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RESUMO 

 

Biofilmes são comunidades de células microbianas incluídas em uma matriz de 

material polimérico constituído principalmente por polissacarídeos que se formam sobre 

uma superfície biótica ou abiótica. A busca de agentes fitoquímicos com potencial anti-

biofilme tornou-se uma área ativa na pesquisa cientifica. Lectinas são proteínas que se 

ligam a carboidratos de forma específica e reversível, sendo capazes de aglutinar células 

e/ou precipitar glicoconjugados. Devido à sua capacidade de ligar e reconhecer 

carboidratos específicos, as lectinas podem ser uma potente ferramenta para estudos de 

biofilmes. Estas proteínas podem se ligar às bactérias ou impedir a interação com a 

superfície e, conseqüentemente, diminuir a formação de biofilme. Outras classes de 

biomoléculas com grande aplicabilidade nesse tipo de comunidades bacterianas são os 

metabólitos secundários isolados de tecidos vegetais. A classe dos diterpenos, 

substancias bastante comuns em plantas, corresponde a uma classe de moléculas 

naturais com propriedades antimicrobianas bem estabelecidas. Com isso, o presente 

trabalho teve como objetivo avaliar a atividade antibacteriana “in vitro” de lectinas 

vegetais e do diterpeno casbano (DC), um metabólito secundário isolado de Croton 

nepetaefolius, uma planta nativa do Nordeste brasileiro, contra diferentes 

microrganismos patogênicos. A concentração mínima inibitória do crescimento 

planctônico foi realizado pela técnica padrão de microdiluição determinada através da 

densidade óptica a 640nm. Os ensaios de adesão inicial e formação de biofilme foram 

realizados utilizando placas de microtitulação de poliestireno com quantificação da 

biomassa pelo método de coloração com cristal de violeta. Os ensaios foram realizados 

com diferentes concentrações dos produtos testados. Os resultados demonstraram que a 

lectina de Canavalia ensiformis apresentou um efeito antibacteriano, inibindo o 

crescimento planctônico de bactérias Gram- positivas. Outras lectinas apresentaram uma 

inibição da adesão inicial, assim como na inibição da formação do biofilme de alguns 

microrganismos. O DC teve uma atividade biocida e bioestática para a maioria das 

espécies testadas, sendo capaz de prejudicar também a formação do biofilme. Em 

conclusão, estes resultados mostraram que as lectinas e diterpeno casbano,  importantes 

classes de produtos naturais, podem desempenhar atividade antibacteriana promissora, 

sugerindo um possível potencial terapêutico para o tratamento farmacológico de 

infecções associadas a diferentes agentes infecciosos. 
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ABSTRACT 

 

Biofilms are communities of microbial cells embedded in a matrix of polymeric 

material consists mainly of polysaccharides that form on biotic or abiotic surface. The 

search for phytochemicals agents with potential anti-biofilm became an active area in 

scientific research. Lectins are proteins that bind carbohydrates of form specifically and 

reversibly, being able to agglutinate and precipitate cells and/or glycoconjugates. Due to 

their capacity to bind and recognize specific carbohydrates, lectins can be a potent tool 

in biofilm studies. These proteins can bind to the bacteria or prevent the interaction with 

the surface and consequently decrease biofilm formation. Other classes of biomolecules 

with applicability in this type of bacterial communities are the secondary metabolites 

isolated from plant tissues. The class of diterpenes, substances very common in plants, 

corresponds to a class of natural molecules with antimicrobial properties well 

established. Thus, the present study was to evaluate the antibacterial activity "in vitro" 

of plant lectins and diterpene casbano (CD), a secondary metabolite isolated from 

Croton nepetaefolius, a plant native to northeastern Brazil, against different pathogens 

microorganisms. The minimum inhibitory concentration, MIC, of planktonic growth 

was made by the standard techinique of microdilution determined by optical density at 

640nm. Analisys of initial adhesion and biofilm formation were performed using 

polystyrene microtiter plates with quantification of biomass by the method of staining 

with crystal violet. The tests were performed with different concentrations of the 

products tested. The results showed that the lectin from Canavalia ensiformis had an 

antibacterial effect, inhibiting the planktonic growth of gram-positive bacteria. Other 

lectins showed an inhibition of initial adhesion and an inhibition of biofilm formation of 

some microorganisms. The CD had a biocidal activity and biostatic for most species 

tested, being able to affect also the formation of biofilm. In conclusion, these results 

showed that the lectins and casbane diterpene have a promising antibacterial activity, 

suggesting a possible application therapeutic for pharmacological treatment of 

infections associated with different infectious agents. 
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1. INTRODUÇÃO 

Durante a última década, tornou-se claro que os antibióticos estão 

gradativamente perdendo sua eficácia contra os microrganismos. O uso indiscriminado 

dessas drogas promoveu uma seleção natural “induzida” em bactérias patogênicas 

tornando alguns desses microrganismos resistentes à maioria dos agentes 

antimicrobianos desenvolvidos (HANCOCK, 2007). Algumas bactérias patogênicas 

encontradas em unidades de terapia intensiva (UTIs) em hospitais têm sido descritas 

como multiresistentes. Um exemplo dessas bactérias é a Acinetobacter baumannii, 

bactéria Gram-negativa causadora de pneumonia severa e infeccções do trato unrinário 

(POLLACK, 2010).  

Recentemente, o alerta sobre o aparecimento de superbactérias, microrganismos 

com habilidade de resistir a quase todos os antibióticos, gerou o medo do surgimento de 

uma nova pandemia. Em um recente artigo publicado pela revista científica Lancet, um 

grupo de pesquisadores chamou a atenção para o isolamento de um gene (NDM-1) em 

dois tipos comuns de bactérias Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli. A presença 

desse gene é responsável pela resistência dessas bactérias aos principais grupos de 

antibióticos, os carbapenemas, normalmente utilizados como última tentativa de 

tratamento emergencial em pacientes cuja antibioticoterapia convencional não possui 

um efeito satisfatório (KUMARASAMY et al., 2010). 

Outro ponto importante a ser discutido em relação a resistência a antibióticos são 

as bactérias que possuem a capacidade de formar biofilme (HØIBY et al., 2010). 

Quando ambientes naturais e tecidos infectados são examinados, percebe-se que a forma 

de crescimento bacteriano predominante é a de agregados celulares. Infecções 

bacterianas que envolvem formação de biofilme geralmente são doenças crônicas e 

muitas vezes difíceis de se tratar (PROSSER et al., 1987; COSTERTON, 1995; MAH; 

O’TOOLE, 2001). Para alguns antibióticos, a concentração necessária para eliminar as 

bactérias em biofilme pode ser até mil vezes superior ao prescrito para bactérias 

planctônicas da mesma espécie (NICKEL et al., 1985; COSTERTON, 1995).  

Na tentativa de remediar esses problemas, empresas farmacêuticas trabalham 

avidamente para o desenvolvimento de novas opções terapêuticas para o tratamento de 

infecções causadas por bactérias multirresistentes ou organizadas em biofilmes 

microbianos. Em 2007, dos 74 novos agentes terapêuticos aprovados pelo Food and 

Drug Administration (FDA), órgão governamental de controle de medicamentos dos 
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Estados Unidos da América (EUA), somente 2 são antibióticos. E dos 2.700 compostos 

em fase de desenvolvimento, apenas cerca de 50 são antibacterianos. 

De 1988 a 2008, foram comercializados 877 produtos farmacêuticos. Destes, 

60% são provenientes de fontes naturais ou derivados (LEFEVRE et al., 2008). 

Considerando que apenas 0,001% do total de compostos sintéticos contra 0,2-0,3% de 

produtos de fontes naturais tornam-se drogas, esses últimos são um alvo bastante 

promissor para o desenvolvimento de novas drogas para o combate de doenças 

infecciosas. 

Fitoterapia é considerada hoje como uma abordagem complementar no 

tratamento e prevenção de doenças; embora bem fundamentada na tradição médica, 

muitas vezes carece de comprovação científica adequada. Uso racional de fitoterápicos 

deve ser apoiado por estudos laboratoriais e clínicos apropriados. No entanto, a 

utilização desse tipo de alternativa se trata de uma escolha bastante utilizada, não 

somente nos centros urbanos, mas sobretudo nas pequenas comunidades rurais. Este 

comportamento vem chamando a atenção da comunidade científica no sentido de 

comprovar a eficácia e promover o uso seguro desses recursos naturais (FENNELL et 

al., 2004).  

Vale ressaltar que as plantas são fontes naturais de uma infinidade de 

substâncias químicas que são biossintetizadas com várias finalidades, entre elas, 

protegê-las contra predadores ou atrair polinizadores (STEPP, 2004). Entretanto, uma 

correta avaliação científica do estado da arte bem como a aplicação de pesquisas 

inovadoras envolvendo técnicas como a genômica, proteômica e metabolômica pode 

levar a uma mudança de paradigmas quanto a aplicação misturas vegetais na medicina 

(ULRICH-MERZENICH, et al., 2007).  

Apesar de todas as ressalvas para a utilização de fitoterápicos, a movimentação 

financeira de produtos naturais no mercado mundial está em constante crescimento. 

Segundo Benedum (1998) em 1995 o volume de negociações de produtos 

fitofarmacêuticos nos EUA chegaram a atingir 12,4 bilhões de dólares. As vendas de 

suplementos vegetais deste país, incluindo suplementos alimentícios, aumentou em 

101% dentro de um ano, para um total de 587 milhões dólares em 1998 (BENEDUM, 

1998).  Em 2005, a indústria de fitoterápicos dos EUA obteve um faturamento 

acumulado de 62 bilhões de dólares, e ainda se mantém em forte crescimento 

(PATWARDHAN et al., 2005). Mesmo considerando valores financeiros tão elevados, 
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a biodiversidade da natureza no potencial de fitoterápicos permanece largamente 

inexplorada (PIETERS; VLIETINCK, 2005).  

Segundo uma revisão feita em 2009, apenas 156 plantas, publicadas com ensaios 

clínicos, demonstram possuir atividades farmacológicas e aplicação terapêutica 

específica. Baseados em estudos “in vitro” e “in vivo”, cerca de 250 extratos vegetais 

fornecem uma boa pespectiva de uso farmacológico, embora os ensaios clínicos estejam 

sendo realizados. Para outras espécies incluídas na pesquisas, foram encontrados apenas 

estudos fitoquímicos, e suas propriedades e aplicações foram muitas vezes atribuída à 

presença de certos compostos, mas sem nenhuma evidência científica (Figura 1.1). 

Estudos recentes mostram que a maioria ensaios têm-se centrado nas propriedades 

antimicrobiana (antibacteriana, antimicótico, antiviral), seguido pelos efeitos 

antioxidante e anti-inflamatórios (CRAVOTTO et al., 2010). 

 

 
Figura 1.1 – Tipos de estudos realizados em extratos vegetais a ser comercializado nos países ocidentais 

(CRAVOTTO et al., 2010). 

 

Aproximadamente 70 % de todas espécies vegetais do mundo estão 

concentradas basicamente em 12 paises, dentro destes o Brasil possui uma posição de 

destaque na biodiversidade do planeta, uma vez que possui duas extensas áreas de mata 

atlântica e cerrado (MYERS et al., 2000). Essa grande biodiversidade coloca o Brasil 

em uma posição estratégica para desenvolvimento e exploração de novos compostos de 

origem vegetal com valor terapêutico (BASSO et al., 2005). Assim, pesquisas 

evolvendo a biodiversidade da flora brasileira apresentam-se como uma fonte 
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extremante promissora para a descoberta de novas substâncias bioativas que possam ser 

utilizados no tratamento de várias doenças. 
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2. BIOFILMES 

2.1 Aspectos gerais 

O conceito de que microrganismos, principalmente bactérias, vivem 

preferencialmente em comunidades envolvidas por uma matriz polissacarídica ligadas 

às superfícies emergiu gradualmente a partir de observações científicas ao longo do 

tempo, mas nas duas ultimas décadas este conceito se valorizou acentuadamente. 

Técnicas de visualização de microrganismos vêm sendo desenvolvidas desde o 

século XVI. Iniciou-se em 1590, quando dois holandeses fabricantes de óculos Hans 

Janssen e seu filho Zacharias, preconizaram a primeira versão do que seria mais adiante 

um microscópio. Mas, somente na segunda metade do século XVII, o cientista 

neerlandês Antonie van Leeuwenhoek, utilizando um microscópio caseiro, foi capaz de 

ser o primeiro a observar e descrever estruturas biológicas, como fibras musculares, 

células sanguíneas, embriões de plantas, espermatozóides, além de alguns 

microrganismos.  

Nascido em Delft, cidade da província neerlandesa de Zuid-Holland situada a 18 

km de Rotterdam, van Leeuwenhoek construiu seu próprio microscópio para suas 

descobertas (Figura 2.1). Este era constituído por uma lente biconvexa, quase esférica, 

que tinha a capacidade de aumentar a imagem cerca de 200 vezes. Sua criação permitiu 

encontrar “animalículos”, termo antigo utilizado para se referir aos microrganismos, 

durante a experiência sobre a origem da vida feita em 1668 por Francesco Redi, sendo 

esta, o primeiro passo para a refutação científica da abiogênese. Em 1683, van 

Leeuwenhoek observou que ao limpar seus dentes era possível identificar, com o auxilio 

de seu microscópio, a presença de um material vivo. Provavelmente o que foi 

visualizado foram fragmentos de biofilme formado sobre a superfície lisa do esmalte 

dental, sendo esta a primeira evidência científica de uma forma diferencial de 

crescimento microbiano.  

Outros estudos deram suporte de que estas associações microbiológicas eram 

bem mais comuns do que se imaginava, sendo observadas inclusive em ambientes 

marinhos, mostrando ser uma forma preferencial de crescimento microbiano. O conceito 

de que a maioria das bactérias na biosfera crescem na forma de agregados microbianos 

chamados biofilmes, foi concretizado em um artigo científico americano publicado em 

fevereiro de 1978 por Costerton e seus colaboradores na revista de circulação mundial 

Scientific American (COSTERTON; GEESEV; CHENG, 1978). 
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Figura 2.1 - Desenho de Henry Baker ilustrando como seria o microscópio desenvolvido por van 

Leeuwenhoek em 1756. (http://www.wired.com/science/discoveries/news/2008/09/dayintech0917) 

 

2.2 Conceito e importância 

Os biofilmes são comunidades microbianas complexas estabelecidas em uma 

ampla variedade de superfícies que são geralmente associadas a uma matriz extracelular 

composta por vários tipos de biopolímeros (ABEE et al., 2010). Esse tipo de associação 

microbiana pode se desenvolver em superfícies bióticas e abióticas, incluindo tecidos 

vivos, dispositivos médicos e/ou industrias, sistemas de tubulação de água (Figuras 2.2 

e 2.3), ou até mesmo em ambientes marinhos. Na Medicina, as superfícies, tais como 

dentes, catéteres, válvulas cardíacas e lentes de contato podem ser fortemente 

colonizadas (MERRITT et al., 2001; DONLAN; COSTERTON, 2002; ONURDAĞ, et 

al., 2010).  

Biofilmes são compostos geralmente por diferentes espécies que se desenvolvem 

como consórcio funcional, estabelecendo um mutualismo entre os membros da 

comunidade microbiana (RICKARD et al., 2006). Algumas dessas associações podem 

também ser representadas por um único microrganismo, como por exemplo, biofilmes 

de Staphylococcus epidermidis formados em válvulas cardíacas de pacientes com 

endocardite infecciosa (BUTANY et al., 2002).  

Os microrganismos patogênicos associados em biofilmes são o foco de uma 

intensa rede de pesquisas devido ao seu envolvimento em um grande número de 

doenças infecciosas crônicas (COSTERTON; STEWART; GREENBERG, 1999; 

DONLAN; COSTERTON, 2002; COSTERTON et al., 2003; HALL STOODLEY et 

al., 2006; BJARNSHOLT et al., 2008, 2009a, b; JAMES et al., 2008; HOMOE et al., 

2009). Acredita-se que a formação de biofilme desempenhe um papel importante na 

imunidade da infecção e na proteção contra antimicrobianos (COSTERTON; 

STEWART; GREENBERG, 1999; VUONG et al., 2004). Por exemplo, Staphylococcus 

http://www.wired.com/science/discoveries/news/2008/09/dayintech0917
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epidermidis e Pseudomonas aeruginosa são os patógenos mais prevalentes envolvidos 

em infecções clínicas crônicas (COSTERTON et al., 2003; VUONG et al., 2004).  

 

 
Figura 2.2 - Micrografia eletrônica de varredura de um biofilme de Staphylococcus sp. na superfície 

interna de um dispositivo médico. (DOLAN, 2002) 

 

 

 
Figura 2.3 - Micrografia eletrônica de varredura de um biofilme nativo desenvolvido em uma superfície 

de aço-carbono em um sistema de água. Rodney Donlan e Donald Gibbon, os autores. (DOLAN, 2002). 

 

O crescimento e a proliferação do microrganismo dentro de um biofilme 

fornecem proteção contra a ação de antibióticos, proporcionando um mecanismo de 

defesa, diminuindo ou impedindo a penetração de diferentes agentes antimicrobianos 

através do biofilme (COSTERTON; STEWART; GREENBERG, 1999; COSTERTON 

et al., 2003), e assim, tornam-se extremamente difíceis ou impossíveis de erradicar 

(FUX et al., 2003; ALHEDE; BJARNSHOL; JENSEN, 2009; VAN GENNIP et al., 

2009). Outros gêneros de bactérias patogênicas capazes de formar biofilme incluem: 

Escherichia, Legionella, Streptococcus, Staphylococcus e Vibrio (COSTERTON; 

STEWART; GREENBERG, 1999; COSTERTON et al., 2003). Um exemplo clássico 

de envolvimento de biofilme em infecções crônicas é a presença de Pseudomonas 

aeruginosa nos pulmões de pacientes que sofrem de fibrose cística (FC) 

(BJARNSHOLT et al., 2009a). Devido à organização bacteriana na forma de biofilme, 
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esta infecção é crônica, sem cura e eventualmente resulta na morte dos pacientes 

(KOCH; HØIBY, 1993). 

A placa dentária é outro exemplo típico de biofilme multiespécies. Na 

Odontologia, um dos principais focos de estudos são os filmes bacterianos formados nas 

superfícies da cavidade oral por conta de seu papel etiológico em doenças bucais 

(SALERMO et al., 2010; BEIKLER; FLEMMIG, 2011). Normalmente, as bactérias no 

biofilme dentário, vivem em harmonia com o hospedeiro, mas mudanças ecológicas 

podem ocorrer dentro da comunidade microbiana e resultar no desenvolvimento das 

duas principais doenças orais: a cárie dentária e a doença periodontal (MARSH, 1994). 

Por exemplo, há evidências da cárie dentária como doença endógena resultante de uma 

mudança na flora supragengival para uma dominância de microrganismos acidúricos e 

acidogênicos (TAKAHASHI; NYVAD, 2008). Da mesma forma, uma mudança na 

microbiota subgengival pode aumentar os níveis de anaeróbios Gram-negativos e levar 

ao desenvolvimento da gengivite e da doença periodontal (SOCRANSKY; HAFFAJEE, 

2005). 

Outras infecções crônicas têm sido associadas à formação de biofilme, como 

osteomielite (BRADY et al., 2008), rinossinusite (PERLOFF; PALMER, 2004), 

infecções do trato urinário (CONNELL et al., 1997) e alguns tipos de infecções 

associadas a corpos estranhos inseridos no corpo humano, como implantes 

(TRAMPUZ; ZIMMERLI, 2008). 

 

2.3 Formação do biofilme 

A formação de biofilme é um processo em que as bactérias sofrem uma mudança 

no estilo de vida, de um estado nômade unicelular para um sedentário multicelular, onde 

o crescimento subsequente e a diferenciação celular resulta em comunidades 

estruturadas. A formação do biofilme se inicia com a fixação de microrganismos livres 

em uma determinada superfície. Os primeiros microrganismos aderem inicialmente 

através de interações fracas, principalmente do tipo forças de van der Waals. Se as 

colônias não são imediatamente retiradas da superfície, elas podem ancorar-se de forma 

mais permanente através de moléculas de adesão celular, tais como pili e flagelo. As 

primeiras colônias facilitam a chegada de outras células através de sítios de adesão e 

começam a construir a matriz que formará o biofilme. Apenas algumas espécies são 

capazes de aderir a uma superfície por conta própria. Outras podem ancorar-se à matriz 

ou até mesmo diretamente às colônias já existentes. Uma vez que a colonização tenha 
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iniciado, o biofilme cresce através de uma combinação de divisão celular e de 

recrutamento de outras células. 

 

 
Figura 2.4 - Representação esquemática das fases de formação do biofilme microbiano na superfície do 

esmalte dental, evidenciando as potenciais interações bacterianas (HOJO et al., 2009). 

 

Segundo Stoodley (2002), o desenvolvimento do biofilme ocorre através de três 

eventos (Figura 2.4). No primeiro, ocorre uma redistribuição das células fixas na 

superfície através da motilidade celular. Em seguida, a divisão binária das células fixas, 

expandindo-se externamente para cima e para as laterais, ligando-se à superfície e 

formando aglomerados de células, de forma similar à formação de colônias em placas 

de ágar (HEYDORN et al., 2000). Por último, aglomerados de células presas à 

superfície mais externa do biofilme são recrutados por ação do próprio ambiente para o 

desenvolvimento de outros biofilmes, atingindo assim uma comunidade clímax.  

Os primeiros passos na compreensão dos mecanismos moleculares de formação 

de biofilme foram feitos em proteobactérias Gram-negativas, especialmente Vibrio 

cholerae, Escherichia coli, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas aeruginosa 

(O'TOOLE; KOLTER, 1998; PRATT; KOLTER, 1998; WATNICK; FULLNER; 

KOLTER, 1999, WATNICK et al., 2001). Com base em fenótipos mutantes destes 

organismos, a formação de biofilmes pode ser dividida em cinco fases geneticamente 

distintas: 1. Colonização inicial da superfície; 2. Formação da monocamada microbiana; 

3. Migração e agregação celular a fim de formar as microcolônias; 4. Produção da 

matriz extracelular; 5. Maturação do biofilme com uma arquitetura tridimensional 

característica (O'TOOLE; KAPLAN;KOLTER, 2000). 
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Estes estágios gerais fornecem um direcionamento para o estudo de biofilmes 

formados por bactérias móveis, embora muitos detalhes de regulação deste processo 

variem de espécie para espécie. 

 

2.4 Metabolismo do biofilme  

Na maioria dos ambientes, médico, industrial e sistemas relevantes, os biofilmes 

se formam na interface de uma solução aquosa e de uma superfície sólida. Uma 

característica comum a todos esses sistemas é que os substratos metabólicos precisam 

estar disponíveis para as células do biofilme, para assim possibilitar o crescimento. 

Estes compostos podem estar presentes, exclusivamente na fase aquosa, como em 

tubulações de água ou cateteres médicos, ou ser dividido entre a solução aquosa e a fase 

sólida, tais como minerais ou matéria orgânica insolúvel, como celulose, quitina, 

proteínas, entre outros (FIELD et al., 2010; CCAHUANA-VÁSQUEZ; CURY, 2010). 

Grande parte da diversidade metabólica de um biofilme pode ser explicada pelos 

diferentes solutos químicos presentes no ambiente. Biofilmes maduros possuem um 

gradiente de concentração de substratos e de produtos metabólicos (HUANG et al., 

1995, 1998; XU et al., 1998). Assim, podem haver regiões no interior do biofilme em 

que o crescimento bacteriano e a atividade metabólica são inibidos ou retardados devido 

à limitação de substrato (Figura 2.5). Além disso, o acúmulo de resíduos ácidos no 

interior do biofilme poderiam reduzir o pH local e afetar diretamente as respostas 

fisiológicas e metabólicas de algumas bactérias (SCHER; ROMLING; YARON, 2005; 

MORIARTY; ELBORN; TUNNEY, 2007).  

Quando as bactérias utilizam glicoproteínas como fonte de açúcar, estas lançam 

mão de exoglicosidases em combinação com um sistema de transporte de açúcar, alem 

de enzimas glicolíticas específicas para cada carboidrato. Açúcares podem ser 

translocados para o citoplasma por vários sistemas de transporte (POOLMAN; 

KONINGS, 1993). Um dos mais importantes é o sistema fosfotransferase (PTS), este 

tem um papel regulador fundamental no controle do metabolismo de carbono em 

bactérias, Gram-positivas e negativas. PTS também controla outros sistemas de 

transporte, metabolismo e armazenagem de fontes de carbono e de nitrogénio. O sistema 

de transporte de açúcar regulado pela PTS é do tipo simporte prótons-açúcar e Na
+
-

açúcar. (POOLMAN; KONINGS, 1993; SAIER et al., 1995). O objetivo final é uma 

utilização eficiente da oferta limitada de carbono e recursos energéticos.  
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Figura 2.5 - Representação esquemática dos fatores físicos importantes para o metabolismo do biofilme 

bacteriano. Papel do transporte de substratos e metabólitos em sistema hidrodinâmico (a) e estático (b) do 

biofilme. O comprimento das setas, no sistema hidrodinâmico, indica a velocidade e a disponibilidade de 

substrato. No sistema estático, o comprimento da seta indica transporte de massa por difusão baseada no 

gradiente de concentração gerado (SPORMANN et al., 2008, p.19).  

 

Quando as bactérias estão expostas a um excesso de açúcares, intermediários da 

via glicolítica podem acumular-se no citoplasma a níveis tão elevados que podem se 

tornar tóxicos (MAETA et al., 2004). Contudo, existem mecanismos de regulação que 

rapidamente drenam esses intermediários para fora da célula, na maioria das vezes na 

forma de ácido lático (CARLSSON, 1983). A rápida excreção de ácido lático acidifica 

não só o citoplasma das células bacterianas, mas também o ambiente em que o biofilme 

se encontra. Contudo, bactérias têm desenvolvido vários mecanismos para tolerância de 

ácido (QIN et al., 2010; CHOUDHURY; AZAD; KALITA, 2010). Quando várias 

bactérias são comparadas, a enzima mais importante para a resistência a ácidos parece 

ser a bomba de prótons ATPases (KOBAYASHI; SUZUKI; UNEMOTO, 1986). As 

bactérias mais resistentes ao ácido são aquelas com os maiores níveis de atividade da 

ATPase (MCENTIRE; CARMAN; MONTVILLE, 2004). Em algumas bactérias, a 

produção de amônia, a partir de arginina, é também de grande importância para a 

resistência a ácidos (CURRAN et al., 1995).  
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A presença de sacarose permite a aderência de estreptococos do grupo mutans e 

consequentemente a colonização da superfície lisa do esmalte dental, favorecendo seu 

posterior acúmulo (AIRES et al., 2008). Esses microrganismos não só fermentam a 

sacarose como, a partir desta, sintetizam polissacarídeos extracelulares (YAMASHITA 

et al., 1993; HAMADA; SLADE, 1980). Na polimerização desses açúcares participam 

as enzimas denominadas glicosiltransferases (Gtfs), para as glicanas, e 

frutosiltransferases (Ftfs), para as frutanas, que são essenciais para expressão da 

virulência (HAMADA et al., 1984; YAMASHITA et al., 1993). Essas enzimas atuam 

na produção de glicanos solúveis e insolúveis em água que servem de reserva energética 

intracelular, fonte de carbono, e também como um aderente para facilitar a formação do 

biofilme (ROLLA et al., 1983; LOESCHE, 1986). Amilopectina é um polissacarídeo de 

reserva energética intracelular acumulado no citoplasma de várias bactérias na forma de 

polímeros de glicose com ligações 1→4, que serve de fonte de carbono para o 

metabolismo microbiano quando o carboidrato exógeno é esgotado (BIJTTEBIER; 

GOESAERT; DELCOUR, 2010). Já as glicanas são sintetizadas a partir da 

internalização da sacarose para a quebra em monômeros de glicose e frutose, pela ação 

das glicosiltransferases. Polímeros de glicose, com ligações 1→6, dextrana, ou 1→3, 

mutana, são formados para participarem ativamente na aderência e na formação de 

aglomerados bacterianos (ZHU et al., 2009). 

 

2.5 Substância extracelular polimérica 

Biofilmes são formados principalmente por células microbianas e substâncias 

extracelulares poliméricas, mais conhecidas como exopolissacarideos ou simplesmente 

EPS. Essas substâncias podem ser responsáveis por 50% a 90% do carbono orgânico 

total do biofilme (FLEMMING; WINGENDER; MAYER, 2000) e podem ser 

consideradas o principal componente da matriz do biofilme. O EPS, formado 

principalmente de polissacarídeos, pode variar segundo as propriedades químicas e 

físicas, como a solubilidade em água. Alguns desses carboidratos são neutros ou 

polianiônicos, como é o caso do EPS de bactérias Gram-negativas, por conta da 

presença de ácidos urônicos, D-glucurônico, D-galacturônico, e outros 

(SUTHERLAND, 2001). No caso de algumas bactérias Gram-positivas, tais como os 

estafilococos, a composição química do EPS pode ser bastante diferente, mas com 

características catiônicas. Muitas vezes, a composição e a quantidade de EPS variarão 

dependendo do tipo de microrganismos, da idade do biofilme e das diferentes condições 
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ambientais em que os biofilmes são formados (MAYER et al., 1999). Estes incluem 

diferentes níveis de oxigênio e de nitrogênio, de pH, de temperatura e de 

disponibilidade de nutrientes (AHIMOU et al., 2007).  

Segundo Sutherland (2001), o EPS pode ter um efeito significativo sobre a 

organização do biofilme. A composição dos polissacarídeos determina sua conformação 

primária. Por exemplo, muitos EPS possuem estruturas com o esqueleto principal 

formado por resíduos de hexoses com ligações β1→3 ou β1→4, com isso tendem a 

possuir uma estrutura mais rígida e resistente, com pouca ou nenhuma solubilidade em 

água.  

O crescimento de um biofilme é o resultado de um processo complexo que 

envolve o transporte de compostos orgânicos, moléculas inorgânicas e células 

microbianas, uma posterior adesão em uma superfície e finalmente, a formação de um 

consórcio bacteriano auxiliado pela produção de polímeros extracelulares (BEECH, 

2004). Assim como a hidrofobicidade celular e a presença de fímbrias e de flagelos, o 

grau de produção de EPS é um dos principais fatores que influencia a taxa e o grau de 

adesão de células microbianas em diferentes superfícies, alem de proteger contra o 

estresse ambiental e desidratação (VU et al., 2009). Devido à sua importância na 

formação do biofilme, a produção EPS tem sido alvo de diversas pesquisas para 

impossibilitar o processo de formação e de maturação dessas comunidades microbianas 

(MURRAY et al., 2009; NAGORSKA et al., 2010). 

 

2.6 Propriedades de substrato 

Praticamente todo material que entra em contato com fluidos contendo bactérias 

corresponde a uma superfície apta para a formação de biofilmes. Certas características 

como rugosidade e hidrofobicidade apresentam uma contribuição destacada para o 

desenvolvimento destas comunidades bacterianas. Almaguer-Flores e colaboradores 

(2010) realizaram testes de formação de biofilmes em diferentes materiais utilizados na 

odontologia como revestimento de implantes dentários e observaram que a colonização 

microbiana aumentava à medida que a rugosidade da superfície ampliava. Isto porque as 

forças de cisalhamento são diminuídas e área de contato é maior em superfícies mais 

ásperas (ALMAGUER-FLORES; XIMÉNEZ-FYVIE; RODIL, 2010). Outro estudo 

compara a adesão de Streptococcus oralis em superfícies acrílicas com diferentes graus 

de rugosidade, corroborando a importância dessa característica durante o processo de 

adesão e de formação do biofilme bacteriano (CHARMAN et al., 2009). 



 

34 Capítulo 2 – Revisão de literatura - Biofilmes 

Diversos estudos têm demonstrado que a hidrofobicidade das superfícies sólidas 

influencia diretamente na adesão de bactérias, de células eucarióticas e de proteínas 

(MÜLLER et al., 2008; GIRALDEZ et al., 2010; NONCKREMAN et al., 2010). 

Contudo, apesar da reconhecida importância, tem sido difícil de explicar a verdadeira 

contribuição dessa propriedade no processo de adesão celular (DOYLE, 2000).  

Definições de hidrofobicidade foram dadas considerando os princípios 

termodinâmicos e até mesmo um ponto de vista hipotético na tentativa de explicar o 

reconhecimento biológico com base em interações hidrofóbicas que ocorrem entre 

enzima-substrato, antígeno-anticorpo, carboidrato-lectina ou adesinas. De um ponto de 

vista químico, Blokzijl e Engberts (1993) deram a seguinte definição do papel da 

hidrofobicidade:  

 

"At moderate temperatures and pressures, apolar compounds are poorly 

soluble in water. Traditionally, the reluctance of apolar compounds to 

dissolve in water has been attributed to the hydrophobicity of these 

compounds, in other words, their fear of water. In fact, the term 

hydrophobicity is misleading. The London dispersion interactions between 

water and apolar compounds are favourable and quite substantial. It is more 

appropriate to point out that the apolar compound must intrude into a liquid 

that is characterised by an extremely high cohesive energy density. Each 

water molecule is strongly inclined not to sacrifice any of its hydrogen bonds, 

leading inevitably to significant reorientation of water molecules at the 

surface of the nonpolar solute molecule” (BLOKZIJL; ENGBERTS, 1993).  

 

De acordo com van Oss (1997), em sistemas biológicos, interações hidrofóbicas 

são geralmente as mais fortes de todas as interações não-covalente de longo alcance e 

podem ser definidas como a atração entre moléculas, partículas ou células que possuem 

características apolares ou pouco polares quando imersos em água (VAN OSS, 1997).  

A maioria dos pesquisadores aceita que os microrganismos podem se aderir mais 

rapidamente a superfícies hidrofóbicas, tais como teflon e plástico do que em vidro ou 

metais (DONLAN, 2002). Como exemplo podemos citar a formação de biofilmes em 

substratos hidrofóbicos pela maioria dos isolados clínicos de Staphylococcus 

epidermidis (CERCA et al., 2005). Uma notável exceção desse consenso são estirpes de 

Listeria monocytogenes que formam biofilmes em superfícies hidrofílicas com maior 

facilidade (CHAVANT et al., 2002). Contudo, a maior parte desses resultados 

contraditórios se dá pela inexistência de métodos padronizados para determinar a 

hidrofobicidade de uma superfície, ou até mesmo a interação que ocorre entre a célula e 

a superfície.  
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A despeito de todas as incongruências, tal característica é bastante explorada 

pela comunidade científica na tentativa de diminuir a adesão bacteriana modificando as 

propriedades da superfície que ocorrerá a formação de biofilme. O revestimento 

hidrofílico de próteses odontológicas pode ser um método poderoso para redução da 

aderência de células fúngicas, como Candida albicans, em particular de hifas, que 

provocam estomatite protética e infecções relacionadas (YOSHIJIMA et al., 2010). 

 

2.7 Hidrodinâmica 

Fluxo de fluidos ou hidrodinâmica influencia diretamente na estrutura do 

biofilme e pode ter efeitos relevantes sobre o tipo de comunidade microbiana que será 

formada. As propriedades físicas dos biofilmes, tais como a densidade de células e força 

de fixação podem ser afetadas pela hidrodinâmica (STOODLEY et al., 2002; VAN 

LOOSDRECHT et al., 2002). Além disso, biofilmes cultivados em condições de baixo 

fluxo podem formar estruturas isotrópicas, ou seja, com as mesmas propriedades físicas 

independente do local analisado. Biofilmes de Pseudomonas aeruginosa cultivados sob 

fluxo turbulento são mais fortemente ligados à superfície quando comparados com 

aqueles cultivados em um ambiente estático (STOODLEY et al., 2002). Em contraste, 

tem sido observado o destacamento de microcolônias estafilocócicas sobre superfícies 

em biofilmes desenvolvidos em regime turbulento, talvez permitindo que biofilmes 

"maduros" possam colonizar novas superfícies (HALL-STOODLEY; STOODLEY, 

2005; RUPP; FUX; STOODLEY, 2005). Embora esses e outros estudos documentem o 

importante papel da hidrodinâmica no desenvolvimento da estrutura do biofilme, pouco 

se sabe sobre as possíveis respostas genético-moleculares para o fluxo de fluido.  

 

2.8 Propriedades celulares 

A hidrofobicidade da superfície celular, a presença de estruturas diferenciadas, 

fimbrias e flagelos, e a produção de EPS influenciam diretamente na adesão de células 

microbianas. A hidrofobicidade da superfície celular é destacada no processo de adesão 

porque a formação de biofilme tende a aumentar proporcionalmente com essa 

característica (KOUIDHI et al., 2010), sendo inclusive considerada como um fator de 

virulência (BLANCO et al., 2010).  

A maioria das bactérias é carregada negativamente, mas possui componentes de 

superfície com características hidrofóbicas (ROSENBERG; KJELLEBERG, 1986). Um 

mecanismo muito comum utilizado pelas bactérias para iniciar a aderência aos tecidos 
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do hospedeiro durante a colonização é a expressão de estruturas filamentosas de 

superfície conhecidas como pili ou fímbrias (Figura 2.6) (MANETTI et al., 2007; 

PIDHATIKA et al., 2010;  GIBIANSKY et al., 2010).  

Esses componentes foram inicialmente identificados na década de 50 em 

bactérias Gram-negativas (HOUWINK; VAN ITERSON, 1950). Contêm uma elevada 

proporção de resíduos de aminoácido hidrofóbicos (ROSENBERG; KJELLEBERG, 

1986) e normalmente são formados por interações não covalentes entre as subunidades 

proteicas, pilin (CAMPOS; FRANCETIC; NILGES, 2010). Em especial, nos 

estreptococos patogênicos, os componentes protéicos são covalentemente polimerizados 

por ação da enzima sortase, semelhante ao que ocorre na ligação covalente de proteínas 

de superfície do peptideoglicano da parede celular de bactérias Gram-positivas (TON-

THAT; SCHNEEWIND, 2004). 

 

 
Figura 2.6 - Desenho esquemático das principais estruturas observadas na superfície de uma bactéria 

Gram-positiva, destacando a presença das fimbrias (pili) e do flagelo. http://163.16.28.248/bio/active 

learne/23 images/c23c2.jpg 

 

Outras propriedades da superfície células também podem facilitar a fixação. 

Vários estudos têm mostrado que o tratamento de células em biofilme com enzimas 

proteolíticas causou um aumento marcante na liberação de bactérias aderidas 

(DANIELSSON; NORKRANS; BJORNSSON, 1977; BASHAN; LEVANONY, 1988). 

O componente do lipopolissacarídeo (LPS), antígeno O, (Figura 2.7 e 2.8) pode conferir 

propriedades hidrofílicas para as bactérias Gram-negativas. Williams e Fletcher (1996) 

indicaram que os mutantes de Pseudomonas fluorescens sem o antígeno O aderiram 

mais facilmente e em maior número a materiais hidrofóbicos. Flagelos aparentemente 

http://163.16.28.248/bio/active%20learne/23
http://163.16.28.248/bio/active%20learne/23
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desempenham um papel importante nos estágios iniciais da fixação de bactérias, 

superando forças repulsivas associadas á superfície.  

 

 
Figura 2.7 - Esquema da parede celular de microrganismos Gram negativos. Figura retirada do livro 

Microbial Glycobiology, Elsevier  2009. Capítulo 2 Overview of the glycosylated components of the 

bacterial cell envelope Otto Holst, Anthony P. Moran and Patrick J. Brennan.  

 

À luz destes resultados, as estruturas da superfície celular, tais como fímbrias, 

outras proteínas, LPS e os flagelos possuem claramente um papel importante no 

processo de adesão. Polímeros de superfície celular com sítios apolares tais como 

fímbrias, proteínas e outros componentes de determinadas bactérias Gram-positivas 

(ácidos micólicos) direcionam a adesão a superfícies hidrofóbicas, enquanto 

lipopolissacarídeos e outras estruturas são mais importantes na fixação de materiais 

hidrofílicos. Flagelos também são importantes na fixação, embora o seu papel possa 

estar relacionado com as forças repulsivas ao invés de atuar como adsorventes ou 

adesivos. 
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Figura 2.8 - Estrutura de um lipopolissacarídeo presente da face da membrana externa, inexistentes na 

membrana citoplasmática. Estes componentes são também denominados de endotoxinas. O LPS é uma 

molécula complexa, composta por 3 regiões distintas: lipídeo A, polissacarídeo central e cadeia 

polissacarídica lateral O, ou Antígeno O. Figura retirada do livro Microbial Glycobiology, Elsevier  2009. 

Capítulo 2 Overview of the glycosylated components of the bacterial cell envelope Otto Holst, 

Anthony P. Moran and Patrick J. Brennan. 

 

2.9 Genética de biofilmes 

2.9.1 Regulação gênica 

Organismos quando associados em biofilme apresentam uma expressão gênica 

diferente da forma livre, planctônica (WHITELEY et al., 2001; 

BALASUBRAMANIAN; MATHEE, 2009). Entretanto, se as células bacterianas forem 

removidas, a partir de um biofilme, e se suas condições ambientais forem mudadas 

radicalmente, elas irão se adaptar rapidamente ao seu novo ambiente, exibindo 

alterações fenotípicas específicas. As células bacterianas não se diferenciam, em vez 

disso, elas respondem ao seu meio ambiente adaptando a expressão de genes para 

atender suas próprias necessidades para a sobrevivência, ou seja, são ditas comunidades 

interativas (HOOPMAN et al., 2010). No entanto, esse estilo de vida proporciona aos 

seus membros uma série de benefícios (OLSON et al., 2002). Além da vantagem de 

resistência às mudanças ambientais, como depleção nutricional e variações em pH, o 

biofilme pode se beneficiar de inúmeras outras características incluindo a divisão da 

carga metabólica, e transferência de genes (JEFFERSON, 2004).  

Mudanças das propriedades genéticas de células bacterianas são bastante 

exploradas pela comunidade científica. Há evidências de que um grande número de 

genes é regulado, mais ou menos expresso, quando ocorre uma interação inicial das 

células com a superfície que formará o biofilme (WHITELEY et al., 2001). Em 

biofilmes de Pseudomonas aeruginosa, as células são incorporadas em uma matriz 

exopolissacarídica (EPS) composta principalmente de alginato (BOYD; 

CHAKRABARTY, 1995). Davies e Geesey (1995) demonstraram que, nos primeiros 
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minutos de fixação das células de Pseudomonas aeruginosa em um sistema de fluxo 

contínuo, o gene algC sofre uma regulação diferenciada, aumentando seu nível de 

expressão afim produzir uma maior quantidade de polissacarídeo extracelular.  

Durante o desenvolvimento de biofilme de Bacilo subtilis, células móveis 

flageladas passam a crescer em longas cadeias de feixes paralelos de células não móveis 

(BRANDA et al., 2001). A figura 2.9 é uma visão simplificada dos principais eventos 

moleculares para o processo de formação dessas comunidades microbianas. O regulador 

transcricional SinR serve como ponto chave para governar esse processo (KEARNS et 

al., 2005). Em células móveis, o SinR reprime a transcrição de genes responsáveis pela 

produção de matriz e indiretamente promove a separação de células e a motilidade 

(BRANDA et al., 2006). Mas, quando as condições se tornam favoráveis, a atividade 

SinR é antagonizada. O SinI juntamente com outras duas proteínas recém-identificadas, 

YlbF e YMCA, antagonizam a atividade do SinR, que resultará em perda da motilidade 

celular, em formação de cadeias, e em produção de matriz polissacarídica. Uma vez que 

esta matriz é produzida, o biofilme se desenvolve com um alto grau de organização. 

 

 
Figura 2.9 - Desenho esquemático da visão simplificada do circuito genético utilizado por Bacilo subtilis 

durante o processo de formação do biofilme (LEMON, 2008). 

 

Em células de Escherichia coli, cerca de 38% da expressão gênica é modificada 

durante o processo de formação do biofilme. Destes, 22% são regulados de forma a 

aumentar o nível de expressão, enquanto 16% tem sua representação no pool genético 

atenuada (PRIGENT-COMBARET et al., 1999). A expressão de genes em biofilmes é, 

evidentemente, modulada por fatores externos físico-químicos das células e pode 

envolver caminhos reguladores complexos (PRIGENT-COMBARET et al., 1999). 
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2.9.2 Transferência de genes 

A conjugação bacteriana, descoberta por Ledeberg e Tatum (1946), é o processo 

“sexual” de transferência de genes de uma bactéria doadora para uma receptora com o 

objetivo de reprodução (variabilidade genética). Ocorre em bactérias através da troca de 

plasmídeos. Com isso, o processo de conjugação possibilita o aumento da variabilidade 

genética de uma população bacteriana, o que contribui para a sua adaptação a 

determinado ambiente. 

Biofilmes podem proporcionar um nicho ideal para a troca de DNA 

extracromossômico (plasmídeos). Esse processo ocorre com uma maior eficiência entre 

as células crescidas em comunidades do que entre bactérias na forma planctônica 

(EHLERS; BOUWER, 1999; HAUSNER; WUERTZ, 1999). Quando Cam Wyndham 

estudou a difusão de genes de degradação de poluentes em ecossistemas aquáticos 

naturais, ele descobriu que a transferência horizontal desses elementos genéticos entre 

espécies ocorreram 1000 vezes mais rapidamente em biofilmes do que em populações 

planctônicas (WYNDHAM et al., 1994). Genes são transferidos de forma bastante 

eficiente entre células de espécies diferentes em biofilmes aquáticos naturais (GHIGO, 

2001). 

Vários estudos têm demonstrado que, durante o crescimento de bactérias em 

biofilmes, subpopulações da mesma espécie com pequenas variações genéticas podem 

surgir (HAUSSLER, 2004; ALLEGRUCCI; SAUER, 2007). Essas variantes genéticas 

surgem por meio de mutação, recombinação e transferência de genes. Estas variações 

foram detectadas principalmente como alterações na morfologia da colônia de 

subpopulações de células após o crescimento em biofilme. Este fenômeno tem sido 

observado em uma vasta gama de espécies de bactérias, incluindo bactérias Gram-

negativas e bactérias Gram-positivas. Durante o crescimento da estirpe em biofilmes, 

pequenas porcentagens de células isoladas apresentam morfologias de colônia distintas 

das demais (NGUYEN; SINGH, 2006; ALLEGRUCCI; SAUER, 2007). Um elegante 

estudo mostra que a transferência horizontal de genes mantém a diversidade genética 

quando as células de P. aeruginosa crescem em biofilmes (BOLES; THOENDEL; 

SINGH, 2004).  

Portanto, a diversidade de variações fenotípicas em biofilmes não é 

necessariamente um resultado da regulação fisiológica da expressão gênica em resposta 

às condições ambientais locais, mas sim à resultante de alterações na seqüência de 

DNA. Essas variações podem ser enriquecidas através da seleção natural no micro 
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ambiente do biofilme e constituir 10% ou mais de população dentro do biofilme 

formado em poucos dias a partir de um inóculo homogêneo (BOLES; THOENDEL; 

SINGH, 2004; KOH, et al., 2007). Em biofilmes mistos as mudanças genéticas durante 

o desenvolvimento podem levar a um favorecimento à evolução de interações entre 

espécies (HANSEN et al., 2007). A variação genética pode ser tanto um mecanismo de 

iniciação para a formação de biofilme por células planctônicas como um mecanismo de 

adaptação em biofilmes maduros (NAGORSKA et al., 2010; LI et al., 2010; 

SHEMESH et al., 2010). 
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3. DITERPENO 

3.1 Aspectos gerais 

Dentre todas as famílias pertencentes à flora mundial, a Euphorbiaceae merece 

um especial destaque por ser um dos maiores grupos vegetais entre as dicotiledôneas, 

compreendendo cerca de 300 gêneros e 5000 espécies. No Brasil, ocorrem 72 gêneros 

com aproximadamente 1.300 espécies de árvores, arbustos, subarbustos, trepadeiras e 

ervas, distribuídos preferencialmente em áreas tropicais, sendo raras em países frios 

(SALATINO et al., 2007).  

          Os dois gêneros mais representativos da família Euphorbiaceae são o Euphorbia e 

o Croton, com cerca de 1600 e 700 espécies, respectivamente. Do ponto de vista 

químico e farmacológico, merecem destaque especial dentro da área de produtos 

naturais, uma vez que estudos fitoquímicos realizados com espécies desses gêneros têm 

resultado no isolamento e caracterização de alcalóides (MILANOWSKI et al., 2002; 

RISCO et al., 2003; ARAUJO-JUNIOR et al., 2004; BOUDIAR et al., 2010) 

flavonóides (TSACHEVA et al., 2004; PALMEIRA; CONSERVA; SILVEIRA, 2005; 

NISHIMURA et  al., 2005; GONZÁLEZ-VÁZQUEZ et al., 2006), triterpenos e 

esteróides (MACIEL et al., 2000; CATALÁN et al., 2003;  HABA et al., 2009), taninos 

e polifenois (BARBOSA et al., 2003; DALBO et al., 2005).  

Dentre as classes de metabólitos secundários isolados de espécies do gênero 

Euphorbia e Croton podemos destacar, diterpenos, alcalóides e flavonóides, por 

apresentarem uma grande variedade de atividades farmacológicas, principalmente 

atividade citotóxica (SALATINO et al., 2007; LIANG et al., 2009; SULYOK, et al., 

2009; HABA et al., 2009; LI et al., 2009; CATENI et al., 2010). De 1998 ao final de 

2008, mais de 300 novos diterpenos foram isolados da natureza (WANG et al., 2009).  

O gênero Croton destaca-se por muitas de suas espécies apresentarem uso na 

medicina popular, dentre as quais, C. nepetaefolius, (Figura 3.1) uma planta aromática 

endêmica do nordeste brasileiro, conhecida como “marmeleiro sabiá”, “marmeleiro 

cravo” ou “marmeleiro de cheiro”, tem o seu óleo essencial utilizado nos mais diversos 

fins, como estomáquico, carminativo e no tratamento de cólicas intestinais, sendo esta 

última sustentado por comprovação científica (ABDOM, 2002).   
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Figura 3.1 - Fotografia da espécie de Croton nepetaefolius. 

 

Em publicações recentes, percebe-se que existe um esforço conjunto de grupos 

de pesquisas para a comprovação científica da utilização do óleo essencial de Croton 

nepetaefolius. Resultados preliminares demonstram que o óleo essencial dessa espécie 

diminui a pressão arterial em ratos hipertensos em uma ação dose dependente. Este 

efeito parece estar relacionado principalmente ao aumento do relaxamento vascular do 

músculo liso e não a atividade do sistema nervoso simpático reforçada neste modelo 

hipertensos (LAHLOU; LEAL-CARDOSO; MAGALHÃES, 2000; MAGALHÃES et 

al., 2003; 2008). Outros tipos de efeitos farmacológicos como nocicepção, atividade 

larvicida contra Aedes aegypti, antipasmótico e antifúngico já foram citadas na literatura 

científica (ABDON et al., 2002; MAGALHÃES et al., 2004; MORAIS et al., 2006; 

FONTENELLE et al., 2008).   

 

3.2 Diterpeno casbano 

Estudos fitoquímicos realizados em espécies de Croton têm revelado a 

existência de metabólitos pertencentes à diversas classes, incluindo: alcalóides, 

flavonóides, terpenóides, taninos e acetofenonas. Dentre estas classes, podemos destacar 

o isolamento de diterpenos com os mais variados esqueletos carbônicos (HANSON, 

2009) (Anexo I).  

Terpenóides são uma classe de metabólitos secundários formados por unidades 

de isopreno, variando de mono a tetraterpenos. Suas propriedades antimicrobianas 
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contra fungos e bactérias são conhecidas desde a década de 70 (CHAURASIA; VYAS, 

1977), e até hoje continua alvo de pesquisas para o desenvolvimento de novos 

medicamentos contra biofilmes microbianos e bactérias antibiótico-resistentes 

(MCNEIL et al., 2010; SMYRNIOTOPOULOS et al., 2010). 

Agentes antimicrobianos que possuem uma pequena massa molecular podem ser 

efetivos para desestabilizar a matriz polissacarídica do biofilme e permitir a sua 

desestruturação (LEWIS, 2001; EL-AZIZI et al., 2005). Assim moléculas de diterpeno 

possuem uma atenção especial, pois além de se mostrarem efetivos contra o crescimento 

de bactérias e fungos na forma plactônica, também possuem um efeito sobre 

comunidades estruturadas de microrganismos, biofilmes. Um terpenóide isolado de 

Xanthorrhiza curcuma, possui atividade antimicrobiana contra diferentes 

microrganismos mesmo após um tratamento térmico e com uma elevada variação de 

pH, sugerindo fortemente sua utilização como um conservante natural para impedir o 

crescimento de patógenos (LEE et al., 2008). Já, salvipsone, um diterpeno isolado de 

Salvia sclarea, foi eficaz contra a formação e desenvolvimento de biofilmes de 

Staphylococcus sp. diminuindo significativamente o número de células viáveis do 

biofilme. Sendo o primeiro composto derivado de plantas a demonstrar efeito contra 

agregados celulares de estafilococos (KUŹMA et al., 2007). 

Dentre os diferentes tipos estruturais de diterpenos, os que possuem um 

esqueleto do tipo casbano são encontrados em apenas sete espécies da família 

Euphorbiaceae (ROBINSON, 1970a, 1970b; CHOI et al., 1986, CHOI et al., 1988; 

BURKE et al., 1981; MOURA et al., 1990; KASHMAN et al., 1994, CHEN; JIA, 

1996; XU et al., 1998). Podem ser compostos altamente oxidados e ter um grupo 

epóxido, um anel de lactona contendo insaturações com uma hidroxila na posição gama 

de forma a apresentar uma unidade única de hemicetal. Essas substâncias merecem 

destaque por apresentarem atividade citotóxica e bactericida bem estabelecida 

(JANSSENS et al., 2008; LIANG et al., 2009; CARNEIRO et al., 2011). 

O diterpeno casbano abordado neste estudo foi isolado a partir da fração 

hexânica do extrato etanólico de C. nepetaefolius como óleo denso esverdeado. Por 

intermédio dos espectros de RMN 
13

C verificou-se a presença de vinte sinais de 

carbonos. Esta substância foi isolada anteriormente dessa espécie, sendo identificada 

como 1,4-dihidroxi-2E,6E,12E-trien-5-ona-casbeno cujos dados espectrais de RMN 
1
H, 

RMN 
13

C, IV e massas
 
(Figura 3.2) estão em acordo com valores da literatura 

(SANTOS et al., 2008).  
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Figura 3.2 - Substâncias isoladas do extrato etanólico do caule de Croton nepetaefolius 1-7 Diterpenos 

casbanos (SANTOS et al., 2008). 
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4. LECTINAS 

4.1 Conceito e importância 

Lectinas são proteínas de origem não imune que reconhecem e se ligam de 

forma específica a epítopos de carboidratos estruturais sem modificá-los. Este grupo de 

proteínas funciona como mediadores de informação em sistemas biológicos, exercendo 

suas funções através da interação com glicoproteínas, glicolipídios e oligossacarídeos. 

Lectinas são bastante utilizadas em modelos de estudo das interações proteína-

carboidrato e também como ferramentas análise de carboidratos (GUPTA 2010; 

GOMES et al., 2010). Além disso, devido à sua presença em eventos de 

reconhecimento de carboidratos, as lectinas podem ser utilizadas como alvos 

terapêuticos ou para entrega de drogas em seu sítio da ação (BIES et al., 2004). 

Devido ao papel central que essas proteínas desenvolvem em processos 

biológicos, lectinas podem ser detectadas em todos os reinos, desde vírus e 

microrganismos até animais e plantas (CHENG et al., 2010; OTSUKA et al., 2010; 

SHARMA et al., 2010; SONG et al., 2010). O grupo de lectinas mais bem 

caracterizados são aqueles do reino vegetal, pois são geralmente hidrofílicas, de fácil 

acesso e frequentemente produzida em grandes quantidades, como é o caso da lectina 

extraída de sementes de Canavalia ensiformis, onde chega a perfazer mais de 15% do 

conteúdo de proteínas totais da semente (CARRINGTON; AUFFRET; HANKE, 1985; 

LAM; NAG, 2010). No entanto, as lectinas são encontradas em camadas celulares de 

um grande número de organismos, refletindo sua diversidade de funções, como adesão 

microbiana, reconhecimento célula-célula e via de infecção de microrganismos (ESKO; 

SHARON, 2009; VEELDERS et al., 2010).  

A infecção pelo vírus da influenza é iniciada pelo evento de adesão, mediada por 

uma aglutinina da capa do vírion que reconhece e se liga a resíduos de galactose da 

superfície celular de macrófagos (UPHAM et al., 2010). As várias lectinas de bactérias 

podem funcionar nas etapas iniciais de infecções, por exemplo, quando ocorre a 

aderência das bactérias a células epiteliais do trato urinário e gastrintestinal 

(KOBAYASHI et al., 2009; GUITON et al., 2010). As lectinas também estão 

envolvidas no processo de adesão de Corynebacterium diphtheriae aos seus hospedeiros 

(COLOMBO et al., 2001). Porphyromonas gingivalis, um patógeno com importância 

etiológica em doenças periodontais, liga-se através de suas fímbrias a estruturas 

periodontais contendo glicoproteínas, evidenciando claramente um efeito “lectin-Like” 

(SOJAR; SHARMA; GENCO, 2004).  
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Em invertebrados, as lectinas estão presentes em praticamente todas as classes 

examinadas, como caranguejos e camarões (NA et al., 2007; SONG et al., 2010). 

Caranguejos-ferradura, uma família filogeneticamente antigas de artrópodes, podem 

produzir tachylectinas (TL), que possui a capacidade de reconhecer sacarídeos presentes 

na superfície de patógenos. TL-1, -3 e -4 reconhecem moléculas de açúcar sobre LPS 

bacteriano, enquanto que a TL-2 se liga a n-acetilglicosamina (GlcNAc) e n-

acetilgalactosamina (GalNAc), além de ácidos lipoteicóico (KAWABATA; TSUDA, 

2002). Recente publicação sugere que uma lectina presente em Armigeres subalbatus, 

espécie de inseto da família Culicida, é responsável pela imunidade inata desse 

artrópode à bactérias (WANG et al., 2004).  

Em vertebrados as lectinas se apresentam de duas maneiras: solúveis ou ligadas 

a membranas. Uma grande variedade tem sido encontrada em diferentes tecidos de 

mamíferos, aves e répteis, algumas semelhantes, outras bastante diferentes em sua 

estrutura molecular e especificidade por carboidratos. Foi também identificada a 

presença de uma lectina específica por galactose em veneno da cobra que tem ação 

direta contra microrganismos Gram-positivos e Gram-negativos (RADIS-BAPTISTA et 

al., 2006). Na pele de peixes, especificamente, tem sido isolada uma lectina cálcio 

dependente com funções ainda não muito claras (SUZUKI; HISAMATSU; 

PODOLSKY, 2003). 

Em seres humanos, algumas lectinas têm a capacidade de reconhecer as 

moléculas de origem desconhecida. São, portanto, componentes do sistema imune, 

fazendo parte a da imunidade inata. Dentre os vários tipos de lectinas existentes, uma 

delas possui importância fundamental no mecanismo de deflagração do sistema 

complemento, o que, recentemente, modificou todo o entendimento imunológico dessa 

cascata de proteínas, por indicar uma nova via além da clássica e da via alternativa 

entendidas como únicas até então. Trata-se da “mannan-binding lectin” ou MBL que é 

capaz de disparar a fixação do complemento após ligar-se à estrutura de algum 

microrganismo invasor (NAUTA et al., 2004). Além disso, a MBL possui um grande 

potencial em remover imunocomplexos circulantes, que são responsáveis por inúmeras 

doenças autoimunes como o lupus eritematoso sistêmico e a artrite reumatóide 

(SAEVARSDOTTIR; VIKINGSDOTTIR; VALDIMARSSON, 2004). 

A manutenção da vigilância imunológica na geração de respostas imunes 

normais são dependentes de migração adequada de leucócitos para os tecidos linfóides e 

não-linfóides. O processo de migração dessas células ocorre através de interações 
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complexas e altamente específicas entre os leucócitos circulantes e do endotélio 

vascular. A L-selectina é uma molécula de adesão que regula tanto a migração de 

leucócitos para locais de inflamação, como a recirculação de linfócitos entre sangue e 

tecidos linfóides (STEEBER; TEDDER, 2000; LEY et al., 2007). Inclusive essas 

moléculas também são responsáveis por mediar o recrutamento de leucócitos durante 

doenças inflamatórias crônicas e auto-imunes e, portanto, é um potencial alvo 

terapêutico para o desenvolvimento de drogas (BARTHEL et al., 2007). Todas as 

selectinas contêm uma estrutura tridimensional única, composto de um aminoterminal 

com um domínio lectina dependente de cálcio (GRAILER et al. 2009). 

 

4.2 Classificação 

Diversas características são passíveis de serem utilizadas para classificação das 

lectinas. A primeira intenção de categorização dessas moléculas foi em 1957. Makela 

(1957) considerou a configuração dos carbonos 3 e 4 do monossacarídeo específico das 

lectinas e propôs quatro grupos. O grupo I é formado pelas lectinas ligantes à L-fucose. 

O grupo II lectinas específicas a lactose e N-acetil-glicosamina. As lectinas para manose 

e glucose, pertencem ao grupo III. Por último, o grupo IV agrupa as lectinas putativas 

para interação com idiose, gulose, L-xylose e L-glicose (MAKELA, 1957). Esta 

subdivisão é certamente muito útil para a utilização de lectinas como ferramentas, no 

entanto é provavelmente artificial e irrelevante com respeito às possíveis relações 

evolutivas (VAN DAMME et al., 1998). 

Uma classificação mais recente das lectinas foi proposta e discutida por 

Peumans e Van Damme (1995) e Van Damme e colaboradores (1998), fundamentada 

nas características estruturais observadas de acordo com a quantidade e tipo de sítios de 

ligação aos carboidratos, e assim foram divididas em quatro classes principais; 

merolectinas, hololectinas, quimerolectinas e superlectinas (Figura 4.1).  

No grupo das merolectinas, inclui as lectinas que possuem apenas um sítio de 

ligação a carboidrato e, conseqüentemente, não são capazes de aglutinar células ou 

precipitar glicoconjugados. Como exemplo, podemos citar as proteínas monoméricas 

das orquídeas (VAN DAMME et al., 1994) e uma pequena proteína de ligação à 

quitina, heveína, extraída do látex da seringueira, Hevea brasiliensis (VAN DAMME et 

al., 1998). 

As hololectinas compreendem as proteínas que possuem dois ou mais sítios de 

ligação a um mesmo carboidrato, sendo capazes de aglutinar células ou precipitar 
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glicoconjugados. Essa classe de lectinas está representada pelas hemaglutininas ou 

fitohemaglutininas, onde estão presentes a maior parte das lectinas já estudadas 

(PEUMANS; HAUSE; VAN DAMME, 2000). 

Nas quimerolectinas, englobam-se as lectinas que possuem um ou mais sítios de 

ligação a carboidratos, além de apresentarem atividade catalítica (ou outra atividade 

biológica não carboidrato ligante) associada a um outro domínio molecular, portanto, 

diferente do sítio de ligação a carboidrato. Como representantes dessa classe, podem ser 

citadas as proteínas inativadoras de ribossomos - RIP (PEUMANS; HAO; VAN 

DAMME, 2001). 

Em 1996, foi descoberta uma nova classe de lectinas, as superlectinas, que 

possuem dois sítios de ligação a carboidratos, os quais são, estruturalmente, diferentes e 

reconhecem açúcares não relacionados. Um exemplo desse grupo é a lectina de tulipa 

TxLC-1 (first Tulipa hybrid lectin with complex specificity) que possui subunidades 

com um sítio específico para manose e outro para N-acetil-galactosamina, atuando de 

maneira totalmente independente (VAN DAMME et al., 1996). 

 

 
Figura 4.1 - Representação esquemática da classificação de lectinas segundo Peumans e Van Damme 

(1995) e Van Damme e colaboradores (1998). Os desenhos apresentados em vermelho simulam a porção 

protéca das lectinas. Os círculos brancos e roxo em representam monossacarídeos e a tesoura uma 

atividade catalítica não relacionada com o reconhecimento de carboidrato.  

 

Muitas lectinas são aparentemente específicas a um único tipo de 

monossacarídeo (WU et al., 1988), no entanto, essas proteínas podem interagir com 

diferentes afinidades com várias cadeias de oligossacarídeos que possuem este açúcar 

como resíduo terminal. Isso porque o tipo de ligação e os monossacarídeos subjacente 
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também têm significado durante interação. Diferenças quantitativas no padrão de 

interação podem existir entre diferentes lectinas reconhecendo o mesmo resíduo de 

monossacarídeo terminal (WU, 2003). Existe também lectinas mais específicas por 

estruturas complexas que não são inibidos por monossacarídeos (WU et al., 2009).  

Estudos são realizados constantemente no sentido de caracterizar essas 

moléculas quanto a sua especificidade de ligação a carboidrato, assim como suas 

propriedades conformacionais e funções biológicas. Afim de facilitar o uso de lectinas 

como ferramentas de estudo na glicobiologia, essas moléculas foram classificadas 

segundo a sua especificidade por estruturas de monossacarídeos e oligossacarídeos (WU 

et al., 2009), como mostra a seguir (Figura 4.2 e 4.3).  

 

I. Lectinas específicas a N-Acetilgalactosamina (GalNAc): 

1. F/A, GalNAc α1→3 GalNAc (Forssman) e GalNAc α1→3 Gal (Dissacarídeo 

determinante do grupo sanguíneo A) - Dolichos biflorus, Helix pomatia e 

Wisteria floribunda. 

2. A,  GalNAc α1→3 Gal – Aglutinina da soja (SBA), e Psophocarpus 

tetragonolobus.  

3. Tn, GalNAc α1→Ser/Thr – Vicia villosa B4 (VVLB4) (WU, 2004) 

 

II. Lectinas específicas por galactose (Gal) 

1. T, Gal β1→3 GalNAc (Tα ou Tβ) – Bauhinia purpurea alba (WU et al., 2004) e 

Morus nigra (Morniga G) (SINGH et al., 2007). 

2. I/II, Gal β1→3/4 GlcNAc β1→ – Ricinus communis (RCA1) (WU et al., 2006a) 

e Erythrina corallodendron (YANG et al., 2008). 

3. B, Gal α1→3 Gal – Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia B4 (WU et al., 1995a). 

4. E, Gal α1→4 Gal – abrina, mistletoe toxic lectin-I (ML-I) (WU et al., 1995b). 

 

III. Lectinas específicas por glicose e/ou manose e oligossacarideos N ligados – 

Morus nigra (Morniga M) (WU et al., 2004c). 
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Figura 4.2 - Unidades estruturais glicídicas ligantes as lectinas do grupo I, II. 

 

IV. Lectinas específicas por N – Acetialglicosamina e/ou Gal β1→4 GlcNAc – 

Wheat germ agglutinin (WU et al., 1998).  
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V. Lectinas específicas por L-Fucose, com sub grupos baseados no numero e local 

de ligação de L-Fucα. 

1. Aglutininas específicas a monofucose (grupo sanguineo O, Le
a
 e/ou Le

x
) – UEA 

I, UEA II, P. aeruginosa (WU et al., 2006b; MITCHELL et al., 2002).  

2. Aglutininas específicas a difucose (Le
b
 and Le

x/y
) – GSA-IV e Lotus 

tetragonolobus. 

 

 
Figura 4.3 - Unidades estruturais glicídicas ligantes as lectinas do grupo IV. 

 

VI. Lectinas específicas por ácido siálico (subgrupos de ligação reconhecida por AS) 

1. SA α2→6 Gal (NAc) – Sambucus nigra (SHIBUYA et al., 1987). 

2. SA α2→3 Gal – Maackia amurensis (WANG; CUMMINGS, 1988). 
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4.3 Estrutura e função  

Estruturas tridimensionais de lectinas foram primeiro determinadas do reino 

vegetal (Figura 4.4) e somente em 1993 a primeira lectina animal, uma galectina 

específicas por lactose, foi socializada com a comunidade científica (HARDMAN et al., 

1971; LOBSANOV et al., 1993). As lectinas de plantas superiores foram as primeiras a 

serem descobertas e são melhor caracterizadas, até então.  

 

 
Figura 4.4 - (A) Representação da estrutura terciária do monômero da lectina de Canavalia ensiformis. O 

resíduo de aminoácido Asp208 é destacado por participar da interação com o íon cálcio, repesentado por 

uma esfera preta. O íon manganês esta caracterizado por uma esfera cinza. (B) Visão detalhada das 

interações envolvidas entre os aminoácidos da lectina e os íons metálicos cálcio e manganês. Átomos de 

carbono são mostrados em branco, nitrogênio em cinza claro e oxigênio em cinza escuro. O metal de dois 

íons são mostradas como grandes círculos cinza claro (LORIS et al., 1998). 

 

Muitas lectinas requerem a presença de íons metálicos divalentes, a fim de 

manter sua capacidade de ligação (Figura 4.4). As lectinas tipo-C, assim como lectinas 

de leguminosas, dependem de íons cálcio para desempenhar as suas funções e outras 

ainda podem requerer manganês (ZELENSKY; GREADY, 2005).  

As lectinas, por apresentarem propriedades particularmente interessantes, têm 

sido empregadas largamente no campo da fisiologia, bioquímica e ciências biomédicas. 

Entretanto, nenhum destes estudos conseguiu responder de modo claro e definitivo a 

verdadeira função biológica dessas proteínas. Revisões têm lidado com esta questão há 

algumas décadas (RÜDIGER; ROUGE, 1998; GABIUS, 1997; 2001; LANNOO; VAN 

DAMME, 2010). Mesmo para as lectinas da família Leguminosae (ou galectinas em 

animais) com sequências primárias homólogas, não pode ser atribuído uma função 

comum, pois os parâmetros individuais, tais como as especificidades de carboidratos, 

localização e tempo de produção são diferentes. Estudos sugerem que as lectinas de 

plantas possuem funções biológicas importantes, como: proteína de reserva, defesa, 

A B
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comunicação e dentre outras (SHARON, 1980; COOK, 1986; VAN DAMME et al., 

1998).  

Considerando as propriedades dessas proteínas nos vegetais, existem duas 

vertentes que tentam descrever uma função para essas moléculas.  Primeiro, a lectina 

interage com fontes externas, agressores ou simbionte (animais, bactérias ou fungos), e 

outra na qual a lectina assume um papel fisiológico na planta. 

É fácil considerar lectinas tóxicas, tais como as de Ricinus communis e de 

Phaseolus vulgaris, como protetores contra animais e fitopatógenos. A toxicidade da 

ricina é provocada por um elaborado mecanismo de transporte, onde a subunidade da 

lectina liga à superfície da célula e permite a penetração da molécula no meio celular 

para interagir diretamente com os ribossomos. Sua atividade enzimática impede a 

ligação dos fatores de alongamento e assim, pára síntese de proteínas em geral (WOOL 

et al., 1992). Trata-se das conhecidas "Proteínas inativadoras de ribossomo” (RIP’s). 

Devido à sua interação com o aparelho digestivo, a lectina de Phaseolus vulgaris (PHA) 

é tóxica para mamíferos em geral (LIENER, 1986), no entanto uma co-administração 

com sacarose reduz drasticamente seu efeito tóxico (RAMADASS et al., 2010). 

Durante a última década, vários ensaios foram realizados afim de avaliar o efeito 

inseticida da lectina de Galanthus nivalis (GNA) como pesticida biológico. Em 

pesquisas realizadas com plantas geneticamente modificadas, contendo o gene GNA, 

originaram resultados bastante satisfatórios. As plantas transgênicas, que incluem batata 

(DOWN et al., 1996; GATEHOUSE et al., 1997), o arroz (MAQBOOL et al., 2001) e 

trigo (STOGER et al., 1999), afetaram diretamente o crescimento e o desenvolvimento 

de insetos como, pulgões (DOWN et al., 1996; STOGER et al., 1999; BIRCH et al., 

1999) e traças (GATEHOUSE et al., 1997, BELL et al., 1999).  

Lectinas vegetais não são apenas consideradas como parte da defesa do sistema 

vegetal. Várias plantas, em particular da família Leguminosae, são conhecidas por sua 

habilidade em estabelecer uma simbiose com bactérias do solo do gênero Rhizobium, 

que são capazes de fixar o nitrogênio atmosférico para ser utilizado pela planta. Esta 

simbiose é espécie específico: uma determinada espécie de Rhizobium interage apenas 

com uma única espécie de leguminosas ou na melhor das hipóteses com um número 

limitado (LINDSTRÖM et al., 2010; REIS et al., 2010).  

A maioria dos estudos visando definir uma função biológica das lectinas foram 

realizados com proteínas isoladas, ou seja, “in vitro”. Recentemente, a engenharia 
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genética, juntamente com a proteômica tornaram-se importantes ferramentas no estudo 

dessas moléculas.  

 

4.4 Aplicabilidade biológica  

Quando Nowell (1960) descreveu a atividade mitogênica da lectina de sementes 

de Phaseolus vulgaris sobre linfócitos humanos, um novo e importante ramo de 

pesquisa surgia para a aplicabilidade dessas moléculas em sistemas biológicos. Sobre a 

superfície celular existem moléculas de carboidratos na forma de glicoproteínas, 

glicolipídeos e polissacarídeos e essas moléculas participam diretamente em muitos 

processos celulares. A investigação dos mecanismos envolvidos na interação célula-

célula passou a ressaltar a importância dos carboidratos nos processos bioquímicos, até 

então vistos apenas como moléculas ricas em energia ou meros elementos prostéticos. 

Os carboidratos são elementos determinantes de reconhecimento em uma grande 

variedade de processos biológicos, tanto fisiológicos quanto patológicos (VARKI, 1993; 

SHARON; LIS, 1995). Assim, pelo fato das lectinas muitas vezes detectarem estas 

diferenças de configuração dos carboidratos, elas seriam instrumentos poderosos para 

esta troca de informações entre células. 

As possibilidades do uso de lectinas como ferramentas biotecnológicas são 

consideradas devido ao grande número de trabalhos científicos exibindo atividades 

biológicas relevantes para essas proteínas (KITADA; KURODA; DEZAWA, 2010; 

KIMBLE; RAMIREZ NIETO; PEREZ, 2010; SINGH et al., 2010a; CAO et al., 2010). 

Dentre várias atividades biológicas das lectinas já relatadas, algumas demonstram 

atividade antibacteriana (ALENCAR et al., 2005; HOLANDA et al., 2005; WONG et 

al., 2010) enquanto outras, comprovam claramente a possibilidade dessas moléculas em 

interferir no processo de formação de biofilmes microbianos (TEIXEIRA et al., 2006; 

2007; OLIVEIRA et al., 2007; ISLAM et al., 2009).  
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo geral 

Partindo do pressuposto de que a flora brasileira possui uma grande diversidade 

vegetal, substâncias derivadas de plantas constituem um ramo bastante promissor para o 

desenvolvimento de novas moléculas como modelos para o desenvolvimento de novos 

fármacos e/ou como fontes de matéria prima farmacêutica, tanto para a obtenção de 

fármacos modificados quimicamente (menos tóxicos e mais eficazes), quanto de 

adjuvantes e fitofármacos. Com isso, este trabalho de pesquisa teve a finalidade de 

investigar a potencialidade de compostos vegetais em inibir o crescimento bacteriano na 

forma planctônica e/ou agregados bacterianos, biofilme, de microrganismos de interesse 

médico. 

 

5.2 Objetivos específicos 

I. Analisar o potencial antimicrobiano do metabólito secundário, diterpeno casbano, 

isolado de Croton nepetaefolius, contra diferentes espécies de leveduras, Candida 

albicans ATCC90028, Candida tropicalis ATCC750 e Candida glabratta 

ATCC2001, e bactérias, Gram-negativas, Pseudomonas fluorescens ATCC13525, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC10145, Pseudomonas aeruginosa CGCT111, 

Klebsiella oxytoca ATCC13182, Klebsiella pneumoniae ATCC11296, 

Escherichia coli K12, Escherichia coli CECT434, e Gram-positivas, 

Staphylococcus epidermidis CECT231, Staphylococcus epidermidis CECT4183, 

Staphylococcus aureus JKD6008 durante o crescimento planctônico; 

 

II. Analisar o efeito do metabólito secundário, diterpeno casbano, isolado de Croton 

nepetaefolius, sobre a formação e o desenvolvimento de biofilme experimental de 

em placas de poliestireno de diferentes espécies de leveduras, Candida albicans 

ATCC90028, Candida tropicalis ATCC750 e Candida glabratta ATCC2001, e 

bactérias, Gram-negativas, Pseudomonas fluorescens ATCC13525, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC10145, Pseudomonas aeruginosa CGCT111, Klebsiella oxytoca 

ATCC13182, Klebsiella pneumoniae ATCC11296, Escherichia coli K12, 

Escherichia coli CECT434, e Gram-positivas, Staphylococcus epidermidis 

CECT231, Staphylococcus epidermidis CECT4183, Staphylococcus aureus 

JKD6008; 
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III. Analisar a atividade antibacteriana das lectinas de Canavalia ensiformis, 

Canavalia marítima e Canavalia boliviana contra cepas bacterianas Gram-

negativas, Pseudomonas aeruginosa ATCC10145, Klebsiella oxytoca 

ATCC13182 e Gram-positivas, Staphylococcus epidermidis CECT231, 

Staphylococcus aureus JKD6008, durante o crescimento planctônico; 

 

IV. Avaliar o potencial das lectinas de Canavalia ensiformis, Canavalia maritima e 

Canavalia boliviana na interferência da adesão inicial de bactérias Pseudomonas 

aeruginosa ATCC10145, Klebsiella oxytoca ATCC13182 e Staphylococcus 

epidermidis CECT231, Staphylococcus aureus JKD6008; 

 

V. Investigar a capacidade das lectinas de Canavalia ensiformis, Canavalia maritima 

e Canavalia boliviana em inibir a formação e o desenvolvimento de biofilme 

experimental das estirpes Pseudomonas aeruginosa ATCC10145, Klebsiella 

oxytoca ATCC13182 e Staphylococcus epidermidis CECT231, Staphylococcus 

aureus JKD6008. 
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6. PARTE EXPERIMENTAL I 

6.1 Coleta e identificação do material vegetal 

C. nepetaefolius (caule) foi coletado no município de Caucaia-Ceará, em maio 

de 2004. A excicata da espécie estuda da encontra-se depositada no Herbário Prisco 

Bezerra da Universidade Federal do Ceará, sob o número 33582, sendo identificadas 

pelo professor Edson de Paula Nunes (SANTOS et al., 2008). 

 

6.2 Procedimentos experimentais gerais 

O aparelho utilizado para a obtenção dos espectros de absorção na região do 

infravermelho foi um espectrômetro Perkin-Elmer, modelo 1000-FT. Os pontos de 

fusão foram obtidos em equipamento de microdeterminação digital da METTLER 

TOLEDO. Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear uni e bidimensionais foram 

obtidos em espectrômetro Bruker DRX-300 e DPX-500 (
1
H: 300 e 500 MHz; 

13
C: 75 e 

125 MHz), utilizando CDCl3 como solvente e TMS como padrão interno. Os espectros 

de massas foram registrados em espectrômetro de massas, aparelho Shimadzu 

QP5050A, operando em 70 eV.  

  

6.3 Isolamento do diterpeno casbano do caule de Croton nepetaefolius   

O caule (5 kg), seco à temperatura ambiente, foi triturado e submetido à extração 

a frio com etanol. A solução obtida foi destilada sob pressão reduzida fornecendo o 

extrato etanólico (58,2 g), que foi adsorvido em 30 g de gel de sílica e submetido à 

coluna cromatográfica contendo 120 g de gel de sílica, utilizando os eluentes: hexano (F 

1-15), hexano/acetato de etila (1:1 F 16-25), acetato de etila (F 26-40) e etanol (F 41-

48), obtendo-se um total de quarenta e oito frações, de 100 mL cada. As frações 

hexânicas (F 1-15) 22,5 g foram reagrupadas, adsorvidas em 40 g de gel de sílica e 

recromatografadas sobre 90 g de gel de sílica com hexano (F’ 1-10), hexano/acetato de 

etila (1:1 F’ 11-16), acetato de etila (F’ 17-21) e etanol (F’ 22-25), obtendo-se um total 

de vinte e cinco frações, de 50 mL cada. As frações (F’ 11-16) 14,04 g foram reunidas, 

adsorvidas em 29 g de gel de sílica e submetidas a novo tratamento cromatográfico 

sobre 50 g de gel de sílica com hexano (F’’ 1), hexano/acetato de etila (9:1 F’’ 2-5; 8:2 

F’’ 6-15; 7:3 F’’ 16-32) e acetato de etila (F’’ 33) obtendo-se um total de trinta e três 

frações, de 25 mL cada. As frações (F’’ 10-13), obtidas com hexano/acetato de etila 

(8:2), reunidas forneceram 3 g do diterpeno 1-4-dihidroxi-2E,6E,12E-trien-5-ona 

(SANTOS et al., 2008).  
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6.4 Preparo da solução de diterpeno casbano 

O metabólito secundário, diterpeno casbano (DC), foi inicialmente dissolvido 

em acetona P.A e transferido para um eppendorf previamente pesado, e em seguida 

mantido em temperatura ambiente até uma evaporação total do solvente para medir o 

valor exato da quantidade de amostra disponível. Em seguida o DC foi solubilizado em 

dimeltilsulfóxido (DMSO) concentrado e em seguida, diluído em meio de cultura até 

obter uma concentração final de DC de 1mg x mL
-1

, com uma porcentagem máxima de 

4 % para o DMSO. A quantidade apresentada de DMSO não apresenta nenhuma 

interferência durante o crescimento microbiano. 

 

6.5 Microrganismos 

Os microrganismos utilizados para os testes abordados neste trabalho são todos 

de coleções de referência biológica entre bactérias e fungos. Todas as estirpes citadas no 

quadro abaixo foram disponibilizadas pelo Departamento de Engenharia Biológica da 

Universidade do Minho, Braga-Portugal (Figura 6.1). 

 

Espécie microbiana Código da coleção 

Bactérias Gram-negativas 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 

Pseudomonas aeruginosa CGCT 111 

Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 

Klebsiella oxytoca ATCC 13182 

Klebsiella pneumoniae ATCC 11296 

Escherichia coli K 12 

Escherichia coli CECT 434 

Bactérias Gram-positivas 

Staphylococcus epidermidis CECT 231 

Staphylococcus epidermidis CECT 4183 

Staphylococcus aureus JKD 6008 

Leveduras 

Candida albicans ATCC 90028 

Candida tropicalis ATCC 750 

Candida glabrata ATCC 2001 
Figura 6.1 - Quadro da nomenclatura e o código de referência biológica de cada uma das bactérias e 

leveduras utilizadas nos ensaios biológicos envolvendo o metabólito secundário diterpeno casbano. 
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6.6 Cultivo das estirpes 

Partindo de uma cultura estoque, TSB com 20 % de glicerol a 80 ºC negativos, 

os microrganismos foram repicados em placas de petri com meio TSA, através do 

método de esgotamento utilizando alça descartável, em seguida incubadas a 37 ºC na 

estufa por 24 horas. Após o crescimento em meio sólido, uma colônia isolada foi 

inoculada em 10 mL em caldo TSB estéril e incubada durante 24 horas a 37 ºC com 

agitação constante. Após o ajuste da concentração de células para 6 x 10
6
 células x mL

-

1
, com o auxílio de um espectrofotômetro, as culturas bacterianas foram utilizadas nos 

ensaios. Para as culturas de fungos, se utilizou crescimento durante 24 horas em RPMI 

1640 tamponado com MOPS em pH 7,0 em agitação constante. Em seguida a cultura de 

células foi ajustada para concentração 6 x 10
6
 células x mL

-1 
 utilizando contagem em 

câmera de neubauer e utilizadas nos experimentos (Figura 6.2). 

 

 
Figura 6.2 - Representação esquemática dos procedimentos envolvidos no cultivo dos microrganismos, 

assim como o ajuste para uma determinada concentração bacteriana. 

 

6.7 Atividade antimicrobiana 

A avaliação da atividade antimicrobiana de DC foi realizado segundo o teste de 

microdiluição em placas de poliestireno de 96 poços de fundo em “U” padronizada pela 

a diretriz M7 – A 6ª edição, Metodologia dos Testes de Sensibilidade a Agentes 

Antimicrobianos por Diluição para Bactéria de Crescimento Aeróbico, tradução de uma 

norma de aplicação global desenvolvida mediante o processo consensual do CLSI 

(Clinical and Laboratory Standards Institute).  

Cada poço da placa foi inicialmente preenchido com 0,1 mL de caldo MHB 

(Muller Hington Broth) estéril com exceção da primeira coluna, a qual, foi preenchida 

com 0,2 mL de DC na concentração de 1 mg x mL
-1

. Em seguida realizou-se diluições 

seriadas na base dois para obtenção de diferentes concentrações (15,6 à 1.000 µg/mL) 

em um volume de 0,1 mL. Depois foi adicionado 0,1 mL de células (6 x 10
6
 células x 

mL
-1

) ajustadas segundo o item anterior,  obtendo um volume final em cada poço de 0,2 
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mL. As placas foram incubadas a 37 ºC por 24 horas com agitação constante de 130 

rpm. Após incubação foi feito a medida de turbidez de cada poço com o auxílio do 

espectrofotômetro (Sunrise - Tecam) à 640 nm (Figura 6.3). Foi considerado CIM 

(Concentração Mínima Inibitória) a menor concentração de DC que obteve leitura 

menor que 0,050 u.a (unidades de absorbância). Para determinação da CMM 

(Concentração Microbicida Mínima) foi inoculado 10µL dos poços que não houve um 

crescimento microbiano visível em placas de petri com meio TSA. Foi considerado 

CMM a menor concentração capaz de inibir completamente o crescimento microbiano 

nas placas.  

 

 
Figura 6.3 - Representação esquemática da metodologia utilizada para determinação da CIM de diterpeno 

casbano segundo o teste de microdiluição em placas de poliestireno de 96 poços de fundo em “U” 

padronizada pela a diretriz M7 – A 6ª edição, Metodologia dos Testes de Sensibilidade a Agentes 

Antimicrobianos por Diluição para Bactéria de Crescimento Aeróbico.   

 

6.8 Atividade antibiofilme 

O ensaio de formação de biofilme microbiano foi realizado segundo a 

metodologia descrita por O'toole e Kolter (1998) em placas de poliestireno de fundo 

“chato” com algumas modificações. As placas foram preparadas da mesma forma do 

ensaio de atividade antimicrobiana, sendo uma para quantificação da biomassa e outra 

contagem de UFC’s (Unidades Formadoras de Colônias) aderidas a placa. Devido a 

limitação de material para teste, a contagem de UFC’s foi feita quando possível.  

 

 

 

 



 

66 Capítulo 6 – Materiais e métodos – Diterpeno casbano  

6.8.1 Quantificação da biomassa 

Após as 24 horas de incubação à 37 ºC, as placas foram lavadas duas vezes com 

água destilada estéril e em seguida adicionado 200 L de álcool metílico P.A para 

fixação das células aderidas. Após a retirada do metanol, 200 L de cristal violeta 0,1 % 

foram adicionados por 15 minutos. Esse processo foi realizado para permitir uma 

quantificação indireta da formação de biofilme através da coloração com cristal violeta. 

Em seguida o processo de lavagem foi repetido e a placa colocada sob temperatura 

ambiente por 1 hora. Para a dissolução do corante preso ao biofilme, foi adicionado 200 

L de ácido acético 33 %, permanecendo em agitação por 15 minutos à 130 rpm. A 

suspensão obtida foi transferida para outra placa de 96 poços estéril e feito a medida da 

absorbância de cada poço com o auxílio do espectrofotômetro (Sunrise - Tecam) à 575 

nm (Figura 6.4).  

 

 
Figura 6.4 - Representação esquemática da metodologia utilizada para determinação da atividade 

antibiofilme de diterpeno casbano em placas de poliestireno de 96 poços de fundo “chato”.  

 

6.9 Análise estatística 

Os resultados das atividades antibacterianas do diterpeno casbano foram 

demonstrados através de gráficos com medidas de tendência central, média, e valores de 

dispersão, desvio padrão. A diferença entre os grupos (n = 24) foi verificada através da 

aplicação do teste One-way ANOVA com pós teste de Bonferroni executados com o 

auxílio do programa GraphPad Prism® versão 3.00 para Windows, Software 
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GraphPad
®
, San Diego California USA. Foram considerados os níveis de significância 

de p < 0,01 e p < 0,001. 
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7. PARTE EXPERIMENTAL II 

7.1 Isolamento das lectinas 

As lectinas estudadas estão descritas na figura abaixo, juntamente com sua 

especificidade por carboidratos, siglas e referência metodológica (Figura 7.1). A etapa 

da pesquisa relacionada isolamento e purificação das lectinas foram realizadas no 

Laboratório de Moléculas Biologicamente Ativas (BIOMOL – LAB), do Departamento 

de Bioquímica e Biologia Molecular do Centro de Ciências da Universidade Federal do 

Ceará, através de técnicas cromatográficas diversas. 

 

Lectinas vegetais Siglas Especificidade Referências 

Canavalia ensiformis ConA Glicose/Manose SUROLIA et al., 1973 

Canavalia maritima ConM Glicose/Manose PEREZ, et al., 1991 

Canavalia boliviana ConBol Glicose/Manose MOURA et al., 2009 
Figura 7.1 - Quadro das lectinas do gênero Canavalia, juntamente com sua especificidade por 

carboidratos, utilizadas nos experimentos. 

 

7.2 Microrganismos 

Os microrganismos utilizados para os testes abordados nesta etapa da pesquisa 

são todos de coleções de referencia biológica. Todas as estirpes citadas no quadro 

abaixo (Figura 7.2) foram disponibilizadas pelo Departamento de Engenharia Biológica 

da Universidade do Minho, Braga-Portugal. 

 

Espécie microbiana Código da coleção 

Bactérias Gram-negativas 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 

Klebsiella oxytoca ATCC 13182 

Bactérias Gram-positivas 

Staphylococcus epidermidis CECT 231 

Staphylococcus aureus JKD 6008 
Figura 7.2 - Quadro da nomenclatura e o código de referência biológica de cada uma das bactérias e 

leveduras utilizadas nos ensaios biológicos envolvendo lectinas do gênero Canavalia. 

 

7.3 Cultivo das estirpes 

Partindo de uma cultura estoque, TSB com 20 % de glicerol a 80 ºC negativos, 

os microrganismos foram repicados em placas de petri com meio TSA, através do 

método de esgotamento utilizando alça descartável, em seguida incubadas a 37 ºC na 

estufa por 24 horas. Após o crescimento em meio sólido, uma colônia isolada foi 

retirada e inoculada em 10 mL em caldo TSB estéril e incubada durante 18 horas a 37 
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ºC com agitação constante. Após o ajuste da concentração das células para 6 x 10
6
 

células x mL
-1

, com o auxílio de um espectrofotômetro, as culturas bacterianas foram 

utilizadas nos ensaios (Figura 7.3).  

 

 
Figura 7.3 - Representação esquemática dos procedimentos envolvidos para o cultivo dos microrganis-

mos, assim como o ajuste para uma determinada concentração adequada para realização dos 

experimentos. 

 

7.4 Atividade antimicrobiana 

A avaliação da atividade antimicrobiana das lectinas foi realizado segundo o 

teste de microdiluição em placas de poliestireno de 96 poços de fundo em “U” 

padronizada pela diretriz M7 – A 6ª edição, Metodologia dos Testes de Sensibilidade a 

Agentes Antimicrobianos por Diluição para Bactéria de Crescimento Aeróbico, 

tradução de uma norma de aplicação global desenvolvida mediante o processo 

consensual do CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute).  

Cada poço da placa foi inicialmente preenchido com 0,1 mL de caldo MHB 

(Muller Hington Broth) estéril com exceção da primeira coluna, na qual foi preenchida 

com 0,2 mL de solução de lectina na concentração de 0,5 mg x mL
-1

. Em seguida 

realizou-se diluições seriadas na base dois para obtenção de diferentes concentrações 

(15,6 à 1.000 µg/mL) em um volume de 0,1 mL. Depois foi adicionado 0,1 mL de 

células (6 x 10
6
 células x mL

-1
) ajustadas segundo o item anterior,  obtendo um volume 

final em cada poço de 0,2 mL. As placas foram incubadas a 37 ºC por 24 horas com 

agitação constante de 130 rpm. Após incubação foi feito a medida de turbidez de cada 

poço com o auxílio do espectrofotômetro (Sunrise - Tecam) à 640 nm (Figura 7.4). Foi 

considerado CIM (Concentração Mínima Inibitória) a menor concentração da lectina 

que obteve leitura menor que 0,050 u.a (unidades de absorbância). Para determinação da 

CMM (Concentração Microbicida Mínima) foi inoculado 10 µL dos poços que não 

houve um crescimento microbiano visível em placas de petri com meio TSA. Foi 

considerado CMM a menor concentração capaz de inibir completamente o crescimento 

microbiano nas placas. 
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Figura 7.4 - Representação esquemática da metodologia utilizada para determinação da CIM das lectinas 

do gênero Canavalia casbano segundo o teste de microdiluição em placas de poliestireno de 96 poços de 

fundo em “U” padronizada pela a diretriz M7 – A 6ª edição, Metodologia dos Testes de Sensibilidade a 

Agentes Antimicrobianos por Diluição para Bactéria de Crescimento Aeróbico.   

 

7.5 Adesão inicial 

O ensaio de caracterização da adesão inicial das espécies bacterianas testadas 

em placas de poliestireno foi realizado segundo a metodologia descrita por Teixeira 

(2007) com algumas adaptações. O ensaio foi realizados em placas de cultura de células 

de 24 poços (TPP) afim de aumentar o número de células aderidas no tempo 

determinado para o desenvolvimento da metodologia e assim diminuir erros 

provenientes da limitação do método de quantificação por cristal violeta em placas de 

96 poços.  

As soluções de cada uma das lectinas citadas no item 7.1 foram testadas em 

concentrações decrescentes a partir de 250 g/mL, obtidas por diluição seriada na base 

dois. Inicialmente foi distribuído 500 L de meio de cultura MHB em  todos os poços 

da placa, com exceção da coluna A, na qual foi adicionado 1000 L de meio contendo a 

lectina na concentração desejada (Figura 7.5). Após a realização da diluição seriada, 

500 L da solução de bactéria ajustada em 2 x 10
8
 células/mL foi adicionado aos poços 

e incubadas por 2 horas a 37 °C com agitação de 130 rpm.  
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Figura 7.5 - Desenho esquemático do planejamento experimental para o ensaio de adesão inicial de 

células aderidas ao poliestireno no tempo de 2 horas em placa de cultura de células de 24 poços. 

 

Para quantificação da biomassa do filme bnacgeriano produzido foi utilizado 

uma coloração com cristal violeta (Figura 7.6). As placas foram retiradas da estufa e 

lavadas duas vezes com água destilada para retirada das células fracamente aderidas. A 

seguir foi adicionado 1000 L metanol P.A por 10 minutos para fixação das células, 

para uma posterior coloração por cristal violeta 1 % durante 15 minutos. Após a 

coloração, o processo de lavagem foi repetido e a placa colocada sob temperatura 

ambiente por 1 hora. Em cada poço foram adicionados 1000 L de ácido acético 33 % e 

após 10 minutos, 100 L da suspensão formada foi transferida para uma placa de 96 

poços para leitura da absorbância à 575 nm com o auxílio do espectrofotômetro (Sunrise 

- Tecam). Para o controle positivo, a bactéria foi submetida ao crescimento sem a 

interferência da lectina, ou seja, somente com meio de cultura (Figura 7.6). Todo o 

ensaio foi feito em quadruplicata. 

 



 

73 Capítulo 7 – Materiais e métodos - Lectinas 

 
Figura 7.6 - Desenho esquemático do planejamento experimental para o ensaio de adesão inicial de 

células aderidas ao poliestireno no tempo de 2 horas em placa de cultura de células de 24 poços. 

 

7.6  Atividade antibiofilme 

O ensaio de formação de biofilme microbiano foi realizado em placas de 

poliestireno de fundo “chato”, segundo a metodologia descrita por O'toole e Kolter 

(1998). As placas foram preparadas da mesma forma do ensaio de atividade 

antimicrobiana escritas no item 7.4, sendo uma para quantificação da biomassa e outra 

contagem de UFCs (Unidades Formadoras de Colônias) aderidas a placa. Devido a 

limitação de material para teste, a contagem de UFCs foi feita quando possível.  

 

7.6.1 Quantificação da biomassa 

Após as 24 horas de incubação à 37 ºC, as placas foram lavadas duas vezes com 

água destilada estéril e em seguida adicionado 200 L de álcool metílico P.A para 

fixação das células aderidas. Após a retirada do metanol, 200 L de cristal violeta 0,1 % 

foram adicionados por 15 minutos. Esse processo foi realizado para permitir uma 

quantificação indireta da formação de biofilme através da coloração com cristal violeta. 

Em seguida o processo de lavagem foi repetido e a placa colocada sob temperatura 

ambiente por 1 hora. Para a dissolução do corante preso ao biofilme, foi adicionado 200 

L de ácido acético 33 %, permanecendo em agitação por 15 minutos à 130 rpm. A 

suspensão obtida foi transferida para outra placa de 96 poços estéril e feita a medida da 
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absorbância de cada poço com o auxílio do espectrofotômetro (Sunrise - Tecam) à 575 

nm (Figura 7.7).  

 

 
Figura 7.7 - Representação esquemática da metodologia utilizada para determinação da atividade 

antibiofilme de lectinas em placas de poliestireno de 96 poços de fundo “reto”.  

 

7.7 Análise estatística 

Os resultados das atividades antibacterianas das lectinas foram demonstrados 

através de gráficos com medidas de tendência central, média, e valores de dispersão, 

desvio padrão. A diferença entre os grupos (n = 24) foi verificada através da aplicação 

do teste One-way ANOVA com pós teste de Bonferroni executados com o auxílio do 

programa GraphPad Prism® versão 3.00 para Windows, Software GraphPad
®
, San 

Diego California USA. Foram considerados os níveis de significância de p < 0,01 e p < 

0,001. 
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8. RESULTADOS E DISCUSSÃO – PARTE I 

Bactérias e fungos são amplamente distribuídos na natureza, sendo algumas 

delas patogênicas e diretamente envolvidas em diversas doenças infecciosas, como a 

fibrose cística, endocardite e periodontite (DONLAN, 2002). Nos últimos anos muitos 

antimicrobianos de fontes naturais foram isoladas de uma vasta gama de animais, 

vegetais e espécies bacterianas. Estes compostos compõem uma diversa classe de 

moléculas usadas na defesa natural do hospedeiro e assim podem ter um valioso 

potencial terapêutico no tratamento de infecções em humanos, com isso são 

consideradas uma forma alternativa para a terapia futura (BONJAR, 2004). O objetivo 

do presente estudo foi a avaliar a atividade antimicrobiana, bactericida e bacteriostática, 

e antibiofilme de um diterpeno casbano (DC) isolado da fração hexânica do caule de 

Croton nepetaefolius, contra estirpes microbianas de interesse médico. 

O metabólito secundário DC foi isolado a partir da fração hexânica do extrato 

etanólico do caule de Croton nepetaefolius, apresentado um aspecto de óleo denso 

esverdeado. A média de rendimento foi de 0,06%, ou seja a cada 5 Kg de material bruto, 

caule, obtem-se cerca de 3 g de diterpeno casbano isolado, cuja nomenclatura química é 

1-4-dihydroxy-2E, 6E, 12E-trien-5-ona-casbano (Anexo II: Estrutura química do 

diterpeno casbano isolado de Croton nepetaefolius) (SANTOS et al., 2008). 

O DC isolado de Croton nepataefolius apresentou atividade antimicrobiana 

relevante contra algumas espécies de microrganismos testados. A presença do DC 

interferiu claramente no crescimento de algumas leveduras e bactérias Gram-positivas, 

assim como também reduziu a formação e desenvolvimento do biofilme de bactérias 

Gram-negativas e leveduras. O DC na concentração de 125 µg/mL provocou uma 

diminuição no crescimento planctônico de Staphylococcus aureus em cerca de 74% em 

relação ao controle (Figura 8.1A). Apresentando uma concentração mínima inibitória 

(CIM) 250 µg/mL e concentração mínima microbicida (MMC) de 500 µg/mL. O DC 

também interferiu no estabelecimento do biofilmes desta mesma espécie, inibindo o seu 

desenvolvimento em concentrações acima de 125 µg/mL (Figura 8.1B, pag. 77). 
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Figura 8.1 - Avaliação do potencial antimicrobiano de diterpeno casbano em diferentes concentrações 

sobre o crescimento planctônico (A) e biofilme (B) de Staphylococcus aureus JKD 6008. * p < 0,01 e ** 

p < 0,001 estatisticamente significante em relação ao controle. 

 

Em cepas de Staphylococcus epidermidis, o DC também mostrou capacidade de 

reduzir o seu crescimento planctônico em concentrações acima de 62,4 µg/mL, com 

CIM de 500 µg/mL, mas sem atividade bactericida (Figuras 8.2A e Figura 8.3A). 

Formação de biofilmes por S. epidermidis CECT 4183 é claramente perturbada por DC 

em doses acima de 250 µg/mL (Figura 8.3B, pag. 78). Nenhum efeito significativo foi 

encontrado em S. epidermidis CECT 231 (Figura 8.2B). Assim, com base nos resultados 

iniciais pode-se concluir que o DC exibiu excelente atividade antibacteriana contra as 

bactérias Gram-positivas testadas. 

 

 
Figura 8.2 - Avaliação do potencial antimicrobiano de diterpeno casbano em diferentes concentrações 

sobre o crescimento planctônico (A) e biofilme (B) de Staphylococcus epidermidis CECT 231. * p < 0,01 

e ** p < 0,001 estatisticamente significante em relação ao controle. 
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Figura 8.3 - Avaliação do potencial antimicrobiano de diterpeno casbano em diferentes concentrações 

sobre o crescimento planctônico (A) e biofilme (B) de Staphylococcus epidermidis CECT 4183. * p < 

0,01 e ** p < 0,001 estatisticamente significante em relação ao controle. 

 

A parede celular corresponde a uma das estruturas mais importantes nas células 

bacterianas, está localizada na porção mais externa, acima da membrana citoplasmática, 

além de ser uma estrutura presente na maioria das bactérias conhecidas. Em bactérias 

Gram-positivas, cerca de 90 % da parede celular é composta pelo peptídeoglicano, e o 

restante esta representado basicamente por ácido teicóico. Apesar da parede celular 

atuar como uma barreira de proteção contra determinados agentes físicos e químicos 

externos, pode-se sugerir que a molécula de diterpeno casbano é capaz de ultrapassar 

essa barreira devido a seu pequeno tamanho, e assim entrar em contato direto com a 

membrana plasmática da bateria. Como já relatado (ROY, 2009; PRIYADARSHINI; 

DE PEDRO; YOUNG, 2007), a membrana plasmática tem uma grande importância em 

muitos processos celulares, incluindo: a permeabilidade, crescimento e divisão celular. 

Considerando as características químicas da molécula testada, hidrofobicidade e 

polaridade, pode-se sugerir uma interação não-específica com os fosfolipídios da 

membrana, desestabilizando as interações não-covalentes entre os ácidos graxos da 

bicamada lipídica e, portanto, interferindo com o desenvolvimento celular das bactérias 

Gram-positivas.   

Em um artigo publicado em 2008, pela revista Molecules, os autores explicam as 

formas de interação de diferentes moléculas de diterpenos com membranas celulares. 

Demonstrando que a hidrofobicidade é uma variável importante para demonstrar que a 

lise bacteriana por essas diterpenóides é devido sua inserção e ruptura da membrana 

plasmática (URZÚA et al., 2008). Moléculas com características lipofílicas, como 

antraquinonas são conhecidas substâncias antimicrobianas, exibem esse capacidade de 
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interação com fosfolipídeos da membrana da celular (COENYE et al., 2007; XIANG et 

al., 2008).  

O efeito sobre a formação de biofilme por cepas Gram-positivas do gênero 

Staphylococcus parece estar diretamente relacionada com a inibição de crescimento, não 

demonstrando uma ação específica para a inibição da formação do biofilme. Ou seja, 

como a bactéria não possui a capacidade de se desenvolver conseqüentemente não 

formará biofilme. 

O efeito do DC foi diferente em bactérias Gram-negativas, sendo apenas capazes 

de interferir no desenvolvimento do biofilme, sem afetar o crescimento do plânctonico, 

com exceção de Pseudomonas fluorescens ATCC 13525, na qual o efeito do DC é 

similar as bactérias Gram-positivas (Figura 8.4A e B).   

 

 
Figura 8.4 - Avaliação do potencial antimicrobiano de diterpeno casbano em diferentes concentrações 

sobre o crescimento planctônico (A) e biofilme (B) de Pseudomonas fluorescens ATCC 13525. * p < 0,01 

e ** p < 0,001 estatisticamente significante em relação ao controle. 

 

A estrutura celular das bactérias Gram-negativas é muito peculiar, pois existe 

uma camada extra denominada membrana externa que corresponde a uma segunda 

bicamada lipídica (semelhante à membrana plasmática). Localizada acima do 

peptideoglicano, essa camada, possui fosfolipídeos, lipoproteínas, proteínas e 

principalmente lipopolissacarídeos (LPS). Estes, inexistentes na membrana 

citoplasmática, são também denominados de endotoxinas, e são importantes moléculas 

de virulência e reconhecimento celular nas bactérias Gram-negativas (KOLODZIEJEK 

et al., 2010). Com isso, a presença dessa membrana externa nas bactérias Gram-

negativas, constitui uma barreira extra para a permeabilidade de moléculas hidrofóbicas 
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(SILIPO; MOLINARO, 2010). Assim, é provável que a interação do DC com a 

membrana celular fique limitada, e o efeito antibacteriano inibido.  

Estes microrganismos, quando associados em biofilmes, são estruturalmente e 

fisiologicamente diferentes de bactérias planctônicas, possuindo por exemplo uma 

maior resistência a antimicrobianos (XU; MCFETERS; STEWART, 2000). Nos últimos 

anos, pesquisadores têm explorado a atividade de produtos naturais que possuem a 

capacidade de interferir com o desenvolvimento de biofilmes 

(TAWEECHAISUPAPONG et al., 2010; KUZMA et al., 2007). Considerando a 

importância da pesquisa de novos agentes antibiofilmes, o diterpeno casbano foi testado 

também visando essa atividade.  

A molécula de diterpeno casbano foi efetiva em diminuir a formação do biofilme 

de Klebsiella pneumoniae ATCC 11296 em cerca de 45% (Figura 8.5B, pag. 81) a partir 

da menor concentração (15,6 µg/mL), sem afetar o crescimento planctônico na mesma 

magnitude, como mostra a figura 8.5A. Em relação à Pseudomonas aeruginosa ATCC 

10145, o DC nas concentrações entre 31,2 e 125 µg/mL observou-se uma indução da 

produção de massa do biofilme, enquanto que em concentrações acima de 250 µg/mL o 

DC foi capaz de inibir em 80% o desenvolvimento do biofilme (Figura 8.7B, pag. 81). 

Uma tendência similar ocorreu com as cepas de Pseudomonas aeruginosa CGCT 111 e 

Escherichia coli K12, uma vez que a maior concentração de DC levou a uma inibição 

de 86% da formação dom biofilme (Figura 8.8B e Figura 8.9B, pag. 82). O crescimento 

planctônico não foi afetado em nenhuma dessas duas estirpes (Figura 8.8A e Figura 

8.9A, pag. 82). Contra Pseudomonas fluorescens, DC mostrou CIM e MMC de 125 

µg/mL e 250 µg/mL, respectivamente (Figura 8.4A). Além disso, não houve formação 

de biofilme por esta cepa em concentrações acima de 125 µg/mL (Figura 8.4B, pag. 79), 

provavelmente devido a ausência de crescimento planctônico. 
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Figura 8.5 - Avaliação do potencial antimicrobiano de diterpeno casbano em diferentes concentrações 

sobre o crescimento planctônico (A) e biofilme (B) de Klebsiella pneumoniae ATCC 11296. * p < 0,01 e 

** p < 0,001 estatisticamente significante em relação ao controle. 

 

 

 
Figura 8.6 - Avaliação do potencial antimicrobiano de diterpeno casbano em diferentes concentrações 

sobre o crescimento planctônico (A) e biofilme (B) de Klebsiella oxytoca ATCC 12182. * p < 0,01 e ** p 

< 0,001 estatisticamente significante em relação ao controle. 

 

 

 
Figura 8.7 - Avaliação do potencial antimicrobiano de diterpeno casbano em diferentes concentrações 

sobre o crescimento planctônico (A) e biofilme (B) de Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145. * p < 0,01 

e ** p < 0,001 estatisticamente significante em relação ao controle. 
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Figura 8.8 - Avaliação do potencial antimicrobiano de diterpeno casbano em diferentes concentrações 

sobre o crescimento planctônico (A) e biofilme (B) de Pseudomonas aeruginosa CGCT 111. * p < 0,01 e 

** p < 0,001 estatisticamente significante em relação ao controle. 

 

 

 
Figura 8.9 - Avaliação do potencial antimicrobiano de diterpeno casbano em diferentes concentrações 

sobre o crescimento planctônico (A) e biofilme (B) de Escherichia coli K 12. * p < 0,01 e ** p < 0,001 

estatisticamente significante em relação ao controle. 

 

 

 
Figura 8.10 - Avaliação do potencial antimicrobiano de diterpeno casbano em diferentes concentrações 

sobre o crescimento planctônico (A) e biofilme (B) de Escherichia coli CECT 434. * p < 0,01 e ** p < 

0,001 estatisticamente significante em relação ao controle. 
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O aumento de biomassa observadas em Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 

pode ser explicado pelo estresse induzido pela presença da substância testada, diterpeno 

casbano, que talvez acarrete em uma produção extra de exopolissacarídeos (EPS) pela 

célula bacteriana. Um efeito similar foi observado em concentrações sub-inibitórias do 

antibiótico cefotaxima que induziu significativamente a produção de massa de biofilme, 

bem como EPS de três isolados de Salmonella enterica (MAJTÁN et al., 2007).  

O lipopolissacarídeo (LPS) presente na superfície celular, na face exterior da 

membrana externa das bactérias Gram-negativas, constitui o primeiro ponto de contato 

entre a célula bacteriana e qualquer superfície que coloniza, ou ligação a agentes 

terapêuticos (LAU et al., 2009). Estudos indicam que a formação de biofilme de 

Pseudomonas aeruginosa, assim como outras bactérias Gram-negativas, está 

diretamente relacionada ao tipo de LPS produzido pela célula (ROCCHETTA; 

BURROWS; LAM, 1999). Assim, o efeito do DC na inibição da formação do biofilme 

pode estar relacionado a uma modificação nas propriedades de aderência do LPS 

ocasionado pela presença do DC. Influenciando diretamente na formação de biofilme 

por essas cepas.  

Como ocorreu em bactérias Gram-positivas, o DC foi eficaz em interferir no 

crescimento planctônico das leveduras testadas. Nas cepas de Candida albicans e 

Candida tropicalis, o DC nas concentrações de 500 µg/mL houve uma redução da 

viabilidade do crescimento planctônico em 59 % e 29 %, respectivamente (Figura 8.11A 

e Figura 8.12A, pag. 84). No entanto, em Candida glabrata, o DC foi efetivo já nas 

menores concentrações (15,6 µg/mL), chegando a diminuir a viabilidade celular no 

crescimento planctônico em 72% na concentração de 500 µg/mL (Figura 8.13A, pag. 

84). 
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Figura 8.11 - Avaliação do potencial antimicrobiano de diterpeno casbano em diferentes concentrações 

sobre o crescimento planctônico (A) e biofilme (B) de Candida albicans ATCC 90028. * p < 0,01 e ** p 

< 0,001 estatisticamente significante em relação ao controle. 

 

 

 
Figura 8.12 - Avaliação do potencial antimicrobiano de diterpeno casbano em diferentes concentrações 

sobre o crescimento planctônico (A) e biofilme (B) de Candida tropicalis ATCC 750. * p < 0,01 e ** p < 

0,001 estatisticamente significante em relação ao controle. 

 

 

 
Figura 8.13 - Avaliação do potencial antimicrobiano de diterpeno casbano em diferentes concentrações 

sobre o crescimento planctônico (A) e biofilme (B) de Candida glabrata ATCC 2001. * p < 0,05 e ** p < 

0,01 e *** p < 0,001 estatisticamente significante em relação ao controle. 
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Nos experimentos de formação de biofilmes com leveduras,  o DC mostrou-se 

eficaz em cepas de Candida albicans e Candida tropicalis, mostrando uma relação 

dose-resposta (Figura 8.11B e Figura 8.12B, pag. 84). Nesta última, o DC em uma 

concentração de 15,6 µg/mL diminuiu mais de 50% a capacidade de formação de 

biofilme dessa levedura (Figura 8.12B). Mas quando utilizado contra Candida albicans, 

62,5 µg/mL foi a concentração de DC necessária para atingir o mesmo efeito (Figura 

8.11B). Por outro lado, DC aumentou a produção de massa do biofilme de Candida 

glabrata (Figura 8.13B, pag. 84). Apesar de se tratar de espécies do mesmo gênero, as 

diferenças observadas no efeito do DC sobre o crescimento planctônico e na formação 

do biofilme podem ser explicadas pelas diferenças de composição dos fosfoglicerídeos e 

cadeias de ácidos graxos de cada espécie de Cândida (SINGH et al., 2010b). Por conta 

do efeito do diterpeno está, provavelmente, ligado a interação desse metabólito a 

membrana plasmática do microrganismo, a composição da membrana plasmática 

influenciará na potencialidade do efeito causado por essa molécula. 
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9. RESULTADOS E DISCUSSÃO – PARTE II 

Na última década novos rumos da pesquisa levaram a um grande 

desenvolvimento no domínio da utilização de lectinas de plantas nas áreas de 

biociências e biomedicina. Grandes avanços foram feitos na compreensão de como as 

lectinas podem atuar sobre o trato gastrointestinal e as suas consequências fisiológicas. 

Como sua ação pode modular o metabolismo corpo-órgão, o sistema imunológico e a 

microbiota intestinal (DEGLAIRE et al., 2006; PUSZTAI; BARDOCZ; EWEN, 2008; 

DALLA PELLEGRINA et al., 2009). Particularmente, um notável progresso foi feito 

no sentido de explicar os efeitos das lectinas de Viscum album e Phaseolus vulgaris 

sobre tumores e na terapia contra o câncer (KOVACS, 2010; DE FREITAS JUNIOR et 

al., 2010). Os resultados também permitiram conceber e experimentar outras aplicações 

benéficas de lectinas de plantas como reguladores hormonais, reagentes imunes, 

suplementos orais e desenvolver métodos baseados na aplicação oral de lectinas para 

proteger alguns órgãos contra os efeitos nocivos da quimioterapia e radioterapia 

(PAYNE; CONCEPCION; ANTHONY, 1990; BEZRUKOVA et al., 2004). 

Lectinas vegetais podem ter diferentes aplicações em biofilmes microbianos, 

desde a inibição da adesão inicial e da formação de biofilmes bacterianos, até estudos de 

caracterização, composição e estrutura, de formações glicídicas em agregados 

bacterianos. Leriche e colaboradores (2000) utilizaram a especificidade de ligação das 

lectina de Canavalia ensiformis (ConA) e aglutinina do germe de trigo (WGA) para 

avaliar o desenvolvimento de biofilme bacteriano por diferentes organismos. Os 

resultados destes pesquisadores demonstraram que diferentes organismos produzem 

quantidades distintas de EPS e que este aumenta a quantidade com a idade do biofilme 

(LERICHE et al., 2000).  

A Glicosilação da superfície da célula bacteriana opera como um fator crítico na 

simbiose, patogenia e interações célula-célula. Assim, uma ferramenta analítica de alta 

eficiência capaz de avaliar a dinâmica dos glicanos da superfície bacteriana seria de 

extrema importância para uma análise mais aprofundada da função dessas variações de 

carboidratos. Recentemente, foi proposto uma técnica de microarranjo de lectinas, que 

utiliza a propriedade discriminativa dessas proteínas aos carboidratos, para análise de 

glicoproteínas produzidas por bactérias. O padrão de glicosilação pode ser útil para 

distinguir cepas intimamente relacionadas entre si, proporcionando a identificação de 

uma estirpe patogénica a partir das alterações na dinâmica dos carboidratos (HSU et al., 

2006). 
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Em 2006, alguns pesquisadores, após considerar as etapas envolvidas na 

interação bacteriana em superfícies dentais, reconhecimento específico de receptores 

carboidráticos presentes na superfície do dente por adesinas bacterianas, analisaram a 

possibilidade do uso de lectinas vegetais como inibidores competitivos da adesão inicial 

de bactérias orais e consequentemente o impedimento da formação e desenvolvimento 

do biofilme microbiano (TEIXEIRA et al., 2006). Após isso, pesquisas utilizando 

lectinas como ferramenta biológica para inibição da formação de biofilme de bactérias 

orais cresceu durante os últimos anos, passando a ser considerada um potencial agente 

profilático para doenças orais (TEIXEIRA et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2007; ISLAM 

et al., 2009). Assim o objetivo deste trabalho foi avaliar a potencialidade de lectinas do 

gênero Canavalia em inibir a adesão inicial e a formação do biofilme de diferentes 

bactérias de interesse médico, além de testar a atividade antibacteriana durante o 

crescimento planctônico.  

Foram testadas a capacidade das lectinas de Canavalia ensiformis  (ConA), 

Canavalia maritima (ConM) e Canavalia boliviana (ConBol), em interferir no 

crescimento planctônico, assim como inibir a adesão inicial e a formação do biofilmes 

das estirpes de bactérias Gram-negativas, Klebsiella oxytoca ATCC 13182 e 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145, e Gram-positivas, Staphylococcus epidermidis 

CECT 231 e Staphylococcus aureus  JKD 6008. Apesar das lectinas testadas 

apresentarem a mesma especificidade por açúcar, glicose/manose, a forma de interação 

dessas proteínas com os microrganismos parece estar diretamente envolvida com a 

atividade observada. 

A lectina de ConM não apresentou nenhuma atividade antibacteriana, 

bactericida e/ou bacteriostática, contra nenhuma das cepas testas, apenas uma pequena 

interferência no crescimento planctônico de Klebsiella oxytoca em concentrações acima 

de 15,6 µg/mL (Figura 9.1, pag. 89). Seguindo o mesmo padrão dessa lectina, a proteína 

ligante ao monossacárideo de glicose e/ou manose, ConBol, não apresentou nenhuma 

atividade relevante sobre as cepas de Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus 

epidermidis durante o crescimento planctônico (Figura 9.2, pag. 90). Em contraste, a 

lectina de ConA foi efetiva em inibir o crescimento das bactérias Gram-positivas, 

Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus aureus, com uma concentração mínima 

inibitória de 31,2 µg/mL e 125 µg/mL, respectivamente. No entanto essa lectina não 

apresentou qualquer efeito sobre as representantes Gram-negativas (Figura 9.3, pag. 90).  
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Figura 9.1 - Gráficos da avaliação do potencial antimicrobiano da lectina de Canavalia maritima (ConM) 

em diferentes concentrações sobre o crescimento planctônico das cepas de Klebsiella oxytoca ATCC 

13182, Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145, Staphylococcus epidermidis CECT 231 e Staphylococcus 

aureus JKD 6008. * p < 0,01 e ** p < 0,001 estatisticamente significante em relação ao controle. 
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Figura 9.2 - Gráficos da avaliação do potencial antimicrobiano da lectina de Canavalia boliviana 

(ConBol) em diferentes concentrações sobre o crescimento planctônico das cepas de Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 10145 e Staphylococcus epidermidis CECT 231. * p < 0,01 e ** p < 0,001 

estatisticamente significante em relação ao controle. 

 

 
Figura 9.3 - Gráficos da avaliação do potencial antimicrobiano da lectina de Canavalia ensiformis (ConA) 

em diferentes concentrações sobre o crescimento planctônico das cepas de Klebsiella oxytoca ATCC 

13182, Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145, Staphylococcus epidermidis CECT 231 e Staphylococcus 

aureus JKD 6008. * p < 0,01 e ** p < 0,001 estatisticamente significante em relação ao controle. 
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Algumas lectinas são conhecidas por possuir atividade antifúngica. Entretanto, 

segundo Wong e colaboradores (2010), lectinas de plantas não são capazes de se ligar a 

glicoconjugados presentes na membranas celular de fungos, ou penetrar no citoplasma 

devido à barreira formada pela parede celular. Assim, não é provável que as lectinas 

possam inibir o crescimento desses microrganismos alterando a estrutura e/ou 

permeabilidade da membrana da célula. Mas sim, por possuir efeitos indiretos 

produzidos pela ligação dessas proteínas aos carboidratos presentes superfície da parede 

celular desse microrganismo (WONG et al., 2010). Por exemplo, as raízes de 

Astragalus mongholicus possui uma glicoproteína homodimérica de 66 kDa específica 

por D-galactose e lactose. Essa lectina possui uma atividade inibitória contra B. cinerea, 

Colletotrichum sp., Drechslera Turia e F. oxysporum, mas está inativa para M. 

arachidicola e R. solani (YAN et al., 2005). Ou seja, é provável que o efeito da lectina 

sobre microrganismos esteja relacionado com a capacidade dessa proteína se ligar de 

forma específica aos carboidratos produzidos na superfície da célula microbiana, 

sugerindo um efeito antibacteriano indireto sobre os microrganismos. Assim, o efeito da 

lectina de Canavalia ensiformis sobre bactérias Gram-positivas pode estar relacionado 

com reconhecimento específico de carboidratos presentes na superfície bacteriana, que 

assim como células fúngicas possuem uma camada externa de parede celular que 

impossibilita uma interação direta com a membrana da célula. Corroborando com 

resultados obtidos, Carneiro (2007) verificou que lectinas com a mesma especificidade 

por açúcar e alta similaridade na estrutura primária, sequencia de aminoácidos, possuem 

efeitos antibacterianos distintos sobre as cepas de Streptococcus mutans e Streptococcus 

sanguis. 

A presença de resíduos de manose e glicose é bastante variável na superfície 

celular. Pode-se destacar a presença de glicopolímeros que fazem parte da a estrutura da 

parede celular de bactérias Gram-positivas. Estes incluem os ácidos teicóicos, que são 

provavelmente o tipo melhor estudado, e os polissacarídeos secundários, que são 

encontradas em muitas espécies de bacilos e estreptococos (SCHÄFFER; MESSNER, 

2005; WEIDENMAIER; PESCHEL, 2008). Essas estruturas podem desempenhar as 

mais diversas funções, desde proteção contra danos celulares até processos metabólicos 

simples (WEIDENMAIER; PESCHEL, 2008; KOHLER et al., 2009). 

Em uma análise mais detalhada, percebe-se que as lectinas de ConM e ConA, 

apesar de se tratar de proteínas com características semelhantes, especificidade por 

açúcar e sequencia de aminoácidos, possuem atividade antibacteriana distintas. A 
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lectina de ConA apresentou atividade antibacteriana apenas contras estirpes Gram-

positivas, enquanto que a lectina de ConM, mesmo que de forma sutil, interfeiu somente 

no crescimento planctônico de Klebsiella oxytoca, uma bactéria Gram-negativa. 

Sugerindo uma especificidade no efeito observado. 

Bactérias possuem uma preferência natural para um estilo de vida séssil, ou seja 

na forma agregados microbianos chamados de biofilmes (COSTERTON; GEESEV; 

CHENG, 1978). Como citado anteriormente, a formação do biofilme ocorre em várias 

etapas, contudo a primeira delas, colonização inicial da superfície, tem recebido uma 

atenção especial da comunidade científica por se tratar de um evento chave para a 

formação das microcolônias e conseqüentemente do biofilme microbiano. Assim, 

diminuindo ou até mesmo evitando a adesão inicial dos microrganismos pode ser uma 

excelente mecanismo de se evitar a formação e desenvolvimento do biofilme bacteriano 

(STAUDER et al., 2010; YALA et al., 2010) 

As lectinas de ConM e ConBol apresentaram um efeito semelhante na adesão 

inicial de Klebsiella oxytoca. A quantidade de bactérias aderidas foi bastante elevado na 

presença das lectinas, com um efeito dose resposta (Figura 9.4 e Figura 9.5). A lectina 

de ConM se mostra efetiva nas concentrações de 125 e 250 µg/mL elevando a taxa de 

adesão em 73 % e 110 %, respectivamente (Figura 9.4, pag. 93). Enquanto que a lectina 

de ConBol eleva o nível de adesão inicial em 130% na maior concentração, 250 µg/mL 

(Figura 9.5, pag. 94). Contudo, essa mesma lectina se mostra capaz de diminuir a 

adesão inicial de bactérias Gram-positivas. Na menor concentração, 15,6 µg/mL, a 

lectina de ConBol foi capaz de diminuir a adesão inicial de Staphylococcus epidermidis 

e Staphylococcus aureus, diminuindo cerca de 40 % a taxa de adesão dessas bactérias 

na concentração de 250 µg/mL (Figura 9.5). Esse efeito pode estar relacionando a 

ligação dessa lectinas a componentes de superfície celular, como citado anteriormente, 

modificando as propriedades de adesão dessas células. 
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Figura 9.4 - Gráficos da avaliação do potencial da lectina de Canavalia maritima (ConM), em diferentes 

concentrações, na inibição da adesão inicial das cepas de Klebsiella oxytoca ATCC 13182, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 10145, Staphylococcus epidermidis CECT 231 e Staphylococcus aureus JKD 6008. * 

p < 0,01 e ** p < 0,001 estatisticamente significante em relação ao controle. 
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Figura 9.5 - Gráficos da avaliação do potencial da lectina de Canavalia boliviana (ConBol), em diferentes 

concentrações, na inibição da adesão inicial das cepas de Klebsiella oxytoca ATCC 13182, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 10145, Staphylococcus epidermidis CECT 231 e Staphylococcus aureus JKD 6008. * 

p < 0,01 e ** p < 0,001 estatisticamente significante em relação ao controle. 
 

Corroborando com os resultados de adesão inicial das lectinas de ConM e 

ConBol, a formação de biofilme de Klebsiella oxytoca foi elevada na presenças dessas 

proteínas. Como a quantidade de bactérias aderidas a placa, no primeiro evento da 

formação do biofilme, é maior na presença da lectina, conseqüentemente a massa de 

biofilme produzida após seu estabelecimento será bem mais elevada (Figura 9.7 e 

Figura 9.9, pag. 96 e 97). A lectina de ConA se destaca inicialmente pela sua 

capacidade em inibir o crescimento planctônico dos representantes Gram-positivos 

abordados neste trabalho. Contudo, o efeito observado na adesão inicial e na formação 

do biofilme dessas mesmas bactérias pode ser decorrente da atividade antibacteriana. 

Percebe-se nas figuras 9.6 e figura 9.8 que o número de bactérias aderidas diminui com 

o aumento da concentração da lectina. 
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Figura 9.6 - Gráficos da avaliação do potencial da lectina de Canavalia ensiformis (ConA), em diferentes 

concentrações, na inibição da adesão inicial das cepas de Klebsiella oxytoca ATCC 13182, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 10145, Staphylococcus epidermidis CECT 231 e Staphylococcus aureus JKD 6008. * 

p < 0,01 e ** p < 0,001 estatisticamente significante em relação ao controle. 
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Figura 9.7 - Gráficos da avaliação do potencial antibiofilme da lectina de Canavalia maitima (ConM), em 

diferentes concentrações, sobre a formação e o desenvolvimento de biofilme de Klebsiella oxytoca ATCC 

13182, Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145, Staphylococcus epidermidis CECT 231 e Staphylococcus 

aureus JKD 6008. * p < 0,01 e ** p < 0,001 estatisticamente significante em relação ao controle. 
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Figura 9.8 - Gráficos da avaliação do potencial antibiofilme da lectina de Canavalia ensiformis (ConA), 

em diferentes concentrações, sobre a formação e o desenvolvimento de biofilme de Klebsiella oxytoca 

ATCC 13182, Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 e Staphylococcus epidermidis CECT 231. * p < 

0,01 e ** p < 0,001 estatisticamente significante em relação ao controle. 

 

 

 
Figura 9.9 - Gráficos da avaliação do potencial antibiofilme da lectina de Canavalia boliviana (ConBol), 

em diferentes concentrações, sobre a formação e o desenvolvimento de biofilme de Klebsiella oxytoca 

ATCC 13182 e Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145. * p < 0,01 e ** p < 0,001 estatisticamente 

significante em relação ao controle. 
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10. CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos, conclui-se que tanto as lectinas isoladas a partir 

de representantes do gênero Canavalia, quanto o metabólito extraído de Croton 

nepetaefolius, apresentaram atividade antimicrobiana sobre diferentes bactérias e 

leveduras. 

O metabólito bioativo, diterpeno casbano (DC), isolado de Croton nepetaefolius, 

apresentou atividade antimicrobiana relevante sobre o crescimento planctônico e 

biofilme de Candida albicans, C. tropicalis e C. glabratta. Com relação as bactérias 

Gram-negativas, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli, 

tal composto demonstra efeito apenas sobre seus respectivos biofilmes, sem interferir no 

crescimento planctônico. Já no segundo grande grupo de bactérias, aqui representado 

pelas Gram-positivas Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus aureus, o composto 

DC evita a formação do biofilme através da inibição do crescimento planctônico.  

Com relação aos ensaios realizados utilizando-se lectinas do gênero Canavalia, 

pode-se concluir que a lectina isolada de C. ensiformis apresentou atividade 

antimicrobiana relevante durante o crescimento planctônico das bactérias Gram-

positivas Staphylococcus epidermidis e S. aureus. O mesmo aconteceu quando avaliou-

se a adesão inicial no período de duas horas, bem como a formação de biofilme dessas 

bactérias. Nota-se, portanto, que houve redução significativa tanto dos microrganismos 

aderidos no período de duas horas, caracterizada como adesão inicial, quanto na 

formação e desenvolvimento do biofilme, possivelmente devido à inibição do 

crescimento planctônico.  

Para as bactérias Gram-negativas, nenhuma das lectinas testadas apresentou 

efeito antimicrobiano estatisticamente relevante. Entretanto, a cepa de Klebsiella 

oxytoca quando em contato prévio com as lectinas de C. maritima e C. boliviana 

apresentou aumento considerado na biomassa, tanto na adesão inicial quanto na 

formação do biofilme. Tal aumento obedeceu efeito cinético do tipo dose-resposta. 
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Estrutura química do diterpeno casbano isolado de 

Croton nepetaefolius 
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