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RESUMO 

 

Lectinas são (glico) proteínas com pelo menos um domínio não catalítico que podem se 

ligar específica e reversivelmente a carboidratos aglutinando células e/ou 

glicoconjugados. São ubíquas na natureza, presentes em todos os organismos. 

Comparando com lectinas de plantas terrestres, poucas lectinas de algas marinhas têm 

sido isoladas e caracterizadas, principalmente devido à dificuldade de obtenção de 

material suficiente para estudo. Entretanto, entre as lectinas de algas caracterizadas, 

observam-se proteínas com características bioquímicas diferentes. Várias lectinas do 

gênero Codium já foram isoladas e caracterizadas em algum detalhe. Em geral, possuem 

especificidade para GalNAc e/ou GlcNAc e glicoproteínas, mucina, fetuína e 

tiroglobulina, não dependem de cátions divalentes para exibir sua atividade e são 

compostas de subunidades de baixo peso molecular podendo apresentar formas 

oligoméricas. Neste trabalho objetivou-se isolar e caracterizar bioquimicamente duas 

lectinas isoladas da alga marinha verde Codium isthmocladum (CiL-1 e CiL-2), 

comparar suas características e avaliar a capacidade das duas lectinas de aglutinar 

células bacterianas e a toxicidade contra Artemia sp. As lectinas foram purificadas 

através da combinação de precipitação com sulfato de amônio e cromatografia de troca 

iônica. Entre as principais diferenças bioquímicas observadas foram: dependência de 

metais, oligomerização e estabilidade térmica. No entanto, ambas foram inibidas por 

Mucina e não por carboidratos simples. Quando comparada a sequência de aminoácidos 

de CiL-2, não houve similaridade com a sequência parcial da CiL-1 ou de qualquer 

outra sequência de lectinas de algas disponíveis nos bancos de dados. Somente CiL-1 

foi capaz de aglutinar células bacterianas enquanto que a CiL-2 apresentou toxicidade 

contra Artemia sp. após 48 horas de contato. Na avaliação da interação da lectina, os 

dados sugerem que a proteína reconhece as glicoproteínas presentes no trato digestório 

do microcrustáceo. O trabalho evidenciou que alga marinha verde C. isthmocladum 

Vickers possui pelo menos duas lectinas com sequência de aminoácidos distinta, 

mostrando respostas biológicas diferentes, onde a CiL-1 teve capacidade de aglutinar 

células bacterianas e a foi CiL-2 tóxica contra Artemia sp.  

 

Palavras-chave: Lectinas de algas. Espectrometria de massas. Caracterização físico-

química 

  



ABSTRACT 

 

Lectins are ubiquitous proteins or glycoproteins with at least one non-catalytic domain 

binding reversibly to a specific mono- or oligosaccharide. Lectins are ubiquitously 

distributed in plants, animals and microorganisms. Marine algal lectins have been 

isolated and characterized from only a few species and at a much slower pace since the 

first report, more than 40 years ago, of the haemagglutinating activity in these 

organisms. This paucity is mainly due to difficulties in obtaining sufficient material for 

study. However, among characterized lectins, proteins observed with different 

biochemical characteristics. Lectins from genus Codium have been isolated and 

characterized in some detail. In general, have specificity for GalNAc and/or GlcNAc 

and glycoproteins mucin, fetuin and thyroglobulin, have no requirement for metal ions 

and were composed by low molecular subunits and may present oligomerization. The 

present work deals with the purification and characterization of two lectins (CiL-1 and 

CiL-2) from green marine alga Codium isthmocladum, compare their characteristics and 

evaluate the ability in agglutinate bacterial cells and toxicity against Artemia. The 

lectins was purified by a combination of ammonium sulphate precipitation and ion-

exchange chromatography on a DEAE-Sephacel column. The main differences 

observed were the metal dependence, oligomerization state and thermostability. The 

amino acid sequence of CiL-2 showed no similarity with CiL-1 or other lectins from 

protein data bank. Only CiL-1 was able to agglutinate bacterial cells whereas CiL-2 

showed toxicity against Artemia after 48 hours. In the evaluation of lectin interaction, 

the data suggest that the CiL-2 recognizes the glycoproteins present in the 

microcrustacean digest tract. The work has shown that the marine green alga has at least 

two different lectins with differences in amino acid sequences, biochemical 

characteristics and biological response. 

 

 

Key words: Algae lectins. Purification and characterization. Mass spectrometry.  
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1.1 LECTINAS 
 

1.1.1 Histórico e definições  

 

Desde a primeira citação de uma proteína vegetal com capacidade de 

aglutinar eritrócitos por Peter Hermann Stillmark no final do século XIX (ricina), 

muitos trabalhos foram feitos com isolamento e purificação de lectinas (SHARON; LIS, 

2004). 

O termo fitohemaglutinina foi sugerido pela primeira vez por Elfstrand em 

1898, sendo utilizado para todas as proteínas de vegetais que aglutinassem células 

(VAN DAMME et al.1998). 

Na década de 1890, Paul Ehrlich estabeleceu vários dos princípios 

fundamentais da imunologia, especificidade da relação antígeno/anticorpo, o fenômeno 

da memória imunológica e a transferência da imunidade humoral de mãe para filho 

(SHARON; LIS, 2004). 

Em 1919, James Sumner purificou a partir das sementes de Canavalia 

ensiformes, através de técnica de cristalização, uma proteína que ele próprio nomeou de 

concanavalina A (ConA). Entretanto, somente em 1936, Sumner e Howell 

demonstraram que a concanavalina A aglutinava eritrócitos e também precipitava 

glicogênio de soluções. Eles também demonstraram que a hemaglutinação era inibida 

por sacarose, assim evidenciando pela primeira vez a especificidade das lectinas por 

açúcares (SHARON; LIS, 2004). 

Outro marco na história das lectinas vegetais ocorreu na década de 1960, 

quando Petter C. Nowell demonstrou que a lectina de Phaseolus vulgaris (PHA) possui 

atividade mitogênica em linfócitos. Essa descoberta impactou estudos sobre imunologia, 

pois até aquele momento acreditavam-se que os linfócitos eram células incapazes de se 

dividir ou se diferenciar em outros tipos celulares (SHARON; LIS, 2004). 

A primeira definição para lectina foi proposta por Boyd; Shapleigh (1954), 

que usaram o termo lectina do latim “legere”, que significa “selecionar” para classificar 

um grupo de proteínas isoladas de plantas superiores capazes de aglutinar células e/ou 

precipitarem polissacarídeos e glicoproteínas. 

Muitas definições foram sugeridas de acordo com que se elucidavam novas 

características dessas proteínas. Dentre as definições mais citadas está a sugerida por 
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Goldstein et al. (1980) que definiram lectinas como sendo proteínas ou glicoproteínas 

de origem não imune que aglutinam células e/ou precipitam glicoconjugados. O termo 

“de origem não imune” é devido ao fato de algumas lectinas estarem presentes no 

sistema imunológico, porém a síntese da lectina não se dá em resposta a um estímulo do 

mecanismo de defesa, o que as diferencia de imunoglobulinas, além do que as lectinas 

podem ser isoladas de microrganismos que são desprovidos de sistema imunológico, 

como as bactérias (SHARON; LIS, 2004). 

Outra definição bastante aceita e utilizada foi proposta por Peumans e Van 

Damme, que diz que lectinas são (glico) proteínas que possuem pelo menos um domínio 

não catalítico que podem se ligar de maneira específica e reversível a mono ou 

oligossacarídeos, podendo ter a capacidade de aglutinar eritrócitos ou outras células, 

não apresentando atividade enzimática contra os seus ligantes (PEUMANS; VAN 

DAMME, 1995). Eles ainda classificaram as lectinas quanto a sua estrutura dividindo-

as em três grupos: merolectinas, hololectinas, quimerolectinas. 

Merolectinas são proteínas que possuem um único domínio de ligação a 

carboidratos, são pequenas e por serem monovalentes são incapazes de precipitar 

glicoconjugados e aglutinar células. As hololectinas representam o grupo de lectinas 

que possui dois ou mais sítios de ligação a carboidratos sendo idênticos ou muito 

homólogos. São, por definição, di ou polivalentes, portanto capazes de aglutinar células 

e precipitar glicoconjugados. As quimerolectinas são caracterizadas por possuírem, 

além do sítio de ligação a carboidratos, outro sítio de ligação que pode ter uma atividade 

catalítica, ou atividade biológica, atuando independentemente do sítio de ligação a 

carboidrato. Dependendo do número de sítios de ligação a carboidratos, as 

quimerolectinas podem se comportar como merolectinas ou hololectinas, podendo ou 

não apresentar atividade hemaglutinante (PEUMANS; VAN DAMME, 1995). Van 

Damme et al. (1998) sugeriram a introdução de mais um grupo de lectinas, as 

superlectinas. Como as hololectinas, as superlectinas possuem pelo menos dois 

domínios de ligação a carboidratos, no entanto reconhecem açúcares estruturalmente 

diferentes.  As superlectinas podem também ser consideradas como um grupo especial 

composto por duas quimerolectinas com domínios de ligação a carboidratos 

estruturalmente e funcionalmente diferentes. 

Desde a primeira detecção de hemaglutininas em vegetais, somente em 1919 

James Summer obteve a primeira lectina pura isolada de sementes de Canavalia 



18 
 

ensiformis, a qual ele chamou de concanavalina A (Con A) (SHARON; LIS, 2004), uma 

das lectinas mais estudas até hoje.  

 

 

1.2 OCORRÊNCIA  

 

Lectinas são ubíquas, presentes em todos os organismos desde os mais 

simples aos mais complexos (LIS; SHARON, 1998), sendo isoladas em diferentes 

organismos, como nas lectinas isoladas do cordão umbilical humano (KANEKO et al., 

1990), do coral Gerardia savaglia (BALZARINI, 2006), em cianobactéria 

Oscillatoria agardhii (SATO et al., 2000), da microalga de água doce Chlorella 

pyrenoidosa (CHU; HUANG; LING, 2006), do anelídeo marinho Serpula vermicularis 

(MOLCHANOVA et al., 2007); da hemolinfa do camarão Fenneropenaeus merguiensis 

(RITTIDACH; PAIJIT; UTARABHAND, 2007); de ovos do teleósteo Tribolodon 

brandti (JIMBO et al., 2007), do bivalve marinho Macoma birmanica (ADHYA; 

SINGHA; CHATTERJEE, 2009), de insetos como da mosca doméstica Musca 

domestica (CAO et al. 2010), em sementes de Platymiscium floribundum (PEREIRA-

JUNIOR et al., 2011) e em algas, Aglaothamnion oosumiense (HAN et al., 2012a). 

Em microorganismos como bactérias e vírus, as lectinas desempenham 

importantes funções na patogenicidade destes organismos, participando dos processos 

de adesão celular (GLICK et al.,1991). 

Embora tenha aumentado o número de estudos de lectinas isoladas de 

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

de plantas podendo ser encontradas em frutos, folhas, caules e sementes, onde há maior 

concentração dessa proteína, podendo chegar até 10% do peso total da semente (VAN 

DAMME; PEUMANS, 1995). Em plantas, as lectinas podem atuar contra micro-

organismos fitopatogênicos e insetos, bem como contra animais herbívoros. Também se 

propõe que as lectinas estão envolvidas na relação simbiótica entre as plantas 

leguminosas e as bactérias fixadoras de nitrogênio (SHARON; LIS, 2004). Por outro 

lado, podem interagir com metabólitos secundários, servir como carreadoras de 

moléculas hidrofóbicas, como alguns hormônios vegetais, e podem estar envolvidas no 

processo de defesa da plântula durante a fase de maturação (DELATORRE et al., 2007). 
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1.3 LECTINAS DE ALGAS MARINHAS  

 

Em comparação aos estudos realizados com lectinas de plantas terrestres, 

poucas lectinas de algas marinhas têm sido isoladas e caracterizadas, seguindo um ritmo 

lento desde a primeira demonstração da atividade hemaglutinante em extratos de algas 

em 1966 por Boyd et al., (1966). Isto se deve, em parte, à dificuldade de se obter 

quantidade de lectinas que sejam suficientes para os estudos (ROGERS; HORI, 1993). 

Dentre os trabalhos realizados no isolamento de lectinas de algas marinhas, 

a maior parte se concentra em espécies pertencentes às classes, Chlorophyceae e 

Rhodophyceae, havendo somente um trabalho relatado com uma espécie da classe 

Phaeophyceaa. Isso se deve à grande ocorrência de compostos fenólicos nas espécies 

dessa classe acarretando em falsos positivos na detecção da atividade hemaglutinante, 

(ROGERS; LOVELESS, 1991). De maneira geral, muitos autores descrevem as lectinas 

de algas marinhas como sendo biomoléculas de baixo peso molecular, que se mantém 

na forma monomérica mesmo em altas concentrações, não dependentes de cátions 

divalentes para exibir a sua atividade, que possuem afinidade por carboidratos 

complexos e/ou glicoproteínas, ponto isoelétrico na faixa ácida e grande quantidade de 

aminoácidos ácidos (HORI et al.,1990; ROGERS; HORI, 1993; AINOUZ et al., 1995). 

Estudos com lectinas isoladas das algas marinhas vermelhas Gracilaria bursa-pastoris 

(OKAMOTO et al., 1990), Solieria filiformis (BENEVIDES et al., 1996), Ptilota 

filicina (SAMPAIO et al., 1998b), P. serrata (SAMPAIO et al., 1999), Amansia 

multifida (COSTA et al., 1999) e Bryothamnion triquetrum (CALVETE et al., 2000) 

demonstraram que estas proteínas possuem elevados teores de aminoácidos ácidos e 

hidrofóbicos, baixas concentrações de aminoácidos básicos e sulfurados; não 

dependentes de cátions divalentes para exibirem atividade hemaglutinante, exceto para 

as lectinas de Ptilota filicina e P. serrata,. Outra característica de lectinas de algas é a 

elevada estabilidade térmica (NAGANO et al., 2002), e a presença de isoformas 

(CALVETE et al., 2000, HORI et al., 2000, COSTA et al., 1999, MEDINA-

RAMIREZ; GIBBS; CALVETE, 2006; NASCIMENTO-NETO et al., 2012).   

Até o momento, há poucas lectinas caracterizadas com   informações sobre a 

sequências de aminoácidos (completas ou parciais), sendo as lectinas das algas 

vermelhas dos gêneros Ptilota (SAMPAIO et al., 1998b; SAMPAIO et al., 1999; 

SAMPAIO et al., 2002), Bryothamnion (CALVETE et al., 2000; NASCIMENTO-
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NETO et al., 2012), Hypnea (HORI, MATSUBARA, MIYAZAWA, 2000; NAGANO 

et al., 2005), Griffitshia sp. (MORI et al., 2005), Eucheuma (KAWAKUBO et al., 

1999; HORI et al., 2007), Amansia  multifida (SILVA, 2010), Gracilaria fisheri 

(SUTTISRISUNG et al., 2011), Aglaothamnion (HAN et al., 2012b), e  das algas 

verdes Enteromorpha prolifera (AMBROSIO et al., 2003), Ulva  (WANG et al., 2004; 

ISHIHARA; SHIMADA, 2009), Bryopsis (NIU et al., 2009; HAN et al., 2010; HAN et 

al., 2012a) e Codium barbatum (PRASEPTIANGGA; HIRAYAMA; HORI, 2012). 

Mesmo com poucas informações sobre estrutura primária de lectinas de 

algas, os resultados que têm sido obtidos vêm apontando diferentes famílias de lectinas 

nas váriase espécies de algas (TEIXEIRA et al., 2012). Em algas marinhas vermelhas, a 

lectina de Bryothamnion triquetrum (BTL) foi a primeira ter a estrutura primária 

determinada (CALVETE et al., 2000). No mesmo ano, Hori et al. (2000) relataram a 

estrutura primária da aglutinina de Hypnea japonica (HJA). As comparações de 

sequências das estruturas primárias revelam uma similaridade entre a BTL e HJA e 

também com a hemaglutinina de B. seaforthii (BSL) (MEDINA-RAMIREZ; GIBBS; 

CALVETE, 2006). De fato, estas lectinas constituem a primeira família de lectinas 

algas marinhas vermelhas.  

Com base na identidade entre as lectinas de Hypnea cervicornis e H. 

musciformis (HCA e HML) e nas diferenças apresentadas nas sequências de 

aminoácidos em comparação com BTL/HJA/BSH, Nagano et al. (2005) sugeriram que 

HCA/HML constituiria uma nova família lectina de algas marinhas. Por outro lado, as 

lectinas isoladas a partir das algas marinhas vermelhas Eucheuma serra, E. 

amakusaensis e E. cottonii (KAWAKUBO et al., 1999) exibiram massa molecular 

aparente de 28 kDa, são proteínas monoméricas, e as duas ultimas espécies apresentam 

a sequência N-terminal semelhante com a sequência completa de aminoácidos da 

isoaglutinina 2 de E. serra (ESA-2) (HORI et al., 2007). Além disso, a sequência de 

aminoácidos de ESA-2 apresentou a presença de quatro domínios repetidos em sua 

estrutura primária. Estes dados sugerem que as lectinas de espécies do gênero 

Eucheuma podem ser agrupadas em uma terceira família das lectinas de algas. Por outro 

lado, a sequência de aminoácidos da lectina da alga vermelha Griffthisia sp. (MORI et 

al., 2005) apresenta similaridade com a lectina de planta terrestre (Artocarpus 

integrifolia).  
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A estratégia experimental utilizada para a determinação das estruturas 

primárias de lectinas de algas vermelhas foi uma combinação da sobreposição de 

sequências de peptídeos obtidos por degradação de Edman e espectrometria de massa.  

Nas algas marinhas verdes, a primeira estrutura primária determinada foi a 

da lectina de Ulva pertusa (UPL-1), uma proteína com 23 kDa, e através da clonagem 

do cDNA, mediante amplificação rápida de extremidades do cDNA (RACE). A análise 

da sequência do gene upl1 mostrou 1084 pares de base codificando um precursor de 203 

aminoácidos (WANG et al., 2004). Ichihara, Arai e Shimada (2009) relataram a 

presença de uma proteína de 19 kDa expressa em condições estritamente de água doce 

na alga verde Ulva limnetica. E esta proteína, denominada ULL, foi identificada e 

sequenciada através clonagem de cDNA, mostrando identidade de 30% com a UPL-1. 

No entanto, a ULL deve ser considerada como uma “lectina-like”, pois a atividade 

hemaglutinante ainda não foi caracterizada. UPL-1/ULL não mostraram similaridade de 

sequência de aminoácidos com lectinas de planta nem lectinas animais.  

Kim et al. (2005) estudando a alga marinha verde Bryopsis plumosa relataram 

que quando as celulas cenocíticas foram injuriadas e o conteúdo celular expelido, as 

organelas celulares se agregavam rapidamente para a formação de protoplasto. Os 

autores demonstraram que o processo foi mediado por uma lectina, bryohealina, 

específica por GlcNAc e GalNAc. A estrutura primária de bryohealina (YOON et al., 

2008) e da lectina de B. hypnoides (NIU et al., 2009) não apresentaram similaridade 

com lectinas de plantas, mas se assemelhavam com lectinas animais que possuem 

domínios característicos de ligação à fucose. Além disso, a alga verde B. plumosa 

possui outras três lectinas descritas. A lectina específica a manose de 17 kDa (BPL-2) 

(HAN et al., 2010) foi caracterizada e os autores não encontraram homologia nos 

bancos de dados de proteínas. A BPL-3 (HAN et al., 2011) possui especificidade para 

N-acetil-D-galactosamina/N-acetil-D-glicosamina, mesma especificidade de açúcar de 

bryohealina. No entanto, na comparação das estruturas primárias de bryohealina e BPL-

3 ficou evidenciado que são proteínas completamente diferentes. As análises de 

sequência de BPL-3 mostraram que ela pertence ao grupo de lectina H de caracóis da 

espécie Helix pomatia. A quarta lectina descrita, denominada BPL-4, específica para 

GlcNAc/GalNac, apresenta 60% de similaridade da sequência de aminoácidos com a 

BPL-3 (HAN et al., 2012).   



22 
 

Sato et al. (2011) determinaram a sequência de aminoácidos da lectina 

isolada da alga marinha verde Boodlea coacta. A proteína consiste em 3 domínios 

repetidos internos, cada domínio contendo um “motif” de sequência semelhante ao sítio 

de ligação a carboidratos da lectina da planta terrestre Galanthus nivalis.   

A primeira estrutura primária relatada de uma lectina do gênero Codium foi 

a isolada de C. barbatum (CBA),  que não apresentou afinidade para 

monossacarídeos, sendo constituída de um dímero de 18 kDa e sequência de 

aminoácidos não mostrou similaridade com outras lectinas. (PRASEPTIANGGA; 

HIRAYAMA; HORI, 2012).  

Diferente da estratégia experimental utilizada para as algas marinhas 

vermelhas, as estruturas primárias das lectinas de algas verdes foram determinadas 

principalmente através com a combinação da determinação do N-terminal por 

degradação de Edman e clonagem de cDNA. 

Em conjunto, os resultados sobre estruturas primárias de lectinas de algas 

marinhas apontam para características comuns como a presença de resíduos de cisteína 

ou a duplicação interna de domínios. Cabe destacar que em um mesmo gênero, ou 

espécie, pode-se encontrar lectinas diferentes, como no caso das lectinas de Hypnea 

cervicornis e H. musciformis (Costa Atlântica do Brasil), que diferem da lectina de H. 

japonica (Costa do Pacifico no Japão), evidenciando a existência de diferentes lectinas 

em espécies do mesmo gênero que habitam ecossistemas distantes. 

 

 

1.3.1 Lectinas de algas do gênero Codium 

 

As algas marinhas verdes do gênero Codium pertencem ao Filo 

Chlorophyta, Sub-filo Tetraphytina, a Classe Bryopsidophyceae e Família Codiaceae. 

São constituídas por talo cenocítico, filamentos tubulares contínuos sem divisão celular, 

se comportando como uma célula gigante com vários núcleos e cloroplastos 

(BARSANTI; GUALTIERI, 2006). Podem ser comumente encontrada nas Américas do 

Sul, Central e do Norte, Europa e África, em regiões do mesolitoral em zonas de recifes 

entre marés (ALGAEBASE, 2013) 

Muitas lectinas do gênero Codium já foram isoladas e caracterizadas em 

algum detalhe. Em termos gerais essas lectinas apresentaram características semelhantes 

http://algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4358
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entre si, dentre elas, a especificidade para GalNAc e/ou GlcNAc,  bem como para as 

glicoproteínas mucina e fetuína. Na sua maioria, são proteínas ácidas, não dependentes 

de cátions para exibir sua atividade. Compostas de subunidades pequenas podendo 

apresentar ou não formas oligoméricas. Dentre as lectinas de Codium isoladas somente 

uma, lectina de C. barbatum (CBA), tem sua sequência de aminoácidos elucidada 

(PRASEPTIANGGA; HIRAYAMA; HORI, 2012). Na tabela 3 estão representadas as 

espécies de Codium que possuem lectinas isoladas e suas principais características 

físico-químicas.  

As lectinas do gênero Codium são alvos interessantes para serem aplicadas 

como reagentes bioquímicos e clínicos, bem como para fornecer uma perspectiva sobre 

a evolução molecular de lectinas do reino vegetal (PRASEPTIANGGA; HIRAYAMA; 

HORI, 2012). Entre as aplicações das lectinas do gênero Codium podemos citar os 

exemplos da lectina isolada de C. tomentosum que foi capaz de diagnosticar 

polimorfismo de glicoproteínas do soro humano (FABREGAS et al.,1988). A lectina de 

C. fragile aglutinou preferencialmente células tumorais do tipo FM3A de ratos (HORI, 

MIYAZAEA, ITO, 1986). A lectina de C. fragile foi a primeira lectina de alga marinha 

utilizada para aplicações em testes histoquímicos (GRIFFIN et al.,1995). Em estudos 

com a lectina de C. fragile ssp tomentosoides observou-se que a lectina tinha afinidade 

preferencial para o antígeno Forssaman, um tipo de marcador de câncer (WU et 

al.,1997)



24 
 

Tabela 1. Características de lectinas isoladas de algas marinhas verdes do gênero Codium. 

*mep – mucina de estômago de porco; NT- não testado;

Espécie 

Massa molecular  (Daltons) Especificidade  

a grupo 

sanguíneo 

Inibição 

Oligomerização pI Referência 

SDS-PAGE 
Exclusão 

molecular 
Monossacarídeo Glicoproteína 

C. adherens  - 65.800 A1 GalNAc Mep*/fetuína - - ROGERS et al. 1994. 

C. arabicum - - Não GalNAc/  GclNAc Mep*/fetuína - - ROGERS; FLANGU, 1991. 

C. barbatum 18.000 -  - 
Tiroglobulina 

Asialo-Tiroglobulina 
Dímero  

PRASEPTIANGGA; 
HIRAYAMA; HORI, 2012. 

C. bursa 14.000 18.400 A1 GalNAc NT Monômero 3,47 ROGERS; FLANGU, 1991. 

C. capitatum 12.100 62.900 A1 GalNAc Mep*/fetuína Tetrâmero - ROGERS et al. 1994. 

C. effusum 11.600 13.900 A1 GalNAc  Monômero - ROGERS et al.,1994 

C. fragile ssp 
atlanticum 

15.000 60.000 A1 GalNAc NT Tetrâmero 3,8 
LOVELESS; ROGERS, 
1985. 

C. fragile ssp 

tomentosoides 
15.000 60.000 A1 GalNAc NT Tetrâmero 3,8 

LOVELESS; ROGERS, 

1985. 

C. giraffa 17.000  - GalNAc  Monômero 6,4 
ALVAREZ-HERNÁNDEZ  
et al.,1999. 

C. platylobium 13.500 12.800 - GalNAc Mep*/fetuína Dímero - ROGERS et al. 1994. 

C. taylori - - - GalNAc - - - ROGERS; FLANGU, 1991. 

C. tomentosum 15.500 - - GclNAc - Dímero 
4,01/ 
4,64 

FABREGAS  et al.,1988. 

C. vermilara 17.800 -- - - - Dímero  ROGERS et al.,1994. 
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1.3.2 Aplicações na biotecnologia 

 

Lectinas são proteínas capazes de reconhecer carboidratos sem modificá-los. 

Estudos com essas proteínas sugerem que essa interação proteína-carboidrato seja uma 

forma de decodificar a informação contida nos glicoconjugados. Essas proteínas podem 

interagir com diversas moléculas dos fluidos biológicos e receptores de superfície 

celular. Além disso, podem substituir os ligantes naturais e ativar as células, através das 

diferentes vias de sinalização intracelular. 

Ainda não é bem entendida a maneira que a interação mediada por lectinas 

age sobre as funções celulares, porém, a lista de processos nos quais estão envolvidas 

abrange os mais variados fenômenos biológicos, tais como: processos de 

reconhecimento celular, sinalização, na destinação intracelular de proteínas 

recentemente sintetizadas, controle de rotas intracelulares de glicoproteínas, defesa 

contra patógenos, adesão celular e fagocitose, trazendo grande interesse das mais 

diversas áreas de estudo sobre essas proteínas (SELL; COSTA, 2000; NELSON; COX, 

2006). 

Diferentes trabalhos de isolamento e caracterização tendo essas moléculas 

como alvo de estudo, já relataram algumas atividades biológicas bem como a sua 

participação em rotas metabólicas em diversos organismos, incluindo fungos, bactérias, 

vírus, algas, animais e plantas (SINGH; SARATHI, 2012). 

Quando se aborda aplicações biológicas para lectinas, as lectinas de algas 

marinhas são especialmente interessantes, devido as suas características físico-químicas 

que tornam essas moléculas bastante vantajosas frente à lectinas de outros organismos 

pois provavelmente induziria menor imunogenicidade. São estáveis, com elevada 

seletividade para carboidratos complexos e glicoconjugados presentes na superfície 

celular (NAGANO et al., 2002). Estudos mostram que as lectinas de algas possuem 

grande potencial na farmacologia e biotecnologia, possuindo atividade antiviral em 

quantidades muito pequenas variando entre picomol e nanomol (ZIOLKOWSKA; 

WLODAWER, 2006).  

Algumas atividades biológicas de lectinas de algas estão listadas na tabela 1 

evidenciando as diversas aplicações dessas moléculas na biotecnologia. 
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Tabela 2.  Atividades biológicas de lectinas de algas marinhas 
Aplicação biológica Referência 

Atividade Antibiótica  

Euchema serra, Galaxaura marginata LIAO et al.,2003 

Pterocladiella capillacea SILVA et al. 2010 

Solieria filiformis HOLANDA et al. 2005 

Atividade anti – HIV  

Griffithsia SP MORI et al. 2005; BALZARINI, 2006 

Atividade antiinflamatória  

A. multifida NEVES et al. 2007 

Caulerpa cupressoides VANDERLEI et al. 2010 

Hypnea cervicornis BITENCOURT et al. 2008 

Pterocladiella capillacea SILVA et al. 2010 
Atividade antinociceptiva  

Amansia multifida NEVES et al.,2007 

Bryothamnion seaforthii, B. triquetrum VIANA et al.,2002; VIEIRA et al.,2004 

C. cupressoides VANDERLEI et al.,2010 

H. cervicornis BITENCOURT et al. 2008 

P. capillacea SILVA et al. 2010 

Atividade inseticida  

Gracilaria ornata LEITE et al. 2005 

Atividade mitogênica para linfócitos de ratos  

Eucheuma serra KAWAKUBO et al. 1997 

Cicatrização   

B. seaforthii NASCIMENTO-NETO et al. 2012 

Indução da morte celular de células cancerígenas  

Eucheuma serra SUGAHARA et al. 2001 

Indução da migração de neutrófilos  

A. multifida, B. seaforthii, B. triquetrum, Gracilaria caudata NEVES et al. 2001 

H.cervicornis FIGUEREDO et al. 2010 

Inibição da formação de biofilme  

B.seaforthii, B. triquetrum  TEIXEIRA et al. 2010 

Liberação de óxido nítrico  

B. seaforthii LIMA. et al.2010 

H. cervicornis FIGUEREDO et al.,2010 

Reconhecimento de células cancerígenas  

B. seaforthii, B. triquetrum PINTO et al. 2009 

Regulador de resposta imunológica  

A. multifida LIMA et al. 1998 

 

Estudos para compreensão da função biológica de lectinas presentes nos mais 

diversos organismos ainda não foram suficientes para esclarecer a função fisiológica 

endógena da lectina. 

Até o momento ainda não se tem muitos trabalhos evidenciando as funções 

das lectinas nas algas. Alguns trabalhos de lectinas de algas marinhas sugerem que 

algumas lectinas do gênero Bryopsis estão envolvidas na regeneração do protoplasto 
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(YOON et al., 2008; NIU et al., 2009) e que algumas lectinas de algas vermelhas 

podem estar envolvidas no processo reprodutivo da alga (HAN et al., 2012b). 

 

 

1.3.3 Alga marinha verde Codium isthmocladum Vickers  

 

A atividade hemaglutinante foi detectada inicialmente em espécies coletadas 

na costa do estado do Ceará por Ainouz et al. (1991). Apresentando aglutinação 

específica para eritrócitos humanos do Tipo B. Posteriormente, uma lectina de C. 

isthmocladum foi parcialmente isolada e caracterizada, possuindo massa molecular de 

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

especificidade para sangue humano do tipo B e inibida preferencialmente por GalNAc 

(RODRIGUES, 2011).  

Observando as características da lectina (CiL-1) isolada por Rodrigues 

(2011), viu-se que esta lectina era bem diferente das outras lectinas de algas do gênero 

Codium até então isoladas e caracterizadas. Assim, no intuito de se estudar mais a fundo 

a CiL-1, procurou-se reproduzir o protocolo descrito por Rodrigues (2011) e assim 

também pode-se observar que o extrato algal poderia ter mais de uma lectina. Alguns 

trabalhos com lectinas de algas verdes já reportaram que pode haver mais de uma 

lectina com características físico-químicas bastante distintas em algas de talo cenocítico 

pertencente à Classe Bryopsidophyceae (KLOCHKOVA et al. 2005; KIM et al. 2005). 

Assim houve o interesse de investigar melhor a presença dessas lectinas na alga marinha 

verde C. isthmocladum bem como caracterizá-las.  

 

 

 

  

http://algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4358


28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
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2.1 OBJETIVOS GERAIS  

 

Caracterizar uma nova lectina presente na alga marinha verde Codium isthmocladum 

(CiL-2), bem como avaliar seu potencial antimicrobiano e sua toxicidade. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Purificar uma nova lectina da alga marinha verde Codium isthmocladum (CiL-

2); 

 Comparar as características bioquímicas entre a nova lectina purificada com a 

lectina previamente isolada de Codium isthmocladum (CiL-1) através de: 

o Estabilidade térmica, 

o Dependencia de metais, 

o Massa molecular por espectrometria de massas. 

 Determinar a sequência de aminoácidos da CiL-2 por espectrometria de massas 

sequencial MS/MS; 

 Avaliar a capacidade da CiL-2  aglutinar células bacterianas das espécies 

Escherichia coli e Staphylococcus aureus; 

 Avaliar a toxicidade de CiL-1 e CiL-2 lectina contra Artemia sp.; 

 Avaliar a interação da CiL-2 com microcrustáceo Artemia sp. 
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MÉTODOS 
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3.1 ALGA MARINHA 

 

A alga marinha verde Codium isthmocladum foi coletada na praias do 

Paracuru, município de Paracuru e na praia do Pacheco, município de Caucaia, 

Fortaleza – Ce, na maré baixa, transportadas para o laboratório, limpas de epífitas, 

lavadas e congeladas a -20°C para posterior utilização. 

 

 

3.2 PURIFICAÇÃO DAS LECTINAS DE Codium isthmocladum (CiL-1 e CiL-2) 

 

3.2.1 Extração e fracionamento das proteínas 

 

A alga foi cortada em pedaços de aproximadamente 0,2 cm de 

comprimento, com auxílio de uma tesoura, e submetida a extração protéica em tampão 

acetato de sódio 50 mM pH 5,0 contendo NaCl 1M, na proporção 1:3 (p:v) por 16 

horas. O material foi filtrado em nylon, centrifugado a 9000 x g por 20 minutos a 4 °C. 

O sobrenadante, denominado extrato total, foi submetido à precipitação com sulfato de 

amônio a 40% 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 (fração 40-

100%), foi dialisado exaustivamente contra água destilada e posteriormente contra 

tampão fosfato 20 mM, pH 7,0 (PB) para utilização na cromatografia.  

 

 

3.2.2 Cromatografia de troca iônica em coluna de DEAE-Sephacel  

 

A fração 40-100 equilibrada em PB foi submetida à cromatografia de troca 

iônica em coluna de DEAE-Sephacel (1,0 x 5,0 cm), previamente equilibrada com o 

mesmo tampão. As proteínas que não interagiram com a coluna foram lavadas com o 

tampão de equilíbrio e as proteínas adsorvidas foram eluídas com o mesmo tampão de 

equilíbrio com 0,4 M; 0,5 M e 1M de NaCl. Frações de aproximadamente 1,5 mL foram 

coletadas manualmente, sendo o fluxo obtido por gravidade, e monitoradas a 280 nm.

As frações referentes a cada pico obtido foram reunidas, dialisadas 

exaustivamente contra água destilada, avaliada a atividade hemaglutinante e então, 

liofilizadas.  
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3.2.3 Atividade Hemaglutinante  

 

A atividade hemaglutinante foi realizada com eritrócitos de coelho a 3%, 

com ou sem tratamento enzimático, usando as enzimas papaína e tripsina (AINOUZ et 

al.,1992). O sangue foi retirado de coelhos saudáveis mantidos no biotério do 

Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Ceará. 

Os ensaios foram realizados em placas de micro titulação de 96 poços com 

fundo em “V”. As amostras, em diluições seriadas, foram diluídas em cada poço, com 

50 µL, (1:2, 1:4, 1:8 ...) em Tris-HCl 0,1 M, pH 7,6 contendo NaCl 0,15 M. Em seguida 

adicionou-se 50 µL da suspensão de 3% de hemácias de coelho, nativa ou tratadas 

enzimaticamente com tripsina ou papaína em NaCl 0,15 M. O ensaio foi incubado a 

37ºC por 30 minutos, em seguida deixado em temperatura ambiente por mais 30 

minutos e a aglutinação das hemácias foi detectada macroscopicamente. Os resultados 

foram expressos em Unidades de Hemaglutinação (U. H.) que é o inverso da maior 

diluição capaz de apresentar hemaglutinação visível. 

 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DAS LECTINAS PRESENTE NA ALGA Codium 

isthmocladum (CiL-1 e CiL-2) 

 

3.3.1 Eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS 

 

O grau de pureza e a estimativa da massa molecular aparente da CiL-1 e da 

CiL-2 foram avaliados através de eletroforese em gel de poliacrilamida 13% na 

presença de SDS (Tricina-PAGE) e 2-mercaptoetanol, adaptada da metodologia descrita 

por Laemmli (1970). 

A amostra liofilizada foi solubilizada em tampão tris-HCl 80 mM, pH 6,8, 

glicerol 10%, 0,02% de azul de bromofenol e SDS 10%. Após a adição do tampão, as 

amostras foram agitadas em vórtex e aquecidas a 100 ºC por 5 min. Em seguida, foram 

aplicados 30 µg de amostra nos poços. Proteínas de massas moleculares conhecidas 

(fosforilase B 97 kDa, BSA 66 kDa, ovoalbumina 45 kDa, anidrase carbonica 29 kDa, 

inibidor de tripsina 21 kDa, α-lactoalbumina 14,4 kDa) foram utilizados como padrão 

para referência. 
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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 do 

catodo usado para a corrida da eletroforese continha Tris 100 mM  pH 8,25, tricina 100 

mM e SDS 0,1% e o tampão do anodo continha Tris 100 mM pH 8,9. 

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

Coomassie R-250 a 0,05%, solubilizado em metanol, ácido acético e água na proporção 

de 1: 3,5: 8 (v/v), por pelo menos duas horas. O gel foi descorado usando a uma solução 

de metanol 40% e ácido acético 20% (v/v). 

 

 

3.3.2 Cromatografia de exclusão molecular em Sephacryl S-200 

 

As frações ativas obtidas da cromatografia em DEAE-Sephacel (CiL-1 e 

CiL-2) foram solubilizadas em Tris-HCl 50 mM pH 8,0 com NaCl e submetida a 

cromatografia de exclusão molecular em coluna de Sephacryl S-200 (1,6 x 60 cm) 

acoplada a um cromatógrafo (ÄKTA Purifier). Foram aplicados 1 mL de amostra na 

concentração de 4 mg/mL, preparada com o mesmo tampão de equilíbrio, com fluxo de 

500 µL/min. Os picos obtidos foram monitorados a uma absorbância de 216 e 280 nm.  

Como calibrantes foram usadas as proteínas de massas moleculares 

conhecidas: conalbumina 75 kDa, ovalbumina 44 kDa, anidrase carbônica 29 kDa, 

ribonuclease A 13,7 kDa, aprotinina 6,5 kDa e para determinação do volume morto, 

Blue Dextran 2000 (GE healthcare).  

 

 

3.3.3 Inibição da atividade hemaglutinante por carboidratos 

 

O ensaio foi realizado com a lectina CiL-2 pré-purificada, proveniente da 

cromatografia de troca iônica, utilizando uma solução de lectina com quatro Unidades 

de Hemaglutinação (U.H.). Foram utilizados os açúcares simples, galactose, glicose, 

fucose, GlcNAc, manose, Metil-α-D-manosídeo e as glicoproteínas albumina sérica 

bovia (BSA), mucina e tiroglobulina. Alíquotas de 50 µL de cada açúcar (a 100 mM) e 

glicoproteína (a 1 mg/mL) foram diluídos serialmente em Tris-HCl 0,1 M pH 7,6 

contendo NaCl 0,15 M. Após diluição do açúcar ou da glicoproteína, foram adicionados 

50 µL da solução com 4 U.H. da lectina. O ensaio foi incubado a 37 °C por 30 min., 
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mantido em repouso em temperatura ambiente por mais 30 minutos e então foram 

adicionados 100 µL de sangue tripsinisado de coelho em cada poço. A mistura foi 

novamente incubada a 37 °C, por 30 min, e depois, deixada em repouso em temperatura 

ambiente por mais 30 minutos. A inibição da atividade hemaglutinante foi então 

determinada, através da concentração de açúcares capazes de inibir a atividade 

hemaglutinante (concentração mínima inibitória). 

 

 

3.3.4 Determinação de carboidratos por método de Schiff 

 

As lectinas CiL-1 e Cil-2 foram solubilizadas em tampão Tris-HCl 80 mM, pH 

6,8, glicerol 10%, 0,02% de azul de bromofenol e SDS 10%. Após a adição do tampão, 

as amostras foram agitadas em vórtex e aquecidas a 100 ºC por 5 min. as amostras 

foram aplicadas no gel de poliacrilamida 15% na concentração de 30 µg por poço. 

Como controles positivo e negativo foram utilizadas respectivamente, a glicolectina de 

Vatairea macrocarpa (CALVETE et al, 1998) e a lectina de Canavalia brasiliensis 

(MOREIRA; CAVADA, 1984).  

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

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

usado para a corrida da eletroforese continha Tris 25 mM, pH 8,8, glicina 0,192 M e 

SDS 0,1%. 

Após a corrida da eletroforese, o gel foi corado com reagente de Schiff 

(ZACHARIUS et al.,1969), sendo fixada inicialmente com ácido acético a 7,5% por 1 

hora, em seguida, 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.  

 

 

3.3.5 Efeitos do pH, temperatura e do EDTA sobre a atividade hemaglutinante 

 

 

Para avaliar o efeito do pH sobre a atividade hemaglutinante, as lectinas 

CiL-1 e CiL-2 foram solubilizadas em NaCl 0,15 M (1 mg/mL), em seguida dialisadas 

por 24 horas contra diferentes soluções tampão contendo NaCl 0,15 M com pH 



35 

 

variando de 4,0 a 9,0. Utitilizando os seguintes tampões citrato de sódio 0,1M pH 4,0 e 

6,0, acetato de sódio 0,1 M pH 5,0, fosfato de sódio 0,1M pH 7,0, Tris-HCl 0,1 M pH 

8,0 e glicina-NaOH pH 9,0. Após as 24h de diálise, a atividade hemaglutinante foi 

testada conforme descrito no item 3.2.3. 

Os efeitos da temperatura sobre a atividade hemaglutinante também foram 

avaliados. As lectinas foram solublizadas em NaCl 0,15 M (1 mg/ml). Em seguida, cada 

amostra foi submetida às temperaturas de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a 100 ºC por 60 

minutos utilizando um termociclador (PTC-100 Thermal Cycler, MJ RESEARCH). 

Após este período, o título da atividade hemaglutinante foi determinado em todas as 

amostras.  

O requerimento de cátions divalentes para a atividade das lectinas foi 

investigado através da inclusão de EDTA ao ensaio de hemaglutinação. As lectinas 

foram solubilizadas em NaCl 0,15 M na concentração de 1 mg/mL. Cada solução foi 

inicialmente dialisada contra uma solução de EDTA 20 mM contendo NaCl 0,15 M por 

24 horas e, em seguida, dialisada exaustivamente contra NaCl 0,15 M para remoção do 

excesso de EDTA. Posteriomente, a atividade hemaglutinante foi determinada 

adicionando-se soluções de NaCl 0,15 M contendo 10 mM de CaCl2 e/ou MnCl2 10 mM 

e 10 mM de MgCl2. 

 

 

3.3.6 Determinação da massa molecular por MALDI-TOF-MS e sequência da 

região N-terminal por MALDI ISD 

 

A massa média dos isótopos da CiL-2 foi determinada através de 

espectrometria de massa por dessorção/ionização a laser auxiliada por matriz (MALDI) 

e analisador por tempo de vôo (TOF) utilizando um equipamento Autoflex Speed 

(Bruker Daltonics, USA). A proteína foi solubilizada a uma concentração de 1mol/µL 

em uma solução contendo 50% de acetonitrila (ACN) e 0,3% de ácido trifluoroacético 

(TFA). Foi utilizada a matriz ácido α-4-ciano-hidroxicinamico a 10 mg/mL solubilizada 

em 50% ACN e 0,3% TFA. A proporção matriz/analito para a análise foi 3:1. O 

instrumento operou com voltagem de 20 kV com analisador em modo linear e na faixa 

de relação massa/carga (m/z) de 5.000 a 15.000.   

Para a obtenção da sequência da região N-terminal a proteína foi analisada 

através de MALDI-ISD (fragmentação de decaimento na fonte). A proteína foi 
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solubilizada a uma concentração de 1mol/µL em uma solução contendo 50% de 

acetonitrila (ACN) e 0,3% de ácido trifluoroacético (TFA). A matriz utilizada foi o 

ácido 1,5-diaminonaftaleno a 10 mg/mL em 50% ACN e 0,3% TFA. A proporção 

matriz/analito para a análise foi 3:1. O instrumento operou com voltagem de 20 kV com 

analisador em modo linear e na faixa de m/z de 1.700 a 3.500.   

Aquisição e processamento de dados foi automatizado sendo realizado  através 

do software AutofleXtreme utilizando um método otimização flexControl para ISD. Os 

espectros adquiridos foram processados com software Compass™ 1.3 usando o 

algoritmo SNAP para anotação de pico monoisotópico.  

 

3.3.7 Sequenciamento dos peptídeos por espectrometria de massas sequencial 

(MS/MS) 

 

Bandas eletroforéticas correspondentes à lectina CiL-2 foram excisadas, 

descoradas, desidratadas e submetidas à digestão com solução de tripsina, 

quimiotripsina ou pepsina na proporção 1: 100  ou 1:50 (enzima: substrato) overnight a 

37 ºC de acordo com Shevchenko et al. (2007). 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 massa (Synapt 

HDMS system-Waters Corp., Milford, USA). Nos experimentos de LC-MS/MS foi 

utilizada a função aquisição dependente de dados (DDA), selecionando os íons 

precursores duplamente ou triplamente protonados. Os íons seleccionados foram 

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

energia de colisão, que variou de acordo com o estado de carga e a m/z do íon precursor. 

A faixa de m/z dos espectros MS dos íons precursores foi 300 a 3000, e para os 

espectros de fragmentação a faixa de foi m/z de 50 a 3000. Os espectros de MS, obtidos 

durante a cromatografia de separação 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® 2.4 (Waters). Em seguida, os dados 

processados foram submetidos a uma busca em bancos de dados utilizando a ferramenta 

Mascot MS/MS ion search, usando como parâmetros a massa dos íons precursores e o 

padrão de fragmentação dos mesmos. Para os íons que não foram identificados pelos 

programas de busca, a sequência de aminoácidos dos peptídeos foram obtidos através da 
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interpretação manual dos espectros de fragmentação, através do programa Mass lynx 

4.1. 

 

 

3.5 ENSAIO DE AGLUTINAÇÃO DE BACTÉRIAS 

 

As bactérias, Escherichia coli e Staphylococcus aureus, foram cultivadas em 

caldo nutritivo por 24 horas a 37 °C, foram coletadas por centrifugação a 2000 x g por 

10 minutos. As células foram lavadas três vezes com tampão Tris-HCl pH 7,6 (TBS), 

suspensas em TBS contendo formaldeído a 4% e mantidas por 16 horas a 4 °C. 

Posteriormente, foram lavadas novamente em TBS e ressuspendidas no mesmo tampão. 

A quantificação bacteriana foi realizada pelo método de diluição serial, sendo a leitura 

feita em absorbância a 625 nm, mantida em torno de 1,0.  

A capacidade de aglutinação bacteriana foi testada através da mistura de 50 

µL da lectina (1mg/mL) com mesmo volume de suspensão bacteriana. Os resultados 

foram observados macroscopicamente após 2 horas de incubação a 37 °C e comparado 

com a suspensão bacteriana incubada sem a lectina.   

 

 

3.6 ENSAIO DE TOXICIDADE CONTRA Artemia sp.  

 

O ensaio de toxicidade foi adaptado da metodologia descrita por Veiga e 

Vital (2002) utilizando-se naupilos de artêmia na fase II. Cerca de 300 mg cistos de 

artêmia foram postos em água do mar artificial sob aeração e iluminação constante, e 

após 48 horas os náuplios estavam na fase II, prontos para serem utilizados nos testes de 

toxicidade. O calculo da CL50 foi feito com o programa estatístico StatuPlus 2007. 

Os testes foram realizados em placas de acrílico com 24 poços, a partir de uma 

solução estoque das lectinas (CiL-1 e CiL-2) a 1mg/mL em água do mar artificial que 

foi diluída nas concentrações de 5, 10, 50, 100 e 250 µg/mL. O ensaio foi realizado em 

triplicata onde cada réplica recebeu dez náuplios na fase II. O tempo de duração dos 

testes foi de 48 horas, sendo que a cada 24 horas, foram contados o número de náuplios 

mortos com o auxilio de uma lupa. Para a aceitabilidade do teste admitiu-se 10% de 

mortalidade no controle (ZAGATTO; BERTOLETTI, 2008). 
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3.7 AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO DA LECTINA COM Artemia sp. 

 

3.7.1 Marcação das lectinas com isotiocianato de fluoresceína (FITC) 

 

As lectinas foram dissolvidas em 1 mL de tampão carbonato/bicarbonato de 

sódio 0,1 M, pH 9,0, na concentração de 5 mg/mL. Após rápida agitação foi adicionada 

à mistura 250 μL de uma solução de FITC (1 mg/mL), sendo submetida à agitação 

constante por 2 horas ao abrigo da luz. Após incubação, a fração contendo a lectina 

conjugada com FITC foi separada do FITC não conjugado, por meio de cromatografia 

de exclusão molecular em coluna PD-10 Desalting Column - Sephadex G-25 

(Pharmacia LKB – 9,0 mL), previamente equilibrada com 30 mL de tampão PBS 100 

mM, contendo 138 mM de KCl e 27 mM de NaCl pH 7,4, e com fluxo continuo 

mantido por força da gravidade. 

 A amostra contendo lectina conjugada com FITC foi aplicada à coluna e 

eluída em 10 mL de PBS, coletando alíquotas de 1 mL, e monitorada a absorbância a 

280 nm e 495 nm em espectrofotômetro. Após as leituras as alíquotas com absorbância 

maior que 400 foram coletadas e dialisadas contra ácido acético 1 M e depois contra 

água mili-Q para posterior liofilização e estocagem do material para uso.  

 

3.7.2 Interação da lectina com Artemia sp.  

 

A lectina foi solubilizada em água do mar artificial, na concentração de 500 

µg/mL e mantida em contato com a Artemia sp. protegida da luz. Após 24 e 48 horas 

essas foram lavadas com PBS para remoção da solução. Em seguida,  as artemias 

marcadas foram visualizadas em microscópio com fonte de fluorescência acoplado com 

sistema de aquisição de imagens  de alta resolução.   
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4.1 PURIFICAÇÃO DA PROTEÍNA 

 

4.1.1 Cromatografia em gel DEAE-Sephacel 

 

Obtiveram-se três picos ativos a partir da fração ativa (fração 40/100) 

submetida à cromatografia de troca iônica em coluna de DEAE-Sephacel (FIGURA 1).  

 

Figura 1.Cromatografia de troca iônica em gel DEAE - Sephacel. 

 
Cromatografia de troca iônica em coluna de DEAE-Celulose da fração obtida por precipitação com 

sulfato de amônio (fração 40/100). A fração foi dialisada em tampão fosfato 0,02M, pH 7.0 e em seguida 

aplicada na coluna (1,0 x 5,0 cm). A coluna foi lavada com o tampão de equilíbrio com um fluxo 

constante de 30 mL/.h e eluída com  NaCl 0,4; 0,5 e 1M no mesmo tampão. Foram coletadas frações de 3 
mL e submetidas a atividade hemaglutinante, utilizando eritrócitos de coelho tripsinizados. 

 

 

Os picos PI (CiL-2) a PIII (CiL-1) apresentaram atividade hemaglutinante 

contra eritrócitos de coelho tratados com papaína e tripsina. Além disso, o PIII mostrou 

atividade contra sangue humano do tipo B nativo e tratado com papaína. A atividade 

hemaglutinante do extrato salino (NaCl 0,15M) de C. isthmocladum detectada por 

Ainouz et al. (1992) apresentou apenas hemaglutinação para eritrócitos do tipo B 

tratados com papaína e subtilisina. A diferença de detecção da hemaglutinação com 

eritrócitos de coelhos pode ser devido ao fato da elevada heterogeneiade dos glicanos e 

glicoproteínas presentes na superfície dos eritrócidos desses animais, isto pode explicar 

a detecção de atividade com eritrócitos de coelho neste trabalho e a não detecção por 

(

*

) 

* 
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*

) 

* 
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Ainouz e colaboratores. Vale ressaltar que o ensaio foi realizado com frações 

purificadas (PI e PIII). A sensibilidade de detecção da atividade pode aumentar tanto 

pelo tratamento enzimático dos eritrócitos, quanto pelo método de extração (ROGERS; 

HORI, 1993).  

 

 

4.2 DETERMINAÇÃO DA MASSA MOLECULAR APARENTE POR 

ELETROFORESE EM GEL DE TRICINA– PAGE E FILTRAÇÃO EM GEL EM 

COLUNA SEPHACRYL S-200 

 

Na análise dos dados de eletroforese em gel de poliacrilamida, uma única 

banda eletroforética com massa molecular aparente de 15 kDa na presença ou na 

ausencia de agentes redutores, referente a CiL-2, indicando que esta lectina não possui 

pontes dissulfeto intercadeia. A CiL-1, na ausença de agentes redutores, apresentou uma 

banda de aproximadamente 24 kDa e uma segunda banda menor de 12 kDa. Quando 

reduzida apresentou apenas uma banda majoritária de aproximadamente 12 kDa, 

indicando que esta lectina é formada por dois monômeros unidos por pontes dissulfeto.  

Por outra parte, os dados da eletroforese sugerem que o PII da cromatografia é uma 

mistura do PI e PIII (FIGURA 2), observando-se as bandas de 24 kDa correspondente à 

CiL-1, quanto á banda de 15kDa da CiL-2, (FIGURA 2). 

 

Figura 2. Eletroforese em gel de Tricina-PAGE 13%. 

 

Foram aplicados 30 µg de amostra obtida a partir dos picos obtidos da Cromatografia de troca aniônica 

DEAE-Sephacel. Em cada poço. 1- Marcadores moleculares (fosforilase B 97 kDa, BSA 66 kDa, 

ovoalbumina 45 kDa, anidrase carbonica 29 kDa, α-lactoalbumina 14,4 kDa); Poços 2, 3 e 4 - PI 

DEAE,PII DEAE e  PIII DEAE  na presença de β-mercaptoetanol; nos poços  5, 6 e 7  PI DEAE (CiL-2); 

PII DEAE e PIII DEAE(CiL-1) em condições não redutoras. 
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A massa molecular aparente das frações PI (CiL-2) e PIII (CiL-1) determinada 

por filtração em gel foi de 15 kDa e 63 kDa, respectivamente (FIGURA 3).  

  

Figura 3. Massa molecular estimada por filtração em gel.  

 

PI e PIII foram solubilizadas em tampão Tris-HCl 50 mM pH 8,0 com NaCl  0,15 M a 4 mg/.mL e 

submetida a cromatografia de exclusão molecular em  coluna de Sephacryl S-200 (1,6 x 60 cm) acoplada 

a um cromatógrafo de alta performance ÄKTA Purifier com fluxo de 500µL/min, e monitorada nas 

absorbâncias de 216 e 280 nm. Calibrantes: Conalbumina 75 kDa, Ovalbumina 44 kDa, Anidrase 

carbônica 29 kDa, Ribonuclease A 13,7 kDa, Aprotinina 6,5 kDa e para determinação do volume morto, 

Blue Dextran 2000 (GE healthcare). * (tempo de retenção - Void) / (Volume da coluna - Void). Em 
vermelho ponto correspondente a CiL-1 e em preto CiL-2. 

 

 

Outras lectinas isoladas de algas da Classe Bryopsidophyceae, como a 

lectina BPL-2 apresenta 17 kDa em SDS-PAGE e 16,6 kDa em gel de filtração. Por 

exclusão molecular em coluna Sephacryl S-200, a CiL apresentou uma massa de 

aproximadamente 63 kDa corroborando com o resultado de massa da eletroforese que 

indica que CiL-1 pode se oligomerizar. A diferença de massa entre a eletroforese e a 

exclusão molecular pode ser explicada por características intrínsecas da amostra como a 

hidrodinâmica e hidrofobicidade, aumentando o tempo de retenção da lectina.  . As 

lectinas de Codium podem apresentar estruturas monoméricas como as de C. bursa 

(ROGERS; FLANGU, 1991), C. effusum (ROGERS et al.,1994) e C. giraffa 

(ALVAREZ-HERNANDEZ et al., 1999); diméricas:  C. tomentosum (FABREGAS et 

al.,1988), C. vermilaria (ROGERS et al.,1994), C. platilobium (ROGERS et al., 1994 ),   

e C. barbatum (mediante pontes dissulfeto) (PRASEPTIANGGA; HIRAYAMA; HORI, 
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2012) e tetraméricas: C. fragille ssp atlaticum (LOVELESS; ROGERS, 1985), C. 

fragille ssp tomentosoides (LOVELESS; ROGERS, 1985) C. capitatum (ROGERS et 

al.,1994). 

 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA 

 

4.3.1 Atividade hemaglutinante e Inibição por carboidratos  

 

A lectina CiL-2 presente na alga marinha verde Codium isthmocladum 

aglutinou preferencialmente eritrócitos de coelho tratados com as enzimas papaína e 

tripsina, não mostrando atividade hemaglutinante contra eritrócitos de coelho nativos e 

humanos com ou sem tratamento enzimático, que pode ser justificada pela presença de 

algumas glicoproteínas presentes na superfície de eritrócitos que promove um 

impedimento estérico para a ligação entre lectina e os carboidratos na superfície da 

célula sanguínea, por isso, a melhor atividade hemaglutinante com eritrócitos com 

tratamento enzimático (LIS; SHARON, 1986). A CiL-1, além de aglutinar eritrócitos de 

coelho, também aglutinou sangue humano do tipo B nativo e tratado com Papaína 

conforme descrito por Rodrigues (2011). 

Dos açúcares e glicoproteínas testados, tanto a CiL-1 como a CiL-2 foram 

inibidos pela glicoproteína mucinae de estômago de porco na concentração de 500 

µg/mL. Nenhum outro açúcar simples ou glicoproteína testada inibiu a atividade desta 

lectina. Rodrigues (2011) relatou que a lectina CiL-1 foi inibida por GalNAc, o que não 

foi observado neste trabalho.Vários trabalhos com lectinas do gênero Codium também 

mostraram que as lectinas de C adherens, C. capitatum, C. effusum e C. platilobium 

além de serem inibidas por monossacarídeos, também foram inibidas pelas 

glicoproteínas mucina e fetuína (LOVELESS; ROGERS, 1985; ROGERS; FLANGU, 

1991; ROGERS et al.,1994).  A lectina de C. arabicum parece reconhecer o terminal 

não redutor com resíduo de GalNAc, já que sua atividade foi fortemente inibida por 

mucina submaxilar bovina bem como pelo seu derivado desializado (HUNG et al., 

2009). 

A lectina de C. barbatum que foi inibida somente por glicoproteínas mucina 

de estômago de porco e tiroglobulina (PRASEPTIANGGA; HIRAYAMA; HORI, 
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2012), porém quando avaliada a afinidade por outras glicoproteínas ricas em resíduos de 

manose em N-glicanos complexos, não foi inibida havendo variação no reconhecimento 

desses carboidratos devido a variação de ligação da base α1,6 presente somente na 

tiroglobulina mas não presente na transferrina e fetuína. 

 

 

4.3.2 Determinação da presença de carboidratos na lectina  

 

As lectinas não apresentaram coloração, indicando que essas proteínas não 

apresentam glicosilação. A lectina de C. tomentosum apresentou 39% de carboidrato na 

sua composição (FABREGAS et al.,1988). A natureza glicoproteica é uma 

característica incomum para maioria das lectinas de algas. Potenciais sítios de ligação 

de N-glicanos foram encontrados nas sequência de Bryohealina, BPL-3 e CBA, embora 

essas lectinas não sejam glicosiladas. (YOON, et al 2008, HAN et al, 2011, 

PRASEPTIANGGA; HIRAYAMA; HORI, 2012).  

 

 

4.3.3 Dependência de metais  

 

Quando avaliadas com relação à dependência de metais divalentes, as duas 

lectinas também mostraram características diferentes. A CiL-2, não se mostrou 

dependente de metais, mantendo sua atividade na ausência e na presença de EDTA. 

Outras lectinas de algas do mesmo gênero, C. bursa (ROGERS; FLANGU, 1991), C. 

fragile ssp atlaticum, C. fragile ssp tomentosoides (LOVELESS; ROGERS, 1985), C. 

giraffa (ALVAREZ-HERNÁNDEZ et al.1999) também não se mostraram dependente 

de metais como a CiL-2.  A não dependência de cátions divalentes é uma característica 

na maioria das lectinas de algas (ROGER;HORI, 1993), entre os exemplos estão as 

lectinas das algas Amansia mulifida (COSTA et al. 1999), Bryothamnion triquetrum 

(CALVETE et al. 2000), Hypnea musciformis (NAGANO et al. 2002) e Tichocarpus 

crinitus (MOLCHANOVA. et al. 2010). 

A CiL-1 se mostrou dependente de metais reduzindo significativamente sua 

atividade na presença de EDTA e posteriormente recuperada com a adição de metais,  

conforme os resultados obtidos por Rodrigues (2011). Entre as lectinas caracterizadas, 
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poucas apresentam dependencia cátions divalentes para apresentar sua atividade, tais 

como, as lectinas do gênero Ptilota (ROGERS et al., 1990;. 1994; SAMPAIO et al., 

1998b;. 1999;  2002), a lectina de Enantiocladia duperreyii (BENEVIDES et al., 1998) 

e de Vidalia obtusiloba (MELO et al., 2004). Entre as algas verdes podemos citar os 

exemplos das lectinas do gênero Ulva (SAMPAIO et al, 1996;. 1998a; WANG et al., 

2004), da lectina específica a manose de Enteromorpha prolifera (AMBROSIO et al., 

2003) e BPL-4 de Bryopsis plumosa (HAN et al., 2012). 

 

 

4.3.4 Efeitos da variação de pH sobre atividade hemaglutinante 

 

Foram observadas diferenças na atividade hemaglutinante entre as duas 

lectinas nos diferentes pH testados (4 a 9). A CiL-1 apresentou atividade entre pH 5 a 9, 

sendo maior atividade encontrada nos pH 6 e 7, diminuindo para 2 U.H nos outros 

valores de pH testados (FIGURA 4). A CiL-2 apresentou maior atividade nos valores de 

pH 6 e 7. No entanto, em comparação com a atividade de CiL-1, a atividade da CiL-2 

foi superior em 8x e 4x nos pH 5 e 8, respectivamente. 

 

 
Figura 4. Atividade hemaglutiante de CiL-1 e CiL-2 em diferentes pH. 

 
As lectinas CiL-1 e CiL-2 foram solubilizadas em NaCl 0,15 M (1 mg/mL), em seguida dialisadas por 24 

horas contra diferentes soluções tampão contendo NaCl 0,15 M com pH variando de 4,0 a 9,0. Os 

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

sódio 0,1M pH 7,0, Tris-HCl 0,1 M pH 8,0 e glicina-NaOH pH 9,0. 
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As diferenças encontradas indicam que a CiL-2 possui uma tolerância de pH 

mais ampla que a CiL-1.  Por outra parte, esses dados sugerem que CiL-2 esteja 

envolvida em uma função fisiológica distinta da CiL-1 na alga. A bryohealin possui 

melhor atividade em pH alcalino que pode ser relacionado com o papel fisiológico da 

lectina na alga B. plumosa regenerando o protoplasto do talo cenocítico da alga (KIM et 

al., 2005). Outras lectinas de algas verdes também apresentaram a melhor atividade em 

pH na faixa de 6 a 8 como as lectinas isoladas de algas do gênero Ulva (LI et al., 2000; 

WANG et al., 2004). 

 

4.3.5 Efeito da temperatura sobre atividade hemaglutinante 

 

Com relação à temperatura, a atividade hemaglutinante de CiL-2 a 70ºC 

diminuiu em 50% e  após exposição a 100 °C por 60 minutos para 20% (FIGURA 5A), 

sendo que em 100 ºC perdeu 60% da atividade após 30 minutos de exposição (FIGURA 

5C). A CiL-1 apresentou diminuição da atividade em 50% a 60ºC em 60 minutos e a 70 

°C perdeu totalmente sua atividade (FIGURA 5A). Em 60 ºC, a CiL-1 perdeu 50% da 

sua atividade após 45 min de exposição (FIGURA 5B).  

 

Figura 5. Estabilidade térmica da lectinas CiL-1 e CiL-2 da alga marinha verde Codium isthmocladum. 

 
Porcentagem de atividade hemaglutinante residual. (A) Estabilidade térmica em diferentes temperaturas 

da CiL-1(-▲-).   e CiL-2 (-■-).(B) Porcentagem de atividade de CiL-1 a 60 °C em diferentes tempos (15, 

30, 45 e 60 min). (C) Porcentagem de atividade da CiL-2 a 100 °C em diferentes tempos (15, 30, 45 e 60 

min).  
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Os resultados encontrados indicam que a CiL-2 é mais termorresistente, que 

a CiL-1 e a estabilidade de CiL-2 pode ser comparada com os resultados obtidos com 

outras lectinas de Caulerpa cupressoides, Ulva pertusa e Codium barbatum 

(BENEVIDES et al., 2001; WANG et al, 2003; PRASEPTIANGGA; HIRAYAMA; 

HORI, 2012). A estabilidade térmica pode estar relacionada com a baixa massa 

molecular, a estrutura tridimensional da proteína e a presença de cisteínas formando 

pontes dissulfeto (NAGANO et al., 2002; NASCIMENTO et al., 2006). Por outra parte, 

a CiL-1 apresentou ser termolábil e os efeitos da temperatura sobre a atividade 

hemaglutinante podem ser comparados com as lectinas de algas verdes Codium 

arabicum, Bryopsis hypnoides e a BPL-2 de B. plumosa (HUNG et al.,2009, NIU et al, 

2009; HAN et al, 2010).  

 

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO POR ESPECTROMETRIA DE MASSAS 

 

4.4.1 Determinação da massa molecular 

 

A análise por espectrometria de massas MALDI-ToF/MS da CiL-2 resultou 

em íons de 6.016 e 12.019 m/z correspondendo aos íons duplamente protonados e ao íon 

da massa isotópica média de 12.018 Da, respectivamente (FIGURA 6). No trabalho de 

Rodrigues (2011) a massa isotópica média de CiL-1 foi de 36.744 Da correspondente ao 

trímero de monômeros com massa de 12.144 Da.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 
 

Figura 6. Espectro de massas MALDI-ToF/MS de CiL-2. 

 

 

Apesar das lectinas CiL-1 e CiL-2 apresentarem as massas isotópicas 

médias semelhantes, os dados de espectrometria de massas, em conjunto com os obtidos 

através de eletroforese e cromatogrfia de exclusão molecular indicam que essas lectinas 

possuem comportamento oligomérico diferente. Os dados obtidos evidenciam que C. 

isthmocladum possui ao menos duas lectinas diferentes. A alga marinha verde B. 

plumosa apresenta 4 lectinas descritas com características de massas moleculares e 

oligomerização distintas. A Bryohealin é composto de um dímero de 54 kDa (KIM et 

al., 2005) enquanto que a lectina manose específica BPL-2 (HAN et al, 2010) e BPL-3 

(HAN et al., 2011) são proteínas monoméricas de 17 e 11 kDa, respectivamente.  

 

 

 



49 

 
 

4.4.2 Determinação da sequência de aminoácidos por espectrometria de massa 

sequêncial (MS/MS) 

 

A sequência obtida por MALDI ISD da região N-terminal da CiL-2 foram: 

CNGCGPAAYSDSAS(I/L)HESS ou CNGCGPAAYSDSACPHESS (FIGURA 7). Essas 

sequencias não apresentaram similaridade quando comparada com a região N-terminal 

da CiL-1 (RODRIGUES, 2011). Vale ressaltar que devido as características da técnica 

de fragmentação, a sequência obtida está localizada a partir do 14º ao 16º resíduo de 

aminoácido do N-terminal.  

 

Figura 7. Espectro de Massa MALDI-ISD de CiL-2. 

 
O íon da proteína foi submetido à fragmentação por decaimento na fonte (ISD) gerando uma sequência de 

íons C correspondente a sequência de aminoácidos CNGCGPAAYSDSAS(I/L)HESS ou 

CNGCGPAAYSDSACPHESS.  

 

 

Os peptídeos resultantes da digestão proteolítica com quimiotripsina e 

tripsina,  provenientes das bandas eletroforéticas, não foram identificados após busca 

em bancos de dados de proteínas não redundantes do NCBI e do banco de dados do 
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SWISSPROT. Dessa forma, os espectros de fragmentação foram interpretados 

manualmente. A Figura 8 ilustra o espectro de fragmentação MS/MS do peptídeo de 

massa molecular de 1.975,93 Da a partir do íon precursor [M+H]
+2

 695,65.  As 

sequências dos peptídeos de CiL-2 provenientes das digestões com tripsina e 

quimiotrisina estão listados na Tabela 3.  

 
 

Figura 8. Espectro de fragmentação MS/MS  

Espectro de fragmentação (MS/MS) do peptídeo de massa molecular de 1975,9348 Da. A fragmentação 

foi realizada a partir do íon precursor [M+H]+2 695,65. Em vermelho: sequência de aminoácidos 

determinada pelas séries de íons y (C-terminal). Sequência resultante da interpretação do espectro de 

fragmentação: SNRHSDANLTVTVNSSQF. 

 

 
Tabela 3. Massas moleculares e sequência de aminoácidos dos peptídeos oriundos da digestão com 

tripsina e quimiotripsina identificada através da interpretação dos espectros de framentação. 

Peptídeo 
Massa (Dalton)* Diferença de 

massa (Da) 
Sequência de aminoácidos 

Calculada Observada  

Q1 1211,5684 1211,4869 0,08 TVRHVHSDDF 

Q2 1143,5382 1143,4688 0,07 HMLNPDTVAF 

Q3 1975,9348 1975,266 0,01 SNRHSDANLTVTVNSSQF 
T1 896,4141 896,4208 -0,01 DPNWHTK 

T2 1349,7191 1349,6840 0,04 TPGLSLTVNSAYK 
*Valores determinados a partir das relações massa/carga (m/z) e valores calculados das sequências. 

 

O somatório das massas moleculares calculadas a partir das sequências dos 

peptídeos corresponde a 69% da massa molecular de CiL-2. Entretanto, não se obteve 
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peptídeos que permitissem a sobreposição dos peptídeos sequênciados, sendo necessária 

a realização de outras digestões utilizando diferentes enzimas proteolíticas.  

As sequências dos peptídeos não apresentaram similaridade significativa 

com qualquer lectina ou outras proteínas quando comparados com bancos de dados. A 

única estrutura primária de lectina do gênero Codium disponível é a de Codium 

barbatum (CBA) que foi determinada pela combinação de degradação de Edman, 

espectrometria de massas e clonagem de cDNA (PRASEPTIANGGA; HIRAYAMA; 

HORI, 2012) Os resultados mostraram que a lectina possui 7 cisteínas envolvidas em 

ponte dissulfeto com potencial sítio de glicosilação, mas livre de carboidratos. 

 

 

4.5  ENSAIO DE AGLUTINAÇÃO BACTERIANA 

 

No ensaio de aglutinação bacteriana, CiL-2 não foi capaz de aglutinar as 

células bacterianas testadas (FIGURA 9) enquanto que a CiL-1 aglutinou somente as 

células de Staphylococcus aureus. Esses resultados indicam que essas lectinas possuem 

perfir de reconhecimento diferentes em seus domínios de ligação a carboidrato. A alga 

marinha verde B. plumosa possui quatro lectinas com especificidades a carboidratos 

diferentes, tres são específicas para GalNAc e GlcNAc e uma para D-manose.  Essa 

diferença de especificidade para carboidratos pode estar diretamente relacionada nas 

respostas da lectina em diversas atividades biológicas.  
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Figura 9. Ensaio de aglutinação bacteriana . 

 
Ensaio de aglutinação bacteriana das lectinas CiL-1 e CiL-2 contra Escherichia coli e Staphylococcus 

aureu. (A e B) Branco E. coli e S. aureus, respectivamente. (C e D) CiL-2 após 2 h de contato a 37 °C 

com as bactérias E. coli e S. aureus, respectivamente e  (E e F) CiL-1 após 2 h de contato a 37 °C com as 

bactérias E. coli e S. aureus, respectivamente. 

 

 

Outros trabalhos mostraram atividade de aglutinação de células bacterianas 

e efeito antibiótico de lectinas das algas Eucheuma serra, Galaxaura marginata, 

Pterocladiela capilacea e Solieria filiformis, (LIAO et al., 2003; HOLANDA et al., 
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2005; SILVA et al., 2010). A lectina de Grifftshia sp. também possui elevada 

importância em estudos de atividade antimicrobiana contra vírus do HIV (MORI et 

al.,2005; BALZARINI et al., 2006). 

 

 

4.6 AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO E TOXICIDADE CONTRA Artemia sp.  

 

As lectinas CiL-1 e CiL-2 não apresentaram toxicidade contra Artemia sp. 

nas primeiras 24 horas de teste. Após 48 horas, somente a CiL-2 se mostrou tóxica 

sendo a CL50 calculada de 30 µg/mLapresentando um nível de toxicidade significativo 

contra o microcrustáceo. Essa toxicidade pode ser resultado da ligação da lectina com 

glicoproteínas presentes no trato digestório da artêmia, causando a sua morte.  

A lectina da alga marinha vermelha A. multifida (AML) testada 

anteriormente não mostrou toxicidade mesmo após 48 horas de contato com o 

microcrustáceo (SILVA, 2010), embora sendo inibida também por mucina. Algumas 

lectinas de plantas Cratylia floribunda (CFL), Dioclea guianensis (Dgui), D. 

grandiflora (DGL) e D. virgata (Dvir), mostraram valores de CL50 de 4,75, 5,21, 2,52 e 

2,77 µg/mL, respectivamente (SANTOS et al.,2010), sendo observado um nível de 

toxicidade menor para a CiL-2 quando comparado com esses resultados com lectinas de 

plantas terrestres.  

O Instituto Nacional do Câncer/USA mostrou que se pode relacionar 

toxicidade contra artemia e a inibição de crescimento de células cancerígenas 

(ANDERSON et al.,1991). Desde então, o ensaio de toxicidade contra Artemia sp. tem 

sido utilizado como teste preliminar para compostos com possíveis aplicações 

antitumorais (BAGYA, RAJASHREE, SAM, 2011). 

A vizualização da interação da CiL-2 conjugada com FITC contra  Artemia 

sp foi possível apenas após 48h.  A lectina marcada estava distribuída ao longo do trato 

digestório do microcrustáceo (FIGURA 10).   
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Figura 10. Interação da CiL-2 com Artemia sp.  

Em (A) Artemia sp. após 48 horas em contato com a solução de CiL-2 marcada com FITC em luz branca. 

(B) Artemia sp. sob ativação de emissão de fluorescência.  
 

Dados semelhantes foram descritos para a lectina de A. multifida. Contudo, 

a lectina não foi tóxica contra Artemia sp (SILVA, 2010).  
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5. CONCLUSÃO  

 

A alga marinha verde Codium isthmocladum tem pelo menos duas lectinas 

com características e atividades biológicas diferentes, sendo uma monomérica, 

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

dimérica, termolábil e dependente de metais para exibir atividade e capaz de aglutinar 

células bacterianas (CiL-1).  Foi possível, somente pela Espectrometria de massas, 

determinar até aproximadamente 70% da sequência de aminoácidos da CiL-2, que não 

apresentou similaridade com CiL-1 isolada na mesma alga, e com a sequência de 

nenhuma lectina de algas ou de qualquer outro organismo.  
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6. PERSPECTIVAS  
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6. PERSPECTIVAS 

 

Mais estudos de caracterização da estrutura primária deverão ser feitos. 

Quantificação de cisteínas livres e pontes dissulfeto. 

O emprego de técnicas complementares de sequenciamento de proteínas, 

como o de Degradação de Edman e clonagem de cDNA poderão fornecer os dados que 

são necessários para o estabelecimento da estrutura primária completa.  
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