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RESUMO  

 

O estudo de lectinas de algas marinhas aponta para a possibilidade de se isolar substâncias 

com características ímpares, que poderiam contribuir para os estudos da aplicação de 

substâncias com atividades biológicas nas áreas das ciências biomédicas. O presente estudo 

constou da purificação e caracterização parcial de duas novas lectinas presentes nas algas 

marinhas verdes Udotea flabellum, aqui denominada de UFL e da Codium isthmocladum, 

denominada de CiL-3, respectivamente. Além da avaliação da toxicidade em naúplios de 

Artemia e das atividades antibacterianas de crescimento planctônico, formação de biofilmes e 

a agregação de bactérias Gram-positivas Staphylococcus aureus e S. epidermidis e a Gram-

negativa Escherichia coli. O isolamento de lectinas foi obtido por uma combinação de 

diferentes técnicas de purificação. UFL mostrou especificidade para eritrócitos de coelho 

tratados com enzimas proteolíticas, tripsina e papaína. Aglutinou eritrócitos humanos do 

sistema ABO e não foi inibida por açúcares simples, apenas pelas glicoproteínas mucina de 

estômago de porco (PSM) e tiroglobulina. Exibiu uma única banda com massa molecular 

aparente de 60 kda e duas distintas bandas protéicas com massa molecular de 29 e 20 kDa. 

Termoestável, os valores mais altos de atividade hemaglutinante foram no pH 6, não 

dependente de cátions divalentes, sem glicolisações, atóxica contra naúplios de Artemia sp. 

Não foi capaz de inibir o crescimento planctônico e diminuir a biomassa do biofilme de S. 

aureus, no entanto, mostrou uma fraca inibição para S. epidermidis, não apresentou redução 

significativa no número de células viáveis das bactérias Gram-positivas e também não causou 

aglutinação nas bactérias. No que diz respeito a lectina isolada de Codium, a atividade 

hemaglutinante da CiL-3 mostrou ser ativa apenas para eritrócitos de coelho tratados com 

enzimas proteolíticas, não sendo capaz de aglutinar eritrócitos de coelho nativo e humanos do 

sistema ABO, foi inibida pelo açúcar simples rafinose e a glicoproteína mucina, apresentou 

como uma única banda de aproximadamente 20 kDa. Relativamente termoestável, a atividade 

hemaglutinante foi mais elevada em pH 5, não dependência de cátions divalentes. Todas as 

lectinas isoladas de Codium isthmocaldum (CiL-1, CiL-2 e CiL-3) foram capazes de diminuir 

a biomassa do biofilme de S. aureus, somente a CiL-2 apresentou inibição para S. epidermidis 

e foi capaz de apresentar redução no número de células viáveis. Embora a CiL-3 não tenha 

apresentado aglutinação para as células de Escherichia coli, a lectina foi capaz de aglutinar 

células formadora do biofilmes de S. aureus e S. epidermidis. 

 

Palavras-chaves: Proteínas. Purificação. Algas Marinhas. Biofilmes. Aglutininas. 
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ABSTRACT 

 

The lectins study seaweed points to the possibility to isolate substances with unique 

characteristics, which could contribute to the studies of the application of substances with 

biological activities in the fields of biomedical sciences. This study consisted of purification 

and partial characterization of two new lectin present in the green algae Udotea flabellum, 

here called UFL and Codium isthmocladum called CiL-3, respectively. In the evaluation of 

toxicity in Artemia nauplii and antibacterial activities of planktonic growth, biofilm formation 

and aggregation of Gram-positive bacteria Staphylococcus aureus and S. epidermidis, and 

Gram-negative Escherichia coli. The isolation of lectins was obtained by a combination of 

different purification techniques. UFL showed specificity for rabbit erythrocytes treated with 

proteolytic enzymes, trypsin and papain. Agglutinates human erythrocytes of ABO system 

and was not inhibited by simple sugars, only the mucin glycoproteins from pig stomach 

(PSM) and thyroglobulin. Exhibited a single band with an apparent molecular mass of 60 kDa 

and two distinct protein bands with molecular mass of 29 and 20 kDa. Thermostable, the 

highest values of hemagglutination activity was at pH 6, not dependent on divalent cations 

without glicolisações, not toxic against Artemia sp. We were able to inhibit planktonic growth 

and reduce the biomass of biofilm of S. aureus, however, it showed poor inhibition of S. 

epidermidis showed no significant reduction in the number of viable cells of Gram-positive 

bacteria and also caused no agglutination in bacteria. As regards the lectin from Codium, the 

hemagglutinating activity of the CiL-3 proved to be active only for rabbit erythrocytes treated 

with proteolytic enzymes not being able to agglutinate native rabbit erythrocytes and human 

ABO system was inhibited by the simple sugar raffinose and mucin glycoprotein, presented as 

a single band of approximately 20 kDa. Relatively thermostable, the hemagglutination activity 

was higher at pH 5, not dependence on divalent cations. All the isolated lectin Codium 

isthmocaldum (CiL-1 and CiL-2 CiL-3) were capable of reducing the biomass from the 

biofilm of S. aureus, only CiL-2 showed inhibition of S. epidermidis and was able to show 

reduction the number of viable cells. Although CiL-3 agglutination has not presented to cells 

of Escherichia coli, the lectin was able to agglutinate cells forming the biofilm of S. aureus 

and S. epidermidis. 

 

Keywords: Proteins. Purification. Seaweed. Biofilms. Agglutinins 
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1 Introdução 

 

O Brasil possui uma enorme biodiversidade aquática e terrestre que está 

intimamente ligada com a rica herança sócio-cultural do país. No ambiente marinho, as algas 

marinhas representam um dos maiores grupos em termos de variedade. Do total de 

aproximadamente 32.000 espécies conhecidas, pelo menos 820 táxons foram identificados ao 

longo da costa brasileira (MARINHO-SORIANO et al., 2011).  

As macroalgas marinhas, ou algas como são mais comumente conhecidas, 

representam um dos recursos com maior potencial biologicamente ativo da natureza, com uma 

grande riqueza de compostos bioativos (O’SULLIVAN et al., 2010). Por exemplo, os 

compostos isolados a partir de macroalgas marinhas demonstraram várias atividades 

biológicas, tais como atividade antibacteriana (BEAULIEU et al., 2015), propriedades anti-

inflamatórias, antinociceptiva (MATTA et al., 2011), antioxidantes (FLEITA; EL-SAYED; 

RIFAAT, 2015), atividade anti-coagulante (CASTRO  et al., 2015), anti-viral (EOM et al., 

2015) e apoptótica (AHN et al., 2015). Como resultado, os compostos derivados de algas 

marinhas têm importantes aplicações em uma gama de produtos da indústria de alimentos, 

produtos farmacêuticos, biomédicos e cosméticos (RAPOSO et al., 2015). 

Vodotti e Rollemberg (2004) relatam que nos sistemas aquáticos, as algas 

incorporam energia solar em biomassa, produzem o oxigênio que é dissolvido na água e usado 

pelos demais organismos aquáticos, atuam na mineralização e nos ciclos ecológicos dos 

elementos químicos e servem como alimento para animais herbívoros e onívoros. Ao 

morrerem, seus constituintes químicos sofrem transformações nos sedimentos, são 

solubilizados e reciclados na água. Estas diferentes papéis desempenhadas pelas algas nos 

sistemas aquáticos dependem da temperatura, intensidade da radiação solar, da concentração 

de nutrientes na água e da alimentação dos animais presentes no sistema. 

Várias proteínas têm sido purificadas e caracterizadas, levando em consideração 

suas propriedades bioquímicas, especificidades por açúcares de ligação e várias atividades 

biológicas (NASCIMENTO et al., 2012). Dentre essas proteínas encontramos as lectinas ou 

hemaglutininas, que são proteínas/glicoproteínas, possuindo pelo menos um domínio não 

catalítico que exibe ligação reversível aos monossacáridos ou oligossacáridos específicos. 

Podem ligar-se aos radicais de carboidratos na superfície dos eritrócitos e aglutinar sem 

alterar as propriedades dos carboidratos (SZE; TZI, 2011). Muitos são os fatores que 

influenciam a atividade das lectinas, tais como íons divalentes metálicos, pH e tratamentos 

térmicos (POVINELI; FINARDI FILHO, 2002). Normalmente, as lectinas são classificadas 
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de acordo com a sua especificidade por carboidratos, fonte, estrutura molecular, ou sequência 

de aminoácidos (CHEUNG et al., 2015). 

As lectinas estão envolvidas na identificação de grupos sanguíneos, caracterização 

de micro-organismos, estimulação mitogênica de células imunes, nos processos de 

reconhecimento e interações celulares (CHEUNG et al., 2015). As múltiplas atividades 

biológicas atribuídas às lectinas são decorrentes da diversidade estrutural destas moléculas, da 

capacidade de ligação a carboidratos específicos e das características da ligação química. Por 

possuírem sítios específicos de ligação aos carboidratos, são capazes de interagir com diversas 

moléculas dos fluidos biológicos e receptores de superfície celular, agindo como 

decodificadores das informações trocadas entre moléculas, células e organismos (SELL; 

COSTA, 2000). 

Com o entendimento dos mecanismos clássicos que regem as interações lectina-

carboidratos, estão em curso novas revelações sobre o papel das lectinas nas células e tecidos. 

Essas deverão trazer esclarecimentos sobre o metabolismo e a fisiologia de todos os seres 

vivos com indiscutíveis avanços para o transporte de substâncias bioativas para o interior das 

células e no desenvolvimento de modernas técnicas de diagnóstico clínico (POVINELI; 

FINARDI FILHO, 2002).  

Embora a função fisiológica das aglutininas em algas não esteja muito bem 

estabelecida, vários trabalhos têm evidenciado que as lectinas têm potencial aplicação em 

estudos na agricultura, clínicos, bioquímicos e farmacêuticos (CHU; HUANG; LING, 2006; 

MONTEIRO ABREU et al., 2012). Por exemplo, algumas lectinas possuem propriedades, 

como: anti-HIV (ZHOU et al., 2013), anti-fúngica, atividade mitogênica (NGAI; NG, 2007), 

anti-microbiana (WELLMAN-LABADIE; LAKSHMINARAYANAN; HINCKE, 2008), anti-

tumoral, inseticida, imunomodulatória (SZE; TZI, 2011). 

As algas marinhas são pouco estudadas quanto à química de produtos naturais no 

mundo e, principalmente, no Brasil (TEIXEIRA, 2013). Comparadas com plantas, as algas 

marinhas constituem um grupo de organismos ainda pouco estudado com relação à presença 

de lectinas, que tem demonstrado importantes e promissoras atividades biológicas 

(SAMPAIO et al., 1993; SILVA et al., 2010a).  
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2 Revisão Bibliográfica 

 

2.1 Algas marinhas 

 

As algas são organismos capazes de ocupar todos os meios que lhes ofereçam luz 

e umidade suficientes, temporárias ou permanentes, assim, podem ser encontradas em água 

doce, na água do mar, sobre os solos úmidos, tronco de árvores ou mesmo sobre a neve. Quer 

sejam uni ou pluricelulares, as algas retiram todos os nutrientes que precisam do meio onde 

estão – solução ou umidade - e, portanto, são organismos fundamentalmente aquáticos 

(VIDOTTI; ROLLEMBERG, 2004).  

Podem ser encontradas em zonas, tais como supralitoral, quando crescem acima 

do nível da maré alta, dentro do alcance das ondas e sofrem pulverização da água; zona 

intertidal, quando crescem em costas expostas a ciclos de maré e, sublitoral, quando crescem 

no ambiente bentônico do extremo nível de baixa-mar a cerca de 200 m de profundidade, no 

caso de água muito clara (BARSANTI; GUALTIERI, 2014). 

A presença dos diferentes fitopigmentos nas algas está relacionada ao seu habitat 

marinho, devido não necessitarem da mesma intensidade de luz para realizar a fotossíntese. 

Assim, macroalgas verdes, que são capazes de absorver grandes quantidades de energia 

luminosa, são abundantes em águas costeiras, enquanto as macroalgas vermelhas e pardas 

prevalecem em maiores profundidades, onde a penetração da luz solar é limitada 

(BOCANEGRA et al., 2009).  

As algas marinhas geralmente apresentam elevadas quantidades de proteínas, 

incluindo peptídeos lineares, peptídeos cíclicos e depsipeptídeos, derivados de peptídeos, 

aminoácidos e componentes ligados aos aminoácidos, que representam materiais de partida 

ideais para a geração de proteínas derivadas de peptídeos bioativos. Os teores de proteína total 

variam dependendo da espécie da alga e das estações do ano de 3 a 47% de peso seco. Em 

geral, as algas vermelhas apresentam altos níveis de proteína comparada com as verdes e 

pardas (HARNEDY; FITZGERALD, 2011). 

Representam um grupo diversificado de organismos aquáticos que durante muitas 

décadas, tem sido alvo de pesquisas, com o objetivo de descobrir seus metabólitos 

secundários e amplo espectro de compostos bioativos naturais com possíveis efeitos benéficos 

à saúde, como por exemplo, atividades antioxidante, anti-hipertensiva, anticoagulante, 

imunoestimulante e antimicrobiana. Recentemente, o termo bio-funcionais tem sido utilizado 

para relatar atividades biológicas específicas, como as supracitadas de proteínas e alguns 

peptídeos de algas (SARAMAKOON; JEON, 2012). 
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Marinho-Soriano et al. (2011) relatam que em virtude da crescente importância 

econômica das algas, existe uma necessidade para melhorar as técnicas de isolamento dos 

extratos de algas, frações ou compostos puros, e novas estratégias para bioprospecção, rápido 

screening de extratos e frações de bioatividades. Além disso, as macroalgas têm um enorme 

potencial no desenvolvimento da biotecnologia, e como tal, constitui um importante recurso 

natural estratégico para o país. Com o mercado em expansão de produtos à base de algas 

marinhas, acaba trazendo o risco de sobre-exploração das populações naturais, exigindo 

melhorias em cultivos controlados, colheita e conservação das algas para assegurar a 

sustentabilidade, a produção em larga escala e produtos derivados de algas, evitando danos 

ainda maiores para o ambiente marinho. 

A diversidade e abundância das algas dependem de fatores físicos, químicos, 

biológicos e dinâmicos. O fato importante é que, antes de ir para a colheita real, é necessário 

que tenhamos detalhes de sua ecofisiologia e ciclo anual de ocorrência de determinada região, 

para o uso sustentável deste recurso valioso. (DHARGALKAR; VERLECAR, 2009). 

No Brasil, a região costeira compreendida entre o estado do Ceará e o norte do 

estado do Rio de Janeiro abriga a flora algal mais diversificada do país (VIDOTTI; 

ROLLEMBERG, 2004). 

A composição química das algas não é constante e pode variar de espécie para 

espécie, dependendo principalmente de alguns parâmetros ambientais como: luminosidade 

temperatura, quantidade de nutrientes, fonte de dióxido de carbono (CO2), pH, salinidade etc. 

Uma biomassa algal com determinadas características pode ser obtida alterando-se as 

proporções dos diferentes componentes e condições de cultivo como, por exemplo, 

intensidade de radiação, densidade populacional e fotoperíodo (BECKER, 2004; STENGEL; 

CONNAN, 2015).  

Para sobreviver no ambiente aquático altamente competitivo, as algas têm 

desenvolvido estratégias de defesa que resultam em uma enorme diversidade de compostos 

produzidos através de diferentes vias metabólicas. Isto faz das algas, organismos promissores 

como fonte de novos compostos bioquimicamente ativos, além de compostos essenciais para 

a nutrição humana. Quatro das principais áreas de investigação em produtos naturais 

aquáticos tem sido desenvolvido desde 1975: toxinas, bioprodutos, quimiotaxonomia e 

ecologia química. Estimulado pelo advento de sofisticadas técnicas espectrais para 

caracterização estrutural, as estruturas químicas de cerca de 13.000 novos compostos isolados 

de algas foram determinados nos últimos 35 anos (MARINHO-SORIANO et al., 2011). 
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Atualmente, cerca de 30% de todos os produtos ativos utilizados no tratamento de 

doenças são extraídos a partir de produtos naturais (MATTA et al., 2011). O mundo marinho, 

devido à sua biodiversidade fenomenal, é uma rica fonte natural de muitos compostos 

biologicamente ativos, tais como os ácidos graxos poli-insaturados, esteróis, proteínas, 

polissacarídeos, antioxidantes e pigmentos (LORDAN; ROSS; STANTON, 2011). Outro 

exemplo disso são aplicações biológicas das lectinas de algas que podem ser utilizadas para 

projetar e desenvolver novos agentes terapêuticos potencialmente úteis (CHEUNG et al., 

2015). 

 

2.2 Histórico de lectinas 

 

No final do século XIX, surgiram as primeiras evidências de proteínas 

encontradas na natureza, que possuem a capacidade de aglutinar eritrócitos. Essas proteínas 

foram chamadas de hemaglutininas, ou fitoaglutininas, porque foram originalmente 

encontrados em extratos de plantas. Acredita-se que a primeira descrição de uma 

hemaglutinina vegetal foi feita por Peter Hermann Stillmark na sua tese de doutorado 

apresentada em 1888 na Universidade de Tartu, atual Estónia, quando detectou uma 

hemaglutinina altamente tóxica das sementes de ricina (Ricinus communis), sendo capaz de 

aglutinar eritrócitos humanos e animal (SHARON; LIS, 2004).  

Em 1898, Elfstrand sugeriu pela primeira vez, o termo "hemaglutinina" como um 

nome comum para todas as proteínas de plantas que causam a aglutinação de células. Este 

novo termo foi claramente inspirado na notável semelhança entre a atividade 

macroscopicamente visível das proteínas vegetais e a atividade de aglutininas de soro humano 

e animal que foram descritas pela primeira vez por Landois em 1875 (VAN DAMME et al., 

1998). O termo lectina é originado da palavra latina “legere”, que significa selecionar, 

segundo William Boyd em 1954 (SZE; TZI, 2011). 

A ideia de que a toxicidade é uma propriedade intrínseca das lectinas foi 

modificada no início do século passado quando Landsteiner e Raubitschek em 1907 relataram 

pela primeira vez, a presença de lectinas não tóxicas em leguminosas: Phaseolus vulgaris 

(feijão), Pisum sativum (ervilha), Lens culinaris (lentilha) e Vicia sativa. Tornando evidente 

que as lectinas são comuns em vegetais e que a toxicidade é exceção e não uma regra (VAN 

DAMME et al., 1998). No entanto, as reações adversas causadas por lectinas continuam 

sendo uma linha de investigação acadêmica em vegetais empregados como alimentos, seja 
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entre os convencionais, ou entre os novos produtos, identificados em plantas consideradas 

exóticas ou recém-domesticadas (POVINELI; FINARDI FILHO, 2002). 

 Em 1919, James B. Sumner obteve a primeira lectina pura isolada a partir das 

sementes de Canavalia ensiformis, a qual foi denominada de concanavalina A (ConA). 

Entretanto, a primeira demonstração da especificidade desta lectina por açúcares foi feita 

quase vinte anos depois em 1936 por Sumner e Howell, quando observaram que a ConA foi 

inibida pela sacarose. Os autores sugeriram que a hemaglutinação da ConA fosse 

consequência da reação da proteína vegetal com carboidratos sobre a superfície celular de 

eritrócitos (SHARON; LIS, 2004). 

Na década de 1940 Renkonen e Boyd descobriram que algumas hemaglutininas 

mostravam especificidade por células vermelhas de determinado tipo sanguíneo humano. Os 

pesquisadores observaram que a atividade hemaglutinante foi específica para os diferentes 

grupos do sistema ABO, onde os eritrócitos aglutinavam na presença de algumas aglutininas e 

outros não (VAN DAMME et al. 1998; SHARON; LIS, 2004). 

Em 1972, Sharon e Lis constataram que lectinas são proteínas aglutinadoras 

capazes de reconhecer carboidratos. As definições de lectinas sofreram muitas mudanças no 

decorrer do tempo (BEZERRA, 2012). As lectinas de origem vegetal têm sido definidas como 

proteínas de origem não imune que aglutinam células ou glicoconjugados, capazes de 

reconhecimento específico e ligação reversível a carboidratos ou compostos contendo 

carboidratos (SAMPAIO et al., 1993).  

As lectinas vegetais podem ser classificadas de acordo com o conjunto de 

estruturas em merolectinas, hololectinas, quimerolectinas e superlectinas ou ainda podem está 

agrupadas em diferentes famílias (lectina de leguminosa, proteína de inativação do ribossomo 

tipo II, monocotiledônea manose de ligação a lectina e, outras lectinas) (SZE; TZI, 2011). As 

merolectinas são proteínas que apresentam apenas um sítio ativo de ligação a carboidratos, 

são pequenas compostas por um único peptídeo, incapazes de aglutinar células e 

glicoconjugados, devido a sua natureza monovalente. As hololectinas possuem dois ou mais 

sítios ativos de ligação a carboidratos que são idênticos ou muito homólogos. As 

quimerolectinas consistem de um domínio de ligação a carboidrato e outro domínio que não 

se liga a açúcares, mas está relacionado com uma atividade catalítica ou outra atividade 

biológica atuando de forma independente do domínio de ligação a carboidratos (PEUMANS; 

VAN DAMME, 1995).  

Van Damme et al. (1998) sugeriram a existência de um quarto grupo, denominado 

de superlectinas, que seriam de natureza quimérica que consistem de dois domínios ligantes a 
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carboidratos, que são estruturalmente diferentes e reconhecem carboidratos distintos. A 

lectina isolada de tulipa é um exemplo deste grupo possuindo um domínio N-terminal 

manose–ligante arranjado a um GalNac-ligante não-relacionado (VAN DAMME et al., 1996). 

 

2.3 Ocorrências de lectinas 

 

 As lectinas são proteínas encontradas em diversos organismos (SZE; TZI, 2011). 

Por exemplo, corais marinhos, algas, fungos, plantas, invertebrados e vertebrados 

(HUSKENS; SCHOLS, 2012). Além de organismos unicelulares (IMBERTY et al., 2004) 

como as microalgas e cianobactérias procarióticas (GUSTAFSON et al., 1997; SATO et al., 

2000; YAMAGUCHI et al., 1998, 1999; CHU; HUANG; LING, 2006), vírus e bactérias 

(NASCIMENTO et al., 2012). 

A presença de hemaglutininas em animais não demorou muito para ser observada, 

porém, a maioria dos trabalhos foi com invertebrados ou vertebrados inferiores, e até meados 

da década de 70, apenas três trabalhos foram publicados com hemaglutininas isoladas e 

caracterizadas de enguia, caracol e caranguejo-ferradura (SHARON; LIS, 2004). As lectinas 

encontradas em diferentes animais como carpa, búfalo, pepino do mar, bivalve marinho, água-

viva, geralmente apresentam rendimentos extremamente baixos. As purificações dessas 

lectinas exigem grandes quantidades de matérias-primas o que torna muitas vezes o trabalho 

inviável (SZE; TZI, 2011). De acordo com esses autores, o teor das lectinas varia em 

diferentes organismos. Os elevados rendimentos de lectinas a partir de diferentes fontes 

podem facilitar a produção em massa e que a aplicação dessas proteínas é possível, 

dependendo de suas propriedades biológicas.  

Diversas espécies de algas têm sido relatadas, quanto à presença de 

hemaglutininas (HUNG et al., 2012). Embora que tenha aumentado o número de estudos de 

lectinas isoladas de diferentes organismos, a maioria dos relatos ainda se concentra em 

lectinas isoladas de sementes de plantas (SILVA, 2010b). E, em menores proporções, de 

outros tecidos vegetais, tais como folhas (COELHO; SILVA, 2000), cascas, talos (INA et al., 

2005), raízes (WANG; NG, 2006) e flores (SUSEELAN et al., 2002). 

 

2.4 Isolamento e caracterização de lectinas 

 

O isolamento de lectinas pode ser conseguido por uma combinação de diferentes 

técnicas de purificação (SZE; TZI, 2011). Os ácidos, por exemplo, o ácido acético (NAIEEM; 
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HAQUE; KHAN, 2007), tampões salinos (SOUZA et al., 2007), etanol (LIAO; HUANG, 

2000) ou precipitação salina (por exemplo, sulfato de amônio) podem ser usados para 

precipitar as lectinas. Vários métodos cromatográficos, incluindo cromatografia de afinidade, 

troca iônica, interação hidrofóbica, exclusão molecular e cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE), podem ser utilizados para a purificação. 

Embora a presença de lectinas em numerosos organismos ser amplamente 

reconhecida, até a década de 1970, poucas foram as lectinas purificadas e quase todas por 

meio de técnicas convencionais envolvendo uma série de precipitações com sais e solventes. 

Um dos principais avanços na purificação de lectinas veio com o advento da cromatografia de 

afinidade para a coleta de lectinas utilizando géis dextrana. Desde então, a maioria das 

estratégias de purificação incluem um passo de cromatografia de afinidade, em colunas 

contendo polissacarídeos, para tirar vantagem da especificidade da lectina por açúcares e da 

disponibilidade imediata da matriz de gel à base de açúcar para realização da cromatografia. 

Os recentes avanços na engenharia genética tornaram possível a produção comercial de 

diferentes lectinas por meio da tecnologia de DNA recombinante. No entanto, a tecnologia de 

purificação tem se desenvolvido, em geral, muito lentamente quando comparada com a 

produção tecnológica. Processos de purificação são tipicamente desafiadores por causa da 

complexidade do sistema e a necessidade de reter a atividade biológica (NASCIMENTO et 

al., 2012). 

A purificação de proteína é essencial para a caracterização da função, estrutura e 

interações de uma proteína de interesse. A magnitude do desafio da purificação de proteínas 

torna-se mais intensa quando se considera a variedade de macromoléculas presentes no 

extrato celular. Aperfeiçoar as habilidades de purificação de proteínas pode levar muitos anos 

de experiência prática, sendo necessária uma atualização periódica dessas habilidades. O 

desenvolvimento de técnicas e métodos para purificação de proteínas tem sido um pré-

requisito fundamental para muitos dos avanços feitos na área de biotecnologia (AHMAD, 

2012). Deve-se ter em mente que não existe um protocolo definido para purificação de 

proteínas/lectinas. É necessário desenvolver um protocolo específico, utilizando-se os 

diversos métodos de purificação baseado nas características do material de onde se deseja 

purificar a proteína de interesse, as propriedades da própria proteína e sua finalidade 

(ALMEIDA; KURTENBACH, 2002). 

Apenas uma pequena fração das lectinas que foram descobertas tem sido 

caracterizada cuidadosamente no que diz respeito à estrutura de proteínas, afinidades de 

ligação para carboidratos, termodinâmica e outras propriedades (NILSSON, 2007). 
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2.5 Lectinas de algas marinhas  

 

Boyd; Almodovar e Boyd em 1966 relataram pela primeira vez a ocorrência de 

hemaglutininas em extratos de algas marinhas, utilizando extratos aquosos de 24 espécies de 

algas de Porto Rico, contra eritrócitos humanos. Seis algas pardas (Phaeophyceae) e uma 

verde-azul (Cyanophyceae) aglutinaram eritrócitos dos grupos A e O, uma alga verde 

(Chlorophyceae) e duas algas pardas aglutinaram eritrócitos de todos os grupos, uma alga 

vermelha (Rhodophyceae) aglutinou apenas eritrócitos humanos do grupo A e as demais não 

apresentaram atividade hemaglutinante (BOYD; ALMODOVAR; BOYD, 1066). 

Em 1975, Blunden; Rogers e Farnham retomaram os trabalhos sobre a detecção 

de hemaglutininas em algas marinhas utilizando extratos salinos, preparados com algas secas 

e pulverizadas, de 102 espécies oriundas da costa da Inglaterra distribuídas nas classes 

Chlorophyceae, Rhodophyceae e Phaeophyceae. Apenas 19 espécies apresentavam atividade 

hemaglutinante contra suspensão de eritrócitos humanos dos grupos A, B e O (2%), 

concordando com o trabalho de Boyd; Almodovar e Boyd (1966). Os autores não observaram 

diferenças significativas na atividade hemaglutinante em partes morfologicamente distintas de 

algumas espécies estudadas nem quando os extratos foram preparados com algas previamente 

submetidas à secagem natural ou em estufa a 60 °C (SAMPAIO et al., 1993). 

Ainouz e Sampaio (1991) iniciaram os trabalhos sobre a ocorrência de atividade 

hemaglutinante em extratos de algas marinhas do litoral brasileiro, utilizando 20 espécies de 

algas (16 vermelhas e 4 verdes), e eritrócitos humano do sistema ABO e de animais como 

coelho, cabra, galinha, carneiro e boi, tratados com a enzima tripsina. Geralmente as 

hemaglutininas de macroalgas marinhas, exibem uma fraca atividade para eritrócitos humanos 

e são mais específicos para eritrócitos A e B do que para tipo O (CHU et al., 2004). Segundo 

Hori, Miyazawa e Ito (1990) lectinas isoladas de algas aglutinam intensamente eritrócitos de 

coelho, especialmente os tratados com tripsina. 

Os trabalhos de detecção de lectinas em diversas espécies de macroalgas marinhas 

do litoral cearense prosseguiram com Ainouz et al. (1992) e Freitas et al. (1997), utilizando 

eritrócitos de animais e humano do sistema ABO, tratados com diferentes enzimas 

proteolíticas.  

As lectinas das algas marinhas vermelhas Ptilota filicina (PFL) e P. serrata (PSL) 

e das algas verdes Ulva pertusa (UPL1) e U. lactuca apresentaram características semelhantes 

quanto a inibição por açúcares (galactose e vários derivativos, glicoproteínas), 

termoestabilidade, variações de pH, inibição por EDTA, dependência de cátions divalentes 
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como Ca
2+

, Mn
2+

, Mg
2+

 para manter a atividade hemaglutinante. (SAMPAIO, ROGERS; 

BARWELL, 1998a; SAMPAIO, ROGERS; BARWELL, 1998b, WANG et al., 2004). 

Benevides et al. (1999) observaram que existe uma sazonalidade quanto a  

presença de atividade hemaglutinante nas algas marinhas Gelidium pusillum e Gracilaria 

domigensis, coletadas do litoral do Ceará, fato também observado anteriormente  na alga 

marinha verde Ulva lactuca (SAMPAIO et al., 1996). Em G. domigensis a atividade 

hemaglutinante foi detectada somente em junho enquanto que em G. pussillum foi observada 

de fevereiro a junho. Os resultados sugerem que se deve observar com cuidado a época de 

coleta das algas marinhas nos trabalhos de levantamento da atividade hemaglutinante. 

Calvete et al. (2000) em trabalho pioneiro determinaram pela primeira vez no 

mundo a sequência completa dos aminoácidos que compõe a lectina presente em B. 

triquetrum (BTL). A estrutura foi determinada pela combinação de degradação de Edman e 

espectrometria de massa dos peptídeos obtidos por digestão enzimática. A sequência dos 

aminoácidos não mostrou similaridade com lectinas de plantas e animais conhecidas, 

evidenciando que essa proteína poderia ser uma nova família de lectinas. Os autores ressaltam 

que embora sejam poucas, as informações estruturais já existentes apontam para uma grande 

variedade de famílias de lectinas nas diferentes espécies de macroalgas marinhas.  

Nagano et al. (2005) publicaram o primeiro trabalho no mundo relatando a 

cristalização e estudos de difração de raio X de uma lectina isolada da alga marinha  vermelha 

Hypnea musciformis (HML). Os cristais da lectina, crescidos em 3 semanas a temperatura de 

293K pelo método da difusão de vapor em gota suspensa, difrataram a 2,4 Å de resolução e 

pertencem ao grupo espacial ortorrômbico P212121. 

Em 2006 Ziolkowska e seus colaboradores resolveram a estrutura cristalina da 

lectina presente na alga marinha vermelha Griffithsia sp. (GRFT), refinando-a a uma 

resolução de 1,3 Å para a proteína livre e 0,94 Å para um complexo com manose. A estrutura 

de cada monômero possui estreita semelhança espacial com lectinas relacionadas a jacalina, 

mas a sua estrutura dimérica é única. As estruturas dos complexos de GRFT com manose e N-

acetilglucosamina definem os locais de três sítios de ligação de carboidratos quase idênticos 

de cada monómero. A potencial atividade antiviral da GRFT é provavelmente devido à 

presença de múltiplos sítios de ligação de açúcares semelhantes que fornecem ligação 

redundante para as moléculas de carboidratos complexo presentes nos envelopes virais.  

Souza et al. (2007) ampliaram as pesquisas com lectinas coletando 18 espécies de 

algas marinhas na Antártida e testando quanto à presença de atividade hemaglutinante contra 

vários tipos de eritrócitos (coelho, galinha, carneiro, ovelha e humano dos grupos ABO). Os 
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resultados mostraram que 14 espécies, foram capazes de produzir hemaglutinação ao menos 

contra um tipo de células sanguíneas testadas. Esse tipo de trabalho foi o primeiro realizado 

com algas coletadas em ambientes extremos. 

Medina-Ramirez et al. (2007) caracterizaram as hemaglutininas nas espécies de 

algas do gênero Bryothamnion coletadas no litoral da Venezuela. Embora existam algumas 

semelhanças bioquímicas com as algas do mesmo gênero coletadas na Costa do Atlântico 

(AINOUZ et al., 1995) e do Caribe. Porém, diferenças importantes também foram verificadas, 

conforme dados de focalização isoelétrica e espectrometria de massas, ambos mostraram uma 

micro-heterogeneidade (MEDINA-RAMIREZ et al., 2007). 

 Estudos de caracterização mostram que as lectinas de algas diferem das lectinas 

das plantas em uma variedade de propriedades. Como por exemplo, as lectinas de macroalgas 

apresentam menor peso molecular, são encontradas principalmente na forma monomérica, 

exibem hemaglutinação termoestável, geralmente não têm afinidade por açúcares simples, 

mas são mais específicos para oligossacarídeos complexos, frequentemente glicoproteínas e 

em sua grande maioria não dependem de íons metálicos para manter a atividade 

hemaglutinante (MELO et al., 2004; HUNG et al., 2012). Algumas lectinas necessitam de 

íons como o cálcio e magnésio para desempenhar ou potencializar sua função. A ocupação 

dos sítios metálicos por esses íons causa uma modificação na conformação estrutural da 

molécula, conferindo o reconhecimento ao carboidrato pelo qual tem afinidade, estabilizando 

a ligação ao sítio ligante e fixando a posições dos aminoácidos que interagem com o 

carboidrato ligante (CUNHA, 2010).  

 

2.6 Gênero Udotea  

 

O gênero de alga marinha verde Udotea (Filo Chlorophyta, Classe Ulvophyceae, 

Ordem Bryopsidales, Família Udoteaceae) é caracterizado por possuir um talo ereto, 

cartilaginoso e calcificado, sendo encontrado em uma alta variabilidade de habitat desde 

zonas de recifes de coral, em substratos moles, como areia e lama, até em algumas baías com 

profundidade superior a 40 m. Possui uma coloração variando de verde-escuro para verde-

claro, podendo atingir os 30 cm de altura em áreas sombreadas. Em locais rasos e com intensa 

luminosidade, os talos são geralmente mais curtos chegando aproximadamente a 20 cm de 

altura (FIGURA 1) (LITTLER; LITTLER, 1990; HILLIS, 1991; COLLADO-VIDES; 

DEWREEDE; MILLIGAN, 1998). 
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Figura 1 – Detalhes anatômicos da alga marinha Udotea flabellum. A) Alga completamente desenvolvida 

revelando um leque calcificado, talo calcificado e apressório descalcificado; B) Alga em desenvolvimento; C) 

Seção vertical da superfície do leque mostrando córtex e utrículos individuais; D) Seção vertical através da 

camada cortical; u = utrículo, s= saliência do utrículo, f= filamento, ce= camada externa do filamento, ci= 

camada interna do filamento, co= camada orgânica dentro da parede do filamento, sc= sistema chaminé, pd= 

depósito primário, ds= depósito secundário, di= depósito intercelular, E) córtex na superfície do talo. 

 
Fonte: Adaptado de Ries (2006). 

 

A presença de lectinas foi evidenciada em algas do gênero Udotea pela primeira 

vez na espécie em U. petiolata em 1992, apresentando massa molecular de 65.000 Da e um 

ponto isoelétrico de 5,6, com especificidade para eritrócitos humanos (ABO) e de coelho 

nativo e tratados com protease. A lectina monomérica foi purificada através das 

cromatografias DEAE-Sepharose e exclusão molecular com Bio-Gel P100, apresentando uma 

sensível inibição da atividade hemaglutinante pela glicoproteína mucina. Foi verificada uma 

forte termoestabilidade, com a atividade hemaglutinante sendo inativada após 3 h a 95°C. A 

lectina exibiu um potente efeito mitogênico em linfócitos humanos, especialmente as células 

do tipo “T” (UHLENBRUCK et al., 1992). 
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2.7 Gênero Codium 

 

O gênero de alga marinha verde Codium (Filo Chlorophyta, Classe Ulvophyceae, 

Ordem Bryopsidales, Família Codiaceae) é constituído por 125 espécies, estando amplamente 

distribuídas em ambientes costeiros marinhos em todo o mundo. Apresentam um talo ereto, 

com coloração verde-oliva, até 20 cm de altura, fixado no substrato por um apressório 

discóide basal. Devido à plasticidade morfológica, a delimitação taxonômica das espécies 

pode ser difícil. As informações sobre os representantes deste gênero ao longo da costa 

brasileira são limitadas a poucos levantamentos em localidades dispersas. Em geral, as algas 

na costa Nordeste e Sudeste crescem isoladas, mas quando agregadas formam tufos densos 

em nódulos de algas calcárias (DE OLIVEIRA-CARVALHO; PEREIRA; PEDROCHE, 

2010; DE OLIVEIRA-CARVALHO et al., 2012; ALGAEBASE, 2015) (FIGURA 2). 

 

Figura 2 – Alga marinha verde Codium isthmocladum. A) Alga com dicotomias espaçadas, crescendo em poças 

de maré em localidades protegidas. B) Alga com curtas dicotomias, crescendo na zona intertidal, exposta à maré 

baixa. C) Alga coletada em costões rochosos. D) Alga densamente ramificada, ocorrendo na zona sublitoral, em 

nódulos de algas calcárias. E) Diferentes tipos de utrículos. F) Detalhe do ápice do utrículo. G e H) Utrículos 

com ovóides e fusiformes gametangia. I) Utrículo com gametangia.  
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Fonte: Adaptado De Oliveira-Carvalho; Pereira; Pedroche (2010). 

 

Hori et al. (1986) verificaram que extratos salinos de Codium fragile, seguidos de 

precipitação com 70% de sulfato de amônio, apresentaram aglutinação para sangue de 

coelhos. N-acetilgalactosamina (GalNac) foi o único açúcar simples capaz de inibir a 

atividade aglutinante da lectina presente no extrato, no entanto, as glicoproteínas fetuína, alfa-

1-glicoproteína ácida e ovomucoide, também foram inibitórias. A lectina demonstrou 

estabilidade a variações de temperatura e pH. A atividade não foi afetada com a presença de 

EDTA.  
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Similarmente, Chiles e Bird (1989) realizaram experimentos com extrato de C. 

taylori, precipitados com sulfato de amônio 20%. Os resultados mostraram que o extrato foi 

capaz de aglutinar eritrócitos humanos A e B com a mesma intensidade, além de eritrócitos de 

coelho com uma fraca atividade aglutinante e ovelha.  Além disso, nenhum mono ou 

polissacarídeo testado inibiu a atividade aglutinante. As glicoproteínas D-manose e D-

galactose, foram fracos inibidores da atividade hemaglutinante. 

Dalton, Longley e Bird (1995) também pré-purificaram extratos proteicos de C. 

decorticatum, mostrando conter atividade hemaglutinante contra eritrócitos humanos do 

sistema ABO, com o mesmo de título. Já a atividade com eritrócitos de coelho e carneiro 

resultaram em baixos níveis de intensidade. A atividade hemaglutinante não foi inibida por 

GalNAc e GlcNac, mas pela glicoproteína fetuína. 

Le Dinh, Hori e Quang (2009) testaram os extratos brutos, precipitados com 70% 

de sulfato de amônio das algas marinhas C. arabicum e C. geppirosum, quanto à atividade 

hemaglutinante de eritrócitos humanos (ABO) e de animais tratados ou não com enzimas. O 

extrato da C. arabicum demostrou uma fraca atividade para eritrócitos humanos A, B tratados 

com enzimas e, títulos maiores de hemaglutinação, foram detectados com eritrócitos de 

coelho. A hemaglutinina da C. arabicum apresentou uma forte inibição por mucina bovina e 

seus derivados, bem como por N-acetil-D-galactosamina e N-acetilglucosamina.  A atividade 

foi completamente abolida a 70 °C por 30 minutos. Interessantemente, os extratos de C. 

geppirosum, foram inativos para todos os tipos de eritrócitos testados.  

A lectina de C. isthmocladum (CiL-1) foi parcialmente isolada e caracterizada, 

com massa molecular de 12 kDa, dependente de metais para exibir a sua atividade 

hemaglutinante e aglutinando especificamente sangue humano do tipo B além de ser inibida 

preferencialmente por GalNAc (RODRIGUES, 2011).  

Silva (2013), trabalhando com a mesma alga, evidenciou a presença de pelo 

menos mais duas lectinas, com características diferentes, sendo uma monomérica, 

termoestável e não dependente de metais, tóxica contra Artemia sp. (CiL-2) e a outra 

dimérica, termolábil e dependente de metais e capaz de aglutinar células bacterianas (CiL-1). 

Através de espectrometria de massas foi determinado 70% da sequência de aminoácidos da 

CiL-2, não apresentou similaridade com CiL-1, além de que não foi observada similaridade 

com as lectinas de algas já isoladas bem como de nenhum outro organismo. Na tabela 1 estão 

representadas as espécies do genêro Codium que possuem lectinas isoladas e algumas 

características físico-químicas. 
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Tabela 1- Lectinas isoladas e caracterizadas do gênero Codium.  

Espécies 

Massa molecular 

(Daltons) 
Especificidade 

grupo 

sanguíneo 

Inibição 

Oligomerização pI Referências 
  SDS   

PAGE 

Filtração 

em gel 
Monossacarídeo Glicoproteína 

 

C. fragile ssp. 

atlanticum 

 

15.000 

 

60.000 
A1 GalNAc - Tetrâmero 3,8 

LOVELESS; ROGERS, 

1985. 

C. fragile ssp. 

tomentosoides 
15.000 60.000 A1 GalNAc - Tetrâmero 3,8 

LOVELESS; ROGERS, 

1985. 

C. tomentosum 15.000 16.000 - GluNAc - Dímero 4,01/4,64 FABREGAS  et al., 1988. 

C. bursa 14.000 - - GalNAc - Monômero - ROGERS; FLANGU, 1991. 

C. vermilara 17.800 13.800 - GalNac - Dímero - ROGERS;  FLANGU, 1991. 

C. adherens  11.800 65.800 A1 GalNAc 
Mucina/ 

Fetuína 
- - ROGERS et al. 1994. 

C. effusum 11.600 13.900 A1 GalNAc 
Mucina/ 

fetuína 
Monômero - ROGERS et al., 1994. 

C. capitatum                         12.100 - A1 GalNac 
Mucina/ 

Fetuína 
- - ROGERS et al. 1994. 

C. platylobium 13.500 12.800 A1 GalNAc 
Mucina/ 

Fetuína 
Dímero - ROGERS et al. 1994. 

C. girafa 17.800 - - GluNAc - Monômero 6,4        

ALVAREZ-HERNÁNDEZ 

et al., 1999. 

 

C. isthmocladum 

(CiL-1) 
12.000 58 B

1
 - - Trimero 6,35 RODRIGUES, 2011. 

C. barbatum 18.000 - - - 

Tiroglobulina/ 

Asialo-

Tiroglobulina 

Dímero - 

PRASEPTIANGGA; 

HIRAYAMA; 

HORI, 2012. 

C. isthmocladum 

(CiL-2) 
17.000 15 - -  Mucina Monômero - SILVA, 2013. 
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2.8 Funções das lectinas nas algas marinhas 

 

Muitas funções têm sido atribuídas às lectinas, tais como eventos de 

reconhecimento célula-célula durante a interação entre plantas e bactérias em processos 

simbióticos de desenvolvimento, armazenamento de proteína, fertilização e de defesa contra 

predadores, insetos e patógenos (DE HOFF; BRILL; HIRSCH, 2009; ROOPASHREE et al., 

2006). 

Kim e Kim (1999) estudaram por meio de microscopia confocal, a ligação do 

isotiocianato de fluoresceína (FITC) as lectinas conjugadas: Concanavalina A (Con A), 

lectina da soja (SBA), lectina de Dolichos biflorus (DBA) e do germem de trigo (WGA) aos 

gametas da alga marinha vermelha filamentosa Aglaothamnion oosumiense durante as etapas 

de fertilização.  

O envolvimento de lectinas no processo de reconhecimento da superfíce trícogino 

do gameta feminino pelo espermácio (gameta masculino) em algas marinhas vermelhas foi 

evidenciado em Agloathamnion callophyllidicola (SHIM et al., 2012) e A. oosumiense (HAN 

et al., 2012). O envolvimento de lectinas na reprodução sexual de algas marinhas vermelhas é 

um importante artifício criado pelas rodófitas, pois como o gameta masculino não possuem 

flagelos e não há liberação de feromônios pelo gameta femenino, que também é aflagelado, a 

lectina estaria maximizando o processo de fecundação das algas. 

Vários sistemas complementares lectina-carboidratos têm sido relatados para o 

reconhecimento de gameta de algas marinhas ao longo do tempo em Fucus serratus 

(BOLWELL; CALLOW; EVANS, 1980), Ectocarpus siliculosus (SCHMID, 1993), 

Antithamnion nipponicum (KIM; FRITZ, 1993), A. sparsum (KIM; LEE; FRITZ, 1996), mas 

a maioria dos estudos utilizou evidências indiretas de experiências de inibição usando 

carboidratos ou lectinas de outros organismos (principalmente a partir de plantas terrestres) 

como agentes de bloqueio ligados aos gametas (HAN et al., 2012). 

Recentemente Han et al. (2012) também relataram os mecanismos de 

reconhecimento de célula-célula que envolvem a superfície de carboidratos sendo mediado 

por nova lectina da A. oosumiense denominada de AOL-1, que possivelmente estaria 

envolvida no processo de fertilização.  

As espécies marinhas têm evoluído alguns tipos de mecanismos de tolerância ou 

de defesa, que os torna capacitados a habitar ambientes hostis. Por conseguinte, sobre a 

história da evolução, os organismos marinhos têm desenvolvido uma infinidade de moléculas 
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e estratégias anti-infecciosas para se protegerem contra ataques microbianos (CHEUNG et al., 

2015). 

Kim et al. (2005) isolaram uma lectina da alga marinha verde Bryopsis plumosa, 

que demonstrou possuir a capacidade de agregar organelas no processo de injúria do tecido 

algal. Quando um corte foi aberto na estrutura cenocítica e o conteúdo célular foi expelido, as 

organelas celulares aglutinaram-se rapidamente na água do mar para formar protoplastos, 

gerando um novo talo algal. A agregação das organelas celulares na água do mar foi mediada 

por um sistema complementar de lectina-carboidrato. Dois açúcares, N-acetil-D-glucosamina 

e N-acetil-D-galactosamina inibiram a agregação das organelas celulares. Um ensaio de 

aglutinação utilizando eritrócitos humanos mostrou a presença de lectinas específicas para a 

N-acetil-D-galactosamina e N-acetil-D-glucosamina no extrato bruto. A purificação em 

coluna através da cromatografia de afinidade de N-acetil-D-glucosamina-agarose revelou uma 

proteína homogênea. A proteína aglutinou as organelas celulares de B. Plumosa, e a atividade 

de hemaglutinação foi inibida pelos dois açúcares (N-acetil-D-galactosamina e N-acetil-D-

glucosamina). Os resultados sugerem que a lectina pertence a uma nova classe de lectinas. A 

nova lectina de B. plumosa foi denominada de "bryohealin". 

Yonn et al. (2008) em estudos posteriores verificou que a lectina bryohealin 

poderia executar duas funções: agregação de organelas celulares em água do mar e, proteção 

de qualquer contaminação bacteriana durante a regeneração de protoplastos. 

Segundo Medina-Ramires et al. (2007) as lectinas de algas marinhas de alguma 

forma estariam envolvidas no processo de colonização. De acordo com os autores, as algas 

poderiam expor suas lectinas no ambiente circundante e que suas propriedades seriam 

prejudiciais para o crescimento de outros organismos marinhos competindo assim, pelo 

mesmo espaço e nutrientes. 

Ichihara; Arai e Shimada (2009) investigaram com o objetivo de compreender o 

mecanismo de adaptação ou tolerância a água doce das espécies de Ulva limnetica, utilizando 

técnicas de biologia molecular. O estudo revelou que U. limnetica acumula uma proteína 

(lectina-ULL) com massa molecular de 19 kDa em gel de eletroforese poliacrilamida dodecil 

sulfato de sódio (SDS-PAGE) e 279 aminoácidos, quando cultivada em condições de baixa 

salinidade. Não foi possível detectar a causa do aumento da expressão da ULL nestas 

condições. O cDNA mostrou identidade de 30% e similaridade de 45% com a lectina UPL1 

isolada de Ulva pertusa. No entanto, as sequências de aminoácidos da ULL e UPL1 não 

apresentaram semelhanças com lectinas de plantas e animais conhecidos. Assim, 

possivelmente seja uma nova família de lectinas (WANG et al., 2004). 
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2.9 Aplicações biológicas de lectinas 

 

A especificidade das lectinas com relação a diferentes carboidratos possibilita a 

sua utilização em pesquisas na área biológica e médica como: investigação de glicanos na 

superfície de células, caracterização de eritrócitos, como agentes mitogênicos, caracterização 

de estádios de desenvolvimento de microorganismos diversos, purificação de glicoproteínas, 

morfologia de neurônios e identificação de conexões neurais no sistema nervoso central, 

interações patógeno-hospedeiro, da comunicação célula-célula, a indução de apoptose, 

diferenciação e metástase de câncer (KENNEDY et al., 1995; CHU et al., 2004; HUSKENS; 

SCHOLS, 2012). Desta forma, as lectinas vêm sendo utilizadas na investigação científica 

como uma ferramenta útil na avaliação e no entendimento de diversos sistemas biológicos 

(SELL; COSTA, 2000). 

As lectinas possuem uma vasta capacidade de agir como reconhecedor de 

moléculas dentro de células, na superfície celular e, em fluidos fisiológicos (FIGURA 3). As 

lectinas servem como meio de fixação de diferentes tipos de células, como vírus, para outras 

células, através da superfície de carboidratos. Em alguns casos, lectinas da superfície celular 

se ligam particularmente a glicoproteínas (por exemplo, sialoglicoproteínas), enquanto que 

em outras situações o carboidrato de glicoproteínas da superfície celular ou glicolipídios 

servem como sítio para se ligar a molécula biologicamente ativa, como as lectinas, por 

exemplo, bactérias, toxinas ou galectinas e plantas (SHARON; LIS 2004).  
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Figura 3 - Representação da interação entre lectina-carboidrato na superfície da célula. 

 

Fonte: Adaptado de Sharon; Lis (2004). 

 

2.10 Propriedades biológicas e o potencial biotecnológico das lectinas de algas marinhas 

 

Em comparação com a lectinas de plantas, existem poucos relatos da utilização de 

lectinas de algas marinhas em sistemas biológicos, muito embora tenham se mostrado uma 

fonte promissora (SILVA et al., 2010a). As utilizações de hemaglutininas de algas marinhas 

em pesquisas bioquímicas apresentam alguns problemas críticos, tais como: baixas 

concentrações das moléculas nos extratos de algas, dificuldades para colheita das algas, e as 

variações sazonais que podem afetar a atividade hemaglutinante (CHU et al., 2004).  

Significativos efeitos anti-inflamatórios e antinociceptivos têm sido demonstrados 

por algumas espécies de algas marinhas, tais como a Hypnea cervicornis (BITENCOURT et 

al., 2008), Amansia multifida (NEVES et al., 2007), Bryothamnion triquetrum, B. seaforthii 

(VIANA et al., 2002; VIEIRA et al., 2004), Caulerpa cupressoides (VANDERLEI et al., 

2010) e Pterocladiella capillacea (SILVA et al., 2010a).  

Tanabe; Kamishima e Kobayashi (1993) investigaram a lectina da alga vermelha 

Gracilaria verrucosa, que foi capaz de inibir o crescimento do dinoflagelado Chattonella 
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antiqua. Este organismo é responsável pelas mais danosas florações de algas que ocorrem no 

Japão, causando sérios prejuízos ao cultivo de peixes marinhos. A adição da lectina no meio 

de crescimento alterou a morfologia celular do dinoflagelado, que diminuiu seu tamanho e 

suprimiu o crescimento. Os autores ainda acrescentam que as lectinas são candidatas 

promissoras para conter a ação das florações de algas.  

Wu et al. (1995) pesquisaram os sítios de ligação de carboidratos da lectina de  

alga verde Codium fragile subespécie tomentosoides e observaram que a lectina seria um 

excelente meio na identificação e fracionamento de glicoproteínas contendo carboidratos com 

ligações GalNAcα1. 

Matsubara; Sumi e Hori (1996) observaram que as lectinas de algas marinhas 

isoladas de Hypnea japonica, Boodlea coacta, Solieria robusta e Carpopellis flabellata 

inibiram a agregação de plaquetas sanguíneas humanas. Os autores sugerem que as lectinas de 

algas marinhas seriam um novo grupo de inibidores na formação de plaquetas, que poderiam 

ser muito úteis nos estudos de composição de glicoconjugados das membranas destas células, 

e na formulação de novos inibidores de agregação plaquetária. 

Lima et al. (1998) estudaram a indução e inibição da transformação de linfócitos 

humanos por ação da lectina da alga marinha vermelha Amansia multifida. Foi observada que 

a lectina atua em dose-dependente a estimulação de células monucleares do sangue periférico 

humano (PBMC), mesmo em concentrações relativamente baixas. Foi observada também uma 

gradual redução da capacidade mitogênica através de um aumento progressivo da 

concentração de lectina. Além disso, verificou-se que células incubadas em concentrações 

estimulatórias de lectinas provocaram a produção de γ-interferon. 

Neves et al. (2001) verificaram que as lectinas isoladas das algas marinhas 

vermelhas Bryothamnion seaforthii, B. triquetrum e Gracilaria caudata induziram “in vivo” e 

“in vitro” a migração de neutrófilos em ratos e camundongos, que foi inibida por um 

monossacarídeo, contrastando com a visão de que as lectinas de algas só reconhecem 

oligossacarídeos complexos. Os mesmos autores ainda enfatizam que os ensaios de 

quimiotaxia de neutrófilos são apropriados para estudar lectinas de baixo peso molecular, 

contendo um domínio de reconhecimento de carboidratos simples, como é o caso de algumas 

lectinas de algas e mamíferos. 

A lectina isolada de uma alga marinha vermelha Eucheuma serr (ESA) foi 

evidenciada como uma ferramenta para a liberação direcionada de drogas, usando vesículas 

lipídicas para o combate de células cancerígenas de cólon humano (carcinoma) (SUGAHARA 

et al., 2001). Hayashi et al. ( 2012) vericaram que a ESA ligada à superfície a um sistema de 
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administração de fármaco, é potencialmente útil não só para o tratamento de carcinoma, mas 

também para o tratamento de osteossarcoma. 

Pesquisas revelaram que as lectinas de algas podem inibir a replicação do vírus 

HIV e outras classes de vírus envelopados, devido à interação com carboidratos presentes nos 

envelopes virais (HUSKENS; SCHOLS, 2012), fornecendo dessa forma, uma importante 

alternativa na prevenção contra a transmissão do HIV (LI et al., 2008).  

Mori et al. (2005) isolaram uma lectina da alga marinha vermelha Griffithsia sp., 

através de uma combinação de precipitação com sulfato de amônio, cromatografia de 

interação hidrofóbica, troca aniônica, fase reversa em HPLC e finalmente em coluna de 

exclusão molecular, resultando na lectina purificada, denominada de GRFT, com massa 

molecular aparente de ~13kDa por SDS-PAGE, com propriedades anti-HIV-1. A GRFT pode 

prevenir a infecção causada pelo vírus da hepatite C, in vitro e diminuir a infecção do vírus da 

hepatite C in vivo (MEULEMAN et al., 2011). Além disso, apresentou baixa atividade 

nanomolar contra SARS-relacionados o coronavírus responsável pela síndrome respiratória 

aguda grave (SARS-CoV) (ZIOLKOWSKA et al., 2006; O'KEEFE et al., 2010). Foi ativa 

contra cepas de coronavírus que utilizam interações proteína-proteína como destino viral (por 

exemplo, ACE2 como um receptor celular, a SARS-CoV, e HCoV-NL63) e aqueles que 

utilizam as interações proteína-carboidrato para fixação viral, isto é, α-2,3- ligado ao ácido 

siálico, IBV-CoV e HCoV-OC43 (O'KEEFE et al., 2010). 

Huskens e Schols (2012) relatam que as lectinas de algas têm sido mostradas 

como eficientes inibidores de infecções de T célula CD4+ e macrófagos em células livres de 

partículas de HIV por: (a) evitarem a formação de sincícios entre as células infectadas pelo 

HIV e T células CD4+ não infectadas; (b) inibirem a captura de partículas de HIV por células 

de expressão DC-SIGN, como as células dendríticas e (c) impedem a transmissão de 

expressão DC-SIGN-capturado por HIV e T células alvo (d) CD4+ (FIGURA 4). Portanto, as 

lectinas qualificam-se como potenciais drogas microbicidas (BALZARINI, 2007). 
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Figura 4 - Visão geral da atividade antiviral específicas por lectinas. 

 

Fonte: Adaptado de Huskens; Schols (2012). 

 

Lima et al. (2010) mostraram que o efeito relaxante da lectina da alga marinha 

vermelha B. seaforthii em anéis da aorta isolados ocorre no endotélio através da ativação da 

enzima óxido nítrico sintase.   

Figueiredo et al. (2010) sugerem que os efeitos anti-hipernociceptivos em ratos da 

aglutina  da alga H. cervicornis não estão associados com a inibição da produção de citocina 

pró-inflamatória. No entanto, estes efeitos parecem envolver a inibição da migração de 

neutrófilos e também o aumento da produção de óxido nítrico. 

Pinto et al. (2009) através da combinação de citometria de fluxo com microscopia 

confocal, examinaram glicoconjugados expressos em membranas de células cancerígenas  

para diferenciar variantes metastáticas de células de carcinoma do cólon humano, usando duas 

lectinas purificadas da algas marinhas Bryothamnion triquetrum (BTL) e B. seaforthii (BSL).  

Os resultados revelaram que ambas lectinas foram capazes de diferenciar carcinoma de cólon 
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humano com variantes celulares em relação aos seus glicoreceptores da membrana celular. 

Além disso, foi observado a internalização do carcinoma, que é uma propriedade muito 

interessante que pode ser utilizada em aplicações futuras, como a entrega de drogas. 

Massi e Ahmad (2012) pesquisaram sobre a atividade anti-micobacteriana da 

lectina isolada a partir de algas vermelhas Gelidium amansii. Os resultados revelaram que a 

lectina recombinante não mostrou efeito inibitório sobre o crescimento de Micobacterium 

tuberculosis, mas poderia aumentar a sensibilidade do patógeno à droga estreptomicina. Estas 

pesquisas sugerem que a lectina anti-micobacteriana em combinação com estreptomicina 

podem desempenhar um importante papel na defesa do hospedeiro contra a cepa de M. 

tuberculosis H37Rv. 

Vários compostos bioativos, tais como polissulfuretos cíclicos, compostos 

halogenados e lectinas são tóxicos para microorganismos, e são os prováveis responsáveis 

pela atividade antibiótica de algumas algas marinhas (CHU et al., 2004). Este tipo de 

mecanismo de defesa é pouco conhecido em algas, principalmente devido ao número limitado 

de lectinas disponíveis a partir de algas marinhas e as pequenas quantidades presentes (LIAO 

et al., 2003). 

A atividade antibacteriana das lectinas foi verificada com as algas marinhas 

vermelhas Eucheuma serra e Galaxaura marginata que inibiram fortemente o Vibrio 

vulnificus (LIAO et al., 2003). Resultados similares foram encontrados com a lectina da 

Solieria filiformis, quando inibiu o desenvolvimento de bactérias patogênicas humanas gram-

negativas das espécies Serratia marcescens, Salmonella typhi, Klebsiella pneumoniae, 

Enterobacter aerogenes, Proteus sp e Pseudomonas aeruginosa (HOLANDA et al., 2005). 

Hung e seus colaboradores (2015) estudaram uma mistura de três isolectinas da 

alga marinha vermelha E. denticulatum, que inibiu o crescimento de bactérias patogénica de 

camarão, o V. alginolyticus, embora não tenha afetado o crescimento de V. parahaemolyticus 

e V. harveyi. A inibição do crescimento de V. alginolyticus com as isolectinas EDAs não foi 

observada na presença de manana de levedura ligada a N-glicanos de manose, sugerindo que a 

atividade causada é através da ligação ao receptor (s) alvo sobre a superfície de V. 

alginolyticus. Estes resultados indicam que a E. denticulatum é uma boa fonte de lectina (s) 

que pode ser explorada como um reagente anti-bacteriano. 

As lectinas de B. triquetrum (BTL) e B. seaforthii (BSL) foram capazes de inibir 

significativamente a formação de placa bacteriana de cinco espécies de estreptococos, que é a 

principal bactéria responsável pelo desenvolvimento da cárie dentária em estágios iniciais. Os 

ensaios de adesão foram realizados utilizando esferas de hidroxiapatia banhadas com saliva e 
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postas em contato com soluções contendo as lectinas marcadas com isotiocianato de 

fluoresceína, em seguida a microscopia de fluorescência foi aplicada para visualização do 

ensaio (TEIXEIRA et al., 2007). 

A fração rica em aglutininas obtida da alga marinha vermelha Hypnea 

musciformis mostrou atividade fungicida contra os fungos Trichophyton rubrum e 

Colletotrichum lindemunthianum com inibição total da germinação de esporos (MELO et al., 

1997). Esses resultados demonstram que nas atividades antifúngicas, as aglutininas podem ser 

aproveitadas no controle de agentes patogênicos (SZE; TZI, 2011). 

Leite et al. (2005) verificaram que a lectina da alga marinha vermelha Gracilaria 

ornata (GOL), quando incorporadas em sementes artificiais, afetou significativamente o 

desenvolvimento de larvas de Callosobruchus maculatus, indicando a possibilidade de utilizar 

esta lectina como uma estratégia biotecnológica para o manejo de insetos presente em 

sementes armazenadas. 

A lectina purificada a partir da alga G. cornea exibiu atividade biológica contra as 

fêmeas do carrapato bovino (Boophilus microplus) reduzindo a nutrição, a massa dos ovos, 

período de oviposição e eclosão, além do tempo médio de sobrevivência das larvas (LIMA et 

al., 2005).  

Oliveira et al. (2008) estudaram os efeitos induzidos por uma isolectina (BTL-2), 

isolado de B. triquetrum, sobre as atividades farmacológicas e biológicas de uma fosfolipase 

A isolada do veneno da cascavel (Crotalus durissus cascavella). A lectina mostrou ser capaz 

de modular o efeito farmacológico da fosfolipase A do veneno de cascavel. Essa foi a 

primeira vez que uma interação entre duas moléculas diferentes formam um complexo estável 

com mudanças significativas em sua ação biológica original. Isso abre novas possibilidades 

para a compreensão da função e a ação do veneno bruto, uma mistura extremamente 

complexa de moléculas diferentes (OLIVEIRA et al. (2008).  

Do Nascimento-Neto et al. (2012)  avaliaram o potencial cicatrizante da lectina 

isolada da alga marinha vermelha B. seaforthii (BSL). O epitélio luminal foi completamente 

reestruturado e a presença de colágeno na derme assim como a presença fortemente ativa dos 

anexos da pele jovem, demonstraram o potencial do tratamento com BSL comparados com os 

controles. Os resultados sugerem que a BSL tem propriedades pró-cura e pode ser um 

possivel potêncial médico no tratamento de feridas agudas. 

Essas demonstrações sugerem que as algas marinhas são fontes importantes de 

substâncias com potenciais aplicações farmacológicas (BITENCOURT et al., 2008). 

(TABELA 2). 
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Tabela 2 – Atividades biológicas das lectinas de algas marinhas 

Aplicações  Referências 

 

Atidade antiinflamatória  

 

Hypnea cervicornis BITENCOURT et al., 2008. 

Caulerpa cupressoides 

Pterocladiella capillacea  

Solieria filiformis 

 

Atividade antinociceptiva                             

VANDERLEI et al., 2010. 

SILVA et al., 2010. 

MONTEIRO ABREU et al., 2012. 

 

Bryothamnion triquetrum  VIANA et al., 2002. 

Bryothamnion seaforthii 

Amansia multifida 

Caulerpa cupressoides 

Pterocladiella capilácea 

 

Inibidor de crescimento de dinoflagelado 
Gracilaria verrucosa 

 

VIEIRA et al., 2004. 

NEVES  et al., 2007. 

VANDERLEI et al., 2010. 

SILVA et al., 2010. 

 

 

TANABE; KAMISHIMA; KOBAYASHI, 1993. 

 

Inibição e agregação de plaquetas  

Hypnea japônica MATSUBARA; SUMI; HORI, 1996. 

Boodlea coacta  

Solieria robusta  

Carpopellis flabellata 

 

 

Indução e inibição de linfócito humano  

Amansia multifida. LIMA et al., 1998. 

 

Indução e migração de neutrófilos em ratos                                 

Bryothamnion seaforthii NEVES et al., 2001. 

Bryothamnion triquetrum  

Gracilaria caudata 

 

 

Reconhecimento de células cancerígenas  

Eucheuma serra SUGAHARA et al., 2001. 

Bryothamnion triquetrum PINTO et al., 2009. 

Bryothamnion seaforthii PINTO et al., 2009 

Eucheuma serra      

                                                 

HAYASHI et al., 2012. 

Anti-viral  

Griffithsia sp 

Boodlea coacta  

Kappaphycus alvarezii  

 

 

 

Liberação de óxido nítrico                                                       

MORI et al., 2005. 

SATO et al., 2011a. 

SATO et al., 2011b. 

 

Bryothamnion seaforthii LIMA et al., 2010. 

Hypnea cervicornis 

 

FIGUEIREDO et al., 2010 

 

Anti-micobacteria combinado com 

antibiótico 

 

Hypnea musciformis 

 

MELO et al., 1997 

 

Atividade inseticida 

 

Gracilaria ornata 

Gracilaria córnea 

LEITE et al., 2005 

LIMA et al., 2005 
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Tratamento de lesões  

Bryothamnion seaforthii 

Gracilaria córnea 

 

Tratamento de lesões  

Bryothamnion seaforthii 

 

Atividade antibacteriana 

Solieria filiformis 

Eucheuma denticulatum 

 

Atividade anti-biofilmes  

Bryothamnion triquetrum 

Bryothamnion seaforthii 

Bryothamnion seaforthii 

Hypnea musciformis 

 

Capacidade de aglutinar células bacterianas 

Codium isthmocladum 

 

 

DO NASCIMENTO-NETO et al., 2012. 

LIMA et al., 2005. 

 

 

DO NASCIMENTO-NETO et al., 2012. 

 

 

HOLANDA et al., 2005. 

HUNG et al., 2015. 

 

 

TEIXEIRA et al., 2007. 

 

VASCONCELOS et al., 2014. 

 

 

 

SILVA 2013. 

 

Dado que as lectinas de macroalgas marinhas pertencem a um grupo de proteínas 

heterogêneas que exibem atividade antibacteriana, bem como a capacidade para interferir com 

na formação de biofilmes microbianos (TEIXEIRA et al., 2007; VASCONCELOS et al., 

2014).  Dessa maneira, as lectinas tornam-se uma ferramenta poderosa para analisar as 

estruturas glicídicas de origem microbianas, o impacto de resistência bacteriana fornecida 

pela formação de biofilme sobre a saúde humana, incentiva pesquisas com o objetivo de 

compreender os mecanismos de biofilmes, bem como na elaboração de estratégias para 

erradicar ou minimizar essas comunidades (CAVALCANTE et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

3 OBJETIVO 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Isolar e parcialmente caracterizar duas novas lectinas de algas marinhas verdes 

Udotea flabellum (UFL) e Codium isthmocladum (CiL-3). Além disso, avaliar a toxicidade 

das lectinas sobre náuplios de Artemia e verificar o efeito antibacteriano e anti-biofilme. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Isolar duas novas lectinas presente no extrato total de U. flabellum e C. 

isthmocladum; 

Caracterizar quanto a massa, termoestabilidade, pH, inibição por açúcares simples 

e glicoproteínas, determinação de carboidratos, dependência por cátions divalentes; 

Avaliar a toxicidade de UFL sobre náuplios de Artemia; 

Avaliar a atividade das lectinas UFL, CiL-1, CiL-2 e CiL-3 sobre o crescimento 

das bactérias Staphylococus aureus e S. epidermidis; 

 Avaliar a capacidade de UFL e CiL-3 de aglutinar células bacterianas das 

espécies Escherichia coli e Staphylococcus aureus e S. epidermidis. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Coleta das algas marinhas Udotea flabellum e Codium isthmocladum 

 

Espécimes das macroalgas marinhas verdes U. flabellum (J.Ellis & Solander) 

M.Howe 1904 e Codium isthmocladum (Vickers 1905) foram coletadas nas Praias do 

Paracuru (Municipio de Paracuru) e Praia do Pacheco (Municipio de Caucaia) no litoral oeste 

do Estado do Ceará, durante as marés baixas de sizígia, com a permissão do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Nacionais Renováveis (IBAMA) SISBIO N
o
 

33913-1. Após a coleta, o material foi transportado em sacos plásticos para o Laboratório de 

Biotecnologia Marinha (BioMar–Lab), lavado com água destilada, para a retirada das epífitas 

e outros organismos e armazenada em -18°C até serem utilizadas.  

 

4.2 Preparo do extrato total e fracionamento com sulfato de amônio 

 

4.2.1 Udotea flabellum 

 

O protocolo de extração para a U. flabellum foi adaptado de Uhlenbruck et al. 

(1992). As algas foram maceradas com almofariz e pistilo na presença de nitrogênio líquido, 

até a obtenção de um pó fino, sendo então suspensas em uma solução tampão de Tris-HCl 50 

mM (TBS)
 
contendo NaCl 150 mM pH 7,6, na proporção de 1:10 (m/v) e submetido à 

agitação constante por quatro horas em temperatura ambiente. A suspensão foi filtrada em 

tecido de nylon, em seguida centrifugada a 2.800 x g, por 20 minutos, à 4 ºC. O precipitado 

foi então descartado e o sobrenadante (extrato total), utilizado para precipitação na presença 

de sulfato de amônio (fração 0-80%). O material foi mantido em repouso a temperatura 

ambiente por 16 horas, em seguida, submetido à centrifugação (2.800 x g; por 30 minutos; a 4 

ºC. O precipitado foi ressuspenso com menor volume de água destilada possível e em seguida 

dialisado exaustivamente contra água destilada e posteriormente contra tampãoTBS. 

 

4.2.2 Codium isthmocladum 

 

O protocolo de extração para a C. isthmocladum foi adaptado de Rodrigues 

(2011). As algas foram cortadas com auxílio de uma tesoura até a obtenção de pedaços de 

aproximadamente 0,2 cm de comprimento, sendo em seguida submetida à agitação leve em 
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contato com tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5,0 contendo NaCl 1M, na proporção 1:3 

(m/v) durante 16 horas, para a extração proteica. Em seguida, o material foi filtrado em tecido 

de nylon, centrifugado a 9000 x g, por 20 minutos, a 4 °C. O sobrenadante (extrato total) foi 

submetido à precipitação com sulfato de amônio (fração 40-100%) e mantido em repouso por 

4 horas. Posteriormente, a suspensão foi centrifugada a 9000 x g, por 20 minutos, a 4 °C. O 

sobrenadante resultante da precipitação (F 40-100%), foi dialisado exaustivamente contra 

água destilada e posteriormente contra tampão fosfato 20 mM, pH 7,0 (PB) para utilização na 

cromatografia. 

 

4.3 Isolamento e purificação das lectinas 

 

4.3.1 Purificação da lectina de Udotea flabellum 

 

4.3.2 Cromatografia de troca iônica em coluna de DEAE-Sephacel  

 

A fração (0-80%) foi submetida à cromatografia de troca iônica em coluna de 

DEAE-Sephacel (5,0 x 1,0 cm), previamente equilibrada com o mesmo tampão de extração 

sem NaCl. As proteínas foram eluídas com o tampão de equilíbrio, seguido de eluíções com 

0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 e 1,0M de NaCl. Frações de aproximadamente 3 mL 

foram coletadas manualmente, sendo o fluxo (2 mL min
-1

) obtido por gravidade, e 

monitoradas a 280 nm. As frações referentes a cada pico obtido foram reunidas, dialisadas 

exaustivamente contra água destilada e então, liofilizadas. A atividade hemaglutinante, o teor 

de proteínas solúveis e a atividade específica de todos os picos cromatográficos foram 

avaliados. 

 

4.3.3 Cromatografia de exclusão molecular em coluna Sephacril-S200 

 

O pico oriundo da coluna de DEAE-Sephacel que apresentou melhor atividade 

específica foi submetido à diálise exaustiva e em seguida liofilizado. O material liofilizado foi 

então solubilizado em tampão TBS, contendo 0,5 M de NaCl, numa concentração de 10 mg 

mL
-1

 e em seguida foi realizada uma cromatografia de exclusão molecular em coluna 

Sephacril-S200 acoplada a um sistema de cromatografia líquida de alta performance (AKTA 

PURIFIER-WATERS). Inicialmente, a coluna foi equilibrada com o respectivo tampão de 



 43 

extração, as frações eluidas foram coletadas em fluxo (3 mL min
-1

) e avaliadas quanto a 

atividade hemaglutinante, concentração de proteínas e atividade específica. 

 

4.4 Purificação da lectina de Codium isthLmocladum 

 

4.4.1 Cromatografia de troca iônica em coluna de DEAE-Sephacel 

 

 A cromatografia de troca iônica foi realizada segundo Rodrigues (2011). A fração 

(40-100%) equilibrada em tampão fosfato monobásico 20 mM, pH 7,0 (PB) e aplicada em 

coluna de DEAE-Sephacel (5,0 x 1,0 cm) equilibrada com o mesmo tampão. As proteínas não 

adsorvidas pela matriz cromatográfica foram eluídas com o tampão PB e as proteínas 

adsorvidas eluídas com o mesmo tampão, contendo 0,4 M, 0,5 M e 1 M de NaCl. As frações 

de aproximadamente 1,5 mL
-1

 foram coletadas manualmente, sendo o fluxo (2 mL min
-1

) e 

monitoradas a 280 nm. As frações referentes aos picos obtidos foram acumuladas, dialisadas 

exaustivamente contra água destilada, liofilizadas e determinada à atividade hemaglutinante. 

 

4.4.2 Ensaio da atividade hemaglutinante e inibição por açúcares simples e 

glicoproteínas 

 

As atividades hemaglutinantes das frações de Udotea flabellum foram realizadas 

por meio de diluições seriadas de base dois, em tubos de ensaio (1:2; 1:4; 1:8...), em
 
tampão 

TBS, contendo 0,15 M de NaCl, pH 7,6 (TBS), enquanto que para as frações de Codium 

isthmocladum, os ensaios de aglutinação foram realizados em placas de microtitulação de 

fundo U,  com NaCl 150 mM, 
 
utilizando metodologia segundo Sampaio (1997). A cada 

diluição foi adicionado igual volume de uma suspenção de hemácias com eritrócitos a 3% 

humanos do sistema ABO, nativos e tratados com enzimas (papaína e tripsina), obtidos no 

Centro de Hemoterapia do Ceará (HEMOCE); e eritrócitos de coelho, coletados no Biotério 

do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Ceará. Os 

tubos foram incubados em estufa a 37 °C durante 30 minutos em seguida deixados em 

repouso à temperatura ambiente por 30 minutos. A detecção da atividade hemaglutinante foi 

feita macroscopicamente.  

A inibição da atividade hemaglutinante na lectina foi realizada por metodologia 

padrão adaptada de Sampaio (1998a), utilizando açúcares simples e glicoproteínas, com o 

objetivo de determinar a especificidade de cada lectina. Foi determinada a concentração 
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mínima inibitória de cada substância capaz de inibir a penúltima diluição que foi observada  

atividade hemaglutinante. As soluções de açúcares simples (4-nitrofenil β-galactopiranosideo; 

O-nitrofenil β-galactopiranosideo; N-fenil; β-metil galactopiranosideo; 2-nitrofenil β-

galactopiranosideo; α-metil galactopiranosideo; Lactose; Glucosamina; L-frutose; L-

arabinose; Melibiose; L-ramnose; Galactose, ácido galactorônico; D-glicose, D-manose, D-

frutose, D-arabinose, D-sacarose; Galactosamina; β-galactose; Ribose; Rafinose; β-metil 

galacpyranosideo; Xilose; Maltose; o-fenil-β-D-galctopiranosideo; N-acetil-D-glicosamina, 

N-acetil-D-galactosamina) foram preparadas em solução salina a concentrações de 100 mM.    

As glicoproteínas mucina de estômago de porco (PSM), tiroglobulina, ovalbumina e fetuína 

bovina foram preparadas em solução salina a 5 mg mL
-1

. 

Primeiramente 50 μL de tampão
 

foram adicionados a todos os poços da 

microplaca, em seguida 50 μL de açúcares simples ou glicoproteínas foram adicionados ao 

primeiro poço de uma fileira em duplicata e faz-se a diluição seriada em TBS. Depois, 50 μL 

de solução lectínica (4 U.H) foram adicionadas aos poços contendo soluções diluídas de 

açúcares simples e glicoproteínas. Para o teste controle não foram adicionados apenas à 

solução lectínica nos poços. A placa foi mantida por 30 minutos a temperatura de 37 °C em 

estufa e 30 minutos em repouso na temperatura ambiente e por fim, um volume igual de 

suspensão de hemácias foi adicionado. As placas foram colocadas novamente na estufa por 

mais 30 min e 30 min em repouso, passado esse tempo, pôde-se observar visualmente a 

concentração mínima de açúcares simples ou glicoproteínas capaz de inibir a atividade 

hemaglutinante (concentração mínima inibitória). 

 

4.4.3 Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) Udotea e Codium 

 

O grau de pureza e a estimativa da massa molecular aparente da lectina foram 

avaliados através de eletroforese em gel de poliacrilamida 15 % na presenca de dodecil 

sulfato de sódio (SDS) e β-mercaptoetanol, adaptada da metodologia descrita por Laemmli 

(1970).   

A amostra liofilizada foi solubilizada na concentração de 3 mg mL
-1

 em tampão 

de amostra contendo tampão TBS, pH 6,8, glicerol 10%, 0,02% de azul de bromofenol e SDS 

10%. Após a adição do tampão, as amostras foram agitadas em vortex e aquecidas a 100 °C 

por 5 min. Em seguida, foram aplicadas 15 µg de amostra nos poços. Um marcador com 

proteínas de massas moleculares conhecidas (fosforilase B 97 kDa, BSA 66 kDa, 
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ovoalbumina 45 kDa, anidrase  carbonica 29 kDa, 20,1 kDa, inibidor de tripsina, α-

lactoalbumina 14,4 kDa) foi usado como  padrão para referência.   

A eletroforese foi realizada no sistema Mini-Protean II mini-gel (Bio-Rad) com a 

voltagem de 150 V, potência de 5 W e amperagem de 25 mA. O tampão usado para a corrida 

da eletroforese foi 0,025 M, pH 8,8; glicina 0,192 M e SDS 0,1%.   

Após a corrida da eletroforese, o gel foi corado com uma solução de Coomassie 

Brilhant Blue R-250 a 0,05%, solubilizado em metanol, acido acético e água seguindo a 

proporção de 1:3, 5:8 (v/v), por pelo menos duas horas. A remoção do excesso de corante no 

gel foi realizada utilizando água destilada quente.  

A massa molecular aparente das lectinas foi estimada mediante comparação da 

migração das lectinas com os seguintes padrões descritos da GE Healthcare (2006).  

 

4.4.4 Determinação de proteínas solúveis totais 

 

A quantificação de proteínas solúveis foi baseada no método de Bradford (1976) 

usando albumina sérica bovina como proteína padrão. A cada 100 µL de amostra foram 

adicionados 2,5 mL de reagente de Bradford. Após a agitação e repouso por 10 minutos foi 

realizada a leitura no espectrofotômetro a 595 nm. 

 

4.4.5 Efeitos do EDTA e cátions divalentes na atividade hemaglutinante 

 

A dependência de cátions divalentes sobre a atividade da lectina, foi determinada 

pela atividade hemaglutinante, por diluição seriada de base dez, usando EDTA como agente 

quelante, conforme Pajic et al. (2002). A lectina foi diluída em 150 mM de NaCl, na 

concentração de 1 mg mL
-1

. Em seguida, dialisada contra uma solução de EDTA 100 mM, 

contendo NaCl 150 mM, por 24 horas, seguida pela diálise exaustiva contra NaCl 150 mM 

para retirada de excesso de EDTA. Após isto, a atividade hemaglutinante foi testada 

adicionando-se soluções de NaCl 150 mM, contendo CaCl2 e MnCl2 10 mM. 

 

4.4.6 Efeito da temperatura na atividade hemaglutinante 

 

O efeito da temperatura sobre a atividade da lectina foi investigado, usando 

alíquotas (2 mg mL
-1

) da solução de lectina em tampão TBS, pH 7,6; as quais foram 

incubadas nas temperaturas de 40, 50, 60,70, 80, 90 e 100 °C, por uma hora. Após esse 
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período sua atividade foi analisada através do ensaio de hemaglutinação, em temperatura 

ambiente.  

 

4.4.7 Efeito da variação do pH na atividade hemaglutinante 

 

Para a avaliação do efeito da lecina sobre o pH através da atividade 

hemaglutinante, foram solubilizadas alíquotas da lectina (1mg mL
-1

) em NaCl 150 mM, em 

seguida dialisadas por 24 horas contra tampões com pH variando entre 4 e 10. Os tampões 

utilizados foram: acetato de sódio 0,1 M pH 4,0 e 5,0; citrato de sódio 0,1 M pH 6,0; fosfato 

de sódio 0,1 M pH 7,0; Tris-HCl 0,1 M pH 8,0 e glicina 0,1 M pH 9,0 e 10,0. Os ensaios da 

atividade hemaglutinante foram realizados posteriormente. 

 

4.4.8 Determinação de carboidratos por método de Schiff  

 

As lectinas foram solubilizadas em tampão TBS, pH 7,6, glicerol 10%, 0,02% de 

azul de bromofenol e SDS 10%. Após a adição do tampão, a amostra foi agitada em vórtex e 

aquecida a 100 ºC por 5 min. A amostra foi aplicada no gel de poliacrilamida de 15% na 

concentração de 20 µg por poço, seguido da corrida eletroforética, tendo como controle 

positivo e negativo as glicolectinas de Vatairea macrocapa (CALVETE et al, 1998) e a 

lectina de Canavalia brasiliensis (MOREIRA; CAVADA, 1984), respectivamente. O gel foi 

corado com reagente de Schiff (ZACHARIUS et al.,1969), sendo fixada inicialmente com 

ácido acético a 7,5% por 1 hora, mantido em ácido periódico a 0,2% por 45 min a 4 °C, e em 

seguida mantido em reagente de Schiff por 45 min na mesma temperatura. Para descorar o 

gel, foi utilizado solução de metabissulfito de potássio a 0,5% em HCl 0,05M. 

 

4.4.9 Determinação da massa molecular por espectrometria de massa 

 

A massa molecular das lectinas em estudo foi determinada por ionização do tipo 

electrospray acoplada a um espectrômetro de massas híbrido (Synapt HDMS system – Waters 

Corp). A proteína foi solubilizada em uma solução de acetonitrila 50% contendo ácido 

fórmico a 0,1%, na concentração final de aproximadamente 10 pMol de proteína. A amostra 

foi aplicada em um fluxo de 2 µL min
-1

 e as voltagens do cone e capilar foram 3,0 kV e 40 V, 

respectivamente.   
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A coleta de dados foi realizada com o auxilio do software Mass Lynx 4.0 e os 

espectros multicarregados foram deconvoluidos usando técnicas de maximização da entropia 

(FERRIGE et al., 1992). 

 

4.5 Sequenciamento por espectrometria de massas (MS/MS) 

 

As bandas eletroforéticas foram excisadas, descoradas, desidratadas e submetidas  

a digestão com solução de tripsina ou quimiotripsina na proporção 1:50 (enzima: proteína)  

overnight a 37 °C. Os peptídeos foram extraídos e injetados em uma nanocoluna de fase 

reversa C18 (Waters nanoACQUITY UPLC BEH130 100 mm x 75 µm, 1,7 µm tamanho de 

partícula) equilibrada com ácido fórmico 0,1% acoplado a uma fonte nano-spray de um  

espectrômetro de massas (Synapt HDMS system-Waters Corp., Milford, USA). Nos 

experimentos de LC-MS/MS foi utilizado à função aquisição dependente de dados DDA 

selecionando os íons precursores duplamente ou triplamente protonados, que foram 

fragmentados por dissociação induzida por colisão (CID) utilizando uma rampa de energia de 

colisão que varia de acordo com o estado de carga e a relação massa/carga do íon precursor.   

A faixa de m/z dos espectros de MS foi 300 a 3000. Os espectros de MS obtidos 

durante a cromatografia dos peptídeos e os espectros de MS/MS gerados a partir da 

fragmentação dos íons precursores selecionados foram processados e analisados utilizando o 

programa Proteinlynx® (Waters). Em seguida, os dados processados foram submetidos a uma 

busca em bancos de dados utilizando a ferramenta Mascot MS/MS íon search a qual utiliza 

como parâmetros a massa dos íons precursores e o padrão de fragmentação dos mesmos. Para 

os íons não identificados pelos programas de busca, foram realizados através da interpretação 

manual dos espectros de fragmentação através do programa Mass lynx versão 4.1. 

 

4.6 Ensaios de cristalização 

 

Para obtenção de cristais difratáveis, a lectina foi submetida ao método da matriz 

esparsa (JANCARIK; KIM, 1991) usando os kits Crystal Screen I e II da Hampton Research. 

O kit Crystal Screen I é composto por 50 condições, e o kit Crystal Screen II por 48, 

totalizando 98 condições, designadas como as mais prováveis para a obtenção de cristais, 

seguindo as instruções dos fabricantes. Estas condições variam em pH, concentrações de sal e 

precipitantes. Os ensaios de cristalização foram feitos em placas de limbro de 24 poços, sendo 

adicionados em cada poço 400 μL de cada uma das soluções do kit de cristalização. Foi 
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utilizado o método da gota suspensa, sendo a gota formada por 2 μL da solução de proteína, 

em presença ou não do ligante, e 2 μL da solução de cristalização, em uma lamínula 22 x 22 

mm previamente siliconada. Os poços foram vedados com silicone e deixados em repouso à 

20 ºC.  

 

4.7 Ensaio de toxicidade com Artemia sp.   

 

Os cistos de artêmia foram adquiridos em lojas de aquário do comércio de 

Fortaleza- Ce. Os cistos foram eclodidos na água do mar artificial em 28 °C sob iluminação e 

areração constante. Os cistos foram incubados em um recipiente cilindro cônico de polietileno 

na concentração de 1g L
-1

 de água do mar artificial esteril. Esta condição de eclosão simula o 

ambiente natural das artêmias. Depois de um período de 24 h, a aeração foi interrompida, e a 

iluminação foi direcionada para o fundo do recipiente de incubação. Devido à natureza 

fototrópico dos náuplios, eles migram em direção à luz no fundo do tubo, enquanto que os 

cistos não eclodidos e as cascas flutuão. Os náuplios são recolhidos e utilizados para os testes 

de toxicidade 

O ensaio de toxicidade foi adaptado da metodologia descrita por Arruda et al 

(2013). O teste feito, sem renovação de água e da solução, sendo esse o modelo mais utilizado 

para ensaios de toxicidade aguda, no qual, os organismos ficam em contato com a solução 

testada (VEIGA; VITAL, 2002). Esse sistema é recomendado para testes com substâncias 

estáveis, quando o teste é feito tendo período de exposição do curto dos organismos a solução 

testada, ou quando a espécie utilizada no teste tem tamanho reduzido (ZAGATTO; 

BERTOLETTI, 2008).  

O ensaio foi montado em placas de acrílico estéreis com 24 poços a partir de uma 

solução estoque da lectina a 1mg mL
-1

 em água do mar artificial que foi diluída nas 

concentrações de  12,5; 25; 50 e 100 µg mL
-1

. O tempo de duração total dos testes foi de 48 

horas, sendo verificada a mortalidade dos náuplios de artêmia a cada 24 horas com auxílio de 

uma lupa. Após essa observação é calculado o CE (Concentração Efetiva) ou CL50 

(Concentração Letal Mediana), que consiste no valor de concentração da substância capaz de 

matar 50% da população de animais expostos (ARRUDA et al., 2013).   
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4.8 Atividade biológicas em bactérias 

 

4.8.1 Micro-organismos e condições de cultura 

 

Os micro-organismos utilizados nesse estudo foram as bactérias Gram-positivas 

Staphylococcus aureus ATCC 25175 e Staphylococcus epidermidis ATCC 12225, ambas da 

American Type Culture Collection (ATCC) e a Gram-negativa Escherichia coli (ATCC 

11303).  

As bactérias foram cultivadas em Agar Triptona de Soja (TSA) e incubadas a 37 

°C durante 24 h. Após o crescimento pelo menos 5 colônias isoladas foram removidas e 

inoculada em 5 mL de Caldo de Triptona de Soja (TSB) e incubada durante 18 h a 37 °C sob 

agitação constante. Posteriormente ao crescimento, a suspensão de bactérias foi ajustada para 

2 × 10
6 

células mL
-1

, através de turbidimetria (620 nm) e curvas de calibração previamente 

determinada para cada bactéria.  

 

4.8.2 Atividade das lectinas sobre o crescimento planctônico 

 

O efeito das lectinas sobre o crescimento planctônico foi realizada segundo o teste 

de microdiluição em placas de poliestireno de 96 poços. Cada lectina foi diluída em NaCl 150 

mM em concentrações que variavam de 500 a 7,8 µg mL
-1

. Em seguida, cada poço da 

microplaca foi preenchido com 100 µL das diferentes concentrações das lectinas. Por fim 

foram adicionados 100 µL de células (previamente ajustadas a 2 x 10
6
 células mL

-1
) obtendo 

um volume final em cada poço de 200 µL. Como controle foi utilizado apenas NaCl 150 mM 

sem a presença das lectinas. As placas foram então incubadas a 37 °C, durante 24 horas em 

agitação constante e posteriormente a densidade óptica de cada poço foi registrada a 620 nm 

utilizando um leitor de microplacas automático (SpectraMax® I3) para avaliar o crescimento 

bacteriano.  

 

4.8.3 Ação das lectinas sob a formação dos biofilmes 

 

A metodologia utilizada para o crescimento dos biofilmes baseou-se no teste em 

placas de microtitulação desenvolvido por Stepanovic et al. (2000), com algumas 

modificações. As placas de polipropileno de 96 poços estéreis foram preparadas utilizando um 

procedimento semelhante ao utilizado no ensaio de crescimento planctônico (concentração 
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inicial de células e de lectina). Todas as placas foram incubadas a 37 °C durante 24 h sob 

agitação constante para o desenvolvimento dos biofilmes. Após o crescimento do biofilme, na 

presença e ausência de lectinas, o conteúdo de cada poço foi removido e os biofilmes foram 

lavados duas vezes com 200 µL/poço de água estéril com o objetivo de remover células 

fracamente aderidas. O procedimento foi realizado em duas placas de microtitulação distintas, 

uma para a avaliação da biomassa total, e a outra para a análise do número de células viáveis 

presentes nos biofilmes.  

A quantificação da biomassa do biofilme foi determinada por coloração utilizando 

cristal de violeta. Para a fixação do biofilme, 200 µL de metanol a 99% foram adicionados a 

cada poço por 15 minutos, passado este tempo o metanol foi removido e as placas deixadas 

secar à temperatura ambiente. Em seguida, 200 µL de cristal de violeta 1% foram adicionados 

aos poços e após 5 min o excesso do corante foi removido e as placas lavadas com água 

estéril. Finalmente, 200 µL de ácido acético (33%, v/v) foram adicionados aos poços para 

dissolver o cristal de violeta e a densidade óptica foi medida a 590 nm. 

Posterior a lavagem foi adicionado aos biofilmes bacterianos 200 µL de água 

estéril em cada poço e as placas foram colocadas em banho ultrassônico operando a 50 kHz, 

durante 8 minutos. As suspensões obtidas foram então alíquotadas em eppendorfs e então 

realizadas diluições seriadas de maneiras decimais. As diluições da suspensão bacteriana 

foram então inoculadas em TSA. As placas contendo TSA foram incubadas durante 24 h a 37 

°C, e o número total de unidades formadoras de colônias por mililitro (UFC mL
-1

) foi então 

enumerada. 

Nos ensaios de quantificação da biomassa e número de células viáveis, as análises 

estatísticas foram realizadas usando o programa GraphPad Prism® versão 5.0 para Microsoft 

Windows®. Os dados de todos os ensaios foram comparados utilizando análise de variância 

(ANOVA), com o teste Bonferroni post-hoc. p < 0,05 foi considerado estatisticamente 

significativo. 

 

4.9 Ensaio de aglutinação de bactérias 

 

As bactérias, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, S. epidermidis foram 

cultivadas em meio nutritivo de cultura NB por 24 h por a 37 °C, em seguida foram coletadas 

por centrifugação a 2000 x g por 10 minutos e lavadas 3 vezes com TBS. A suspensão 

bacteriana foi fixada com formaldeídeo 4% durante 16 horas a 4 °C e novamente lavada por 

mais 3 vezes com TBS. As bactérias foram diluídas a uma densidade óptica de 625 nm, 
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mantida em torno de 1,0 e 50 μL de suspensão foram incubados com igual volume da lectina 

(1mg mL
-1

). Após 2 horas de incubação, a aglutinação foi avaliada por microscopia óptica e 

comparada com o controle (suspensão bacteriana incubada sem a lectina). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As lectinas são proteínas bioativas naturais ou glicoproteínas de resposta não 

imune que se ligam reversivelmente à glicanos de glicoproteínas, glicolípidos e polissacáridos 

que possuem pelo menos um domínio não catalítico causando a aglutinação. Algumas delas 

consistem em vários domínios de ligação a carboidratos que lhes conferem as propriedades de 

aglutinação de células ou precipitação de glicoconjugados (SINGH; THAKUR; BANSAL, 

2015).  

Em geral, as lectinas de algas diferem das lectinas de plantas terrestres, por não 

serem inibidas por açúcares simples ou monossacarídeos. As lectinas de algas marinhas são 

inibidas principalmente por oligossacarídos complexos e/ou glicoproteínas, não dependem de 

íons metálicos para manter a atividade hemaglutinante e um elevado teor de resíduos ácidos 

(DE QUEIROZ et al., 2015). Além disso, em contraste marcante com as lectinas de plantas 

terrestres, as algas marinhas possuem lectinas isoladas e caracterizadas em um ritmo muito 

mais lento (NAGANO et al., 2005).  

O interesse nas lectinas de algas marinhas pode ser atribuído pelo enorme 

potencial para uso em bioquímica e ciências biomédicas. Teixeira et al. (2012) relatam que 

existem poucos estudos na literatura sobre a aplicabilidade biotecnológica de lectinas de algas 

marinhas. Os mesmos autores atribuem esse fato a provavel baixa rentabilidade das lectinas 

obtidas através dos processos de purificação. Entretanto, atualmente o número de espécies de 

algas marinhas estudadas pode ser maior, dado que nos primeiros ensaios os pesquisadores 

utilizaram um número limitado de eritrócitos e sem tratamento enzimático, além dos 

aperfeiçoamentos nos processos de extração, aumentando dessa forma, o número de espécies.  

No presente estudo foi realizado o isolamento e a caracterização parcial das 

lectinas presentes na alga marinha verde Udotea flabellum, aqui denominada de Udotea 

flabellum lectin – UFL e de outra lectina, presente da alga marinha verde Codium 

isthmocladum, a CiL-3, Codium isthmocladum lectin, uma vez que nesta alga, já foram 

isoladas duas outras lectinas, denominadas de Codium isthmocladum lectin, CiL-1 e CiL-2 

(RODRIGUES, 2011; SILVA, 2013), além dos estudos da avaliação do potencial 

biotecnológico, através da toxicidade em naúplios de Artemia sp., do crescimento planctônico, 

a formação de biofilmes e a agregação de bactérias Gram-positivas patogênicas S. aureus e S. 

epidermidis.  
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5.1 Purificação da lectina da macroalga marinha Udotea flabellum 

 

A lectina presente no extrato total da alga marinha verde U. flabellum (UFL) foi 

isolada e purificada através da combinação da precipitação com sulfato de amônio seguido de 

cromatografia de troca iônica em DEAE-Sephacel (FIGURA 5) e exclusão molecular em 

coluna Sephacryl-S200, acoplada a um cromatógrafo de alta performance (ÄKTA PURIFIER) 

(FIGURA 6). 

A cromatografia de troca iônica em DEAE-Sephacel (fração (0-80%) revelou que 

a fração eluida com 300mM de NaCl continha quase toda a atividade hemaglutinante presente 

na fração 0-80% de sulfato de amônio, enquanto que as demais frações mostraram apenas 

atividade residual.  

 

Figura 5 - Cromatografia em coluna de troca iônica DEAE-Sephacel (5,0 x 1,0 cm) da fração (0-80%) da 

macroalga Udotea flabellum. (□) absorção a 280 nm; (■) atividade hemaglutinante com eritrócitos de coelho 

tratados com tripsina.. 
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A fração ativa (300 mM) oriunda da cromatografia de troca iônica foi aplicada em 

uma matriz de exclusão molecular Sephacryl-S200 (60 x 1,6 cm) acoplada a um cromatógrafo 

(ÄKTA PURIFIER). Os resultados mostraram que apenas o segundo pico do cromatograma 

(PII) apresentou atividade hemaglutinante (FIGURA 6). 
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Figura 6 – (■) Cromatografia de exclusão molecular em coluna Sephacril-S200 (60 x 1,6 cm) acoplada a um 

sistema AKTA Purifier com fluxo de 500 µL min
-1 

e monitorada na absorbância de 280 nm. A matriz foi 

equilibrada e a cromatografia foi conduzida em tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,6, contendo 0,5 M de NaCl. 

Foram aplicados 10 mg mL
-1

  da fração ativa oriundo da cromatográfia em coluna DEAE-Sephacel (5,0 x 1, cm). 
Frações de aproximadamente 3 mL foram coletadas manualmente.   
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O sumario de purificação da lectina de U. flabellum (UFL) está apresentado na 

tabela 3. Os resultados mostram que a lectina foi purificada 8,6 vezes em relação ao extrato 

bruto, com rendimento de 46,1% e uma concentração mínima capaz de aglutinar eritrócitos de 

coelho tripsinizados de 0,03 µg mL
-1

. A quantidade de lectina purificada recuperada através 

do processo de purificação foi de 0,12 mg a partir de 20 g de algas frescas. 

 

Tabela 3 – Tabela de purificação da lectina da macroalga marinha Udotea flabellum  

Fração Proteína Total 

(mg mL
-1

) 

Unidade de 

Hemaglutin

ação (UH) 

Atividade 

Especifica 

(UH/mg) 

Rendimento 

em Prot. 

(%) 

Purificação 

(vezes) 

MAC* 

(µg mL
-1

) 

Extrato bruto 0,26 1.024 3938,46        100           1 0,25 

Fração (0-80%) 0,18 2.048 11377,77 69,2          2,8 0,09 

DEAE-PII 0,14 2.048 14628,57 53,8          3,7 0,07 

Sephacryl-S200 0,12 4.096 34133,33 46,1          8,6 0,03 

*Minima concentração capaz de causar hemaglutinação. 

 

A presença de atividade hemaglutinante foi evidenciada pela primeira vez em 

algas do gênero Udotea por Uhlenbruck e colaboladores (1992) que realizaram estudos de 

isolamento de uma lectina presente na espécie U. petiolata coletada no litoral do Mar 

Adriático, na antiga Iugoslávia. Os resultados reportados pelos autores evidenciam que uma 

lectina monomérica foi purificada através das cromatografias DEAE-Sepharose e exclusão 
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molecular com Bio-Gel P100. A tabela de purificação mostra que essa lectina foi purificada 

em torno de 3.000 vezes em relação ao extrato bruto, com uma recuperação de 25% e com 

uma concentração mínima de 0,28 µg mL
-1

 de proteína ainda capaz de causar hemaglutinação. 

Ao compararmos os dados de purificação das lectinas de algas do gênero Udotea, pode-se 

concluir que o processo de purificação da UFL foi mais efetivo do que os obtidos por 

Uhlenbruck et al. (1992), pois apresentou um alto valor de purificação, além disso a 

concentração mínima capaz de aglutinar eritrócitos foi muito menor para a UFL, (TABELA 

3). 

É importante ressaltar que foi observada ao longo do desenvolvimento do 

trabalho, uma grande variação na disponibilidade de biomassa de U. flabellum no banco 

natural de coleta, o que afetou a obtenção de material biológico, para a produção de 

quantidades satisfatória de lectina pura para utilização nas diversas etapas desse trabalho. Essa 

variabilidade de biomassa algal ao longo do período de realização dessa Tese, deve estar 

provavelmente relacionados ao ciclo de vida da espécie ou mesmo por variação climática, já 

que sua distribuição no ecossistema de marés no estado do Ceará, aparentemente está 

condicionado ao substrato da Praia de Paracuru. 

 

5.2 Purificação da lectina da macroalga marinha Codium isthmocladum 

 

A figura 7 apresenta o perfil da cromatografia de troca iônica em DEAE-Sephacel 

da fração (40-100%) oriunda da precipitação com sulfato de amônio. A determinação da 

atividade hemaglutinante revelou a presença de quatro picos ativos, sendo que o PI e o PII 

correspondem a CiL-2 (Codium isthmocladum lectin-CiL), o PIII a CiL-1 e o PIV, 

correspondendo a nova lectina isolada neste trabalho, CiL-3.  
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Figura 7 - (■) Cromatografia em coluna de troca iônica DEAE-Sephacel (5,0 x 1,0 cm) da fração (40-100%) da 

macroalga Codium isthmocladum , monitorada na absorbância de  280 nm. 
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Devido a problemas com a obtenção de eritrócitos de coelho e enzimas não foi 

possível a conclusão dentro do prazo determinado para a tabela de purificação da CiL-3 

isolada da alga marinha verde C. isthmocladum. 

As primeiras lectinas de algas verdes purificadas foram as aglutininas presentes 

nas algas Codium fragile ssp. atlaticum e C. fragile ssp. tomentosoides (LOVELESS; 

ROGERS, 1985), isoladas por cromatografia de afinidade em N-acetilgalactosamina-

Sepharose 6B e eluida com adição de GalNAc no tampão de eluição. 

Praseptiangga; Hirayama; Hori (2012) isolaram uma nova lectina (CBA) a partir 

do verde alga, Codium barbatum, por uma combinação de precipitação com sulfato de amônio 

seguida de uma cromatográfia de interação hidrofóbica em coluna TSK gel Phenyl-5PW. 

Rodrigues (2011) purificou a lectina de C. isthmocladum denominada CiL-1, 

também através de cromatografia de troca iônica em columa de DEAE-celulose, exibindo 

massa molecular de 12 kDa, correspondendo ao PIII, conforme cromatograma apresentado na 

figura 7. 

Recentemente Silva (2013), realizando estudos com a mesma espécie de Codium, 

evidenciou que existiam pelo menos duas lectinas presentes, ao seja, além da lectina reportada 

por Rodrigues (2011) e chamada de CiL-1, os resultados obtidos indicaram a presença de uma 

nova lectina em C. isthmocladum, apresentando gradientes de eluição diferentes assim como 

características físico-química distintas, sendo então denominada de Codium isthmocladum 
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lectin 2, CiL-2 (SILVA, 2013), também isolada através de cromatografia de troca iônica em 

coluna de DEAE-celulose. A figura 7 demonstra também a presença da CiL-2, além da CiL-1 

e a lectina isolada no presente trabalho, CiL-3.  

Dessa forma, através de um único passo cromatográfico é possível isolar as três 

letinas presentes em C. isthmocladum, o que de fato foi realizado, aproveitando dessa forma a 

purificação das diferentes lectinas, Cil-1. CiL-2 e CiL-3, para estudos de aplicação biológica 

que estão apresentados no presente trabalho. 

Cromatografia de troca iônica tem sido efetiva para o isolamento de lectinas de 

algas marinhas como pode ser observado nas lectinas das algas marinhas vermelhas 

Bryothaminion seaforthii e B. triquetrum (AINOUZ et al., 1995), Hypnea musciformis 

(NAGANO et al., 2002) e H. cervicornis (NAGANO et al., 2005).  

 

5.3 Ensaio da atividade hemaglutinante e inibição por açúcares simples e glicoproteínas 
 

Os resultados da atividade hemaglutinante das lectinas de U. flabellum (UFL) e C. 

isthmocladum (CiL-3) estão apresentados nas tabelas 4 e 5, respectivamente. 

 

Tabela 4 - Atividade hemaglutinante da lectina purificada de Udotea flabellum (UFL) frente a diferentes 

eritrócitos nativos e tratados com enzimas proteolíticas. 

Eritrócitos 
           Tratamento Enzimático 

Tripsina Papaína Nativo 

Coelho 2048 2048 1024 

Humano tipo A 1024 512 2 

Humano tipo B - 256 256 

Humano tipo O 1024 1024 512 

 

A lectina de Udotea flabellum mostrou maior potencial de aglutinação para 

eritrócitos de coelho tratados com enzimas proteolíticas, tripsina e papaína, com mesma 

intensidade, além de ter mostrado capacidade de aglutinar eritrócitos humanos do sistema 

ABO. UFL aglutinou mais intensamente eritrócitos humanos do tipo O, nativos e tratados 

com enzimas proteolíticas, seguidos de eritrócitos do tipo A e B. Os ensaios de aglutinação 

frente aos diversos eritrócitos testados evidenciam que a UFL não apresenta especificidade 

por tipo de eritrócitos.   

Uhlenbruck et al. (1992) reportaram que a lectina isolada de U. petiolata causou 

aglutinação positivas em hemácias humanas do sistema ABO, os resultados foram 

semelhantes aos obtidos no presente estudo com a UFL.  
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É importante salientar que devido terem sido isoladas apenas duas lectinas de 

algas marinhas verdes do gênero Udotea, não é possível proceder a uma discussão maior 

sobre a especificidade dessas lectinas, pertencentes a um pequeno grupo de algas, desde que 

esse gênero é composto de apenas 35 espécies distribuídas no ambiente marinho 

(ALGAEBASE, 2015).  

A atividade hemaglutinante da CiL-3 mostrou ser ativa apenas para eritrócitos de 

coelho tratados com enzimas proteolíticas (TABELA 5), não sendo capaz de aglutinar 

eritrócitos de coelho nativos e humanos do sistema ABO, nativos e tratados com enzimas 

proteolíticas.  

 

Tabela 5 - Atividade hemaglutinante da lectina purificada de Codium isthmocladum (CiL-3) frente a diferentes 

eritrócitos nativos e tratados com enzimas proteolíticas. 

Eritrócitos 
           Tratamento Enzimático 

Tripsina Papaína Nativo 

Coelho 8 4 - 

Humano tipo A - - - 

Humano tipo B - - - 

Humano tipo O                    - - - 

 

Em ambas as lectinas isoladas no presente trabalho, os resultados da atividade 

hemaglutinante frente a diferentes eritrócitos evidenciam mais uma vez que, em geral, as 

lectinas de algas marinhas têm mostrado aglutinar preferencialmente eritrócitos de coelho 

nativos e, em maior intensidade de atividade hemaglutinante quando tratados com enzimas 

proteolíticas (HORI et al., 1981, NAGANO et al., 2002). 

Diferentemente de lectinas do gênero Udotea, várias espécies do gênero Codium 

tem sido utilizadas para estudos de detecção e isolamento de lectinas, que em geral 

apresentam aglutinação preferencial para eritrócitos humanos do tipo A. As lectinas de C. 

fragile (LOVELESS; ROGERS, 1985), C. adherens, C. effusum, C. capitatum e C, 

platylobium (ROGERS et. al., 1994) apresentaram especificidade fina para eritrócitos 

humanos do tipo A1, embora algumas também apresentassem capacidade de aglutinar 

eritrócitos de coelho.   

Nossos resultados evidenciaram que a CiL-3 foi capaz apenas de aglutinar 

eritrócitos de coelho tratados com tripsina e papaína, mesmo resultado encontrado para a CiL-

2 (SILVA, 2013), enquanto que CiL-1 exibiu além da aglutinação contra hemácias de coelho, 

a especificidade para eritrócitos humanos do tipo B (RODIGUES, 2011). 



 59 

Os resultados dos estudos de inibição da atividade hemaglutinante frente a 

açúcares simples e glicoproteínas de UFL e CiL-3 estão apresentados nas tabelas 6 e 7, 

respectivamente. 

 

Tabela 6 - Inibição da atividade hemaglutinante da lectina de Udotea flabellum por açúcares simples e 

glicoproteínas. 

Açúcares simples CIM* 

Galactose  - 

Glicose - 

Manose - 

Frutose 

Arabinose 

Manitol 

N-acetil-D-glicosamina 

N-acetil-D-galactosamina                                   

- 

- 

- 

- 

- 

Metil-galactopiranosídeo - 

Metil-glicopiranosídeo - 

alfa-D-lactose - 

Glicoproteínas  

Mucina de estomago de porco (PSM) 2,5 µg mL
-1

 

Tiroglobulina 500 µg mL
-1

 

Fetuína - 

Ovoalbumina - 

               *Concentração inibitória mínima.  

 

A atividade hemaglutinante da UFL não foi inibida pelos açúcares simples 

testados, enquanto que das glicoproteínas utilizadas, apenas mucina de estômago de porco 

(PSM) e tiroglobumina, mostram possuir poder inibitório da atividade hemaglutinante da 

lectina, nas concentrações de 500 e 2,5 µg mL
-1

, respectivamente (TABELA 4).   

A tabela 7 demostra que a lectina de Codium isthmocladum (CiL-3) não foi 

inibida pelos vários açúcares simples testados, exceto para rafinose na concentração de 25 

mM e apenas para a glicoproteína mucina na concentração mínima de 7,81 µg mL
-1

. 

 

Tabela 7 - Inibição da atividade hemaglutinante da lectina de Codium isthmocladum (CiL-3) por açúcares 

simples e glicoproteínas. 

 

 

Açúcares simples CIM* 

Rafinose 25 mM 

4-nitrofenil β-galactopiranoside  

O-nitrofenil β-galactopiranoside - 

N-fenil; β-metil-galactopiranoside - 

2-nitrofenil β-galactopiranoside - 
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α-metil galactopiranoside - 

Lactose - 

Glucosamina - 

L-frutose - 

L-arabinose - 

Melibiose - 

L-ramnose - 

Galactose - 

ácido galactorônico - 

D-glicose - 

D-manose - 

D-frutose - 

D-arabinose - 

D-sacarose - 

Galactosamina - 

β-galactose - 

Ribose - 

β-metil-galacpyranosideo - 

Xilose - 

Maltose - 

O-fenil-β-D-galctopiranosideo - 

N-acetil-D-glicosamina - 

N-acetil-D-galactosamina - 

Glicoproteína  

Mucina de estomago de porco (PSM) 7,81 µg mL
-1

 

*Concentração inibitória mínima. 

 

Em geral, as lectinas isoladas de algas marinhas até o presente momento, têm 

mostrado que a atividade hemaglutinante é inibida na presença de oligossacarídeos 

complexos, frequentemente glicoproteínas e não por açúcares simples (ROGERS; HORI, 

1993; ROGERS et al., 1994;  SAMPAIO, et al., 1998a, SAMPAIO et al., 2002; NAGANO, 

2005; TEIXEIRA et al., 2012). 

Os estudos de inibição da atividade hemaglutinante das lectinas isoladas no 

presente trabalho também se comportaram da mesma forma. A UFL foi inibida fortemente 

pela glicoproteína mucina de estomago de porco, na concentração de 2,5 µg mL
-1

 e por 

tiroglobulina (500 µg mL
-1

). 

Uhlenbruck et al. (1992) mostraram que a lecina de Udotea petiolata  não 

apresentou inibição para vários mono e dissacarídeos testados até a concentração de 20 mM, 

tendo sua atividade hemagltuinante abolida apenas principalmente para as glicoproteínas, 

beta-glicoproteina, macro-globulina, e imunoglobulina A, Asialofetuína e transferrina, sendo 

que a substância inibitória mais potente foi a alfa-glicoproteina na concentração de 0,02 µM. 

Em contraste, as lectinas já isoladas das diferentes espécies de Codium (TABELA 

1), têm mostrado inibição por açúcares simples, particularmente os monossacarídeos 

derivados da galactose, N-acetil-galactosamina (GalNAc) que mostrou ser inibidor específico 
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das lectinas de C. fragile (LOVELESS; ROGERS, 1985); C. bursa e C. vermilara (ROGERS; 

FLANGU, 1991); C. adherens, C. effusum, C. capitatum e C. platilobium (ROGERS et. al., 

1994) e por N-acetil-glucosamina (GlcNAc) para a lectinas de C. tomentosum (FABREGAS 

et al., 1988) e C. girafa (ALVAREZ-HERNANDEZ et al., 1999).  

CiL-3 foi inibida apenas pelo trisacarídeo rafinose (galactose + glucose + frutose), 

na concetração de 25 mM, não sendo inibida pelas formas simples, glucose, galactose e 

frutose até na concentração de 50 mM. 

A especificidade inibitória da GalNAc evidenciada na lectinas de de C. fragile; C. 

bursa, C. adherens, C. effusum, C. capitatum e C. platilobium justificam os resultados 

apresentados por aqueles autores quanto a especificidade da atividade hemaglutinante contra 

sangue humana tipo A, desde o antígeno determinante do grupo sanguíneo humano A é a N-

acetil-galactosamina.  

Assim como CiL-3, várias lectinas isoladas do gênero Codium mostraram ser 

inibidas por glicoproteínas como mucina, fetuína, tiroglobulina e asialo-tiroglobulina 

(TABELA 1). Em trabalho de detecção da atividade hemaglutinante em algas marinhas 

coletadas no litoral dos Estados Unidos, Chiles e Bird (1989) reportaram que a atividade 

hemaglutinante na fração oriunda da precipitação com sulfato de amônio da alga C. taylori 

não apresentava inibição na presença de GalNAc e GlcNAc, tendo sua atividade abolida 

apenas pelas glicoproteínas lactoferrina e fetuína. Resultado semelhante foi observado por 

Dalton et al. (1995) com fração protéica pré-purificada de C. decorticatum. Em virtude, de 

não ocorrer inibição para GalNAc e GlcNAc em espécies de Codium podem sugerir uma nova 

classe de lectinas presente dentro do gênero. 

 

5.4 Caracterização físico-química das lectinas 

 

A pureza das lectinas de Udotea flabellum (UFL) e Codium isthmocladum (CiL-3) 

e a determinação da massa molecular aparente foram realizadas através de eletroforese em 

SDS-PAGE, conforme pode ser evidenciado nas figuras 8 e 9, respectivamente. 

O perfil eletroforético da UFL apresentou uma única banda com massa molecular 

aparente de 60 kDa e duas distintas bandas protéicas com massa molecular de 29 e 20 kDa, na 

presença do agente redutor β-mercaptoetanol (FIGURA 8). 
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1                            2                          

Figura 8 – SDS-PAGE da lectina UFL 

 

 

Gel eletroforese de 15% UFL. Poços: 1- Marcadores moleculares (Fosforilase b 97 kDa, BSA 66 kDa, 

Ovoalbumina 45 kDa, Ribonuclease 21,1 kDa,  Anidrade Carbônica 29 kDa e α- lactoalbumina 14,4 kDa); 2- Na 

presença do agente redutor β-mercaptoetanol.  

 

Embora não tenha sido possível determinar a massa molecular da UFL por 

cromatografia de exclusão molecular em coluna Sephacryl-S200, os dados de SDS-PAGE 

sugerem que essa lectina é um dímero composto de duas subunidades de 29 e 30 kDa, com 

massa aparente de 60 kDa. Dados parciais de espectometria de massas mostraram que a UFL 

apresentava massa de 60 kDa (Dados não publicados).  

A lectina isolada de U. petiolata  apresentou uma única banda de massa molecular 

de 65 kDa por SDS-PAGE, na presença de β-mercaptoetanol, com massa molecular nativa 

por filtração em Bio-Gel P-100 de 63 kDa, sugerindo assim que essa lectina é monomérica 

(UHLENBRUCK et al., 1992). 

Lectinas diméricas de algas marinhas têm sido evidenciadas como observados nas 

algas Gracilaria verrucosa (KANOH et al., 1992); Bryothamnion triquetrum (CALVETE et 
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al., 2000); Caulerpa cupressoides (BENEVIDES et al., 2001) e Bryopsis plumosa (KIM et 

al., 2005).  

Em SDS-PAGE, CiL-3 apresenta-se como uma única banda de aproximadamente 

20 kDa, na presença e ausência de β-mercaptoetanol (FIGURA 9).  

 

Figura 9 – SDS-PAGE da lectina CiL-3 
 

 

Gel eletroforese (12%) CiL-3. 1- Marcadores moleculares (Fosforilase b 97 kDa, BSA 66 kDa, Ovoalbumina 45 

kDa, Ribonuclease 21,1 kDa,  Anidrade Carbônica 29 kDa e α-lactoalbumina 14,4 kDa); Poços: 2 e 3 - Na 

ausência e presença do agente redutor β-mercaptoetanol, respectivamente 

 

Em geral, as lectinas isoladas de espécies do gênero Codium tem mostrado possuir 

massa molecular por SDS-PAGE em torno de 12-19 kDa, formado por subunidades 

monoméricas, como observado nas lectinas de C. bursa e C. vermilara (ROGERS; FANGLU, 

1991); C. platilobium (ROGERS et al., 1994); C. girafa (ALVAREZ-HERNANDEZ et al., 

1999) e C. isthmocladum (SILVA, 2013). 

Vários trabalhos têm evidenciado que, em geral, as lectinas de algas marinhas são 

proteínas de baixo peso molecular apresentando formas monoméricas (HORI; MIYAZAWA; 



 64 

ITO, 1990; ROGERS et al., 1993; AINOUZ et al., 1995; NAGANO et al., 2005; LEITE et 

al., 2005). 

Na figura 10 A UFL demonstrou ser uma proteína altamente termoestável e 

manteve sua atividade hemaglutinante inalterada após incubação a 90 ºC por 1 hora, 

possívelmente pela presença de pontes de sulfeto como visto no SDS-PAGE. Entretanto, a 

lectina teve sua atividade hemaglutinante reduzida para 87,5% após a incubação a 100 ºC, 

sendo está atividade reduzida quando exposta a mesma temperatura por um período de 3 

horas (dados não apresentados). Esse mesmo comportamento foi observado com a lectina de 

U. petiolata (UHLENBRUCK et al., 1992), mantendo a integridade da atividade 

hemaglutinante a temperatura de 95 ºC por 30 min. 

Diferentemente, a CiL-3 mostrou ser uma proteína menos termoestável,  

mantendo sua atividade hemaglutinante inalterada após incubação a 50 ºC por 1 hora. 

Contudo, a lectina teve sua atividade hemaglutinante reduzida para 50% após a incubação a 

60 ºC, perdendo totalmente sua capacidade de aglutinar eritrócitos de coelho tratados com 

tripsina a 100 ºC por 1 hora (FIGURA 10 B).  CiL-1 e CiL-2, mostraram ser resistentes a 

variação de temperatura, mantendo a integridade da atividade biológica  por 30 min a 80 ºC  e 

30 min a 60 ºC, respectivamente (RODRIGUES, 2011; SILVA 2013). 

 

Figura 10 – Efeito da temperatura na atividade hemaglutinante das lectinas de Udotea flabellum (A) e Codium 

isthmocladum (B) 
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Os resultados encontrados no presente trabalho estão, em geral, de acordo com 

aqueles encontrados para a maioria das lectinas de algas já isoladas e caracterizadas (HORI et 

al., 1990; AINOUZ et al., 1995; SAMPAIO et al., 1998; HAN et al., 2010; HUNG et al., 

2012). Várias lectinas isoladas de algas marinhas têm apresentado elevada resistência a 
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temperatura como pode ser observado nas lectinas isoladas de Hypnea japonica (HORI et al., 

1986), Bryothamnion triquetrum e B. seaforthii (AINOUZ et al., 1995), Eucheuma serra 

(KAWAKUBO et al., 1997), Hypnea musciformis (NAGANO et al., 2002), Vidalia 

obtusiloba (MELO et al., 2004), Tichocarpus crinitus (MALCHANOVA et al., 2010),  

Bryopsis plumosa, BPL-3 (HAN et al., 2011).  A estabilidade térmica de lectinas de algas 

marinhas pode estar relacionada com a natureza dos polipeptídeos de cadeia dupla incluindo a 

presença de pontes de sulfeto (NAGANO et al., 2002).  

A atividade hemaglutinante da UFL alcançaram seus valores mais altos no pH 6, 

indicando que esta é a faixa de pH ótimo para a atividade dessa lectina, sendo reduzida 

quando realizada em valores extremos de pH (FIGURA 11 A).  

CiL-3 também manteve a sua atividade hemaglutinante natural em uma pequena 

faixa de pH. A atividade hemaglutinante foi mais elevada em pH 5, indicando que essa faixa 

de pH é a ideal para a manutenção de sua atividade biológica, perdendo sua capacidade de 

aglutinar eritrócitos de coelho tratados com tripsina nos valores de pH alcalinos (FIGURA 11 

B). 

 

Figura 11 – Efeito do pH na atividade hemaglutinante das lectinas de Udotea flabellum (A) e Codium 

isthmocladum (B). 
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Em geral as lectinas de algas marinhas expressam mais eficientemente sua 

atividade hemaglutinante em torno do pH neutro, embora algumas lectinas tenham 

apresentado preferência por pH mais ácido, como pode ser observado nas lectinas de C. 

isthmocladum, CiL-1 e CiL-2 (RODRIGUES, 2011; SILVA, 2013).  

Kim et al. (2005) verificaram que a lectina “bryohealin”, foi fortemente 

influenciada pelo pH do meio, foi capaz de atuar na regeneração do protoblastos e gerar um 
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novo talo cenocítico algal na faixa de pH 8. A forte ligação entre organelas celulares não foi 

observada a um pH inferior a 6 ou superior a 10. Algas do gênero Ulva apresentaram uma alta 

atividade hemaglutinante em pH na faixa de 6-8 (LI et al., 2000; WANG et al., 2004). 

A atividade hemaglutinante de ambas as lectinas, UFL e CiL-3, não foi afetada 

após diálise contra a solução de EDTA 100 mM, evidenciando que as lectinas não são 

dependentes de cátions divalentes para manter a integridade da atividade hemaglutinante. 

 Interessantemente, Silva (2013) observou que a CiL-2 também não mostrou 

dependência de cátions enquanto que a CiL-1 (RODRIGUES, 2011) perdeu sua capacidade de 

aglutinar eritrócitos de coelho quando tratada com EDTA, recuperando a atividade na 

presença de ions cálcio.  

Esse especificidade por cátions divalentes da CiL-1 constrasta com o observado 

nas lectinas já isoladas do gênero Codium que não necessitam da presença de cátions para 

manter a integridade da atividade hemaglutinante após o tratamento com EDTA 

(LOVELESS; ROGERS, 1985; FABREGAS et al., 1988; ROGERS; FLANGU, 1991; 

ROGERS et al., 1994; ALVAREZ-HERNANDES, et al., 1999; PRASEPTIANGGA; 

HYRAYAMA; HORI, 2012), exceto o que foi observado com as lectinas das algas verdes 

Ulva lactuca (SAMPAIO, ROGERS; BARWELL, 1998b), U. laetevirens (SAMPAIO; 

ROGERS; BARWELL, 1996) e das algas vermelhas Ptilota filicina (SAMPAIO; ROGERS; 

BARWELL, 1998a), P. serrata (SAMPAIO et al., 1999)  

Em geral, as lectinas de algas têm mostrado não apresentar dependência de cátions 

divalentes para expressar a atividade hemaglutinante (ROGERS; HORI et al., 1993; 

SAMPAIO et al., 2002; LEITE et al., 2005; MOLCHANOVA et al., 2010).  

O tratamento dos géis de eletroforese da UFL e CiL-3 com o reagente de Schiff 

revelaram que essas lectinas não apresentam glicolisações (Dados não mostrados). 

Interesantemente, a lectina de U. petiolata mostrou ser glicosilada, contendo 3,4% de 

carboidratos neutros (UHLENBRUCK et al., 1992). Por outro lado, as lectinas já isoladas do 

gênero Codium são reportadas não apresentarem glicolisação. 

Os ensaios de cristalografia realizados com a UFL não foram efetivos até o 

momento da finalização deste trabalho, visto que não houve a formação de cristais nos 

diversos tampões testados, não sendo possível, portanto, à determinação da estrutura 

tridimensional da lectina através da cristalografia de raios X. 

Embora tenhamos dedicando um considerável trabalho com intuito de determinar 

a massa molecular e o sequenciamento das lectinas, UFL e CiL-3, através de espectrometria 

de massas, os resultados obtidos não foram conclusivos, o que não permitiu a apresentação 



 67 

dos resultados, necessitando portanto, de um estudo mais preciso para se determinar esses 

importantes parâmetros das lectinas. 

 

5.5 Avaliação da interação e toxicidade contra Artemia sp. 

 

Esse ensaio biológico foi realizado apenas com a UFL, que não apresentou 

toxicidade contra naúplios de Artemia sp. durante todo o período utilizado nos ensaios. A 

ausência de resultados com a CiL-3 foi devido a falta de cistos de Artemia de qualidade no 

mercado que podessem ser adquiridos. 

 

5.6 Atividade das lectinas sobre o crescimento bacteriano 

 

A UFL não foi capaz de inibir o crescimento planctônico com todos os micro-

organismos testados, assim como as lectinas presente em Codium isthmocladum, CiL-1, CiL-

2 e CiL-3. 

Os biofilmes foram analisados pela quantificação da biomassa (por coloração com 

violeta de cristal) e enumerando as células viáveis (unidades formadoras de colónias-UFC).  

A avaliação da formação de biofilmes, na presença das lectinas testadas, UFL, 

CiL-1, CiL-2 e CiL-3, após incubação por 24 horas estão apresentados nas figuras 12 e 13. 

 

Figura 12 - Efeito da lectina UFL sobre formação de biomassa em biofilmes de bactérias Gram-positivas 

*p <0,01 com relação ao controle. 
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Figura 13 - Efeito das lectinas (CiL-1, CiL-2 e CiL-3) presentes na alga marinha verde Codium isthmocladum 

sobre formação de biomassa em biofilmes de bactérias Gram-positivas. *p <0,05 com relação ao controle. 
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UFL não foi capaz de diminuir a biomassa do biofilme de S. aureus em 

todas as concentrações testadas (FIGURA 12 A), no entanto, a lectina apresentou uma fraca 

inibição nas concentrações intermediárias para S. epidermidis (FIGURA 12 B).  

Todas as lectinas isoladas de Codium isthmocaldum (CiL-1, CiL-2 e CiL-3) foram 

capazes de diminuir a biomassa do biofilme de S. aureus na maioria das concentrações 

(FIGURA 13 A), no entanto, somente a CiL-2 apresentou uma fraca inibição nas 

concentrações mais altas para S. epidermidis (FIGURA 13 B). 

O efeito das lectinas sobre o número de células viáveis dos biofilmes de bactérias 

Gram-positivas estão apresentados das figuras 14 e 15. 

 

Figura 14 - Efeito da lectina UFL sobre o número células viáveis dos biofilmes de bactérias Gram-positivas com 

relação ao controle. 
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Figura 15 - Efeito das lectinas CiL-1, CiL-2 e CiL-3 sobre o número células viáveis dos biofilmes de bactérias 

Gram-positivas *p <0,05 com relação ao controle. 

 

 

 

  

 

Os resultados demonstraram que a UFL também não apresentou redução 

significativa no número de células viáveis das bactérias Gram-positivas testadas (FIGURA 14 

A e B). 

Dentre as lectinas testadas isoladas da alga marinha verde Codium isthmocladum 

(CiL-1, CiL-2 e CiL-3), apenas a CiL-2 foi capaz de apresentar uma significativa redução no 

número de células viáveis de S. aureus  (FIGURA 15 A) e para S. epidermis (FIGURA 15 B). 

 

Com relação ao ensaio da capacidade de agregação de bactérias realizados no 

presente trabalho, os resultados estão apresentados na figura 16.  
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Figura 16 - Ensaio de aglutinação bacteriana da lectina CiL-3 contra Escherichia coli e Staphylococcus aureus e 

S. epidermidis.  

 

O controle (A, C e E) para E. coli, S. aureus e S. epidermidis, respectivamente. CiL-3 (B; D e F) após 2 h de 

contato a 37 °C com as bactérias E. coli, S. aureus e S. epidermidis, respectivamente. Os círculos vermelhos 

representam as agregações positivas das bactérias. 

 

UFL mostrou não ser capaz de causar agregação nas bactérias testadas (Dados não 

mostrados). Diferentemente, dentre as três lectinas isoladas de Codium isthmocladum, CiL-1, 

CiL-2 e CiL-3, os resultados evidenciam que, embora a CiL-3 não tenha apresentado 

aglutinação positiva com as células da bactéria Escherichia coli (FIGURA 16 B), revelou ser 
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efetiva na agregação das células formadora do biofilme de Staphylococcus aureus (FIGURA 

16 D) e S. epidermidis (FIGURA 16 F).  

Silva (2013) realizou ensaios semelhantes de aglutinação com as bactérias E. coli 

e S. aureus e verificou que CiL-1 aglutinou apenas as células de S. aureus. CiL-2 não foi 

capaz de aglutinar as células bacterianas testadas. Entretanto, A autora ressalta que esses 

resultados indicam que essas lectinas possuem perfil de reconhecimento diferente em seus 

domínios de ligação a carboidrato.  

A lectina isolada da alga vermelha Solieria filiformis foi eficiente ao inibir o 

crescimento de bactérias Gram-negativas Serratia marcescens, Salmonella typhi, Klebsiella 

pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Proteus sp. e Pseudomonas aeruginosa com uma 

concentração de 1000 µg mL
-1

 (HOLANDA et al., 2005). Foi postulado que a ligação da 

lectina com os receptores da superfície celular em bactérias Gram-negativas melhoraria as 

alterações no fluxo de nutrientes. Assim, poderia explicar o efeito bacteriostático e o 

envolvimento de tais interações da lectina em este efeito (CHEUNG et al., 2015). 

As lectinas de Bryothamnion triquetrum (BTL) e B. seaforthii (BSL) foram 

capazes de inibir significativamente a formação de biofilmes de cinco espécies de 

estreptococos, que é o principal gênero responsável pelo desenvolvimento da cárie dentária 

em estágios iniciais. Os ensaios de adesão foram realizados utilizando pérolas de 

hidroxiapatia banhadas com saliva e postas em contato com soluções contendo as lectinas 

marcadas com isotiocianato de fluoresceína, em seguida a microscopia de fluorescência foi 

aplicada para visualização do ensaio (TEIXEIRA et al., 2007). Similar adesão de lectina em 

cepas orais de estreptococos tem sido relatada como ligante a glicoproteína mucina MG2. 

Porém, mais estudos são necessários para uma definição mais clara das especificidades, 

afinidades, e a distribuição de diferentes adesões em bactérias que iniciam a colonização da 

superfície do dente (RUHL; SANDBERG; CISAR, 2004). 

Oliveira et al. (2008) estudaram a BTL-2 isolada da alga vermelha  Bryothamnion 

triquetrum que foi capaz de inibir 98% do crescimento da bactéria Gram-positiva Clavibacter 

michiganensis subs. Michiganensis (CMM), mas somente 9,8% do crescimento da bactéria 

Gram-negativa Xanthomonas axonopodis pv passiflorae (XAP). 

Vasconcelos e colaboradores (2014) avaliaram o potencial de lectinas de algas 

vermelhas B. seaforthii (BSL) e H. musciformis (HML) contra o crescimento planctônico, 

formação de biofilme em bactérias e fungos, os resultados mostraram que as lectinas HML e 

BSL causaram uma fraca inibição no crescimento em S. aureus, S. epidermidis e 

Pseudomonas aeruginosa. Apenas HML reduziu o crescimento de Klebsiella oxytoca na 
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concentração de 250 µg mL
-1

. Nenhuma das lectinas diminuiu o crescimento de fungos.  Os 

autores resaltam que as diferenças de concentração efetivas de lectinas na redução do 

crescimento bacteriano provavelmente resultam de diferenças entre as linhagens testadas 

assim como na especificidade das lectinas por carboidratos. 

O mecanismo pelo qual as lectinas exibem sua atividade antimicrobiana ainda não 

está bem esclarecido, atribui-se que a atividade antibacteriana sobre bactérias (Gram-positivas 

e Gram-negativas) ocorre através da interação das lectinas com componentes da parede 

celular bacteriana, incluindo ácidos teicóico e teicurônico, peptideoglicanos e 

lipopolissacarídeos (PAIVA et al., 2010; BOURNE et al., 1994). 

A defesa do hospedeiro começa com o reconhecimento de padrões moleculares de 

patógenos. Tais padrões moleculares são muitas vezes formados de componentes da parede 

celular de bactérias que abrigam cadeias de carboidratos específicos que não existem nos 

organismos hospedeiros. Após a infecção, o hospedeiro reconhece tais cadeias de carboidratos 

específicos do micróbio por suas lectinas. Tais lectinas podem funcionar como receptores de 

fagocitose, ou/e aglutininas (TAKANO et al., 2008). 

A capacidade de micro-organismos em formar agregados de células patogénicas é 

uma preocupação mundial. Com o objetivo de tentar remediar este problema, as empresas 

farmacêuticas associadas a grupos de pesquisa trabalham com empenho para o 

desenvolvimento de novas opções para o tratamento de infecções causadas por bactérias 

organizadas em biofilmes. (TEIXEIRA et al., 2012). 

A utilização de moléculas com potencial biotecnológico para por uma maior 

investigação e elucidação detalhada da estrutura/interação/relações das atividades das lectinas 

com fins de desenvolver novos agentes terapêuticos (CHEUNG et al., 2015). 

Dessa forma, estudos de caracterização estrutural das lectinas presentes nas algas 

marinhas verdes Udotea flabellum (UFL) e Codium isthmocladum (CiL-3) devem ser 

realizados, para melhor entender as interações em nível molecular ou celular, efetivando 

então, o potencial biotecnológico dessas lectinas. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Com a realização desse trabalho é possível concluir que duas novas lectinas foram 

isoladas e caracterizadas parcialmente das algas marinhas verdes Udotea flabellum (UFL) e 

Codium isthmocladum (CiL-3), coletadas no litoral do Estado do Ceará.  

As metodologias empregadas no presente trabalho foram ideais para as 

purificações, caracterizações parciais das lectinas presentes nas algas U. flabellum e 

C.isthmocladum.   

UFL não foi tóxica contra naúplios de Artemia sp., apresentando inibição positiva 

da biomassa nas concentrações intermediárias para S. epidermidis. CiL-1, CiL-2 e CiL-3 

foram capazes de diminuir a biomassa do biofilme de S. aureus, no entanto, somente a CiL-2 

apresentou inibição para S. epidermidis. 

Apenas a CiL-2 foi capaz de apresentar uma significativa redução no número de 

células viáveis de  bactérias Gram-positivas. 

CiL-3 não apresentou aglutinação positiva com as células da bactéria Escherichia 

coli, mas revelou ser efetiva na agregação das células formadora do biofilme de 

Staphylococcus aureus e S. epidermidis. 
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