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Resumo 

 

Organismos marinhos são importantes fontes de novos produtos naturais e 

compostos bioativos com funções variadas. Entre as principais fontes de novas 

moléculas esta o filo dos Cnidários, com uma importante contribuição no 

numero de compostos descritos nos últimos anos. Bunodossoma caissarum é 

uma espécie de anêmona endêmica do Brasil, cujo perfil químico foi analisado.  

Para essa análise foram realizados uma extração hidroalcoólica e o isolamento 

de determinadas moléculas com técnicas cromatográficas. Os compostos 

isolados foram aqueles que apresentaram absorbância no comprimento de 

onda no UV em 310 nm e foram identificados a partir de técnicas de 

espectrometria de massas e ressonância magnética. Entre as substâncias 

encontradas estão sais piridinicos, núcleos imidazóis, caissarona e a 

etilglicose, moléculas com importantes papeis fisiológicos.  
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Abstract 

 

Marine organisms are importante sources of new natural products and bioactive 

compounds with various functions. The phylum Cnidaria is among the main 

sources of new molecules, with na importante contribution to the number of 

compounds described in the last years. The anemone species Bunodossoma 

caissarum is endemic to Brazil and had it's chemical profile analyzed. For the 

purpose of this analysis were done a hydroalcoolic extraction and the isolation 

of certain molecules by chomatographic techniques. The isolated compounds 

were those that displayed absorbance in the 310nm wavelength of the UV 

spectrum and were identified on the basis of mass spectrometry and magnetic 

ressonance. Among the substances found are pyridinic salts, imidazole 

nucleus, caissarone and ethyl glucose, which are molecules with important 

physiological roles.   
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Introdução  
 

Mares e Oceanos ocupam cerca de dois terços da superfície terrestre. 

Esses ecossistemas abrigam uma grande biodiversidade, que utilizam 

substâncias químicas em suas diversas atividades. Assim, os animais marinhos 

são detentores de grande potencial biotecnológico e podem ser considerados 

fontes promissoras de novas moléculas, com diferentes estruturas e 

mecanismos de ação (Costa-Lotufo et al., 2009,   García-Matucheski et al., 

2012,  Chakraborty et al., 2010 e Donia e Hamann, 2003). Analisando esses 

organismos, foram descritos mais de mil compostos novos a cada ano desde 

2008 (Hu et al. 2015) e muitas outras substâncias provenientes dessa fonte já 

estão em uso clínico (Costa-Lotufo et al., 2009). 

Diversos táxons marinhos já foram utilizados na obtenção de produtos 

naturais, incluindo microrganismos, algas e os invertebrados. Dentre esses 

vários grupos com potencial para produzir compostos bioativos, temos os 

Cnidários, filo com alto número de pesquisas nos últimos anos (Blunt et al., 

2015). Os cnidários são um conjunto de animais bastante diversificados que 

podem apresentar uma forma livre nadante, a medusa, ou uma forma séssil ou 

sedentária, o pólipo.  Possuem como característica exclusiva a capacidade de 

produzir estruturas urticantes ou adesivas genericamente chamada de cnida 

(Daly et al., 2007) que são utilizadas tanto como forma de defesa como para 

predação. 

Entretanto, algumas espécies de cnidários, podem apresentar além das 

cnidas metabolitos secundários, cujo mecanismo de ação pode garantir 

proteção e defesa química contra predadores, mecanismo ja descrito em 

alguns corais, (Hoang et al., 2015. 

Dos mais de 3000 produtos naturais extraídos de cnidários conhecidos, 

foram identificadas diversas classes de substâncias como terpenos, esteroides, 

alcaloides, empregados nos tratamentos antitumorais, antimicrobianos, anti-

inflamatórios e anti-incrustrante (Rocha et al., 2011). Segundo Berenbaum 

(1995), o uso de metabolitos secundários é uma estratégia característica de 
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organismos com capacidade de movimento limitada e pode conferir 

impalatabilidade ou alguma outra vantagem ao seu portador.  

As anêmonas são representantes dos cnidários que possuem a forma de 

pólipo. Elas pertencentes à ordem Actiniaria e estão entre os mais diversos e 

bem sucedidos organismos desse filo, ocupando o ambiente bentônico em 

diferentes profundidades e latitudes (Rodriguez et al., 2014; Fautin et al., 2013). 

São conhecidas cerca de 1200 espécies de anêmonas no mundo (Daly et al., 

2007), das quais 18 espécies são descritas no litoral do Estado de São Paulo 

(Da Silveira e Morandini, 2011). 

Entre as espécies descritas para o litoral de São Paulo encontra-se a 

espécie Bunodossoma caissarum (Corrêa, 1964), endêmica do litoral brasileiro, 

comum nas regiões entre marés (Zamponi et al., 1998; Belém, 1988), cuja 

composição química tem atraído muito interesse. Essa espécie foi considerada 

como potencial fonte de recursos anticâncer (Costa-Lotufo et al., 2006). 

Malpezzi e Freitas (1990) sugerem que a espécie possui compostos citotóxicos 

com significante efeito inibidor da divisão celular, enquanto outros compostos 

foram descritos como neurotoxinas (Malpezzi et al.,1993).  

Embora as anêmonas possuam predominância de proteínas e 

polipeptídeos entre as substâncias biologicamente ativas (Rocha et al., 2015), 

outros compostos já foram descritos, como as micosporinas (Stochaj et al., 

1994) que apresenta ação bloqueadora de raios UV, a serotonina (Sher et al., 

2009) e a histamina (Mathias et al., 1960; Novak et al., 1973), que causam 

aumento da permeabilidade vascular e produzem dor aguda, Bunodosine 

(Zaharenko et al., 2011) com propriedade analgésica, e diferentes carotenoides 

(Fox et al., 1967 e 1978; LeBoeuf et al., 1980; McCommas et al., 1981).    

Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar possíveis substâncias 

presentes no extrato de Bunodossoma caissarum, realizando um trabalho 

otimização para investigar o perfil químico dessa espécie. 
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Materiais e Métodos 
 

Coletas: Foram coletados três indivíduos manualmente no costão da 

praia do Itararé, no município de São Vicente (23°58’39’’S e 46°22’08’’O). Estes 

espécimes foram submetidos a processo de extração. 

Extração: A extração é o procedimento pelo qual retiramos de uma 

matriz alguma substância. Nessa técnica, os compostos com afinidade por um 

determinado solvente são dissolvidos e podem ser separados da matriz. 

A extração foi realizada utilizando aproximadamente 100g dos 

invertebrados em 200 mL de solução hidroalcoólica de etanol 70% (etanol:água 

- 70:30 – v/v) por dois dias. Posteriormente, a solução extraída foi filtrada e 

concentrada por rotaevaporação para retirada do solvente. Os extratos foram 

então liofilizados para retirar completamente os solventes e o rendimento ser 

calculado. Após essas etapas, uma alíquota foi utilizada para realizar triagem 

cromatográfica. 

Triagem cromatográfica: A cromatografia é uma técnica que permite a 

detecção e o isolamento de substâncias baseado na interação diferencial de 

cada substância entre dois componentes, a fase móvel e a fase estacionária do 

sistema.  

Para essa etapa 1,0 mg da amostra foi dissolvido em 1,0 mL de solvente 

(água/metanol 1:1) e aplicado em uma placa cromatográfica de camada 

delgada (CCD) de sílica gel em suporte de alumínio (Sílica G TLC 200 μm, UV 

fluorescence 254 nm). Após a aplicação a amostra foi eluída com um solvente 

quaternário (5 CHCl3: 6 MeOH: 1 n-propOH: 4 H2O) como fase móvel. 

Como a maioria das substâncias não apresenta coloração, após a 

eluição as placas foram analisadas utilizando técnicas reveladoras. Assim, as 

placas foram analisadas sob a luz ultravioleta (254 nm e 360 nm) e 

pulverizadas com soluções reveladoras de vanilina, anisaldeído/H2SO4, 

ninidrina e iodo. Estes reveladores possuem reações especificas que permitem 

diferenciar classes de substâncias devido à interação especifica dos 

reveladores com os grupos químicos presentes nas moléculas. Posteriormente, 
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cada placa foi aquecida em chapa elétrica para acelerar e ativar algumas 

reações, revelando o perfil das substâncias. Após essa triagem inicial, a 

amostra foi submetida a procedimentos de isolamento de substâncias e 

identificação. 

Isolamento e identificação: Com o objetivo de conseguir informações 

mais precisas acerca das moléculas presente no extrato bruto, as amostras 

foram analisadas utilizando cromatografia líquida de alta performance acoplada 

à detector de arranjo de fotodiodos (HPLC-PDA), espectrometria de massas e 

ressonância magnética nuclear (RMN). 

As análises de espectrometria de massas foram realizadas por injeção 

direta do extrato bruto numa concentração de 5 ppms no espectrômetro de 

massas Thermo, modelo LTQ XL, equipado com fonte de ionização por 

eletrospray e analisador ion-trap linear. As condições de injeção foram: capilar 

de sílica a 280°C; spray voltagem de 5,00kV; voltagem do capilar de -35V; -

100V de tube lens e fluxo de 5μL/min.     

As analises por HPLC-PDA foram realizadas em HPLC Jasco, modelo 

2040 equipado com Mix 2080-32, Bombas 2086 Plus e detector PDA MD 2018 

Plus, utilizando coluna Luna RP C18 250 x 4,6 mm, 5μm, 80Å no modo 

analítico (1,0 mg/mL, fluxo = 1,0 mL/min), e HPLC Waters, bombas Waters 515, 

utilizando coluna Luna RP C18 250 x 21.20mm e detector PDA Waters 2998 no 

modo preparativo (100,0 mg/mL, fluxo = 10,0 mL/min). 

Como alguns compostos possuem absorção característica foram 

escolhidos como canais de monitoramento os comprimentos de onda em 254 e 

310 nm. 

Extração em fase sólida (clean-up): A fim de eliminar substâncias 

indesejadas foi realizado processo de extração de substância indesejadas 

antes do extrato ser injetado nos sistemas de cromatografia. A esse 

procedimento dá-se o nome de clean-up, uma extração em fase sólida (solid 

phase extraction – SPE), que pode otimizar a padronização. Foram testadas as 

extrações em fase sólida com cartuchos de fase reversa (C18), fase normal 

(sílica gel) e em resina HP-20. Nessa técnica, semelhante à cromatografia, a 

amostra é aplicada na matriz do cartucho ou coluna e eluída com um solvente. 
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Devido a interação diferencial das fase os compostos são separados e 

posteriormente avaliados por CCD, HPLC-PDA e espectrometria de massas. 

RMN: Na ressonância magnética nuclear o núcleo do átomo entra em 

ressonância e produz um espectro relacionado a seu ambiente químico na 

molécula. Assim, podem os átomos presentes ser reconhecidos por que essas 

interações apresentam espectros característicos.  

As análises por ressonância magnética nuclear (RMN) foram realizadas 

em espectrômetro de 14,1 T (Bruker Avance III HD600), operando em 600 MHz 

para 1H-NMR, 200 MHz para 13C-NMR e 60.8 MHz para 15N. Os deslocamentos 

químicos (δ, ppm) foram registrados usando tetrametilsilano (TMS) como 

padrão interno. Cada amostra (1,0 mg) foi dissolvida em 0,5 mL de DMSO-d6.  

          Os dados obtidos foram correlacionados pelas análises COSY 

(Correlation Homonuclear Spectroscopy), HSQC (Heteronuclear Single 

Quantum Coherence), HMBC (Heteronuclear Multiplebond Coherence), DEPT 

(Distortionless Enhancement by Polarization Transfer) e TOCSY (Total 

Correlation Spectroscopy).  

 

Resultados e Discussão 
 

Extração 

 

Os mecanismos de extração incluem imersão, difusão, lixiviação e 

dissolução entre solutos e solventes. Nesse processo, o aumento da desordem 

e a entropia permitem o transporte de materiais de uma fase para outra 

(Johnson e Lusas, 1983). A força e a seletividade dos solventes dependem de 

sua polaridade e das diferentes interações moleculares que seus grupos 

funcionais realizarão (Snider, 1974).  

Enquanto a água interage com os compostos devido a sua alta 

polaridade, e o diclorometano devido às interações entre os dipolos, o etanol 

age sobre as moléculas das duas formas, parte devido às interações de sua 

cadeia carbônica, e outra parte devido às interações do grupo hidroxila e suas 
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pontes de hidrogênio. De acordo com Eversole et al. (1992) as interações da 

cadeia carbônica tornam o etanol miscível nos lipídeos das membranas 

celulares e seu pequeno tamanho permite acessar virtualmente todos os 

componentes dentro da membrana. No citoplasma, o etanol rompe algumas 

ligações e altera a estrutura terciaria de proteínas e macromoléculas, 

deslocando água e coagulando proteínas hidrossolúveis (Kiernan, 2008).  

A alteração produzida pelo etanol nas membranas plasmáticas ricas em 

colesterol, como as de células animais, é pequena (Goldstein, 1986), mas nas 

membranas das organelas podem ser produzidas grandes alterações, pois 

possuem concentrações menores de colesterol (Junqueira e Carneiro, 2005) e 

os compostos presentes nessas organelas podem então ser liberados. Embora 

a ação do etanol sobre alguns grupos de substâncias como carboidratos e 

ácidos nucleicos sejam baixas estes podem ser extraídos por permanecerem 

associados a proteínas.  

Solventes como diclorometano possuem interações diferentes e uma 

toxicidade mais aguda. Em uma extração teste realizada com esse solvente 

foram observados compostos apolares, como a presença de um pigmento de 

coloração avermelhada, pouco miscível em metanol e imiscível em água. Essa 

substância tem como característica a capacidade de se ligar fortemente à sílica 

C18 e só é eluída dos cartuchos de clean-up com o uso de diclometano ou 

clorofórmio como fase móvel. Outra característica do pigmento supracitado é a 

reatividade ao ar e a luz, tornando-se rapidamente incolor, o que inviabilizou 

sua análise, pois necessita de um ambiente saturado com nitrogênio e com 

pouca luz para análises.  

Assim, um total aproximado de 1,2 g (1,2%) do extrato bruto foi extraído 

de Bunodossoma caissarum com uma solução hidroalcoólica de EtOH 70%. 

Essa massa obtida foi suficiente para as analises iniciais e para a 

padronização. 
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Analises cromatográficas  

 

A análise por CCD revelou no perfil químico de Bunodossoma caissarum 

a presença de várias moléculas com diferentes fatores de retenção (RF), 

indicando moléculas com diferentes polaridades (Figura 1). Em uma 

comparação com um padrão do aminoácido triptofano, observou-se que a 

maior parte das moléculas presentes no extrato hidroalcoólico de 

Bunodossoma caissarum apresenta média ou alta polaridade, RF < 0,5.   

 

Figura 1: CCD do extrato bruto de Bunodossoma caissarum. Padrão: Triptofano.  Reveladores: 

A. UV 254nm, B. Vanilina; C. Anisaldeído; D. Ninhidrina; E. Iodo 

A revelação com luz ultravioleta (254 nm) foi a técnica que permitiu 

observar o maior número de compostos (figura 1A). Na revelação química, 

foram observadas diferentes classes de substâncias, evidenciadas por cores 

diferentes dos reveladores universais vanilina (1B) e anisaldeído (1C). As 

moléculas que apresentaram em parte de sua estrutura o grupo amina, como 

os aminoácidos, foram coradas com ninhidrina (1D) e dentre as observadas 

foram as que eluiram com os menores RF. A figura 1E mostrou as substâncias 

reveladas com iodo, que é um revelador universal, mas com baixa 

sensibilidade, o que sugere que o extrato possua poucas substâncias 

majoritárias. 

Com o objetivo de conseguir informações mais detalhadas acerca dos 

compostos presentes no extrato bruto dessa espécie, foram realizadas análises 

por HPLC-PDA analítico usando gradiente 5-100% de metanol em 10 minutos 
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seguidos de 20 minutos isocraticos com 100% metanol. O perfil do extrato 

bruto obtido pode ser observado na Figura 2. É possível observar um maior 

numero de substâncias entre os tempos de retenção 5,0 e 10,0 minutos, o que 

corrobora com o observado em CCD de que as substâncias apresentam alta 

polaridade, com baixo tempo de retenção. A partir desses resultados iniciamos 

os procedimentos para otimização das condições cromatográficas para o 

isolamento e identificação das substâncias. 

 

Figura 2: Cromatograma do extrato bruto em 254nm. Gradiente de 5-100% MeOH em 10 

minutos seguido de 20 minutos 100% metanol. Fluxo 1mL.min
-1

.  

O processo de otimização do método teve como objetivo encontrar um 

gradiente de eluição que permitisse uma maior separação das substâncias, 

evitando co-eluição de duas ou mais substâncias. Utilizamos o mesmo 

gradiente (5-100% de metanol) em um tempo maior de analise (20 min). A 

Figura 3 mostra o resultado dessa otimização (perfil em 254 nm), no qual foi 

possível obter uma melhor separação das substâncias, com resolução de linha 

base de quase todos os picos cromatográficos. 

Após essa otimização, em escala analítica, o extrato foi submetido à 

cromatografia em escala preparativa a fim de isolar seus componentes. Essa 

técnica é realizada em colunas com as mesmas características do HPLC 

analítico, mas com o diferencial de um diâmetro maior da coluna, o que permite 

injetar maiores quantidades de amostra e concentrações superiores. Isso 
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permite a coleta das frações de interesse em quantidades que permitem a 

realização de outras análises espectrais para a identificação das substâncias. 

Assim, após outra etapa de otimização, obtivemos o cromatograma da Figura 

4. As alterações observadas nos perfis dos cromatogramas das figuras 3 e 4 

estão relaciodos ao efeito de matriz de cada equipamento e coluna. 

 

 

Figura 3 Cromatograma do extrato bruto em 254 nm. gradiente 5-100% MeOH em 20min. Fluxo 

1mL.min
-1

. 

 

Figura 4: Cromatogramas do extrato bruto de Bunodossoma caissarum no modo preparativo 

em 254nm (superior) e 310nm (inferior). (concentração: 100mg/mL; Fluxo: 10 mL.min
-1

.) 

Como alguns compostos possuem absorção característica, como por 

exemplo as proteínas, cuja absorbância máxima ocorre aproximadamente em 
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280 nm e não ocorre acima de 300 nm (Schmid, 2001) utilizamos o 

cromatograma observado na Figura 4 para separar compostos de interesse.  

Foram, então, injetados 0,8 g de material para coleta dos três picos, 

fornecendo material em quantidade suficiente para realizar as analises no 

ultravioleta, espectrometria de massas e ressonância magnética nuclear. O 

perfil de absorção no UV de cada uma das substâncias é mostrado na Figura 5. 

 

Figura 5: Padrão de absorção no UV dos compostos. De cima para baixo: Pico 1; Pico 2; Pico 3 

 

Pico 1 

O espectro de RMN 1H do pico 1 mostra uma série de sinais distribuídos 

na região dos hidrogênios alifáticos (1,13-5,46) quanto na dos aromáticos 

(7,65-9,00). O deslocamento químico dos sinais da região desblindada sugere 

a presença de moléculas heteroaromáticas. 

O conjunto dos espectros de RMN de 1H e de 13C mono e 

bidimensionais (figuras 6-10) permitiu sugerir a presença de duas unidades 

piridínicas (tabela 1), N-metiladas. Um dos anéis é orto-dissubstituido e seus 

deslocamentos químicos são compatíveis com a subestrutura da IA. O outro 

anel é monosubstituido, evidenciado pelos sinais simétricos que integram para 

2H cada em 9,00 e em 8,13 (IB).  As correlações entre os hidrogênios e 

respectivos carbonos foram obtidas a partir do espectro HSQC, que mostras as 

correlações diretas entre Hidrogênio e Carbono. As correlações entre os 

hidrogênios foram obtidas a partir do espectro COSY. As metilas foram 

diferenciadas pelo espectro HMBC, que mostras as correlações entre 

Hidrogênio e Carbono a 2 ou 3 ligações de distância: em IA, o sinal do 
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hidrogênio 4,27 exibe correlações com os carbonos 156,3 e 145,3, 

enquanto que em IB o sinal do hidrogênio 4,34 correlaciona-se com sinal do 

carbono 146,0. 

Um terceiro heterociclo foi evidenciado pela presença de dois singletes 

em 7,65 e 8,89. Correlações no espectro HMBC permitiram sugerir a 

existência de um núcleo imidazol. Adicionalmente, no espectro HMBC, o sinal 

do CH em 137,4 mostra correlações com os hidrogênios em 3,98 e em 3,77, 

enquanto que o sinal do C quaternário em 136,8 exibe correlação unicamente 

com o hidrogênio em 3,98. O sinal do carbono quaternário revela correlação 

com o hidrogênio em 3,77. Esses dados são compatíveis com a subestrutura 

IC, que inclui uma parte alifática.  

 

Tabela 1. Deslocamentos químicos de RMN 
13

C e RMN 
1
H da substância contida no pico 1.  

Posição IA IB IC ID 

 13C  1H 13C  1H 13C  1H 13C  1H 

1      136,8  179,9  

2 156,3  146,0 9,00   70,9 4,04 

3 125,8 7,89 128,1 8,13 124,9 7,65 20,3 1,13 

4 145,3 8,42 145,3 8,57     

5 125,3 7,85 128,1 8,13 137,4 8,89   

6 144,8 8,72 146,0 9,00 35,7 3,77   

7     35,4 3,98   

N-CH3 46,3 4,27 47,8 4,34     

 

Na parte mais blindada do conjunto de espectros foi possível observar a 

presença de sinais referentes à alanina (ID).  

A fim de confirmar as estruturas propostas, foi feita simulação dos 

deslocamentos químicos das estruturas propostas utilizando software 

ChemDraw Ultra (tabela 2). As simulações corroboraram com as estruturas 

propostas exceto dois sinais em IC, o que pode ter ocorrido devido à natureza 

dos substituintes ainda a serem elucidados.  
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Tabela 2. Simulação dos deslocamentos químicos de RMN 
1
H e RMN 

13
C das subsestruturas 

propostas 

 

IA 

RMN 1H                          RMN 13C 

               

IB 

RMN 1H                          RMN 13C 

                  

IC 

RMN 1H                         RMN 13C 

           

 

ID 

RMN 1H                          RMN 13C 

                 

 

 

O espectro HMBC de RMN de 15N (Figura 11) correlaciona as ligações à 

longa distância entre os hidrogênios e os átomos de Nitrogênio. Nele se 

observa a presença de 5 sinais, comprovando a presença de 5 átomos de 

nitrogênio. O sinal em  75 corresponde ao nitrogênio amínico da alanina. Os 

outros sinais são típicos de nitrogênios ligados a sistemas aromáticos (Solum 

et al., 1997). O sinal do nitrogênio em  205 correlaciona-se com os sinais dos 

hidrogênios em 9,00 e 8,13, correspondentes à subestrutura 1b; o sinal em 

192 correlaciona-se com os sinais dos hidrogênios em 8,72 e 7,89, 

referentes ao da subestrutura 1a; os sinais dos nitrogênios em 172 e 168 

correlacionam-se com os sinais dos hidrogênios em 8,89 e 7,65, referentes 

ao núcleo indólico.  
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Figura 6. Espectro de RMN 1H do pico 1. 

 

Figura 7. Espectro de RMN 13C do pico 

 

Figura 8. Espectro de COSY 
1
H/

1
H do pico 1 
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Figura 9. Espectro de HSQC do pico 1.  

 

Figura 10. Espectro de HMBC do pico 1. 
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Figura 11. Espectro de HMBC de 
15

N do pico 1. 

 

As analises por RMN do pico 1  levou à suspeita de que poderia se tratar 

de uma mistura de substâncias, e não de uma substância pura. Por esse 

motivo, foram feitas modificações na corrida cromatográfica e o pico 1 foi 

novamente analisado por HPLC-DAD usando de um fluxo menor (0.8 mL.min-

1). para que as substâncias não fossem arrastadas durante a eluição e 

ocorresse uma melhor separação. Essa análise evidenciou a presença de dois 

picos intensos, um com tempo de retenção 3,5 minutos e absorção no UV em 

254 nm, e um outro com tempo de retenção 5,0 minutos e espectro no UV com 

absorção em 310 nm (figura 12). Esses resultados comprovam a presença de 

pelo menos duas substância majoritárias no pico 1.  Isso provavelmente 

ocorreu devido a termos coletado as frações monitorando o comprimento de 

onda 310nm, mas a Fig. 4 mostra que existem substâncias de tempos de 

retenção muito próximos, e que absorvem 254 nm.  
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Figura 12: A: Cromatograma obtido com fluxo 0.8mL.min
-1

 do pico 1 monitorado em 254nm; 

B: Perfil no UV do pico majoritário em 254nm; C: Cromatograma do pico 1 em 310 nm; D: 

Perfil no UV do pico majoritário em 310nm.   

 

Segundo Rocha et al. (2011), aproximadamente 3% dos produtos 

naturais marinhos provenientes de cnidários identificados são classificados 

como piridinas. Estes compostos foram principalmente identificados nos 

membros da família Gorgoniidae e atuam como classe de substâncias anti 

incrustante. A presença de um sal de N-metilpiridinio semelhante à 

apresentada na figura 1b também foi descrita por Welsh e Prock (1958) em 

celenterados (cnidários). Segundo Boettler et al., (2011), essa substância 

também foi identificada como um indutor de respostas antioxidantes em 

culturas celulares.  

Segundo Mazzanti e Piccinelli (1997) a presença de imidazois e anéis 

indolicos nos tecidos de invertebrados marinhos é bem conhecida, contudo, a 

concentração desses compostos pode variar segundo a espécie  (Phillips, 

1956; Mathias et al., 1957; Wels'li, 1960). Segundo o Handy et al., (1996), o 

imidazol é um agente que impede a combinação substrato-enzima ou uma 

reação catalítica.  Também são usados como agente alelopáticos na 

competição por espaço entre corais e esponjas, estes alcaloides foram 
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empregados pelos poríferos para inibir a fotossíntese das zooxanthelas 

simbiontes dos cnidarios (Pawlik et al., 2007). Além desses casos, muitos 

agentes anti incrustrantes são baseados em heterociclos nitrogenados, 

principalmente imidazóis e triazóis, os quais são fortemente ligados a Cu2+ ou a 

Cu+ (Trojer et al., 2013).  Shaker et al (2015) descrevem dois alcaloides 

indólicos produzidas pela anêmona Heteractis aurora que possuem o grupo 

imidazol. 

O aminoácido alanina normalmente ocorre em concentrações baixas em 

anêmonas. Segundo Diniz et al. (2014) a concentração desse aminoácido é de 

aproximadamente 4.9 g em 100 g de proteína na anêmona Bunodossoma 

caissarum. Contudo, em determinados grupos de anêmonas é relatado que 

esse aminoácido pode desempenhar um eficiente papel como ativadores de 

alimentação (Shick, 1991), além de ser, quantitativamente, um dos mais 

importantes produtos finais do metabolismo anaeróbio (Ellingnton; Navarro e 

Ortega, 1984). A presença do aminoácido β-alanina também foi relatado por 

Price e Forrest (1969) em outros grupos de cnidários, como observado na 

caravela Physalia physalis em compostos isolados a partir da absorção em 310 

nm, entretanto derivados da hidrolise de outros compostos peptídicos. 

 

Pico 2 

 

Análise por HPLC-PDA em modo analítico mostrou que o pico 2 

apresentou uma substância majoritária (Figura 13) em um pico com tempo de 

retenção de 8 minutos. Cujo espectro no UV apresentou dois máximos de 

absorção em 220 nm e 295 nm (Figura 14). A fim de elucidar a substância 

isolada, foi realizada análise por espectrometria de massas (FIA-ESI-IT-MSn). 

O espectro de massas  revelou íon de m/z 194. Fragmentação desse íon 

precursor levou majoritariamente aos íons produtos de m/z 179 [M-15+H]+ e ao 

íon de m/z 153 [M-41+H]+. (Figura 15). 
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Figura 13. Cromatogramas do pico 2 isolado do extrato bruto de B. caissarum no modo 

analítico em 254nm (superior) e 310nm (inferior). 

 

Figura 14. Espectro no UV correspondente ao pico 2 isolado de B. caissarum. Máximos de 

absorção em 220 nm e 295 nm.  

 

 

Figura 15. Espectro de fragmentação do íon 194 - pico 2. 
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Os máximos de absorção no espectro no UV e a massa molecular 

observada na análise por espectrometria de massas permitem concluir que a 

substância isolada corresponde à caissarona (Figura 15), para a qual são 

reportados λmax = 228 nm e 302 nm (Zelnik et al., 1986). 

 

 

Figura 16. Estrutura da caissarona, isolada de B. caissarum 

 

A caissarona é uma substância que atua como antagonista dos 

receptores de adenosina (Cooper et al., 1995), o primeiro descrito oriundo de 

ambientes marinhos. Um antagonista desempenha um importante papel na 

sinalização química do sistema nervoso central e periférico, nos órgãos e 

tecidos (Camaioni et al., 1998). Essa substância foi descrita por Zelnik et al. 

(1986), que a obteve realizando uma extração com acetona e uma 

ressuspensão  com metanol. Diferentemente, em nosso trabalho, ela foi obtida 

através de extração hidroalcoólica. Devido ao interesse nessa substancia e 

seus análogos, Itaya et al. (1997) sintetizaram alternativamente a caissarona a 

partir da reação de quebra imidazólica de Bamberger e subsequente 

reestruturação.      

A estrutura base das purinas não é encontrada livre na natureza (Seela, 

et al. 2003). A caissarona é modificada por apresentar grupos metil. A adição 

de grupos metil observada em classes de pequenas moléculas marinhas, como 

as purinas, altera a estrutura, a carga e a conformação da molécula e como ela 

age com diferentes grupos aceptores. Possibilitando diferentes vias 

bioquímicas e processos fisiológicos (Sufrin et al., 2009).    
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Segundo Jouiaei et al. (2015),  esse composto pode agir acelerando os 

efeitos patogênicos dos outros componente ou toxinas presente na peçonha 

liberada pelos nematocistos. Sufrin et al. (2009), sugerem o uso desses 

metabolitos como modelos para novas moléculas anti infectivas. Entre os 

estudos clínicos já realizados, foram descritos uma indução anormal no 

desenvolvimento de ovos de ouriço expostos a caissarona (Freitas e Sawaya, 

1986) e um aumento na motilidade intestinal em cobaias (Freitas e Sawaya, 

1990).  

 

Pico 3 

 

O espectro de RMN 1H do pico 3 mostra sinais com deslocamento 

químicos entre δ1,14 e δ3,64, típicos de uma unidade sacarídica (Figura 17). O 

espectro de RMN de 13C e o DEPT confirmam essa proposta, pois apresenta 8 

sinais, o que sugere a presença de um açúcar substituído (Figuras 18 e 19). Os 

espectros TOCSY com irradiação no sinal em δ4,68 exibe todos os picos 

característicos de uma unidade de glicose (Figura 20), enquanto que irradiação 

no sinal em δ1,14 (Figura 21) demonstra a presença de um grupo –O-CH2-CH3. 

O espectro COSY 1H/1H comprova todas as correlações entre os hidrogênios 

(Figura 22), enquanto que o espectro HSQC exibiu as correlações dos 

hidrogênios com cada carbono da cadeia sacarídica (Figura 23). O espectro 

HMBC exibiu correlação entre o sinal do hidrogênio metilênico do grupo etila 

em δ1,14 com o sinal do C6 da glicose em δ61,3 (Figura 24).  

O espectro de massas no modo positivo mostra sinal em m/z 231 

[M+Na]+, referente ao aduto de sódio da etilglicose, também observado em 

Tague et al., 2004. O sinal de m/z 439 é referente ao íon [2M+Na]+ (Figura 25). 

O conjunto desses dados permitiu comprovar a presença da 6-etilglicose 

(Figura 26; Tabela 3).  
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Tabela 3. Deslocamentos químicos de RMN da substância contida no pico 3 (J em 

Hz). 

Posição RMN 13C RMN 1 H 

1 98,8 4,68 d (6) 

2 72,3 3,16 dd (6; 12) 

3 70,7 3,03 dd (12; 12) 

4 73,5 3,40 dd (12; 12) 

5 72,9 3,38 m 

6 62,5 3,42 d (12); 3,64 dd (12; 12) 

O-CH2 61,3 3,42 m; 3,59 m 

CH3 15,4 1,14 t 

 

 

 

 

 

Figura 17. Espectro de RMN 1 H da substância contida no pico 3. 
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Figura 18. Espectro de RMN 13 C da substância contida no pico 3. 

 

Figura 19. Espectro de RMN DEPT da substância contida no pico 3. 

 

Figura 20. Espectro de RMN TOCSY com irradiação no sinal em δ4,68 da substância 

contida no pico 3. 
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Figura 21. Espectro de RMN TOCSY com irradiação no sinal em δ1,14 da substância 

contida no pico 3. 

 

Figura 22. Espectro de RMN COSY 1H/1H da substância contida no pico 3. 
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Figura 23. Espectro de RMN HSQC da substância contida no pico 3. 

 

 

Figura 24. Espectro de RMN HMBC da substância contida no pico 3. 
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Figura 25. Espectro de massas (ESI-IT-MS) da substância contida no pico 3, no modo 

positivo. 

 

 

Figura 26: etil-glicose 

 

A glicose é o metabolito mais transferido entre cnidários e seus 

dinoflagelados simbiontes (Burriesce et al, 2012). Ela é uma molécula reativa 

que, quando em meio acido, pode reagir com grupos hidroxilas de agliconas, 

liberando uma molécula de água e formando um glicosídeo. Existem poucos 

registros de obtenção dessa substância por extração. Ela é mais comumente 
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relatada em plantas conhecidas como “Sea Buckthorn” ou espinheiro marítimo. 

Nelas há uma variação sazonal na concentração desse composto (Zhung et al., 

2012) cujo teor não possui correlação com as concentrações de glicose 

(Tiitinem et al., 2006). Em organismos marinhos, a etilglicose foi relatada no 

molusco Cryptochiton stelleri (Kapustina et al., 2005). Em seres humanos foi 

demonstrado que a excreção desse composto resulta da exposição dietética 

(Teaque, 2004). Em cobaias, a ingestão de etilglicose provoca melhoras nas 

rupturas da pele induzidas por radiação no UVB, aumentando levemente a 

proliferação celular e suprimindo as rupturas (Hirotsune et al., 2005; Kitamura 

et al., 1997). Também foi relatado o decréscimo na pressão arterial após 

injeção intravenosa (Matsubara et al., 1989) e que sua absorção ocorre no 

intestino e mais de 60% é excretada na forma intacta pela urina (Mishima et al., 

2005).  

Entre as classes de substâncias isoladas e identificadas em 

Bunodossoma caissarum estão as purinas e as pirimidinas, compostos de 

grande interesse biológico (Aaron e Trajkovska, ). As purinas são os mais bem 

distribuídos N heterociclos na natureza. Frequentemente essas substâncias 

isoladas de fontes naturais conduzem a novos compostos ativos 

farmacologicamente (Rosemeyer, H. 2004). Por sua vez, as pirimidinas têm se 

tornado importantes fármacos-fator, interagindo e a função de ácidos nucleicos  

(Lagoya, 2005).  

As purinas são amplamente distribuídas nos invertebrados marinhos, 

onde desempenham papeis fundamentais nos sistemas metabólicos.  

Modificações da estrutura base levam a atividades biológicas diversas 

(Rosemeyer, 2004). Já foram relatadas ações citotóxicas (Mitchell et al, 1997), 

atividade antimicrobiana (Moon et al., 1998; Cafieri et al., 1995) e inibição da 

atividade de enzimas (Kilda, 2001; Yagi, 1994), entre outros.  

Além disso, compostos como a adenosina e seus análogos não agem 

como neurotransmissores típicos; eles são importantes neuromoduladores do 

sistema nervoso central e periférico (Alexander, 1997). Um neuromodulador é 

uma molécula que pode aumentar ou diminuir a taxa com que um neurônio 

atua, antes e após as sinapses.  
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As purinas são parte de um sistema de sinalização purinérgico, que 

utilizam, entre outras moléculas, ATP e adenosina como moléculas 

transmissoras. Esse sistema apareceu muito cedo na história evolutiva e 

receptores para esses compostos já estão presentes em protozoários 

(Verkhratsky e Burnstock, 2014). Seus receptores são membros dos receptores 

de proteína G e as moléculas ativadores que estão presentes em muitos 

animais marinhos possuem análogos em mamíferos (Costa et al., 1997) e 

permitem entender o mecanismo de ação de moléculas como a caissarona em 

outros organismos.  

Enquanto as purinas são formadas por um conjunto de moléculas 

constituídas por dois anéis nitrogenados, as pirimidinas contêm apenas um 

anel nitrogenado. As purinas livres são mais comuns de serem encontradas 

que as pirimidinas (Lagoja, 2005). Segundo Rosemeyer (2004), as pirimidinas e 

os imidazois podem reagir entre si e formar compostos purínicos. Em 

invertebrados, danos causados pela radiação UVB podem levar a danos 

estruturais no DNA, produzindo dímeros piridinicos. Esses danos, em muitos 

organismos, são reduzidos com o uso de metabolitos secundários que agem 

protegendo-os da radiação no UV, como as Micosporinas (Cubillos, 2015).  

As micosporinas (MAAs - Mycosporine-like amino acids) são um 

conjunto de substancias altamente empregado por uma variedade de 

organismos que absorvem radiação na faixa entre 280-400 nm, protegendo 

contra os danos das frequências no UV. Embora Stochaj et al. (1994), já tenha 

relatado a presença desses compostos em anêmonas, não observamos esses 

compostos entre os isolados de Bunodossoma caissarum. É possível que 

estejam presentes em menores quantidades do que aquelas presentes nos 

picos 1, 2 e 3. De fato, o cromatograma das figuras 3 e 4 mostram a presença 

de outras substâncias que não puderam ser nem isoladas por HPLC 

preparativo, nem puderam ser detectadas por análises por espectrometria de 

massas, provavelmente porque a larga ocorrência das substâncias carregadas 

positivamente (piridinas e imidazois) levaram à supressão dos sinais dessas 

substâncias, limitando sua detecção.   

 Dessa forma, existem perspectivas de continuidade do estudo da 

composição química de B. caissarum. 
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