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Introdução 

Fungos isolados de organismos marinhos tem 

despertado interesse de pesquisadores do mundo 

inteiro, por representarem uma fonte diferenciada de 

metabólitos secundários, devido às condições 

ambientais aos quais esses microorganismos estão 

submetidos. As quinolactinas são uma classe rara 

de alcalóides de fungos que possuem uma única 

porção de N-metil-quinolona fundido a um anel de 

lactama e possuem uma variedade de atividades 

biológicas
1
. O uso de técnicas hifenadas como LC-

MS aliado a pesquisas no banco de dados Antimarin 

permitiu rápido acesso a informação estrutural, 

levando a parcial ou completa identificação dos 

produtos naturais. A sensibilidade, especificidade e 

seletividade da cromatografia líquida acoplada a 

espectrometria de massas (LC-MS) foi ferramenta 

essencial para a caracterização de compostos, 

principalmente os de baixa massa molecular. 

Resultados e Discussão 

O fungo Dm1 foi isolado da alga Dichotomaria 
marginata utilizando metodologia descrita

2
. Dm1 foi 

cultivado em larga escala em meio sólido arroz (90g 
/ 75 mL H2O em 6 Erlenmeyer de 500 mL) estéril por 
21 dias a 26°C. Após este período, o meio de cultivo 
foi submetido a extração com MeOH (3 x 200 mL), 
fornecendo após evaporação do solvente, o extrato 
bruto. Este foi submetido a partição com ACN e 
Hexano objetivando a eliminação das substâncias 
graxas oriundas do meio de cultivo, fornecendo o 
extrato ACN (5,0 g) e o extrato Hex. (descartado). 
Uma porção (1,0 g) do extrato ACN foi submetida a 
CC de Sehadex LH-20 eluída isocraticamente com 
MeOH:DCM (1:1) fornecendo 10 subfrações. A 
subfração 4 foi submetida a CLAE-DAD fornecendo 
os alcalóides quinolactínicos B1 (1), B2 (2) e A (3). 
A subfração 5 forneceu a quinolactina D1 (4, Fig. 1). 
As estruturas das substâncias foram identificadas 
por EM de alta resolução, bandas de UV, perfil de 
RMN de 1H, e comparação com a literatura e banco 
de dados Antimarin®. Os compostos 1 - 4 foram 
obtidos na forma de pó branco e apresentaram grau 
de insaturação de 9 DBE. Os compostos foram 
ionizados em ambos os modos de ionização 
(positivo e negativo) e os íons fragmentos foram 
analisados. Os espectros de UV para 1 – 4 

mostraram absorção máxima similar em 247, 256, 
303, 314, e 327 nm sugerindo a presença do 
mesmo cromóforo. 
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Figura 1: Alcalóides quinolactinicos do fungo endófito Dm1 

 

Nos espectros MS/MS de (1): C15H16O2N2 [M+H 
257], foi observado um íon em m/z 214 [-CHNO

..
]; 

(2): C15H16O3N2 [M+H 273] apresentou íons filhos 
em m/z 230 [-CHNO

.
] e m/z 186 [-C4H9NO

.
]; (3): 

C16H18N2O2 [M+H 271], mostrou o íon em m/z 214, 
pela perda do fragmento (-C4H9) do íon molecular; e 
para (4): C16H18N2O3 [M+H 287], ocorrem íons 
fragmentos em m/z 186 [-CHNO

..
] e m/z 230 [-C4H9], 

compatíveis com as propostas de fragmentação, p. 
ex. das substâncias 1 e 2 mostradas abaixo (Fig. 2). 
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Figura 2: Vias de fragmentação das quinolactinas B1 (1) e B2 (2) 

com base nos dados de LC-MS/MS 

Conclusões 

Combinando informações precisas de EM, UV, RMN 
1
H, busca em banco de dados e literatura foi 

possível propor a estrutura e fragmentação para 4 

alcalóides quinolactínicos produzidos pelo fungo 

endófito Dm1 obtido da alga marinha Dichotomaria 

marginata, contribuindo para o conhecimento e 

possível aproveitamento de nossa biodiversidade 

marinha. 
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