasmáticas foram previamente rompidas, 

possibilitando ao Iodeto de Propídeo se ligar ao DNA de células viáveis e não 

viáveis. Portanto, é possível fazer uma estimativa a cerca da fase do ciclo celular 

que uma célula se encontra (G0/G1, G2/M ou S) baseada no conteúdo de DNA que 

ela apresenta (2n, 4n ou uma situação intermediária, respectivamente). As células 

da linhagem tumoral de carcinoma colorretal (HCT 116) foram tratadas com o 

tartrolon D e incubadas por 24 e 48 horas respectivamente. As células foram soltas 

com auxilio de tripsina, e posteriormente centrifugadas a 1500 rpm por 3 minutos 

para a obtenção do pellet celular. Em seguida, foi adicionado 5μM de PI com Triton 

X-100 0,1% para lisar as membranas plasmáticas e marcar o DNA de todas as 

células. Posteriormente, as amostras ficaram incubando a 4ºC durante 30 minutos e 

logo após o perfil do ciclo celular e a fragmentação de DNA foram avaliados 

utilizando o citômetro de fluxo.  
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4.3.5.4 Estratégias de gates e análise dos dados 

 

Após a marcação adequada, 10 mil eventos foram adquiridos no citômetro 

para avaliação de morfologia e ciclo celular. Inicialmente foi criado um gráfico de 

pontos (dot plot) com parâmetros de morfologia (FSC vs SSC) contendo todos os 

eventos adquiridos pelo citômetro (all events) onde foi criada uma região de seleção 

(gate) contendo todas as células adquiridas (all cells) de forma a excluir os debris e 

outliers. Em um novo gráfico contendo apenas a população de all cells criou-se um 

gate para selecionar os eventos simples (singlets) atráves da plotagem de 2 

medidas do parâmetro FSC. Posteriormente, foram criados gráficos contendo 

apenas singlets com gates apropriados de alterações morfológicas (redução do 

tamanho e aumento da granulosidade), de integridade da membrana, de ciclo celular 

e de fragmentação de DNA (Figura 14).  

Os resultados de morfologia, ciclo celular e fragmentação de DNA foram 

analisados utilizando o software FlowJo (Tree Star Inc). Para verificação da 

ocorrência de diferenças entre os diferentes grupos, os dados foram analisados no 

programa GraphPad Prism (GraphPad Software versão 7.0), os dados foram 

comparados em relação ao controle negativo por análise de variância (ANOVA) 

seguida por Teste de Dunnet com nível de significância máximo de 5% (p < 0,05). 
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Figura 14. Estratégia de seleção das populações utilizadas para (A) Análise de 
alterações morfológicas, e contagem de células, (B) Integridade de Membrana, (C) 
Ciclo Celular, e (D) Fragmentação de DNA nos experimentos de citometria. 
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4.4   RESULTADOS 

4.4.1 Efeito antiproliferativo provocado pelo tartrolon D  

 

O tartrolon D foi incubado em diferentes linhagens celulares tumorais e não 

tumorais por 48 horas e os valores de concentração inibitória média (CI50), 

concentração inibitória total (CI100), e concentração letal média (CL50) foram 

estimados a partir de interpolação de regressão não-linear dos dados normalizados 

para percentual de crescimento em relação ao controle negativo (DMSO) (Tabela 6). 

 
 

Tabela 6. Atividade antiproliferativa do tartrolon D em linhagens tumorais e não 
tumorais.  Resultados apresentados como valores de concentração inibitória média 
(CI50), concentração inibitória total (CI100) e concentração letal média (CL50) para as 
linhagens tumorais de adenocarcinoma de cólon (HCT 116), câncer de próstata 
metastático (PC-3M), câncer de mama (MCF-7), melanoma metastático (B16-F10), e 
não tumorais de fibroblastos (L929) e embrionárias de rim (HEK293A) através do 
ensaio colorimétrico do SRB após 48h de incubação. Foram realizados 2 
experimentos em triplicata em múltiplas concentrações de 0,004 μM a 60,9 μM. 

 
 MCF-7 PC3-M HCT 116 B16-F10 L929 HEK293A 

CI50 0,7 μM 13,4 Μm 0,04 μM 0,3 μM 1,0 μM 2,2 μM 

CI100 20,6 μM >60,9 Μm 3,6 μM 4,1 μM >60,9 μM >60,9 μM 

CL50 >60,9 μM >60,9 μM >60,9 μM 56,4 μM >60,9 μM >60,9 μM 
 

 

Embora, a CL50 tenha sido calculada apenas para a B16-F10, o tartrolon D foi 

capaz de produzir um efeito não só citostático, mas também citotóxico em todas as 

linhagens avaliadas. Contudo, a linhagem celular HCT 116 demonstrou maior 

sensibilidade ao tartrolon D, pois o composto foi capaz de inibir a proliferação 

mesmo nas menores concentrações testadas. A linhagem celular PC3-M foi menos 

sensível ao tartrolon D, visto que uma maior concentração do composto se faz 

necessária para que seja produzido o efeito citotóxico. Na Figura 15 estão 

apresentadas curvas de concentração-efeito do tartrolon D nas linhagens celulares 

avaliadas.  
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Figura 15. Curvas concentração-efeito do tartrolon D sobre as linhagens celulares 
tumorais e não tumorais. As curvas das linhagens PC3-M, MCF-7, HCT 116, B16-
F10, L929 e 293A foram avaliadas pelo ensaio do SRB após 48 horas de incubação 
nas concentrações de 0,004 μM a 60,9 μM. Os dados foram calculados através de 
curva de interpolação de regressão não linear e estão apresentados como os 
valores da média ± desvio-padrão obtidos dos experimentos realizados em triplicata. 

 

  

Em seguida, foi realizada uma análise temporal da atividade antiproliferativa 

do composto frente à linhagem HCT 116, utilizando concentrações de 0,004 μM a 

60,9 μM, após 24, 48 e 72 horas de incubação. Os valores de CI50, CI100 e CL50 

foram determinados pelo ensaio do SRB e estão exibidos na Tabela 7. Em células 

da linhagem HCT 116, o tartrolon D demonstrou efeito citotóxico de maneira tempo-

dependente, com a intensificação ao longo dos tempos de tratamento. Foi possível 

observar que a CI50 e a CI100 em 48 horas foram 15 e <17 vezes menor quando 

comparados com os resultados obtidos em 24 horas, evidenciando o efeito tempo-

dependente do composto. Embora que a CL50 em 24 horas não tenha sido 

calculada, o composto provoca um efeito citotóxico já nas primeiras 24 horas de 

incubação (Figura 16). 
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Tabela 7. Valores de concentração inibitória média (CI50), concentração inibitória 
total (CI100) e concentração letal média (CL50) em linhagem celular HCT 116 após 24, 
48 e 72 horas de incubação. 

 

 24h 48h 72h CI50 24h/ 
CI50 48h 

CI50 24h/ 
CI50 72h 

CI50 0,6 μM 0,04 μM 0,002 μM 15 300 

CI100 > 60,9 μM 3,57 μM 0,50 μM >17 >121 

 
 

Figura 16. Curvas concentração-efeito do tartrolon D em HCT 116 nos tempos de 
incubação de 24, 48 e 72 horas. Os dados foram calculados através de uma curva 
de interpolação não linear estão apresentados como os valores da média ± desvio-
padrão obtidos de experimentos realizados em triplicata. 

 

 

Após a avaliação do perfil antiproliferativo do tartrolon D em diferentes 

concentrações, linhagens e tempos, o estudo dos possíveis mecanismos de ação do 

composto seguiram-se com a HCT 116 incubada com 6,1 μM, 12,2 μM e 24,3 μM do 

composto, por 24 e 48 horas.   
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4.4.2 Avaliação das alterações morfológicas da linhagem HCT-116 após a 

incubação com tartrolon D por coloração diferencial 

 

As células da linhagem HCT 116 possuem morfologia poligonal, com 

citoplasma visível, irregular e com vacúolos, com núcleo bem definido contendo 

muitos nucléolos. A análise morfológica das células incubadas com tartrolon D nas 

concentrações de 6,1 μM, 12,2 μM e 24,3 μM por 24 horas foi realizada por 

coloração diferencial com o kit panótico rápido utilizando microscopia óptica. O 

veículo DMSO foi utilizado como controle negativo, e a doxorrubicina como controle 

positivo a 0,04 μM. 

Nas análises das imagens foi possível visualizar diferentes alterações 

morfológicas das células quando incubadas com todas as concentrações testadas. 

Nas células incubadas com a concentração de 6,1 e 12,2 μM foi possível observar a 

redução do volume citoplasmático e a condensação da cromatina, processo 

denominado de picnose. Nas células incubadas com a maior concentração testada 

(24,3 μM), foi possível identificar as células picnóticas, a instabilidade da membrana, 

a presença de vacúolos e a fragmentação de DNA. Nas células incubadas com a 

Doxorrubicina, observaram-se figuras picnóticas e presença de vacúolos. 
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Figura 17. Imagens da morfologia das células HCT 116 após 24 horas de tratamento com tartrolon D, coradas com kit panótico 
rápido. Células visualizadas por microscopia óptica com um aumento de 400x. 
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4.4.3 Avaliação da morfologia celular, da integridade de membrana e da 

contagem de células HCT 116 após a incubação com tartrolon D por citometria 

de fluxo 

 

No estudo dos possíveis mecanismos de ação do tartrolon D sobre as células 

HCT 116, foi utilizada a técnica de citometria de fluxo para avaliar a morfologia 

celular, a integridade da membrana e a contagem de células. Após a incubação com 

o composto por 48 horas foi possível detectar um aumento nas características de 

espalhamento da luz na análise de citometria de fluxo, evidenciando as células com 

alta granulosidade e com redução de tamanho na forma de gráfico de pontos (Figura 

18A). Percebe-se um efeito concentração-dependente na alteração da morfologia 

celular. Foi possível identificar um aumento na percentagem de células com alta 

granulosidade e com volume reduzido em células incubadas com 24,3 μM de 

tartrolon D e com 0,4 μM de Doxorrubicina. Ao analisar a contagem de células por 

citometria de fluxo, detectou-se uma redução concentração-dependente das células 

da linhagem tumoral HCT 116 (Figura 18B). Essa redução foi identificada para todas 

as concentrações avaliadas.   

Ao avaliar a integridade da membrana das células da linhagem celular HCT 

116 incubadas com o composto por 48 horas foi possível detectar um aumento do 

número de células não viáveis nas concentrações de 12,2 e 24,3 μM (Figura 19).
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Figura 18. Análise da morfologia celular de células da linhagem HCT 116 incubadas com o tartrolon D por citometria de fluxo. (A) 
Efeito do tartrolon D sob as populações de células normais, com alta granulosidade e murchas da linhagem HCT 116, (B) 
Percentual de células que apresentam uma morfologia com alta granulosidade, com redução de volume (C). (D) Contagem de 
células.  

 
Os dados estão apresentados como os valores da média ± D.P.M. dos experimentos em triplicata e, foram analisados por análise de variância (ANOVA) seguido do pós-teste de Dunnett. *p<0,05 
indicando diferença quando comparado ao controle negativo (DMSO). 
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Figura 19. Análise da integridade da membrana de células da linhagem HCT 116 incubadas com o tartrolon D por citometria de 
fluxo. Efeito do tartrolon D sob a população de células não viáveis após 48 horas de incubação e percentual de células não viáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Os dados estão apresentados como os valores da média ± D.P.M. dos experimentos em triplicata e, foram analisados por análise de variância (ANOVA) seguido do pós-teste de Dunnett. *p<0,05 

indicando diferença quando comparado ao controle negativo (DMSO). 
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4.4.4 Avaliação do perfil de ciclo celular e da fragmentação de DNA de células 

HCT 116 após a incubação com tartrolon D por citometria de fluxo 

 

 Na análise do perfil ciclo celular e de fragmentação do DNA, as células de 

HCT 116 foram incubadas com o tartrolon D por 24 e também por 48 horas. Após 24 

horas de incubação com o composto tartrolon D (12,2 μM e 24,3 μM) foi possível 

verificar que o composto interferiu no ciclo das células quando as mesmas foram 

incubadas com  24,3 μM de tartrolon D. Essa alteração do perfil de ciclo é percebida 

pelo acúmulo de células em G2/M, e também ocorreu quando as células foram 

tradas com Doxorrubicina a 0,4 μM (Figura 20). Adicionalmente, nota-se um discreto 

acúmulo na fase S em todas as concentrações avaliadas.  

 

Figura 20. Efeito do tartrolon D na distribuição das fases do ciclo celular após 24 
horas de incubação. A. Perfil do ciclo celular das células da linhagem HCT 116 
quando incubadas com o tartrolon D nas concentrações de 12,2 μM e 24,3 μM por 
24 horas, e em B, os percentuais das fases e suas significâncias.   
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Os dados estão apresentados como os valores da média ± D.P.M.  das concentrações em triplicatas e, foram analisados por 

análise de variância (ANOVA) seguido do pós-teste de Dunnett. *p<0,05 indicando diferença quando comparado ao controle 

negativo (DMSO). 

 

O perfil de ciclo celular das células de HCT 116 também foi avaliado após 48 

horas de incubação com as concentrações de 6,1 μM, 12,2 μM e 24,3 μM de 

tartrolon D. Foi possível observar que mantem-se o acúmulo de células em G2/M 

após 24 horas adicionais de incubação, quando as células foram incubadas com 

24,3 μM de tartrolon D e com 0,4 μM de doxorrubicina. 

Para avaliar a capacidade do tartrolon D em induzir a fragmentação do DNA 

foi utilizado o mesmo princípio da análise do perfil do ciclo celular. As células da 

linhagem HCT 116 foram incubadas com o composto nas concentrações de 12,2 μM 

e 24,3 μM por 24 horas, e por 48 horas nas concentrações de 6,1 μM, 12,2 μM e 

24,3 μM.  
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Figura 21. Efeito do tartrolon D na distribuição das fases do ciclo celular após 48 horas de incubação. A. Perfil do ciclo celular das 
células da linhagem HCT 116 quando incubadas com o tartrolon D nas concentrações de 6,1 μM, 12,2 μM e 24,3 μM por 24 horas, 
e em B, os percentuais das fases e suas significâncias. 

 

Os dados estão apresentados como os valores da média ± D.P.M. das concentrações em triplicatas e, foram analisados por análise de variância (ANOVA) seguido do pós-teste de Dunnett. *p<0,05 

indicando diferença quando comparado ao controle negativo (DMSO).
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Figura 22. Efeito do tartrolon D na indução da fragmentação de DNA de células da 

linhagem HCT 116. A. Perfis de fragmentação do DNA das células que foram 

incubadas com o composto nas concentrações de 12,2 μM, e 24,3 μM por 24 horas. 

B. Percentuais de fragmentação do DNA das células da linhagem HCT 116 quando 

incubadas por 24 horas com tartrolon D.  

 

Os dados estão apresentados como os valores da média ± D.P.M. das concentrações em triplicata e, foram analisados por 
análise de variância (ANOVA) seguido do pós-teste de Dunnett. *p<0,05 indicando diferença quando comparado ao controle 
negativo (DMSO). 

 

Foi possível detectar que o tartrolon D, em sua maior concentrações (24,3 

μM), induz um aumento na fragmentação de DNA das células já nas primeiras horas 

de incubação (Figura 22).



92 
 
Ademais, a indução da fragmentação também pode ser percebida em 48 horas de incubação com 24,3 μM de tartrolon D. 

  

Figura 23. Efeito do tartrolon D na indução da fragmentação de DNA de células da linhagem HCT 116. A. Perfis de fragmentação 

do DNA das células que foram incubadas com o composto nas concentrações de 6,1 μM,12,2 μM e 24,3 μM por 48 horas. B. 

Percentuais de fragmentação do DNA das células da linhagem HCT 116 quando incubadas por 48 horas com tartrolon D.  

 

 

 
.Os dados estão apresentados como os valores da média ± D.P.M. das concentrações em triplicatas e, foram analisados por análise de variância (ANOVA) seguido do pós-teste de 
Dunnett. *p<0,05 indicando diferença quando comparado ao controle negativo (DMSO)
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4.5 DISCUSSÃO 

 

O câncer é a principal causa de morte por doença no mundo, e o Instituto 

Nacional de Câncer (INCA) prevê para o biênio 2018-2019 a ocorrência de 600 mil 

novos casos por ano de neoplasias malignas (INCA, 2017; RAYAN; RAIYN; FALAH, 

2017). Nesse contexto, a quimioterapia surge como uma das principais estratégias 

utilizadas para o tratamento de diversos tipos de cânceres. Entretanto, os 

quimioterápicos disponíveis possuem seu uso limitado, principalmente, devido o 

surgimento de efeitos colaterais não desejáveis, a uma resistência do tumor à droga, 

a baixa seletividade e a uma variabilidade limitada estrutural de compostos (ROJO et 

al., 2008). 

Os tartrolons são uma família de compostos que se destacam devido às suas 

interessantes propriedades biológicas. Estes compostos, pertencentes à classe dos 

macrolídeos foram isolados de bactérias e são detentores de atividades biológicas 

como: citotóxica, antimicrobiana e inseticida (ELSHAHAWI et al., 2013; LEWER et 

al., 2003; PÉREZ et al., 2009; REICHENBACH et al., 1995). Recentemente, o 

sequenciamento do genoma de uma linhagem endossimbionte de teredinídeos, T. 

turnerae T7901 caracterizou o grupamento gênico trt envolvido na produção de 

compostos da classe dos tartrolons. Análises de cromatografia líquida acoplada à 

espectrometria de massa (LC/MS) demonstraram a presença dos tartrolons no 

hospedeiro Teredinidae. Esse fator sugere que esses compostos tenham um papel 

ecológico na simbiose, tal como o de inibir o crescimento de microrganismos 

competidores no apêndice dos Teredinidae, onde a celulose é degradada em 

açúcares mais simples e de fácil assimilação (ELSHAHAWI et al., 2013).  

À vista disso, o presente capítulo objetivou avaliar o efeito antiproliferativo 

induzido pelo tartrolon D em linhagens tumorais e não tumorais. Além de investigar 

os possíveis mecanismos de ação exercidos pelo composto tartrolon D em células 

da linhagem de adenocarcinoma de cólon e reto humano (HCT 116).  

Nesse estudo, o potencial antiproliferativo do tartrolon D nas linhagens HCT 

116, PC-3M, MCF-7, B16-F10, L929 e HEK293A foi avaliado por meio do ensaio de 

SRB após 48 horas de incubação com o composto.  

Ao avaliar as curvas concentração-efeito das linhagens celulares incubadas 

com o composto, constatou-se que o tartrolon D foi capaz de inibir a proliferação 
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celular e de provocar a morte celular em todas as linhagens avaliadas. Todavia, as 

concentrações e os tempos escolhidos não permitiram que o modelo estatístico 

calculasse a concentração letal média. Após um período de 24 horas de incubação 

com o composto, já foi possível perceber um efeito citostático na proliferação celular 

da linhagem HCT 116, inclusive na menor concentração avaliada (0,004 μM). Ao 

analisar o efeito provocado pelas maiores concentrações de tartrolon, constata-se 

que aproximadamente, a partir da concentração de 12,2 μM o efeito torna-se 

citotóxico para todas as linhagens avaliadas, sendo mais intenso nas linhagens PC3-

M e HCT 116.  

As linhagens celulares HCT 116 e PC3-M foram mais sensíveis ao composto. 

Contudo, não foi possível identificar uma citotoxicidade seletiva do tartrolon D das 

linhagens tumorais frente às linhagens normais, visto que os valores de CI50 

calculados para L929 e HEK293A, de 1,0 μM e 2,2 μM respectivamente, foram 

similares aos valores calculados para as células das linhagens tumorais. Ademais, 

foi possível identificar um perfil tempo-dependente pronunciado para a linhagem 

HCT 116, indicando, portanto, que o tempo interfere na potência do tartrolon D, 

frente essas células. 

Estudos anteriores demonstraram que o composto tartrolon A produz efeito 

citotóxico contra a linhagem de fibroblastos murinos (L929) com um valor de CI50 de 

0,07 mg/mL. O composto tartrolon D foi descrito pela primeira vez em 2009, tendo 

sido isolado de extratos orgânicos produzidos por um actinomiceto associado a 

sedimentos marinhos coletados na costa leste de Madagascar. Através do ensaio do 

SRB, Pérez et al., (2009) provaram a capacidade do tartrolon D de inibir a 

proliferação celular nas linhagens de MDA-MB-231 (câncer de mama), A549 (câncer 

de pulmão) e HTB-38 (câncer de colón e reto), suas concentrações inibitórias 

médias foram estimadas em 0,70 μM, 0,16 μM e 0,31 μM.  

Os resultados encontrados neste trabalho reforçam o papel anteriormente 

descrito de muitos compostos da classe dos macrolídeos. As laulilamidas, por 

exemplo, são uma família de compostos que também pertencem á classe dos 

macrolídeos e se destacam pelo alto potencial antiproliferativo. Os compostos 

laulilamida e neolaulimalida inibem a proliferação de várias linhagens de células de 

câncer com valores de CI50 na ordem de nanomolar, ademais possuem efeito 

sinérgico com outros agentes anticancerígenos, podendo ser utilizados contra 
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linhagens celulares que apresentem resistência a múltiplos fármacos (GOLLNER et 

al., 2009).   

 Objetivando aprofundar o estudo dos possíveis mecanismos de ação do 

tartrolon D in vitro, optou-se por prosseguir os ensaios com as células de carcinoma 

colorretal (HCT 116). Considerou-se para tanto a maior sensibilidade da célula frente 

ao tratamento com o composto, a origem humana da linhagem celular, a sua 

resistência moderada e a sua alta incidência mundial. Para o Brasil, estimam-se 

17.380 casos novos de câncer de cólon e reto em homens e 18.980 em mulheres 

para cada ano do biênio 2018-2019. Esses valores correspondem a um risco 

estimado de 16,83 casos novos a cada 100 mil homens e 17,90 para cada 100 mil 

mulheres. É o terceiro mais frequente em homens e o segundo entre as mulheres 

(INCA, 2017). 

A fim de verificar a morfologia celular após o tratamento com o tartrolon D, foi 

realizada uma coloração diferencial com kit panótico. Nas análises das imagens foi 

possível visualizar diferentes alterações morfológicas de maneira concentração-

dependentes. Quando as células foram incubadas com concentrações mais baixas 

do composto (6,1 μM e 12,2 μM) foi possível identificar células picnóticas. No 

entanto, a medida que a concentração de tartrolon D aumenta, outras características 

morfológicas são adicionadas a essas. Nas células incubadas com 24,3 μM do 

composto identificou-se também as células picnóticas, além da instabilidade de 

membrana, da fragmentação de DNA, e da presença de vacúolos. Nas células 

incubadas com a doxorrubicina, observaram-se figuras picnóticas e vacuolização.   

O processo de morte celular se manifesta com alterações morfológicas, que 

podem ser identificadas por microscopia óptica. Classicamente, a morte por 

apoptose envolve encolhimento citoplasmático, condensação de cromatina 

(picnose), fragmentação nuclear (cariorexe), prolongamento de membrana 

plasmática, culminando com os corpos apoptóticos, que são eficientemente 

absorvidos por células vizinhas com atividade fagocítica e degradados dentro dos 

lisossomos. A morte por autofagia manifesta-se com extensa vacuolização 

citoplasmática e culminando, igualmente, com a captação fagocitária. A morte 

celular por necrose apresenta as mesmas características descritas anteriormente, 

diferindo apenas no processo de oncose. Contudo, as características morfológicas 

por si não são capazes de confirmar o tipo de morte celular (GALLUZZI et al., 2018). 
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O número de células da linhagem HCT 116 reduz, quando comparados ao 

controle negativo (DMSO), proporcionalmente ao aumento das concentrações do 

tartrolon D. É possível, portanto, que o composto esteja inibindo a proliferação 

celular como também provocando a morte. Esse resultado corrobora com 

previamente descrito no ensaio da Sulforadamina B, onde o tartrolon foi capaz de 

provocar um efeito citostático e citotóxico nas linhagens avaliadas. 

Os resultados da análise morfológica por citometria de fluxo demonstraram 

um aumento de granulosidade celular, e uma redução significativa do volume das 

células, quando incubadas com 24,3 μM do tartrolon D por 48 horas. 

Adicionalmente, as células tratadas com 0,4 μM de doxorrubicina também 

apresentaram as mesmas alterações. Ao avaliarmos a integridade da membrana 

celular, observa-se um aumento do número de células não viáveis à medida que as 

concentrações do tartrolon D aumentam. 

 A diminuição do tamanho celular com o concomitante aumento da 

granulosidade é um indício de que as células estejam em apoptose com formação 

corpos apoptóticos (IBUKI; TOYOOKA, 2012). Contudo, nos resultados observados, 

o composto foi capaz de ou aumentar a granulosidade, ou de reduzir o volume 

celular. Ademais, esse aumento também pode ser induzido por autofagia, através da 

formação de vacúolos (GOSSELIN et al., 2009).  

A integridade de membrana também permite uma distinção entre os tipos de 

morte celular, visto que as células em apoptose mantêm suas membranas íntegras 

até o fim do processo, enquanto que as células em necrose possuem suas 

membranas rompidas com conseqüente liberação dos componentes celulares 

(OUYANG et al., 2012). In vitro, o estágio final da apoptose é geralmente seguido 

pelo complete rompimento da membrane plasmática e a aquisição de um morfotipos 

necrótico (necrose secundária), exceto quando as células cultivadas apresentam 

atividade fagocítica, um processo recentemente relacionado com a atividade 

proteica da gasdermina E (GALLUZZI et al., 2018).  

Na avaliação do efeito do tartrolon D sobre o ciclo celular das células HCT 

116, por meio da análise do conteúdo de DNA, foi possível verificar alterações no 

perfil do ciclo celular nas células tratadas com 24,3 μM do composto. Nessa 

concentração o composto interferiu na progressão do ciclo celular, causando um 

aumento das células em G2/M. Em paralelo, a Doxorrubicina também demonstrou a 

capacidade de provocar uma parada do ciclo celular em G2/M. Lüpertz et al., (2010) 
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demonstraram que o efeito da doxorrubicina em células de HCT 116 é 

concentração-tempo dependente, podendo induzir parada das células em G0/G1 ou 

em G2/M.  

Por fim, a fragmentação do DNA também foi avaliada utilizando o intercalante 

de DNA Iodeto de Propídeo. Células com o núcleo íntegro emitem alta fluorescência, 

e aquelas que apresentam núcleos com condensação da cromatina e DNA 

fragmentado incorporam menos o iodeto de propídeo e por isso emitem menor 

fluorescência. Os resultados obtidos demonstraram que as células HCT 116 

possuem seus percentuais de fragmentação do DNA elevados quando incubadas 

com o composto por 24 horas na concentração de 24,3 μM. Todavia, após 48 horas 

de incubação apenas as células incubadas com a maior concentração (24,3 μM) um 

aumento no percentual de DNA fragmentado. Posteriores ensaios se fazem, 

portanto, necessários nos dois tempos de incubação para a confirmação dos 

resultados obtidos.  

Sabe-se que a degradação do DNA em fragmentos de múltiplos de 180 pares 

de bases é um evento único da apoptose que é orquestrado por DNAase ativada 

pela caspase 3. Posteriormente, o DNA fragmentado das células apoptóticas é ainda 

degradado pela DNase II nos lisossomos dos macrófagos após as células mortas 

serem fagocitadas (NAGATA; TANAKA, 2017).  Tradicionalmente, a morte por 

autofagia também difere da apoptose  por ser um processo independente da 

ativação de caspases e a degradação do DNA ou a fragmentação nuclear não são 

aparentes (KONDO et al., 2005).  

A parada do ciclo celular reflete uma necessidade da célula em reparar algum 

dano, que caso não seja reparado, culminará com a ativação de mecanismos 

apoptóticos (ROZENBLAT et al., 2008). Diversos estudos descrevem compostos da 

classe dos macrolídeos como detentores da habilidade de interferir no ciclo celular 

das células, por exemplo, Kuznetsov et al., (2004) demonstraram que as 

halicondrinas, macrolídeos isolados da esponja Lissodendoryx sp., bloqueiam as 

células da linhagem U937 (linfoma histiocístico) na fase G2/M do ciclo celular, por 

interromper a arquitetura normal do fuso mitótico através da desestabilização dos 

microtúbulos, com poucos efeitos em outras fases do ciclo. Ademais, células da 

linhagem HL-60 (leucemia promielocítica aguda) quando incubadas com 8 nM de 

zampanolida, outro composto da classe dos macrolídeos, também apresentaram um 

acúmulo na fase G2/M do ciclo celular, através da estabilização do microtúbulos, 
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impedindo as células de prosseguir com a divisão, mecanismo semelhante ao 

exibido pelo paclitaxel (FIELD et al., 2009).  

O composto Oligomicina A, também da classe dos macrolídeos, possui mais 

de 90% de similaridade estrutural com o tartrolon D (PubChem). As oligomicinas são 

compostos que se ligam à proteína que confere sensibilidade às oligomicinas 

(OSCP) nas subunidades F(0)  do complexo F1/F0-ATPase. Essa ligação bloqueia a 

condução dos prótons e inibe a síntese do ATP mitocondrial. Em 2004, a oligomicina 

A foi descrita como um inibidor da bomba de efluxo da glicoproteína P, que é um dos 

principais responsáveis pela resistência das células tumorais a múltiplas drogas, 

resultando em morte celular por apoptose. Ademais, em 2006, a oligomicina A 

induziu a autofagia seguida de morte celular por necrose em células de IPLB-LdFB 

(células do inseto Drosophila melanogaster). Contudo, não se sabe ainda até que 

ponto essa semelhança estrutural da Oligomicina com o tartrolon se reflete em 

propriedades biológicas similares.  

Estudos prévios com o tartrolon C demonstraram que esse composto possui a 

capacidade de inibir o fator induzido por hipóxia-1 (HIF-1). Adicionalmente, análises 

prévias de alvos moleculares in silico para o tartrolon D (dados não mostrados) 

demonstraram que esse composto possui uma probabilidade de 89% de interação 

com para o HIF-1α.  

O Fator Induzido por Hipóxia-1alfa (HIF-1) é um fator de transcrição que 

exerce um papel essencial na resposta adaptativa das células em meio à baixa 

concentração de oxigênio. Quando ativado, HIF-1 pode induzir a transcrição de 

mais de 60 genes, como uma tentativa de evitar a morte celular pela hipóxia tumoral, 

importantes na proliferação celular e para a carcinogênese. Ao inibir o HIF-1 em 

células tumorais, o processo autofágico pode ser desencadeado (MAZURE; 

POUYSSÉGUR, 2010). Foi observado que sob condições hipóxicas, os fibroblastos 

de embrião de camundongo deficientes de HIF-1α, falharam ao ativar a PDK1 e 

sofreram apoptose (KIM et al., 2006).  Adicionalmente, em condições de intenso 

estresse celular, a autofagia pode ocorrer em associação com outros tipos de morte 

regulada, como a apoptose e a necrose (HALE et al., 2013). Portanto, há 

probabilidade do tartrolon D inibir o HIF-1A, induzindo o processo autofágico, 

apoptótico ou necrótico nas células tumorais.  

 



99 
 

4.6 CONCLUSÃO  

O tartrolon D provoca potente efeito citostático em linhagens de células 

tumorais. Ademais o tartrolon D também provocou altos níveis estresse e morte em 

células de câncer de cólon, evidenciado pelas alterações morfológicas, incluindo 

vacuolização, aumento da granulosidade e perturbação do ciclo celular, bem como 

picnose, ruptura da membrana plasmática e fragmentação de DNA. O tartrolon D é 

um composto interessante a ser investigado o mecanismo de ação mais 

aprofundado com vistas para o tratamento de neoplasias malignas.  
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