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RESUMO 

 

 

Os oceanos guardam 50% da biodiversidade do planeta sendo o maior reservatório de 

compostos bioativos. As algas marinhas participam de um grupo diversificado de organismos 

que são fonte de uma gama de compostos bioativos com aplicação diversificada para benefício 

humano. Dentre esses compostos estão as lectinas, (glico) proteínas ubíquas com pelo menos 

no domínio não catalítico que se ligam específica e reversivelmente a carboidratos podendo 

aglutinar células e/ou glicoconjugados. Estudos com lectinas de algas, embora ainda recentes 

quando comparados a lectina de outros organismos, mostram que essas proteínas possuem uma 

ampla possibilidade de aplicação biotecnológica, a AIDS, o câncer, e também infecções 

causadas por bactérias resistentes a antibióticos são problemas de saúde pública que matam 

centenas de milhares de pessoas anualmente, e as lectinas de algas, têm atraído atenção especial 

com relação a estudos com atividades antivirais, contra células cancerígenas e antibióticas. Por 

outro lado, estudos investigando a atividade antioxidante de lectinas é pouco explorado havendo 

apenas um estudo com lectina de alga relatado até o momento.  O objetivo desse trabalho foi 

determinar a estrutura primária da lectina de Amansia multifida (AML) através da combinação 

das técnicas de espectrometria de massas, Degradação de Edman e clonagem de cDNA, bem 

como avaliar o potencial biotecnológico da AML através de ensaios de atividade contra células 

de câncer colorretal, vírus HIV-I e HIV-II, atividade antioxidante e formação de biofilmes 

bacterianos. A estrutura primária da AML, associada às suas características físico-químcas, 

comprovou que ela é mais uma integrante da família OAAH que possui quatro domínios 

repetidos na sua sequência de aminoácidos além de um sítio de ligação a carboidrato conservado 

e com alta identidade com os das lectinas da família OAAH. A AML foi capaz de reduzir a 

viabilidade celular de células de câncer colorretal e de reduzir o número de células viáveis de 

S. aureus e E.coli. Apresentou atividade contra vírus HIV em concentrações 0,77 µM para HIV-

1 e 2,08 µM para HIV-2 com células de linfócitos T, e EC50 foi de 1,55 µM para -1 em células 

SUPT1 co-cultivadas com HUT78. Este trabalho também é o primeiro relato de atividade 

antioxidante de uma lectina de alga marinha vermelha.   

 

 

 

 

Palavras-chave: Lectinas, algas, aminoácidos.  



 

ABSTRACT 

 

 

Fifty percent of the biodiversity of the world are in the oceans. The seaweeds are a diverse 

group of organisms that are the source of bioactive compounds with diverse application for 

human benefit. Among these compounds are lectins, ubiquitous proteins or glycoproteins with 

at least one non-catalytic domain binding reversibly to a specific mono- or oligosaccharides. 

Studies with algae lectin, although still recent when compared to lectins from other organisms, 

show that these proteins have a wide possibility of biotechnological applications. AIDS, cancer 

as well infections caused by antibiotic-resistant bacteria are public health problems that kill 

hundreds of thousands of people each year, lectins from algae have been shown proteins with 

highly potent activity because of their specificity to carbohydrates high mannose. Because of 

that, algae lectins have attracted particular attention with regard to studies of antiviral activities, 

against cancer cells and antibiotic.  Furthermore, studies researching antioxidant activity of 

lectins are underexplored with only one reported with this property. The aim of this study was 

to determine the primary structure of the Amansia multifida lectin (AML) by combining mass 

spectrometry, Edman degradation and molecular biology, evaluate its antioxidant activity, 

biotechnological potential of AML against cancer cells, HIV-I and HIV- II and against growth 

of bacterial biofilms. The sequence when compared to databases (NCBI) showed homology to 

lectins belonging to the family OAAH. The results have shown that AML is a protein of OAAH 

family with four repeated domains in its aminoacid sequence as well as a conserved 

carbohydrate binding site with high identity with the lectins of OAAH family. AML is the first 

lectin from red marine alga with antioxidant activity, capable to reduce cell viability of colon 

cancer cells, it also reduces the number of viable cells of S. aureus and E. coli, and exhibit 

activity at micromolar concentrations against HIV-I and HIV-II virus.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Lectinas são proteínas que se ligam reversivelmente a carboidratos e não modificam 

os carboidratos aos quais estão ligadas (SHARON; LIS, 2003). Estas proteínas estão presentes 

em todos os organismos (GABIUS; GABIUS, 1997) e as algas são uma fonte importante de 

lectinas, principalmente as algas vermelhas (SINGH; THAKUR; BANSAL, 2015). As lectinas 

de algas marinhas apresentam características bem particulares: são proteínas monoméricas, de 

baixo peso molecular em relação a lectinas de plantas, possuem maior afinidade por 

carboidratos complexos e/ou glicoproteínas e apresentam multiplicidade de domínios de 

ligação a carboidratos na sua estrutura (NAGANO et al., 2002; HORI et al., 2007; TEIXEIRA 

et al., 2012). Essas características tornam essas proteínas interessantes para investigação do seu 

potencial em diversas atividades biológicas.  

Algumas lectinas de algas marinhas vermelhas têm se destacado em atividades 

biológicas como cicatrização (NASCIMENTO-NETO et al. 2012), atividade anti-inflamatória 

(SILVA et al. 2010), e, dentre elas as atividades antivirais exibindo atividade anti-HIV em 

concentrações na faixa de nanomolar e até picomolar (FERIR; PALMER; SCHOLS, 2012).  

Como mostra a literatura, as lectinas de algas, principalmente de algas vermelhas, 

possuem um grande potencial biotecnológico. Determinar a estrutura primária de lectinas 

ajudará a entender a ação dessas proteínas nos processos de comunicação célula-célula, célula-

microrganismo ou célula-vírus, para assim, utilizá-las na composição de drogas mais 

específicas com baixa citotoxidade, ou seja, há possibilidade do desenho de novas drogas para 

o combate de diversas doenças causando efeitos colaterais menores para os pacientes (SINGH; 

SARATHI, 2012). 

Há aproximadamente duas décadas, estudos vêm investigando o potencial 

biotecnológico da lectina de A. multifida (AML) da qual algumas atividades biológicas já foram 

reportadas, sendo estas: regulação da resposta imunológica (LIMA et al., 1998), indução da 

migração de neutrófilos (NEVES et al., 2001), atividade anti-inflamatória e atividade 

antinociceptiva (NEVES et al., 2007).   
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1.1 Algas marinhas  

 

As algas referem-se uma grande variedade de organismos que são, na sua maioria, 

distantemente relacionados entre si (STENGEL; CONNAN; POPPER, 2011).  

Embora as algas sejam comumente consideradas organismos aquáticos semelhantes 

a plantas, esta definição não é completa nem correta. As macroalgas marinhas podem ser 

divididas nos grupos Rhodophyceae (algas vermelhas), Chlorophyceae (algas verdes) e 

Phaeophyceae (algas marrons) devido a diferentes pigmentações presentes em cada uma delas, 

que atribui a cor da alga, por exemplo, as ficobilinas estão nas algas vermelhas, clorofila nas 

verdes, e fucoxantina nas marrons (MOHAMED et al., 2012). 

As algas vermelhas são um grupo diversificado, composto por mais de 700 gêneros 

e 6000 espécies, caracterizadas por um talo vermelho, devido à presença de ficoeritrina 

(KADAM, TIWARI, O’DONNELL, 2013).  

Alguns países, principalmente os asiáticos como Japão, cultivam e utilizam as algas 

marinhas vermelhas na sua dieta alimentar bem como fazem a extração de compostos, como 

ficocolóides, que agregam muito valor comercial a essas algas (SILVA et al., 2010a). 

As algas estão em uma grande diversidade de ambientes submetidas a condições 

ambientais variadas como alterações de intensidade de luz, nas concentrações de oxigênio (O2) 

e de dióxido de carbono (CO2). Devido a isso, esses organismos produzem grande quantidade 

de substâncias diferentes que os levaram a ter sucesso na adaptação para sua sobrevivência 

(CARDOZO et al., 2007). 

Os fatores que controlam os níveis de compostos bioativo em algas, naturais ou 

cultivadas, na maioria dos casos é extrato-especifico e pode variar dependendo da localização, 

condições de crescimento, e dentro das espécies, mesmo a sazonalidade (STENGEL; 

CONNAN; POPPER, 2011). 

 

 

1.2 Amansia multifida 

 

A alga marinha vermelha A. multifida J. V. Lamouroux (FIGURA 1) está 

amplamente distribuída na costa brasileira (ALGABASE, 2016). A espécie A. multifida é uma 

alga marinha vermelha pertencente ao Filo Rhodophyta, Subfilo Eurhodophytina, Classe 

Florideophyceae, Subclasse Rhodymeniophycidae, Ordem Ceramiales, Família 
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Rhodomelaceae, Tribo Amansieae, Gênero Amansia. Existem 43 espécies dessa alga descrita, 

porém atualmente apenas 12 estão aceitas taxonomicamente (ALGABASE, 2016).  Essa alga 

ocorre em todo litoral brasileiro sendo encontradas na região do meso-litoral, com modo de 

vida séssil, fixadas no substrato (DANTAS, et al, 2006). 

 

Figura 1. Alga marinha vermelha Amansia multifida J. V. Lamouroux. 

 

Fonte: http://macroalgae.org/ 

 

 

1.3 Propriedades biotecnológicas de algas  

 

As algas são conhecidas por serem fontes com maior potencial biologicamente ativo 

na natureza, com uma grande riqueza de compostos bioativos que são benéficos para o homem 

(O’SULLIVAN et al., 2011), apresentando diversas aplicações, tais como: nutrição 

(CORNISH; GARBARY, 2010) sendo fontes boas de proteínas, carboidratos, vitaminas, 

minerais, fibras além de apresentarem baixos teores de lipídeos e os lipídeos presentes são os 

ácidos graxos poli-insaturados que são benéficos a saúde (MOHAMED; HASHIM; RAHMAN, 

2012); na indústria de alimentos, onde os compostos a partir de algas marinhas são utilizados 

como gelificantes, espessantes e agentes emulsificantes em diversos produtos (KADAM, 

TIWARI, O’DONNELL, 2013) e em outras áreas da biotecnologia (DELATTRE; 
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FENORADOSOA; MICHAUD, 2011). Com importantes aplicações farmacêuticas, 

biomédicas e cosméticas (RAPOSO et al., 2015). 

Os países sul-asiáticos foram pioneiros na utilização de algas marinhas para fins 

medicinais e alimentares. E embora o mundo todo faça uso dessas algas como fonte de 

compostos importantes para indústria, que gera uma receita bilionária anualmente, o uso de 

algas ainda é subaproveitado limitando-se a exploração de polissacarídeos tecnofuncionais, 

como por exemplo: extração de ágar, carragenana e alginatos (FAO, 2016; HARNEDY; 

FITZGERALD, 2011; SMIT, 2004).  

Entretanto, muitas pesquisas ainda se fazem necessárias para estabelecer o valor 

biotecnológico das algas marinhas. 

 

 

1.4 Lectinas  

 

Lectinas são proteínas ou glicoproteínas que possuem pelo menos um domínio não 

catalítico que exibe ligação reversível aos mono- ou oligossacáridos específicos (SHARON; 

LIS, 2003).  

As lectinas são ubíquas, podendo ser encontradas em uma ampla variedade de 

espécies na natureza (SATO et al., 2000; CHU; HUANG; LING, 2006; RITTIDACH; PAIJIT; 

UTARABHAND, 2007; IMBO et al., 2007; ADHYA; SINGHA; CHATTERJEE, 2009; 

CARNEIRO et al., 2013; WU et al., 2016). 

Nos animais e em micro-organismos, as lectinas servem como mediadores do 

reconhecimento biológico de diversos eventos relacionados à comunicação celular, 

desenvolvimento, defesa, metástase tumoral, inflamação, entre outras funções (GABIUS, 

1997). 

Estudos com lectinas sugerem que essa interação proteína-carboidrato seja uma 

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

interagir com diversas moléculas dos fluidos biológicos e receptores de superfície celular. Além 

disso, podem substituir os ligantes naturais e ativar as células, através das diferentes vias de 

sinalização intracelular. Ainda não é bem entendida a maneira que a interação mediada por 

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

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

celular, sinalização, na destinação intracelular de proteínas recentemente sintetizadas, controle 
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de rotas intracelulares de glicoproteínas, defesa contra patógenos, adesão celular e fagocitose, 

trazendo grande interesse das mais diversas áreas de estudo sobre essas proteínas (SELL; 

COSTA, 2000; NELSON; COX, 2006). 

 

 

1.4.1 Lectinas de algas marinhas  

 

Em 1966, Boyd e coloaboradores observaram pela primeira vez atividade 

hemaglutinante em extratos de algas. Desde então muitos estudos foram realizados no 

levantamento da presença de lectinas em extratos de algas e estima-se que apenas 60% dos 

extratos das espécies analisadas exibiram atividade hemaglutinante. Havendo a possibilidade 

do número de espécies positivas ser maior considerando as limitações na detecção quer seja por 

variedades de eritrócitos usados nos testes ou uso de tratamento enzimático nessas células 

(NAGANO; SANZ; CALVETE, 2011). 

A primeira lectina de alga purificada e caracterizada foi a da alga marinha vermelha 

Ptilota plumosa (ROGERS; BLUNDEN; EVANS, 1977). No Brasil, os primeiros trabalhos de 

detecção foram realizados após 15 anos da primeira lectina de alga purificada (AINOUZ; 

SAMPAIO, 1991). 

De modo geral, muitos autores descrevem as lectinas de algas marinhas como sendo 

proteínas de baixo peso molecular, monoméricas, não dependentes de cátions divalentes para 

exibir a sua atividade, que possuem afinidade por carboidratos complexos e/ou glicoproteínas, 

com ponto isoelétrico na faixa ácida e grande quantidade de aminoácidos ácidos (HORI. 

MIYASAWA, ITO, 1990; ROGERS; HORI, 1993; AINOUZ et al., 1995). Estudos com 

lectinas isoladas das algas marinhas vermelhas Gracilaria bursa-pastoris (OKAMOTO et al., 

1990), Solieria filiformis (BENEVIDES et al., 1996), Ptilota filicina (SAMPAIO et al., 1998), 

P. serrata (SAMPAIO et al., 1999), Amansia multifida (COSTA et al., 1999) e Bryothamnion 

triquetrum (CALVETE et al., 2000) demonstraram que estas proteínas possuem elevados teores 

de aminoácidos ácidos e hidrofóbicos, baixas concentrações de aminoácidos básicos e 

sulfurados; não dependentes de cátions divalentes para exibirem atividade hemaglutinante, 

exceto para as lectinas de Ptilota filicina e P. serrata. Outra característica de lectinas de algas 

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

et al., 2000, HORI et al., 2000, COSTA et al., 1999, MEDINA-RAMIREZ; GIBBS; 

CALVETE, 2006; NASCIMENTO-NETO et al., 2012, CHAVES, 2013). 
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A lectina isolada da alga marinha vermelha A. multifida (AML), é uma proteína 

monoméria com afinidade a glicoproteínas avidina e fetuína (COSTA et al., 1999). Desde a sua 

purificação por Costa et al., (1999), já foi investigada para algumas atividades biológicas 

(NEVES et al., 2007; NEVES et al., 2001; LIMA et al., 1998) mas não para atividade 

antioxidante, anticâncer, anti-HIV ou antimicrobiana. Através de estudos de caracterização 

estrutura e físico-quimica, supõe-se que a AML é mais uma lectina pertencente à família de 

lectina OAAH (SILVA, 2010), o que abre uma vertente para investigar possíveis aplicações da 

AML como uma proteína anti-HIV e anti-câncer.  

 

 

1.4.2 Estudos estruturais com lectinas de algas  

 

Em comparação às lectinas de plantas terrestres, poucas lectinas de algas marinhas 

foram caracterizadas estruturalmente, sendo restritas a um número reduzido de espécies com 

estruturas primárias parcial ou totalmente determinadas estando distribuídas em 16 gêneros de 

algas que podem ser visualizadas na Tabela 1.  

 

 

Tabela 1. Lectinas de algas com estrutura primária parcial ou completa. 
Espécies Lectinas Estrutura primária Referência 

Algas verdes    
Boodlea coacta BCA Completa SATO et al., 2011 

Bryopsis plumosa 
Bryohealina, BPL2, 

BPL3 e BPL4 
Completa 

YOON et al., 2008; HAN 
et al., 2010, 2011, 2012b 

B. hypnoides BPH Completa NIU et al., 2009 

Codium barbatum CBA Completa 
PRASEPTIANGGA et al., 
2012 

C. isthmocladum CiL-2 Parcial SILVA, 2013 
Enteromorpha prolifera EPL-1 e EPL-2 Parcial AMBROSIO et al., 2003 

Ulva liminetica ULL Completa 
ISHIHARA; SHIMADA, 
2009 

U. pertusa ULP1 Completa WANG et al., 2004 
Algas vermelhas 
Aglaothamnion 

oosumiense 
AOL1 Completa HAN et al., 2012b 

Amansia multifida AML Parcial SILVA, 2010 
Bryothamnion 

triquetrum 
BTL Completa CALVETE et al., 2000 

B. seaforthii BSL2 a BSL4 Completa 
NASCIMENTO-NETO et 
al., 2012 

B. seaforthii (Venezuela) BSHV1 a BSHV4 Completa 
MEDINA – RAMIREZ et 
al., 2007 

Eucheuma dendiculatum EDA-2 Completa HUNG et al., 2015a 
E.serra ESA-2 Completa HORI et al., 2007 
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Gracilaria fisheri GFL Completa 

SUTTISRISUNG et al., 

2011 
Gracilariopsis sjoestedii Sjoestedina Parcial DE PAULA, 2011 
Griffitshia sp. GRFT Completa MORI et al., 2005 
G. japonica GRFT Completa LIU; LEE; LEE, 2002 

Hypnea japonica Hypnin A-1 a A-3 Completa 
HORI et al., 2000; 
OKUYAMA et al., 2009 

H. cervicornis HCA Completa  NAGANO et al., 2005 
H. musciformis HML Completa  NAGANO et al., 2005 
Kappaphycus alvarezii KAA-1 e KAA-2 Completa SATO et al., 2011 
K.striatum KSA2 Completa HUNG et al., 2011 
Solieria filiformis  SfL1 e SfL2 Completa CHAVES, 2013 
Algas pardas 
Hizikia fusiformis HFL Completa WU et al., 2016 
Algas azuis 
Mycrocystis aeruginosa Microvirin (MVN) Completa KEHR et al., 2006 

Microcystis viridis MVL Completa 
YAMAGUCHI et al., 
1999 

Oscillatoria agardhii OAA Completa SATO et al., 2000 
Scytonema varium SVN Completa BOKESCH et al., 2003 

 

 

Os resultados apontam para diferentes famílias de lectinas nas várias espécies de 

algas (TEIXEIRA et al., 2012).  

Entre as algas marinhas verdes embora se tem algumas proteínas sequenciadas não 

se tem até o momento uma família composta por essas lectinas. A lectina de Bryopsis hypnoides 

(NIU et al., 2009) apresenta características semelhantes de lectinas animais com domínios de 

ligação a fucose.  Já a alga marinha verde B. plumosa possui quatro lectinas caracterizadas e 

apenas a BPL-3 apresentou características semelhantes com às lectinas pertencentes ao grupo 

de lectinas do tipo H. (NASCIMENTO, 2014). 

Em algas marinhas vermelhas, a lectina de Bryothamnion triquetrum (BTL) foi a 

primeira ter a estrutura primária determinada (CALVETE et al., 2000). No mesmo ano, Hori et 

al. (2000) relataram a estrutura primária das aglutininas de Hypnea japonica (HJA). Quando 

comparadas, as sequências de aminoácidos de BTL e HJAs observou-se alta similaridade entre 

elas.  Posteriormente, as lectinas de B. seaforthii da costa da Venezuela (MEDINA-RAMIREZ; 

GIBBS; CALVETE, 2006) e da costa do Ceará (NASCIMENTO-NETO et al., 2012) foram 

sequenciadas e apresentaram similaridade com a BTL e as HJAs, constituindo assim, a primeira 

família de lectinas de algas marinhas vermelhas.  

Com base na similaridade entre as lectinas de Hypnea cervicornis (HCA) e H. 

musciformis (HML) e nas diferenças apresentadas nas estruturas primárias comparadas com 

BTL/HJA, Nagano et al. (2005) sugeriram que HCA/HML constituiria uma nova família de 

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

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

28 kDa, monoméricas, e as duas últimas espécies apresentam a sequência N-terminal 

semelhante com a sequência completa de aminoácidos da isoaglutinina 2 de E. serra (ESA-2) 

(HORI et al., 2007). Além disso, a sequência de aminoácidos de ESA-2 apresentou a presença 

de quatro domínios repetidos em sua estrutura primária. Estes dados sugerem que as lectinas de 

espécies do gênero Eucheuma podem ser agrupadas em uma terceira família das lectinas de 

algas, a família OAAH.  

A família OAAH é caracterizada por apresentar repetição interna a cada 66 

aminoácidos na estrutura primária e reconhecem N-glicanos ricos em manose. O número de 

repetições pode variar entre dois a quatro domínios de reconhecimento de carboidratos (CRD) 

(WHITLEY et al., 2013). Também fazem parte dessa família as lectinas da microalga azul 

Oscillatoria agardhii (OAA) (KOHARUDIN et al., 2011), das bactérias Myxococcus xanthus 

(MBHA) (KOHARUDIN et al., 2012), Pseudomonas fluorescens (PFL) (KOHARUDIN et al., 

2012) e Burkholderia oklahomensis (BOA) (WHITLEY et al., 2013), das algas marinhas 

vermelhas Solieria filiformis (SfL) (CHAVES, 2013), E. denticulatum (EDA-2) (HUNG et al., 

2015) e Kappaphycus alvarezii (KAA-1/ KAA-2) (HIRAYAMA et al., 2016). 

Estudos investigando a estrutura primária da AML iniciaram em 2010 onde Silva 

(2010) evidenciou parte da estrutura primária dessa lectina. Com esses resultados pôde-se 

inferir que essa lectina pertenceria a família de lectinas de Oscillatoria agardhii (OAAH). As 

lectinas dessa família possuem repetição de domínios, especificidade a N-glicanos ricos em 

manose, elevado potencial anti-HIV (KOHARUDIN et al., 2012) e anti-câncer sendo altamente 

específica para células neoplásicas não afetando as células normais quando testadas in vivo 

(MOKAWA et al., 2010). 

Embora com os dados existentes a respeito de estrutura primária, os estudos de 

caracterização de estutura tridimensional de lectinas de macroalgas ainda estão no início, 

havendo apenas a lectina da alga marinha vermelha Griftishia sp. com estrutura tridimensional 

resolvida até o momento. As outras lectinas de algas com estrutura resolvida são as lectinas de 

Microcystis viridis, Nostoc ellipsosporum, Scytonema varium (ZIÓŁKOWSKA; 

WLODAWER, 2006). 
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1.5 Aplicações biotecnológicas de lectinas de algas marinhas  

 

Lectinas de algas marinhas apresentam uma grande potencialidade de aplicações 

em diferentes áreas da biotecnologia, e isso se deve, em parte, às suas características físico-

químicas, tais como: estabilidade térmica e química, tamanho molecular e seletividade para 

carboidratos complexos e glicoconjugados presentes na superfície celular (NAGANO et al., 

2002). 

Com o aumento da demanda por novas substâncias biologicamente ativas, houve 

um aumento no isolamento e das aplicações biomédicas de novas lectinas de algas (SINGH; 

THAKUR; BANSAL, 2013). Essas proteínas têm sido estudadas em diferentes linhas de 

pesquisas biomédicas, onde são avaliadas quanto a capacidade anti-inflamatória (VANDERLEI 

et al., 2010), anticâncer (LI; ZAHNG, 2010), antiviral (SATO et al., 2011), entre outras. 

Exemplos de atividades biológicas com lectinas de algas podem ser observadas na Tabela 2.   

  

 

Tabela 2. Atividades biológicas com lectinas de algas. 

Atividade biológica  Referência  
Atividade antibacteriana 
Euchema serra   

LIAO et al., 2003 
Galaxaura marginata 

Solieria filiformis HOLANDA et al., 2005.  
Pterocladiella capillacea  SILVA et al., 2010b 
Eucheuma denticulatum  HUNG et al., 2015a  
Kappaphycus striatum HUNG et al., 2015b 
Atividade anti-biofilmes 
Hypnea musciformis  VASCONCELOS et al., 2014 
Atividade anti-inflamatória  
Hypnea cervicornis  BITENCOURT et al., 2008. 
Caulerpa cupressoides  VENDERLEI et al., 2010 
Pterocladiella capillacea   SILVA et al., 2010 
Solieria filiformis ABREU et al., 2012; ABREU et al., 2016 
Atividade antinociceptiva 
Bryothamnion triquetrum   VIANA et al., 2002. 
Bryothamnion seaforthii  VIEIRA et al., 2004 
Amansia multifida  NEVES et al., 2007.  
Caulerpa cupressoides   VANDERLEI et al., 2010.  
Pterocladiella capilacea   SILVA et al., 2010.  
Solieria filiformis ABREU et al., 2016 
Atividade antioxidante 
Hizikia fusiformis WU et al., 2016 
Anticâncer  
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Eucheuma serra  OMOKAWA et al., 2010 
Antiviral   
Griffithsia sp MORI et al., 2005. 
Boodlea coacta   SATO et al., 2011a 
Kappaphycus alvarezii      SATO et al., 2011b; HIRAYAMA et al., 2016 
Atividade inseticida   
Gracilaria ornata LEITE et al., 2005  
Gracilaria cornea  LIMA et al., 2005 
Atividade mitogênica para linfócitos de ratos 
Eucheuma serra  KAWAKUBO et al., 1997  
Inibidor de crescimento de dinoflagelados 

Gracilaria verrucosa 
TANABE; KAMISHIMA; KOBAYASHI, 
1993 

Inibição e agregação de plaquetas 
Hypnea japônica 

MATSUBARA; SUMI; HORI, 1996 
Boodlea coacta   

Solieria robusta   

Carpopellis flabellata  

Indução e inibição de linfócito humano 
Amansia multifida LIMA et al., 1998 
Indução da migração de neutrófilos em ratos 
Bryothamnion seafortii   

NEVES et al., 2001  Bryothamnion triquetrum  

Gracilaria caudata  

Inibição da adesão em película adquirida 
Bryotamnion seafortii   

TEIXEIRA et al., 2007 
Bryotamnion triquetrum 

Liberação de óxido nítrico 
Bryothamnion seaforthii LIMA et al., 2010.  
Hypnea cervicornis   FIGUEIREDO et al., 2010  
Reconhecimento de células cancerígenas   
Eucheuma serra  HAYASHI et al., 2012 
Bryothamnion triquetrum  

PINTO et al., 2009.  
Bryothamnion seaforthii  

Tratamento de lesões   
Gracilaria cornea  LIMA et al., 2005 
Bryothamnion seaforthii  NASCIMENTO-NETO et al., 2012.  

 

 

A AML possui algumas atividades biológicas relatadas: regulação de resposta 

imunológica (LIMA et al., 1998), indução da migração de neutrófilos (NEVES et al., 2001), 

atividade anti-inflamatória e antinociceptiva (NEVES et al., 2007).  No entanto, ainda há muito 

para se explorar do potencial dessa proteína. O pontencial para atividades como antioxidantes, 

anticâncer, antiviral e até mesmo contra micro-organimos até então não foram investigadas. 
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1.5.1 Atividade antioxidante de compostos de algas marinhas  

 

Espécies reativas de oxigênio (EROs) são comumente formadas no metabolismo e 

prontamente eliminadas pelo sistema de defesa de organismos aeróbios, mas em condições 

estressantes podem ocorrer falhas na eliminação das EROs e de outros radicais livres, assim, 

estas se acumulam no organismo. Esses compostos podem ser danosos alterando 

irreversivelmente aminoácidos, proteínas, lipídeos e até o DNA. Essas alterações causadas por 

estresse oxidativo têm sido relacionadas a diversos problemas graves de saúde como câncer, 

hipertensão, inflamações, doenças neurológicas, diabetes e aterioscleroses (HULSMANS, 

VAN DOOREN, HOLVOET, 2012; LEE et al., 2013; TIERNEY et al., 2013; BOISVERT et 

al., 2015).  

As EROs não danificam somente as células, esses compostos podem também 

acelerar o processo de redução da qualidade de alimentos bem como trazer riscos à saúde do 

consumidor, pois reagem com óleos e gorduras, resultando no processo de rancificação que é 

caracterizado pelo aparecimento de odor e sabor específico e formação de substâncias tóxicas 

nos alimentos (NGO et al., 2011).  

O interesse na utilização de suplementos nutricionais antioxidantes tem aumentado 

a ingestão de algumas vitaminas, minerais, e outros componentes de alimentos que podem 

ajudar a proteger o organismo contra diversas doenças, tais como cardíaca, câncer e o processo 

de envelhecimento. Além disso os antioxidantes podem ter um efeito protetor, na redução da 

gravidade ou na prevenção dessas doenças (ESTRADA et al., 2001; WOJCIK; BURZYNSKA-

PEDZIWIATR; WOZNIAK, 2010).   

Antioxidantes também são utilizados como aditivos alimentares com o intuito de 

prolongar a vida de prateleira de alimentos evitando a deterioração oxidativa (O’SULLIVAN 

et al., 2011), porém os antioxidantes que são mais utilizados, GP (galato de propilo), BHA 

(butil-hidroxianisol), BHT (butil-hidroxitolueno) e TBHQ (terc-butilhidroquinona) podem ser 

tóxicos e carcinogênicos (COX, ABU-GHANNAM, GUPTA, 2010). Assim, há a necessidade 

de buscar novos compostos, naturais, que possam ser alternativas ao uso dos antioxidantes 

sintéticos em alimentos.  

O fato das algas marinhas não apresentarem danos fotodinâmicos significativos, 

embora estejam expostas às condições ambientais adversas, tais como elevadas concentrações 

de oxigênio e luz que resultam na formação de radicais livres, levaram a estudos que mostraram 

que as algas marinhas geram compostos bioativos para se protegerem contra a radiação UV, 
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estresse e herbivoria (LI et al., 2011). Esses compostos bioativos seriam os antioxidantes 

(CHAKRABORTY; JOSEPH; PRAVEEN, 2015). 

Estudos têm mostrado que algas têm sido promissoras fontes de compostos 

antioxidantes (CORNISH; GARBARY, 2010; AIRANTHI; HOSOKAWA; MIYASHITA, 

2011; SOUZA et al., 2011; SOUZA et al., 2012). Sendo a maior parte dos estudos com extratos 

com solventes orgânicos (ALENCAR et al., 2014; CHO et al., 2011). Moléculas com 

propriedades antioxidantes são comuns em algas marinhas e recentemente houve o primeiro 

relato de uma lectina de alga marinha com atividade antioxidante (WU et al., 2016).  

Proteínas de algas representam uma fonte diversa e relativamente pouco explorada 

quanto a composição, estrutura e potencial bioativo quando comparado a outras moléculas de 

algas (HARNEDY; FITZGERALD, 2011). Esse grande potencial pode ser visto quando o 

extrato de uma única espécie possui diversas atividades, como redução do colesterol, melhora 

da função hepática, atividade antioxidante, entre outros (HARNEDY; FITZGERALD, 2011). 

Estudos investigando a atividade antioxidante de proteínas e peptídeos são pouco 

explorados. Contudo, estudos com peptídeos bioativos provenientes da hidrólise enzimática de 

várias proteínas de alimentos mostraram atividade antioxidante (ELIAS; KELLERBY; 

DECKER, 2008). A investigação de atividade antioxidante de fontes marinhas tem ganhado 

atenção como uma nova alternativa nos últimos anos (SHEIH; WU; FANG, 2009). Além do 

mais, peptídeos de microalgas se mostraram uma nova fonte de produção de antioxidantes com 

baixo custo (SHEIH; WU; FANG, 2009).  

 

 

1.5.2 Atividade antimicrobiana e antibiofilme de lectinas de algas marinhas 

 

Biofilmes são comunidades complexas de micro-organismos que crescem e se 

aderem a superfícies variadas (HALL; MCGILLICUDDY; KAPLAN, 2014) estando 

envolvidos em diversas doenças crônicas, desde uma sinusite até fibrose cística (HAMILOS, 

2014; LOPES; AZEVEDO; PEREIRA, 2014).  

A capacidade de micro-organismos formar agregados é uma preocupação mundial, 

e empresas farmacêuticas aliadas a diversos grupos de pesquisas procuram desenvolver novas 

opções de tratamento de doenças causadas por biofilmes (TEIXEIRA et al., 2012). 

 As lectinas podem ser candidatos promissores para inibir a adesão de bactérias a 

células do hospedeiro considerando que essa adesão é mediada por adesinas na superfície 
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bacteriana que reconhecem receptores de carboidratos (HYTONEN et al., 2000). A defesa do 

hospedeiro inicia-se com o reconhecimento dos padrões moleculares dos patógenos que podem 

ser formados pelos componentes da parede celular das bactérias compostas por cadeias de 

carboidratos específicos. Após a infecção, o hospedeiro reconhece essas cadeias de carboidratos 

específicos do micro-organismo por suas lectinas, e estas lectinas poderiam funcionar como 

receptores de aglutininas e/ou fagocitose (TAKANO et al., 2008). Para utilização de lectinas é 

necessária uma maior investigação para a elucidação detalhada das relações da estrutura e a 

interação das atividades das lectinas com fins de desenvolver novos agentes terapêuticos 

(CHEUNG et al., 2015). As lectinas de algas são moléculas com atividades diversificadas, 

dentre essas atividades antibacteriana interferindo no crescimento planctônico de bactérias e 

formação de biofilmes microbianos (TEIXEIRA et al., 2007; VASCONCELOS et al., 2014).  

Essas proteínas podem ser usadas como uma ferramenta poderosa reduzindo a resistência 

bacteriana (CAVALCANTE et al., 2014) podendo evitar problemas à saúde humana bem como 

na produção aquícola (HUNG et al., 2015). 

 

 

1.5.3 Atividade anti-HIV de lectinas de algas marinhas  

 

Os vírus do tipo I e II da imunodeficiência humana (HIV I e II) é a causa da 

síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), uma doença que é conhecida como a maior 

doença viral das três últimas décadas (OJEWOLE et al., 2008).  

Desde a descoberta do HIV, aproximadamente há 30 anos, mais de 25 milhões de 

pessoas morreram devido a síndrome causada por esse vírus e estima-se que 34 milhões sejam 

soropositivos (HUSKENS; SCHOLS, 2012). A epidemia com esse vírus continua com 

aproximadamente oito mil novas infecções diariamente.  Algumas drogas utilizadas no 

tratamento da infecção apenas controlam a doença e não são capazes de curar a infecção 

(HUSKENS; SCHOLS, 2012). Uma das maiores razões para o fracasso da terapia contra a 

AIDS é a resistência do vírus às drogas antivirais. Outro motivo preocupante é o aumento das 

cepas resistentes às diversas drogas existentes (VO; KIM, 2010).  

Um estudo estimou que um microbicida que possuísse apenas 60% de eficácia 

poderia prevenir mais de um milhão de novas infecções ao ano (BUCKHEIT et al., 2010). Na 

última década, tem ocorrido mudanças no desenvolvimento de microbicidas de amplo espectro 

usando mecanismos de ação antiviral relativamente não específicos, tais como surfactantes ou 
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antirretrovirais que marcam passos específicos do ciclo de vida do vírus, como o processo de 

infecção do HIV (HUSKENS; SCHOLS, 2012). Os tipos mais comuns de drogas que têm sido 

utilizadas no tratamento de infecções por HIV são feitos para inibir determinada fase do ciclo 

infeccioso do vírus (RAMANA et al., 2014). 

Desde a descoberta do HIV como a causa da AIDS, algumas dezenas de fármacos 

dirigidos contra quatro diferentes partes do vírus e um alvo celular estão disponíveis para 

tratamento. No entanto, a busca por uma vacina ainda está em curso, devido a um dos principais 

problemas que é a presença de um escudo de carboidratos (glicanos N-ligados), continuamente 

em evolução, que envolve e protege o vírus contra o reconhecimento e a neutralização eficiente 

pelo sistema imunológico (FRANÇOIS; BALZARINI, 2012). 

Além da atividade antiviral potente, questões de segurança são extremamente 

importantes e também podem contribuir para a falta de eficácia contra o vírus do HIV. O 

espermicida nonoxinol-9 foi o primeiro composto testado profundamente quanto ao seu 

potencial como um microbicida, mas atualmente, não é mais considerado como potencial agente 

preventivo contra o HIV-1 (VAN DAMME et al., 2002). 

No vírus HIV, as glicoproteínas gp120 e gp41, presentes no envelope viral, são 

altamente glicosiladas, com glicanos podendo contribuir com até metade do peso molecular da 

gp120 (JI et al., 2007). 

Agentes ligantes a carboidratos (Carbohydrate-binding agents - CBA’s) interagem 

com os glicanos do envelope do HIV e bloqueiam a entrada do vírus em suas células alvo. Nos 

últimos anos estudos mostraram que lectinas de algas poderiam inibir a replicação do HIV e 

muitas outras classes de vírus de envelope, sendo sua ação através da interação com os 

carboidratos presentes nos envelopes virais. Lectinas de algas podem ser consideradas CBA’s 

com atividade anti-HIV mais potente descrita até o momento (HUSKENS; SCHOLS, 2012).  

Um grupo específico de lectinas está sendo considerado como promissor potencial 

microbicida para uso na prevenção da transmissão do vírus da imunodeficiência humana (HIV). 

As lectinas cyanovirina-N, microvirina, scytovirina, griffithsina, a aglutinina de Oscillatoria, 

isoladas da alga do gênero Kappaphycus inibem a infecção de células por diferentes tipos de 

vírus, podendo evitar a transmissão a partir de células infectadas para células não infectadas. 

Essas lectinas compartilham uma característica em comum que é a presença de domínios 

repetidos na sequência de aminoácidos (HUSKENS; SCHOLS, 2012). 

 A atividade antiviral de lectinas pode estar relacionada à sua capacidade de se ligar 

a oligossacarídeos ricos em manose presentes nas superfícies das glicoproteínas do envelope 
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dos vírus responsáveis pelo reconhecimento celular (BOTOS; WLODAWER, 2005; 

BALZARINI, 2006). A atividade antiviral se dá pela ligação das lectinas nas regiões de 

oligomanose da gp120 e inibem a entrada do vírus na célula alvo podendo potencialmente 

produzir inibidores de entrada de amplo espectro, capazes de inativar o HIV independente das 

linhagens (BALZARINI et al., 2005; BALZARINI et al., 2006). A exposição prolongada destes 

agentes às células infectadas pelo vírus provoca deglicosilação do envelope viral, criando 

partículas virais que são altamente suscetíveis a neutralização por respostas imunogênicas. Tal 

mutação possui baixa resistência a outras moléculas pequenas invasoras (BALZARINI et al., 

2005; BALZARINI et al., 2006). 

A forma mais eficaz de deter a epidemia da AIDS é estabelecendo um método de 

prevenção efetivo (HUSKENS; SCHOLS, 2012). Nesse sentido, lectinas possuem o potencial 

para bloquear a ligação do vírus HIV a moléculas em células alvo prevenindo a infecção e 

disseminação do mesmo (FÉRIR et al., 2012).  

As lectinas da família OAAH, da alga Oscillatoria agardhii (OAA) (FÉRIR et al., 

2014) e da alga Kappaphyccus alvarezii (KAA) (HIRAYAMA et al., 2016), além de 

compartilhar semelhanças nas suas sequencias de aminoácidos e características estruturais, 

apresentam alta capacidade de ação anti-HIV. A lectina de Griffithsia sp. (GRFT) embora não 

esteja inclusa na família OAAH também possui atividade anti-HIV (ZIÓŁKOWSKA; 

WLODAWER, 2006; ALEXANDRE et al., 2010; ALEXANDRE et al., 2012) e é uma das 

lectinas de algas mais promissoras nessa vertente de aplicação. 

 

 

1.5.4  Atividade de lectinas de algas marinhas contra células cancerígenas  

 

Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são as principais causas de óbitos no 

mundo e têm gerado elevado número de mortes prematuras (MALTA; MORAIS-NETO; 

SILVA-JR, 2011). Em 2011, os Estados membros da Assembleia Geral da ONU estabeleceram 

o objetivo de reduzir as mortes prematuras por doenças não transmissíveis, incluindo o câncer, 

em 25% até 2025 (KONTIS, et al., 2014).  

O câncer é uma doença genética complexa que causa mortalidade em crianças e 

adultos provocando um problema de saúde global (ANDRADE et al., 2016). É um dos grandes 

problemas de saúde pública. Tumores malignos contam aproximadamente 7,8 milhões de 

mortes anualmente, sendo a segunda maior causa de morte no mundo (CURADO et al., 2008). 
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 Mais de 100 tipos distintos e subtipos de câncer podem ser encontrados em órgãos 

específicos (CURADO et al., 2008; FERLAY et al., 2015). É uma condição multifatorial que 

causa o crescimento descontrolado e a invasão de células anormais que, eventualmente, conduz 

à formação de tumor (LEE et al., 2015).  A necessidade de pesquisas em busca de novos 

tratamentos alternativos ocorre principalmente devido a problemas no tratamento do câncer, 

tais como a perda de sensibilidade das células tumorais aos vários agentes quimioterapêuticos 

e os seus efeitos adversos (KARNATI et al., 2014). Sendo a maioria dos medicamentos usados 

atualmente em tratamento contra câncer é derivada de produtos naturais (GURNANI et al., 

2014).  

Os processos de mutação celular que afetam as células neoplásicas e metástase 

envolvem uma série de mudanças genéticas que culminam em modificações no padrão de vários 

receptores e moléculas de sinalização presentes na superfície da célula (SAELAND; VAN 

KOOYK, 2011).  Algumas alterações nos glicanos são recorrentes em células neoplásicas, 

assim, podendo ser considerados "específico de tumores", estabelecendo uma relação entre a 

fase de progressão da doença e seu prognóstico (NANGIA-MAKKER et al., 2002). Devido à 

função intrínseca dos carboidratos na tumorigênese, a identificação de antígenos glicosilados 

tem atraído o foco das atenções (TEIXEIRA et al., 2012), pois o padrão de glicosilação de 

antígenos pode variar dependendo do estágio da doença e, desta forma, fornecer melhor 

possibilidade de diagnóstico correto e tratamento. Exemplo disso são os antígenos glicosilados 

sialil-LewisA e sialil-LewisX, que são expressos significativamente em carcinomas do cólon 

parecem estar relacionados com progressão do tumor (ST HILL et al., 2009). 

O fato das lectinas de algas reconhecerem especificamente carboidratos complexos 

abriu uma nova vertente na investigação de moléculas contra o câncer. E as lectinas de algas 

mostram que essas proteínas possuem grande potencial para aplicação nessa área 

(SUGAHARA et al., 2001; FUKUDA et al., 2006; PINTO et al., 2009; OMOKAWA et al., 

2010). 
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3 OBJETIVOS  

 

O objetivo geral deste trabalho obter a sequencia de aminoácidos da lectina da alga 

marinha vermelha Amansia multifida (AML), aprofundar os conhecimentos relativos aos 

aspectos estruturais da lectina e paralelamente fazer a prospecção de potenciais aplicações 

biotecnológicas.  

 

 

3.1 Objetivos específicos: 

 

 Determinar a estrutura primária da AML através da combinação das técnicas de 

espectrometria e massas sequencial (MS/MS) e sequenciamento de DNA e determinar 

N-terminal por Edman;  

 Determinar a composição de estrutura (s) secundária mediante análises de dicroísmo 

circular (CD); 

 Avaliar a capacidade antioxidante da AML; 

 Avaliar o potencial da AML de inibir a formação de biofilmes bacterianos Gram-

positivos (Staphylococcus aureus ATCC 2517) e Gram-negativos (Escherichia coli 

ATCC 11303); 

 Avaliar a capacidade antiviral da lectina de A. multifida contra vírus HIV tipo I e tipo 

II;  

 Avaliar a atividade antiproliferativa da AML sobre as células LS174T de câncer de 

colorretal. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 Coleta da alga marinha  

 

Espécimes da alga marinha vermelha A. multifida foram coletadas nos substratos 

rochosos durante as marés de sizígia nas praias do Pacheco, município de Caucaia (Ceará) com 

a permissão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Nacionais Renováveis 

(SISBIO n° 33913-1).  

As algas foram transportadas em sacos plásticos para o laboratório, lavadas com 

água destilada, separadas de epífitas e estocadas em freezer a -20 ºC.  

 

 

4.2 Extração e purificação da lectina de Amansia multifida (AML) 

 

Após descongelada, a alga A. multifida foi macerada em nitrogênio líquido até a 

obtenção de um pó fino. Para a extração e purificação da lectina foi realizado o protocolo 

estabelecido por Costa et al, (1999). A farinha obtida foi suspensa em tampão fosfato 20 mM, 

pH 7,0; contendo NaCl 150 mM e submetido à agitação constante por 4 h em temperatura 

ambiente. Em seguida a suspensão foi filtrada em tecido de nylon e então centrifugada a 9000 

x g por 30 minutos a 4 ºC. O extrato obtido foi submetido à precipitação por sulfato de amônio 

a 70%. A fração obtida (F0/70) foi aplicada em coluna de cromatografia de troca aniônica 

DEAE-Sephacel (1,5 x 15,0 cm) previamente equilibrada com tampão fosfato de sódio 20 mM 

pH 7,0. As proteínas que não interagiram com a coluna foram removidas com o tampão de 

equilíbrio e as proteínas adsorvidas foram eluídas com o tampão de equilíbrio adicionado de 1 

M de NaCl. Frações de aproximadamente 1,5 mL foram coletadas manualmente, sendo o fluxo 

obtido por gravidade, e monitoradas através da absorbância a 280 nm. As frações com atividade 

hemaglutinante, testadas contra eritrócitos de coelho tratados enzimaticamente, seguindo 

protocolo descrito em Costa et al., (1999), foram reunídas, dialisadas exaustivamente contra 

água destilada e então liofilizadas e guardadas em temperatura ambiente para uso posterior.  

Foi avaliada a atividade hemaglutinante da lectina contra eritrócitos de coelho 

tratados com tripsina em todos os passos do processo de purificação para certificação que a 

lectina usada nas investigações de atividade biológicas estara ativa. 
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4.3 Homogeneidade da lectina isolada 

 

A homogeneidade da lectina foi avaliada através de eletroforese em gel de 

poliacrilamida 12 % na presença de Dodecil Sulfato de Sódio (SDS) e β-mercaptoetanol de 

acordo com Laemmli (1970). 

 

 

4.4 Caracterização estrutural da AML 

 

 

4.4.1 Sequenciamento de aminoácidos da extremidade N-terminal 

 

A sequência N-terminal da proteína foi determinada através de degradação de 

Edman. Inicialmente 1 nmol da lectina foi infudido no sequenciador automatizado de peptídeos 

e proteínas PPSQ-31a (Shimadzu corp.), seguindo a metodologia do fabricante. A cada ciclo da 

degradação, os PTH-aminoácidos do N-terminal foram separados em uma coluna ODS 2.0x 

250 mm conectada a uma bomba LC-20AT e os eluatos foram monitorados através da 

absorbância a 269 nm. A identificação dos PTH-aminoácidos foi realizada através da 

comparação dos tempos de eluição dos padrões de PTH-aminácidos.  

 

 

4.4.2 Caracterização da AML por espectrometria de massas 

 

4.4.2.1 Determinação da massa molecular intacta  

 

A massa isotópica média da AML foi determinada através de cromatografia líquida 

acoplada a espectrometria de massas (LC-MS, fonte electrospray), 5 mg da lectina foi 

solubilizada 1 mL de ACN a 50% contendo ácido fórmico (AF) a 0,1% e então centrifugada. 

Após centrifugação, 5 μL da solução com AML foi aplicada em uma coluna de fase reversa 

C18 (75 µm x 100 mm) acoplada a um espectrômetro de massas híbrido com fonte de nano 

electrospray (SYNAPT HDMS – Waters Corp), e eluída a um fluxo de 0,5 µL/min. A lectina 

foi eluída através de gradiente linear de 10% a 85% de ACN contendo AF 0,1%.  O 

espectrômetro operou a uma voltagem no capilar de 3 kV e 40 V de voltagem de cone. A 
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temperatura da fonte foi mantida em 373 K e o N2 foi usado com gás de dessolvatação (fluxo 

de 150 L/h). A aquisição dos dados foi realizada na faixa de 500 a 3500 m/z a 2 scan/s, com o 

auxílio do programa Mass Lynx 4.1.  O equipamento foi calibrado com fragmentos do íon de 

[Glu1] fibrinopeptídeo B. Os espectros de massas deconvoluídos foram obtidos por 

maximização da entropia usando a ferramenta Max Ent1. 

 

 

4.4.2.2 Determinação da sequência de aminoácidos por espectrometria de massas sequencial 

(MS/MS) 

 

Bandas eletroforéticas, provenientes da SDS-PAGE, correspondentes à lectina 

foram excisadas, descoradas, desidratadas e submetidas à digestão com as enzimas proteolíticas 

tripsina e quimiotripsina, solubilizadas na proporção 1:100 ou 1:50 (enzima: substrato), 

overnight a 37 ºC de acordo com Shevchenko et al. (2007). Os peptídeos foram extraídos e 

injetados em uma nanocoluna de fase reversa C18 (Waters nanoACQUITY UPLC BEH130 

100 mm x 75 μm; 1,7 μm tamanho de partícula), equilibrada com ácido fórmico 0,1%, acoplado 

a uma fonte nano-spray de um espectrômetro de massa (Synapt HDMS ESI/MALDI-IMS-o-

ToF/MS - Waters). Nos experimentos de LC-MS/MS foi utilizada a função aquisição 

dependente de dados (DDA), selecionando os íons precursores duplamente ou triplamente 

protonados. Os íons selecionados foram fragmentados por dissociação induzida por colisão 

(CID), utilizando uma rampa de energia de colisão de acordo com o estado de carga e a m/z do 

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

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

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

fragmentação dos íons precursores selecionados, foram processados e analisados utilizando o 

programa Proteinlynx® 2.4 (Waters). Em seguida, os dados processados foram submetidos a 

uma busca em bancos de dados utilizando a ferramenta Mascot MS/MS ion search, usando 

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

os íons não identificados pelos programas de busca, a sequência de aminoácidos dos peptídeos 

foi obtida através da interpretação manual dos espectros de fragmentação, através do programa 

Mass lynx 4.1. 
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4.5 Clonagem molecular 

 

 

4.5.1 Extração de RNA total da alga marinha vermelha Amansia multifida 

 

 O ácido ribonucléico total (RNAt) foi obtido a partir de talos da alga A. multifida 

utilizando o reagente Concert Plant RNA (Invitrogen) com o protocolo com pequenas 

modificações. O talo da alga congelado foi macerado em nitrogênio líquido até a obtenção de 

um pó fino e então transferido para um microtubo contendo 500 μL do reagente Concert Plant 

RNA. A suspensão foi misturada utilizando um vórtex e incubado a temperatura ambiente por 

5 minutos. À mistura foram adicionados 200 μL de clorofórmio, sendo agitada novamente com 

auxílio de um vórtex e incubada a temperatura ambiente por 30 minutos. A mistura foi 

centrifugada a 12.000 x g por 15 minutos a 4 °C para separação das fases. O sobrenadante, 

contendo o RNAt, foi transferido para um novo microtubo e adicionou-se 100 μL de NaCl 5 M, 

que foi misturado suavemente por inversão. Foram adicionados à mistura 500 μL de isoprapanol 

gelado para precipitação do RNAt, misturado suavemente por inversão e incubado por 15 

minutos a -20 °C. A mistura foi centrifugada a 12.000 x g por 10 minutos a 4 °C. Após a 

precipitação do RNAt, o sobrenadante foi descartado. O precipitado foi lavado com 1 mL de 

etanol a 75 % com o auxílio de um vórtex e centrifugado a 12.000 x g por 5 minutos a 4 °C. O 

etanol foi descartado e o RNAt precipitado foi deixado em repouso em temperatura ambiente 

até a completa evaporaçao do etanol O RNAt foi diluído em 35 μL de solução aquosa de 0,01% 

dietilpirocarbonato (DEPC) e estocado em freezer a -80 °C. 

Todo o material e a água utilizados para extração de RNA foi tratado com DEPC 

para inativasão de RNAses e garantir a qualidade do produto obtido.  

O RNAt extraído foi submetido à eletroforese em gel de agarose a 1% contendo 0,5 

μg/mL de brometo de etídio (EtBr) para análise de sua integridade e foi visualizado através de 

exposição do gel à iluminação ultravioleta utilizando um transluminador. 

O RNAt foi quantificado pelo NanoVue™ Plus Spectrophotometer (GE Healthcare 

Life Sciences) a partir da absorbância a 260 nm tendo como parâmetro qualitativo a razão 

A260/A280. 
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4.5.2 Isolamento, clonagem, caracterização do gene da AML 

 

 O desenho dos oligonucleotídeos iniciadores foi realizado através do 

alinhamento das sequências de lectinas similares juntamente com as sequências de aminoácidos 

obtidas por MS/MS. Os oligonucleotídeos iniciadores senso AML-3’RACE (para 3’RACE) e 

anti-senso AML-5’RACE (para 5’RACE) foram desenhados a partir da sequência VQNQWGG 

visando o mínimo de degeneração.  

 

 

4.5.3 Clonagem das extremidades 5’ e 3’ do gene da AML 

 

Para a amplificação das extremindades 3’ e 5’ foi utilizada a estratégia de reação de 

polimerização em cadeia (PCR) por meio de amplificação rápida das extremidades do cDNA 

(3’ RACE e 5’ RACE). 

A síntese do DNA complementar (cDNA) foi realizada através da reação da 

transcriptase reversa com o SMARTer™ RACE cDNA Amplification kit (Clontech). Os 

oligonucleotídeos utilizados (fornecidos pelo kit) para a síntese de cDNA foram 3’CDS Primer 

A e 5'-CDS Primer A para 3’RACE e 5’RACE, respectivamente. Inicialmente as reações foram 

constituídas de 1μL do 3’CDS Primer A ou 5'-CDS Primer A a 10 mM e 4,0 μL de RNAt. Na 

síntese do cDNA para 5’RACE foi também adicionado iniciador adaptador (1 μL de SMATer 

II A oligo). A mistura foi aquecida a 72 °C por 3 minutos, seguido por um arrefecimento para 

42°C por 2 minutos. A amostra foi brevemente centrifugada a 4 °C e foi adicionado 2 μL do 

tampão 5X (first strand buffer - Clontech), 1 μL de DTT 0,02 M; 0,25 μL de inibidor de 

ribonuclease (RNAse Inhibitor 40U/μL, Promega), 1 μl de dNTP Mix (10mM) e 25 unidades 

de transcriptase reversa (SMART Scribe Reverse Transcriptase – Clontech). A reação foi 

incubada a 42 °C durante 90 minutos, seguida de incubação a 70 °C por 10 minutos para inativar 

a enzima. O produto da reação foi então diluído em 20 μL de água deionizada (fornecida) 

segundo o protocolo do fabricante e armazenadas no freezer -20 °C. 

Os cDNAs produzidos foram submetidos a uma PCR. Para a amplificação da 

extremidade 3’ foram utilizados os iniciadores UPM (fornecido pelo kit) e AML-3’RACE. Para 

a extremidade 5’, além do iniciador UPM foi utilizado o iniciador AML-5’RACE. 

A reação de PCR para ambos os RACEs ocorreram em termociclador Eppendorf 

MaxyGene gradient programado para um passo inicial de desnaturação (5 min a 94 °C), seguido 
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por 35 ciclos de 30 segundos a 94 °C (desnaturação), 30 segundos a uma temperatura de 50 °C 

(anelamento) e 90 segundos a 72 °C (extensão). Depois do último ciclo foi realizado uma última 

fase de extensão prolongada (72 °C por 7 min). Após a reação de PCR o termociclador foi 

programado para incubar as amostras a 4 °C. Para a amplificação dos fragmentos foi utilizado 

a enzima Taq DNA Polymerase (Thermo Scientific). Os produtos das reações foram analisados 

em gel de agarose 1%. 

 

 

4.5.4 Purificação dos produtos do 3' RACE e 5' RACE  

 

Os fragmentos amplificados pela PCR 3’RACE e 5’RACE foram purificados 

utilizando-se PureLink™ QuickGel Extration (Invitrogen™, Life Technologies), através de 

extração em gel de agarose, seguindo-se as instruções do fabricante.  

Uma pequena excisão do gel contendo o fragmento de interesse foi transferida para 

um microtubo 1,5 mL contendo o tampão L3 (tampão de solubilização), na proporção de 3:1, e 

incubado a 50 °C por 10 minutos até obter um homogeneizado. O homogeneizado foi 

transferido para um microtubo contendo um Quick Gel Extraction Column (fornecido) e 

centrifugado a 12.000 x g por 1 minuto a 4 °C. O filtrado foi descartado e na coluna foi 

adicionado 500 μL do tampão W1 (tampão de lavagem), centrifugado a 12.000 x g por 1 minuto 

a 4 °C. O filtrado foi novamente descartado e foi feita uma nova centrifugação a 12.000 x g por 

1 minuto e a 4 °C, removendo qualquer resíduo do tampão W1 da coluna. A coluna foi 

transferida para um microtubo 1,5 mL, adicionado 60 µL de água MilliQ e centrifugado por 

12.000 x g por 1 minuto a 4 °C para a eluição dos fragmentos.  

O produto purificado foi analisado em gel de agarose 1% e quantificado pelo 

NanoVue™ Plus Spectrophotometer (GE Healthcare Life Sciences). 

 

  

4.5.5 Ligação do produto de amplificação ao vetor pGEM-T-easy 

 

Os fragmentos purificados do gel de agarose foram clonados no plasmídeo 

pGEM®-T easy (Promega). Foram utilizados na reação de ligação: 49 ng de fragmento 

3´RACE, 20 ng de fragmento 5´RACE e para cada reação, 25 ng de vetor. A reação foi incubada 

por 16 horas a 4 °C em termociclador Eppendorf MaxyGene gradient.  
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4.5.6 Transformação bacteriana por choque térmico 

 

O produto da reação de ligação foi submetido a transformação bacteriana através 

da técnica de choque térmico com a cepa bacteriana Escherichia coli DH5α. 

A transformação foi realizada em 200 µL de CaCl2 200 mM contendo de uma a 

duas colônias de E. coli cepa DH5α, crescida em meio LB ágar, e o produto da reação de 

ligação. A mistura foi incubada em banho de gelo por 30 minutos seguido de banho maria a 42 

°C por 90 segundos e novamente em banho de gelo por 2 minutos. Após o choque térmico as 

células foram transferidas para um tubo falcon contendo 800 µL de meio SOC (2% de triptona, 

0,5% de extrato de levedura, 0,05% de NaCl, 2,5 mM de KCl, 10 mM de MgCl2 e 20 mM de 

glicose) pré-aquecido a 37 °C e foram incubadas por 1 hora a 37 °C com agitação de 200 rpm. 

Com o auxílio da alça de Drigalsk foram incorporadas 200 µL das células transformadas com 

o produto da reação de ligação em placas de petri contendo meio SOB ágar (2% de triptona, 

0,5% de extrato de levedura, 0,05% de NaCl, 2,5 mM de KCl e 10 mM de MgCl2), ampicilina 

100 µg/mL, IPTG 0,5 mM e X-Gal 40 μg/mL, sendo incubadas por 16 horas a 37 °C 

(SAMBROOK, 2002). Colônias brancas foram consideras transformadas conforme o método 

de seleção LacZ do vetor pGEM-T-easy. 

 

 

4.5.7 Purificação dos plasmídeos recombinantes e confirmação da transformação 

 

Colônias brancas de E. coli DH5α, obtidas a partir da etapa de transformação 

bacteriana, foram submetidas a extração do DNA plasmidial de acordo com o AxyPrep Plasmid 

Miniprep kit (Axygen biosciences). 

As colônias brancas isoladas foram transferidas para 5 mL de meio LB broth 

contendo ampicilina 100 μg/μL e incubadas por 16 horas a 37 °C com agitação de 200 rpm.  

A cultura foi centrifugada a 4.000 x g por 5 minutos a 4 °C e o sobrenadante 

descartado. Ao pellet precipitado de células foram adicionados 250 μL do tampão S1 (tampão 

de equilíbrio) e as células foram resuspendidas com um vortéx. Em seguida, foram adicionados 

250 μL do tampão S2 (tampão de lise) e a mistura foi invertida cuidadosamente por 5 min. À 

mistura foram adicionados 350 μL do tampão S3 (tampão de neutralização), novamente 

invertido cuidadosamente e centrifugado a 12.000 x g por 10 minutos e a 4 °C.  
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O sobrenadante foi transferido para uma coluna de miniprep em um microtubo de 2 

mL (fornecido), centrifugado a 12.000 x g por 1 minuto a 4 °C e o filtrado foi descartado. À 

coluna foram adicionados 700 μL de tampão W2 (tampão de lavagem), centrifugada a 12.000 

x g por 1 minuto a 4 °C e o filtrado foi novamente descartado. A coluna foi transferida para um 

microtubo de 1,5 mL estéril e os plasmídeos foram recuperados por meio de eluição com 50 μL 

de água ultrapura estéril. 

Os clones foram confirmados através de reações de digestão de 1µg de plasmídeos 

extraídos com 2 unidades da enzima de restrição EcoRI, tampão H e BSA (2 mg/mL). A 

digestão foi incubada por 3 horas a 37 °C e a reação foi confirmada por gel de agarose 1% na 

presença de um marcador de DNA. Os clones transformados foram mantidos estocados em uma 

concentração final de 20% glicerol a -20 ºC. 

 

 

4.5.8 Sequenciamento, análise da sequência e desenho de iniciadores específicos para AML 

 

Os plasmídeos confirmados pela digestão foram sequenciados em sequenciador 

automático MegaBACE (GE Healthcare) pelo método de Sanger, com tecnologia de 

eletroforese capilar. Uma reação de PCR (contendo dNTPs ligados à fluoróforo) foi realizada 

utilizando a enzima termosequenase e iniciadores específicos para o vetor de clonagem (T7 e 

SP6), de acordo com a recomendação do fabricante do Dyenamic ET terminator sequencing 

premix. Após a reação, os ácidos nucléicos marcados foram precipitados pela adição de acetato 

de amônio 7,5 M e etanol 100%, lavados com etanol 70%, e então, foram ressuspensos em 

“loading solution”. A corrida eletroforética de sequenciamento foi realizada à 9 kv. 

As reads foram analisadas quanto à qualidade de bases utilizando-se o programa 

Phred-Phrap-Consed (GORDON, 2004; EWING et al., 1998) considerando escore superior a 

20. O software Consed foi a interface de visualização das sequências analisadas pelo Phred-

Phrap. As contigs formadas foram traduzidas em aminoácidos pelo programa Translate a DNA 

Sequence (http://www.vivo.colostate.edu/molkit/translate/) e as sequências de aminoácidos 

foram comparadas com os dados obtidos por espectrometria de massas sequencial. A sequência 

de nucleotídeos obtida foi utilizada para desenho de iniciadores específicos senso (ATG GGT 

CGT CGC TAC ACA G) e anti-senso (GGA GGA AAG AAT GCC CTT GAA G) para a 

clonagem da ORF da lectina. 

 

http://www.vivo.colostate.edu/molkit/translate/
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4.5.9 Clonagem da ORF da AML 

 

A reação de PCR ocorreu em termociclador Eppendorf MaxyGene gradient 

programado para um passo inicial de desnaturação (5 min a 94 °C), seguido por 35 ciclos de 30 

segundos a 94 °C (desnaturação), 30 segundos a uma temperatura de 50 °C (anelamento) e 90 

segundos a 72 °C (extensão). Depois do último ciclo foi realizado uma última fase de extensão 

prolongada (72 °C por 7 min). Após a reação de PCR o termociclador foi programado para 

incubar as amostras a 4 °C. Para a amplificação dos fragmentos foi utilizado a enzima Pfu DNA 

Polymerase (Thermo Scientific), o cDNA 3' e os primers específicos da isoforma. 

Os protocolos de purificação e confirmação do fragmento estão descritos no item 

4.5.7.  

A concentração de DNA utilizado para a reação de ligação ao vetor f pGEM®-T 

easy oi de 67,25 ng.  

Após as análises das reads, a sequência traduzida foi comparada aos resultados de 

MS/MS para confirmação da isoforma clonada. 

 

 

4.6 Dicroísmo circular da AML 

 

Os espectros de dicroísmo circular (CD) foram realizados em um 

espectropolarímetro JASCO J-815 (JASCO Corporation, Japão) equipado com uma unidade de 

controle de temperatura Peltier. O instrumento, incluindo a câmara de amostras, foi 

constantemente purgado com N2 gasoso durante a operação. As medições foram realizadas 

utilizando cubetas de quartzo retangulares (caminho óptico 1 mm). Os espectros foram 

determinados no intervalo de 200 a 250 nm. Os espectros do tampão foram gravados nas 

mesmas condições e subtraído do espectro de proteína antes de uma análise mais aprofundada. 

Espectros de CD foram a média de 16 acumulações a 25 °C, utilizando uma velocidade de 50 

nm/min. Os espectros AML foram medidos em soluções de proteína de 0,25 mg/mL em tampão 

fosfato 20 mM, pH 8,0 contendo NaCl 10 mM. Os espectros de CD foram obtidos em milligraus 

e convertidos em elipticidade molar.  

Para avaliar a estabilidade térmica da AML, a lectina foi incubada por 30 min em 

temperaturas que variaram entre 20 °C e 90 °C nas mesmas condições de preparação de amostra 

usada para determinação da estrutura secundária.  
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A análise da estrutura secundária foi realizada por deconvolução espectro de DC 

utilizando os programas Contin e SELCON3. 

 

 

4.7 Atividade antioxidante da AML 

 

 

4.7.1 Capacidade de sequestro do radical DPPH 

 

A capacidade de sequestro do radical DPPH foi determinada de acordo com o 

método de Blois (1958). A amostra consistiu em uma mistura de uma alíquota de 0,5 mL da 

solução de lectina em diferentes concentrações, variando de 7,81 a 500 µg/mL, e de 2,5 mL da 

solução metanólica de DPPH  a 75 µM. No branco da amostra, a solução metanólica de DPPH 

foi substituída por MeOH e, no controle, foram utilizados 3 mL da solução metanólica de DPPH 

a 75 µM. Os tubos: amostra, branco da amostra e controle foram incubados por 30 minutos em 

termperatura ambiente protegidos de luz, e as absorbâncias medidas em 517 nm em leitora de 

microplacas (Biochrom Asys UVM 340). O controle positivo utilizado foi o ácido ascórbico 

nas mesmas concentrações da solução de AML. O percentual de sequestro do radical de DPPH 

foi calculado de acordo com a equação 1.  

                                             

 � � � �     � � �� ��� % = [ −  �  − �   � � ] � %    (1). 

 

 

4.7.2 Habilidade de quelação de íons ferro (FIC) 

 

A determinação do FIC foi realizada de acordo com o método de Wang, Jónsdóttir, 

Ólafsdóttir (2009).  A amostra consistiu em 1 mL da solução de AML, variando as 

concentrações entre 7,81 a 500 µg/mL, 1,35 mL de água destilada, 50 µL de cloreto ferroso na 

concentração de 2 mM, e 100 µL de ferrozina. No branco da amostra a ferrozina foi substituída 

por igual volume de água destilada. Para o controle fez-se a substituição de 1 mL da solução de 

AML por 1 mL de água destilada. A amostra, o controle e o branco foram incubados por 10 

minutos em temperatura ambiente e a absorbância foi medida em 562 nm em leitora de 
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microplacas (Biochrom Asys UVM 340). O controle positivo utilizado foi o ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA) nas mesmas concentrações da solução de AML. O 

percentual da habilidade de quelação de íons ferrosos foi calculado de acordo com a equação 

2.  

 Habilidade de quelação do íon ferroso % = [ Abs e −  Abs  − Abs   Abs e ] x %  (2) 

 

 

4.7.3 Degradação do β-caroteno (BCB) 

 

A degradação do β-caroteno foi determinada pelo método de Chew et al., (2008) 

com adaptações. Foram adicionados 2,5 mg de β-caroteno e 40 mg de ácido linoléico, ambos 

solubilizados em clorofórmio a 400 mg de emulsificante Tween 40. Em um evaporador rotativo, 

o clorofórmio foi evaporado e 100 mL de água ultrapura oxigenada foram adicionados. Em 

seguida, a mistura foi vigorosamente agitada formando uma emulsão. Foram adicionados 3 mL 

dessa emulsão a 1 mL da solução de AML em diferentes concentrações, entre 7,81 a 500 µg/mL, 

e foi realizada uma leitura de absorbância inicial em 470 nm. Os tubos foram incubados a 50 

°C por 1 hora e, após esse tempo, foi realizada uma segunda leitura de absorbância no mesmo 

comprimento de onda, sendo as duas leituras realizadas em leitoras de microplacas (Biochrom 

Asys UVM 340). O butil-hidroxianisol (BHA) foi utilizado nas mesmas concentrações da 

solução de lectina como controle positivo. A atividade antioxidante foi calculada de acordo com 

a equação 3.  

 

                    

                                Atividade antioxidante % = Abs3Abs  × %                                     (3) 

 

 

As análises estatísticas foram realizadas com o programa GraphPad Prism® versão 

5.0 para Microsoft Windows®. Onde os dados de todos os ensaios foram comparados utilizando 

teste T com p < 0,05 considerado estatisticamente significativo. 

 

 

 



43 

 
4.8 Atividade antimicrobiana e antibiofilme da AML 

 

4.8.1 Micro-organismos e condições de cultura 

 

Foram utilizadas a bactéria Gram-positiva Staphylococcus aureus ATCC 25175 e 

a bactéria Gram-negativa Escherichia coli ATCC 11303 (American Type Culture Collection 

(ATCC)) para avaliação da capacidade antimicrobiana de AML. 

As bactérias foram cultivadas em meio de cultura Agar Triptona de Soja (TSA) e 

incubadas a 37 °C por 24 h. Após o período de incubação, pelo menos cinco colônias isoladas 

foram removidas e inoculada em 5 mL de Caldo de Triptona de Soja (TSB) e incubadas a 37º 

C durante 18 h, sob agitação constante e então a suspensão de bactérias foi ajustada para 2 x 

106 células/mL, através de análise da turbidez do meio, utilizando comprimento de onda de 620 

nm, e de curvas de calibração previamente determinadas para cada bactéria.  

 

 

4.8.2 Efeito da AML sobre o crescimento planctônico 

 

O efeito da AML sobre o crescimento planctônico foi realizado de acordo com o 

teste de microdiluição em placas de poliestireno de 96 poços. Fez-se uma diluição seriada da 

AML em NaCl 0,15 M onde obteve-se concentrações entre 15,62 a 250 µg/mL e adicionou-se 

a cada poço da microplaca 100 µL da solução de AML nas diferentes concentrações e então 

foram adicionados 100 µL de células (anteriormente ajustadas a 2 x 106 células/mL) obtendo-

se um volume final de 200 µL em cada poço. Como controle foi utilizado apenas NaCl 0,15 M 

sem a presença da lectina. A placa foi incubada a 37 ° C por 24 horas em agitação constante e 

posteriormente o crescimento bacteriano foi avaliado através da densidade óptica de cada poço, 

registrada a 620 nm utilizando um leitor de microplacas automático (SpectraMax® I3). 

 

 

4.8.3 Ação da AML sob a formação dos biofilmes 

 

A metodologia utilizada para o crescimento dos biofilmes foi baseada no teste em 

placas de microtitulação desenvolvido por Stepanovic et al., (2000), com algumas 

modificações. Placas de poliestireno de 96 poços estéreis foram preparadas utilizando um 



44 

 
procedimento semelhante ao descrito no item 4.5.2 utilizado no ensaio de crescimento 

planctônico. Todas as placas foram incubadas a 37° C por 24 h sob agitação constante para o 

desenvolvimento dos biofilmes. Após o crescimento do biofilme, na presença e ausência da 

AML, o conteúdo de cada poço foi removido e os biofilmes foram lavados duas vezes com 200 

µL de água estéril em cada poço com o objetivo de remover as células fracamente aderidas. O 

procedimento foi realizado em placas de microtitulação distintas, uma para a avaliação da 

biomassa total, e a outra para a análise do número de células viáveis presentes nos biofilmes.  

A quantificação da biomassa do biofilme foi determinada por coloração utilizando 

cristal de violeta. Para a fixação do biofilme foram adicionados a cada poço 200 µL de metanol 

a 99%, após 15 minutos o metanol foi removido e as placas foram secas à temperatura ambiente. 

Em seguida foram adicionados 200 µL de cristal de violeta 1% e após cinco minutos o excesso 

do corante foi removido e as placas lavadas com água estéril. Por fim, 200 µL de ácido acético 

(33%, v/v) foram adicionados aos poços para dissolver o cristal de violeta e a densidade óptica 

foi medida a 590 nm. 

Após a lavagem foram adicionados aos biofilmes bacterianos 200 µL de água estéril 

em cada poço e as placas foram mantidas em banho ultrassônico operando a 50 kHz por oito 

minutos e então separou-se alíquotas das em microtubos eppendorf e então realizadas diluições 

seriadas de maneiras decimais e então as diluições da suspensão bacteriana foram inoculadas 

em TSA. As placas contendo TSA foram incubadas por 24 h a 37 °C, e o número total de 

unidades formadoras de colônias por mililitro (UFC/mL) foi quantificada. 

As análises estatísticas foram realizadas com o programa GraphPad Prism® versão 

5.0 para Microsoft Windows®. Onde os dados de todos os ensaios foram comparados utilizando 

análise de variância (ANOVA), com o teste Bonferroni post-hoc. p < 0,05 considerado 

estatisticamente significativo. 

 

 

4.9 Atividade antiviral da AML 

 

Os ensaios de atividade antiviral foram realizados através de colaboração com Rega 

Institute for Medical Research (KU Leuven, Leuven, Bélgica). As diferentes linhagens virais 

foram adquiridas no mesmo instituto. A capacidade antiviral da AML foi realizada através de 

ensaio colorimétrico baseado no teste Tetrazolium (PAUWELS et al., 1988). 
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As estirpes estoque de HIV-1 R5 e de HIV-2 ROD foram tituladas em cultura de 

células de linfócitos T humanos e expressos como 50% de cultura de células infectadas, onde 

CCID50 foi a dose viral necessária para infectar 50% da cultura celular. As células foram 

suspensas em meio de cultura a 3 x 105 células/mL e então infectadas pelo vírus HIV a 100 

CCID50. Imediatamente após à exposição viral, 100 µL da suspensão celular foi adicionada em 

uma placa de micro titulação contendo várias concentrações de AML. Após quatro dias de 

incubação a 37 oC, foi visualizada microscopicamente a formação de uma célula gigante. 

Paralelamente, o potencial citostático da AML contra culturas celulares CEM não infectadas 

foi avaliado.  

No ensaio de co-cultivação em células HUT-78 infectadas persistentemente com 

HIV-1 foram adicionadas a 5 x 104 células SUPT1, com uma concentração de AML aproximada 

a do teste. Após 20 horas, foi monitorada a formação de sincício nas culturas celulares controle, 

e o número de sincícios foi determinado através de microscopia. A EC50 foi definida como a 

concentração de AML requerida para prevenir a formação de sincícios em 50%. 

 

 

4.10 Atividade anticâncer da AML 

 

4.10.1 Linha celular e condições de cultura 

 

Células LS174T (carcinoma colorretal) foram semeadas em frascos T-25 contendo meio 

MEM suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) (Gibco), 1% de L-glutamina (Gibco), 

1% de aminoácidos essenciais e penicilina/estreptomicina (Gibco) e mantidas para eventual 

crescimento a uma temperatura de 37 ºC, numa atmosfera de 95% de umidade e 5% de CO2. O 

meio foi rotineiramente trocado a cada três dias ou quando as células atingirem 90% de 

confluência propriamente prontas para tripsinização e subcultura. Todos os experimentos foram 

realizados com as células estando na fase logarítmica de crescimento. 

  

 

4.10.2 Determinação do efeito da AML sobre a viabilidade celular 

 

As células LS174T (1,5 x 104 células/poço) foram cultivadas em MEM contendo 

10% de SFB e semeadas em placas de poliestireno de 96 poços de fundo plano e incubadas 
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durante 24 horas. O meio foi removido e substituído por meio MEM (200 µL/poço) contendo 

diferentes concentrações da lectina variando de 7,81 a 500 µg/mL. Após a adição da lectina, as 

células foram novamente incubadas por 24 horas nas mesmas concentrações.A viabilidade 

celular foi determinada utilizando-se o sal tetrazolium MTS (CellTiter 96® Aqueous MTS 

Reagent Powder (Promega), de acordo com instruções do fabricante. A densidade ótica foi 

mensurada em 490 nm utilizando-se um leitor de placas de ELISA. A viabilidade celular foi 

determinada de acordo com a equação 4:  

                           

                          Viabilidade celular % = é �  �.�,490  �é �  �.�.490  x %                                   (4) 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

5.1 Homogeneidade da lectina purificada 

 

A lectina da alga marinha vermelha Amansia multifica foi purificada de acordo com o 

protocolo de Costa et al., (1999). A lectina foi submetida à eletroforese SDS-PAGE na presença 

e ausência de β-mercaptoetanol para analisar a homogeneidade da preparação (FIGURA 2). 

 

Figura 2.Eletroforese em gel poliacrilamida 12 % (SDS-PAGE). 

 
1- Marcadores moleculares (Fosforilase b 97 kDa, BSA 66 kDa, Ovoalbumina 45 kDa, Anidrase Carbonica 29 
kDa, 20,1 kDa, Inibidor de Tripsina, α-lactoalbumina 14,4 kDa); 2- Lectina Amansia multifida em condições não 

redutoras; 3- Lectina Amansia multifida reduzida na presença de β-marcaptoetanol. 
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A massa aparente da AML foi de 29 kDa, não apresentando subunidades unidas por 

pontes dissulfetos. O perfil eletroforético e a massa molecular aparente da AML são 

semelhantes aos das lectinas de algas marinhas Solieria robusta (HORI et al., 1988), Eucheuma 

serra (KAWAKUBO et al.,1997), E. amakusaensis, E. cottonii (KAWAKUBO et al., 1999), 

Kappaphycus alvarezii (HUNG et al., 2009) e K. striatum (HUNG; SATO; HORI, 2011). 

 

 

5.2 Caracterização estrutural da AML 

 

5.2.1 Sequenciamento de aminoácidos da extremidade N-terminal 

 

A sequência de aminoácidos da extremidade N-terminal da AML determinada 

através de degradação de Edman foi XXXYTVENQXGG onde X representa nos três primeiros 

e no décimo ciclo a impossibilidade de identificação do resíduo.  

No entanto, a sequência obtida apresenta 90% de identidade de sequência com as 

regiões N-terminal das lectinas de algas marinhas vermelhas Eucheuma serra (HORI et al., 

2007), E. denticulatum (HUNG et al., 2015a), Kappaphycus alvarezii (HIRAYAMA et al., 

2016), K. striatum (HUNG et al., 2015b) e Solieria filiformis (CHAVES, 2013).  

Além disso, as sequências de aminoácidos dos peptídeos da AML obtidas por Silva 

(2010) foram determinadas através de espectrometria de massas sequencial MS/MS e 

correspondiam a peptídeos internos, quando comparados com a estrutura primária da ESA-2 

(HORI et al., 2007).   

 

 

5.2.2 Determinação da massa molecular intacta por espectrometria de massas 

 

Para a determinação da massa isotópica média da AML foi realizada uma 

cromatografia de fase reversa em uma coluna C18 acoplada a um espectrômetro de massas, 

sendo o espectro de múltiplas cargas processado para a obtenção do espectro de massas 

deconvoluído (FIGURA 3).  
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Figura 3. Espectro de massas deconvoluído da AML obtidos por LC-MS. 

 
Os valores representados no eixo x são em Dalton (Da). Eixo y representa a intensidade relativa. 

 

 

No espectro de massas obtido podemos observar vários íons de maiores 

intensidades relativas na faixa de 28.400 a 28.800 Da.  As massas moleculares observadas 

diferem da massa do íon majoritário de 28.385 Da determinada por Silva (2010), sugerindo 

massas moleculares diferentes da AML. No espectro de LC/MS aparece a mesma massa obtida 

por Silva (2010) acrescido de três Dalton sendo uma diferença aceitável no método usado. 

Outras lectinas de algas marinhas vermelhas apresentaram massas semelhantes à da AML, 

como as lectinas das algas Eucheuma serra com 27.949 Da, (HORI et al. 2007), E. denticulatum 

com massas de 27.834 a 27.868 (HUNG et al., 2015), Gracilariopsis sjoestedii com 27.959 Da 

(DE PAULA, 2011), Kappaphycus alvarezii com 28.016 Da (HUNG et al., 2009), K. striatum 

com 28.020 Da (HUNG; SATO; HORI, 2011) e Solieria filiformis com 27.998 Da (CHAVES, 

2013).  

Umas das características atribuídas a lectinas de algas marinhas é a presença de 

isoformas. O espectro de massas também sugere a presença de isoformas corroborando os 

resultados apresentados por Silva (2010) e Mesquita (2010). Diversos trabalhos têm mostrado 

a presença de isolectinas isoladas de algas verdes (NIU et al., 2009; HAN et al., 2011; HAN et 

al., 2012a) e vermelhas (NASCIMENTO-NETO et al., 2012, CHAVES, 2013; HUNG et al., 

2015; HIRAYAMA et al., 2016).  
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5.2.3 Determinação da sequência de aminoácidos por espectrometria de massas sequencial 

(MS/MS) 

 

As sequências de aminoácidos dos peptídeos gerados pelas digestões da AML com 

as enzimas tripsina e quimiotripisina são apresentados na Tabela 3. A interpretação dos 

espectros de fragmentação foi realizada manualmente. 

 

Tabela 3. Sequência de aminoácidos dos peptídeos de AML. 

 X representa os aminoácidos Isoleucina ou Leucina que não podem ser distinguidos por massas. 
 

 

Peptídeo m/z 

Massa molecular (Da) Diferença 
de massa 
(Da) 

Sequência de aminoácidos 
Medida Calculada 

T1 606,2722 1212,5298 1212,5444 0,01 TXTGDMQYER 

T2 671,4440 2281,0778 2281,0254 0,05 NQWGGSSAPWHDGGEWVXGSR 

T3 480,0181 960,0250 960,0362 -0,01 GGEWVXGSR 

T4 596,7571 1191,5231 1191,4985 0,01 TFEGTMTYSR 

T5 915,4368 1828,8580 1828,8553 0,00 TXEGTMTYEGEGPXGFK 

T6 395,93 1187,7958 1187,7801 -0,01 XKSSDSGAHFDGTMK 

T7 967,8158 2900,4355 2900,4238 -0,01 
YTVENQWGGSSAPWNAAGLWVXG
GRPK 

T8 502,7757 1003,5550 1003,5358 -0,01 TSQSVXEXK 

T9 1225,5212 3673,5691 3673,5403 -0,02 
YSGEGPXGFQATMSDGDTYDVENQ
WGGSSAPWHK 

T10 472,7421 943,4443 943,4875 0,04 AGVWAXGDR 

T11 388,1938 774,3719 774,4024 0,03 EGPXGFR 

T12 1077,6010 1076,5931 1076,6051 -0,01 AFQNXXMLK 

T13 623,8313 1245,6470 1245,6565 0,00 VVGVAXTSSDNGK 

T14 502,8098 1003,6040 1003,5550 0,04 TSQSVXEXK 

T15 670,2759 1338,5510 1338,5361 0,01 SSDSGAHFDGTMK 

T16 374,2003 746,3962 746,3849 0,01 EGPXGFK 

T17 490,7234 979,4312 979,4611 0,03 DGGNYYEVK 

T18 523,75 1069,5081 1069,4753 0,03 YSGEGPXGYK 

T19 523,31 1042,6208 1042,6082 0,01 AXQNXXMLK 

Q1 799,3438 1598,6877 1598,7036 0,02 TGDMQYEREGPXGF 

Q2 751,3310 1500,6464 1500,6746 -0,02 DVENQWGGSRAPW 

Q3 826,4377 2476,2920 2476,2896 0,00 XXGDRDGQKVVGVAXTSSDNGKTF 
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As sequências de aminoácidos obtidas foram submetidas a uma busca por homologia 

em banco de dados do NCBI através do programa BLASTp. Como exemplo, a sequência de 

aminoácidos do peptídeo T10 apresentou 76% identidade com a sequência dos resíduos 120 a 

153 da lectina de E. serra, ESA-2. A partir desses dados, a estrutura primária da lectina ESA-2 

foi utilizada como molde para a mapeamento peptídico da lectina AML. Entretanto, a existência 

de isoformas e de repetições de domínios tornou complexa a sobreposição da sequência de 

aminoácidos, uma vez que não poderiamos precisar a localização dos peptídeos nos domínios 

e/ou a qual isoforma pertencia. A estrutura primária da lectina de E. serra ESA-2 foi 

determinada através de sobreposição de peptídeos sequenciados por degradação de Edman de 

peptídeos obtidos com várias enzimas proteolíticas da isoforma ESA-2 isolada (HORI et al., 

2007). Portanto, experimentos de clonagem de cDNA foram necessários para a determinação 

da estrutura primária da lectina AML juntamente com os dados obtidos pelo sequenciamento 

de novo por espectrometria de massas (MS/MS). 

 

 

5.3 Clonagem de cDNA 

 

 

O desenho dos iniciadores degenerados foi realizado após o alinhamento de lectinas 

com elevada similaridade com a AML. A região selecionada com sequências de aminoácidos 

conservadas e com menor degeneração foi VQNQWG para os iniciadores senso AML3’RACE 

e anti-senso AML-5’RACE).  

A extração de RNAt a partir de 0,1 g do talo de alga marinha pelo kit AxyPrep 

Multisoure Total RNA Miniprep kit (Axygen Biosciences) resultou em uma solução contendo 

77,2 ng/µL. A integridade da preparação pode ser observada na Figura 4.  
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Figura 4. Eletroforese em gel de agarose 1% da extração de RNA total. 

 
Poço 1 -Marcador em Kilobase; Poço 2 -RNA total de AML. 
 
 

A partir da amostra de RNAt foi realizada a síntese de cDNA através da reação da 

transcriptase reversa pelo SMARTer™ RACE cDNA Amplification kit (Clontech). Os cDNAs 

produzidos foram submetidos à PCR para a amplificação das extremidades 3’ e 5’ utilizando 

os iniciadores AML-3’RACE e 5’RACE, respectivamente. Em ambas reações foi utilizado o 

iniciador UPM. A análise dos produtos de amplificação do cDNA´s através de gel de agarose 

1% resultou em fragmentos de aproximadamente 890 pares de base (pb) e 200pb para 3’RACE 

e 5’RACE, respectivamente (FIGURA 5A e 5B). 

 

 

Figura 5. Eletroforese em gel de agarose 1% dos produtos das reações 3' RACE e 5’RACE. 

 
A – Linha 1 (banda_AML_3RACE_FW). Linha 2 -Marcador 870pb e 500pb. B – Linha 1 
(banda_AML_5RACE_Rv). Linha 2 -Marcador 870pb e 500pb 
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A sequência de nucleotídeos do produto 3'RACE contém a presença de uma 

sequência codificadora com 567 nucleotídeos, seguido por um códon de parada, uma região 3' 

não codificadora (3’UTR) com 300 nucleotídeos e a cauda poli-A. A tradução da sequência dos 

nucletídeos revelou uma sequência de 189 aminoácidos em direção ao C-terminal. O produto 

5'RACE resultou em uma região codificadora de 222 nucleotídeos, contendo um códon de 

inciação (ATG) e uma região 5' não codificadora (5’UTR). A sequência deduzida está 

composata por 74 aminoácidos do N-terminal. Ambas sequências confirmaram com peptídeos 

determinados por MS/MS.  

As sequências de nucleotídeos obtidas nos procedimentos de RACE foram 

utilizadas para desenho de iniciadores específicos senso (ATG GGT CGT CGC TAC ACA G) 

e anti-senso (GGA GGA AAG AAT GCC CTT GAA G) para a amplificação e clonagem da 

ORF da lectina. O sequenciamento da ORF resultou em 810 pb que corresponde a 270 

aminoácidos. Integrando as sequências de aminoácidos obtidas através da amplificação do 

cDNA e as sequência de aminoácidos dos peptídeos por MS/MS foi possível determinar a 

estrutura primária de uma das isoformas de AML (FIGURA 6).  
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Figura 6. Sequência de aminoácidos deduzida e Mapa peptídico de AML. 

 
A estrutura primaria foi determinada pela combinação de sobreposição de sequências de aminoácidos obtidas por 
degradação de Edman do N-terminal, análise MS/MS de peptídeos trípticos (T-) e quimotrípticos (Q-) e da dedução 
da sequência de aminoácidos das contigs de RNA 3 ’RACE e 5´RACE. Os números representam a posição dos 
aminoácidos na sequência. A letra X representa os aminoácidos Isoleucina e Leucina que não podem ser 
distinguidos por massas. Os aminoácidos sublinhados correspondem às sequências utilizadas para o desenho de 
oligonucleotídeos iniciadores. 
 

 

Estratégia similar foi utilizada na determinação das estruturas primárias das lectinas 

de E. denticulatum (HUNG et al., 2015a), Kappaphycus alvarezii (HIRAYAMA et al., 2016), 

K. striatum (HUNG et al., 2015b) e S. filiformis (CHAVES, 2013). Por outra parte, a 

complementação dos dados obtidos por clonagem de cDNA permite a distinção de aminoácidos 

isobáricos, indistinguíveis por MS/MS, como leucina (L) de isoleucina (I). 

A AML possui 270 aminoácidos, contendo 1 resíduo de metionina de iniciação e 

outras 6 metioninas, 1 resíduo de cisteína e não possui sítios de glicosilação. A comparação dos 

resultados do sequenciamento do N-terminal com os obtidos através de clonagem de cDNA 

sugerem que a proteína seja sintetizada sem peptídeo sinal e a metionina de iniciação 1 seja 
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removida no processamento pós-traducional de AML. Isto sugere que AML é sintetizada em 

ribossomos livres localizados no citoplasma. 

Os transcritos de KAA (K. alvarezii) (IMAI; NAKAI, 2010) e de OAA (Oscilatoria 

agardii) (SATO; HORI, 2009) não possuem a região que codifica o peptídeo sinal que endereça 

as proteínas do citosol para a membrana citoplasmática em procariotos ou para a membrana do 

retículo endoplasmático em eucariotos. O cDNA que codifica uma lectina de Euonymus 

europaeus (EEA) e de uma proteína de Arabidopsis thaliana EUL (ArathEULS3) não possuem 

peptídeo sinal e estas proteínas estão localizadas no núcleo e no citoplasma (VAN HOVE et 

al., 2011). Existe apenas um relato para a localização celular de ortólogos de KAA. A lectina 

MBHA de mixobactéria M. xanthus, se localiza em locais específicos sobre a superfície de 

células em desenvolvimento, mas não em células vegetais, sugerindo a sua função nas 

interações celulares durante a agregação (NELSON; CUMSKY; ZUSMAN, 1981).  

A estrutura primária da AML apresentou heterogeneidade em 11 posições: 43 

(K/R), 130 (F/Y), 131 (Q/K), 148 (S/R), 166 (F/I ou L), 206 (G/I ou L), 207 (S/F), 250 (F/L), 

256 (S/E), 257(R/G) e 265 (K/R). A massa calculada para a AML com 269 aminoácidos 

determinada da ORF está de acordo com a massa determinada por LC-MS (28.661 Da). No 

espectro ESI/MS, foram encontrados vários íons referentes a aductos e isoformas. O íon de 

massa 28388 pode ser referente à outra isoforma AML. Os íons de 28.714 Da podem ser 

referentes à AML com um aducto de sódio mais duas metioninas oxidadas. O íon de massa 

28.755 Da pode corresponder a AML com cinco metioninas oxidadas. Acréscimos de massa 

por aductos de sódio e por oxidação de metionina também foram relatados na determinação das 

estruturas primárias das lectinas de Hypnea cervicornis e H. musciformis (NAGANO et al., 

2005). 

A estrutura primária da AML possui quatro domínios repetidos em tandem 

(FIGURA 7), cada domínio sendo constituído por aproximadamente 60 aminoácidos, os quais 

possuem 45,44% de identidade de sequência.  

 

 
Figura 7. Alinhamento em tandem da AML. 

 
Comparação da sequência da AML. Quatro domínios repetidos com aminoácidos idênticos estão em sombreado 
na sequência. 
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Em busca por sequências homólogas em banco de dados encontrou-se as lectinas 

de cianobactérias Oscillatoria agardhii (OAA) (P84330) com 132 aminoácidos, 

proteobactérias, Burkholderia oklahomensis EO147 (BOA) (ZP_02360833) com 276 

aminoácidos, Pseudomonas fluorescens Pf0-1 (PFL) (YP_346241) com 133 aminoácidos e 

Myxococcus xanthus (MBHA) (M13831) com 267 aminoácidos. A partir das algas marinhas 

vermelhas, Eucheuma serra (ESA-2) (P84331) com 268 resíduos, Kapaphyccus striatum 

(KSA2) (A0A0H5ASM0) com 269 aminoácidos e, K. alavarezii (KAA-2) (A0A0U4VQU2) 

com 269 aminoácidos e Eucheuma dendiculatum (EDA-2) (A0A0H5AVG8) com 269 

aminoácidos. Todas elas contêm quatro domínios repetidos em tandem, exceto OAA e PFL que 

possuem apenas dois domínios repetidos (FIGURA 8).   
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Figura 8. Alinhamento múltiplo da sequência da AML com sequências de lectinas de algas da família OAAH. 

 
Alinhamento múltiplo das sequências das lectinas KAA-2, KSA2, ESA-2, KAA-1, EDA-2, MBHA, BOA, PFL e 
OAA, pelos programas on-line MultAlin e EsPript 2.2 com a sequência de AML. 
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A identidade de sequência de aminoácidos de ESA-2, KAA-2, KSA2 com a AML 

foi 49,5%, enquanto para EDA-2 49,8% e MBHA e OAA 46,6%, para PFL 50,7% e para BOA 

46,7% de identidade na sequência de aminoácidos.  

As sequências da lectinas foram alinhadas pelo programa Clustal W2, onde pôde-

se obter um cladograma (FIGURA 9). A análise do cladograma sugere que a AML é a lectina 

de alga da família OAAH com quatro domínios repetidos mais próxima evolutivamente das 

lectinas de bactérias (FIGURA 9).  

 

Figura 9. Cladograma com as lectinas conhecidas da família OAAH.

 

Cladograma obtido através do programa ClustaW2. BOA- Aglutinina de Burkholderia oklahomensis, PFL – 
Lectina de Pseudomonas fluorenses, MBHA – Lectina de Myxococcus xanthus, ESA-2- Lectina de Eucheuma 

serra, KSA1 e KSA2 -  Lectinas de Kapaphyccus striatum, KAA-1 e KAA-2 Lectinas de K. alavarezii, EDA-2 

LEctina de Eucheuma dendiculatum. 
 
 
As lectinas do gênero Kappaphycus foram as mais distantes da AML enquanto que 

a lectina EDA-2 foi a lectina de alga mais próxima da AML, isso corrobora com a porcentagem 

de identidade obtida, já que a EDA-2 foi a que teve maior identidade, embora não muito 

diferente da porcentagem de identidade de sequência de aminoácidos entre as lectinas das algas 

alinhadas.  Considerando a teoria endossimbionte poderia se justificar a similaridade de 

proteínas de diferentes fontes biológicas serem evolutivamente relacionadas (CHAVES, 2013). 

Uma característica comum a lectinas de algas é uma repetição interna da sequência 

de aminoácidos (ZIÓŁKOWSKA; WLODAWER, 2006). Considerando a definição de algas 

como um grupo de organismos bastante complexo, as lectinas isoladas variam de dois a quatro 
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domínios repetidos. A partir de cianobactérias com duplicação na sequência de aminoácidos, 

enquanto que a sequência de GRFT contém uma repetição tripla e as lectinas ESA-2, EDA-2, 

KAA-2, KSA2, SfL e agora a AML mostram quatro repetições de sequência de aminoácidos. 

 
 

5.4 Dicroísmo circular (CD) 

 

A estrutura secundária da AML foi avaliada por espectroscopia de CD. A figura 10 

mostra o espectro da AML. Na região distante do UV, o espectro apresentou uma banda larga 

e negativa em torno de 215 nm, característico de proteínas ricas em folhas β (VAREJÃO; 

CORREIA; FOGUEL, 2011).  

 

Figura 10. Espectro de Dicroísmo Circular da AML nativa na região do UV distante. 

.  

O espectro foi obtido a partir de lectina em uma concentração de 0,25 mg/mL em tampão fosfato 20 mM, pH 8,0 
contendo NaCl 10 mM. As medições foram realizadas utilizando cubeta de quartzo retangular (caminho 1 mm) e 
gravado 200-250 nm como a média de 16 varreduras a 25 °C. 

 

 

Esses resultados são semelhantes aos resultados apresentados por Mesquita (2010) 

que determinou que a AML possui 42% de folhas-β. O fato de existir uma banda larga negativa 

não se pode afirmar a presença de estruturas helicoidais juntamente com elementos estruturais 

secundários. Desta forma, análises mais detalhadas são necessárias para a quantificação dos 

tipos de estruturas secundárias e informações específicas sobre os diferentes elementos 

secundários. Essas análises podem ser realizadas através de diferentes métodos, tais como: 
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CDSSTR (VAN STOKKUM et al., 1990), CONTINLL (SREEMA; WOODY, 1993; SREEMA 

et al., 1999), e SELCON3 (LOBLEY et al., 2002). 

Estudos de cristalografia de raios X com lectina de Burkholderia oklahomensis, 

BOA (uma lectina da família OAAH) mostraram que a cadeia polipeptídica é dividida em dois 

β-barris característicos. A sequência de cada barril compreende duas repetições de 66 

aminoácidos que formam cinco fitas-β antiparalelas. As sequências do primeiro e do segundo 

domínio β-barril apresentam 72% e 65% de identidade de sequência com OAA, 

respectivamente. Os aminoácidos envolvidos diretamente na ligação ao carboidrato são 
152WGG154, a 236R e 264EGP266 (WHITLEY et al., 2013). A estrutura de outras lectinas da 

família OAAH exibem a mesma estrutura β-barril como observado na estrutura de OAA 

(KOHARUDIN; FUREY; GRONENBORN, 2011). A lectina SfLtambém mostrou mesmo 

padrão estrutural através de modelagem molecular (CHAVES, 2013). As estruturas de lectinas 

de algas que possuem repetição de aminoácidos na sequência são predominantemente 

constituídas por folhas-β (ZIÓŁKOWSKA; WLODAWER, 2006). Os dados de dicroísmo 

circular e de estrutura primária sugerem que a AML possua estrutura quaternária semelhante à 

da família OAAH, o que poderá ser comprovado através de estudos de cristalografia de raios 

X. 

A estabilidade térmica da AML foi avaliada e a 50ºC apresentou desnaturação 

parcial e a 60 °C os dados sugerem que houve desnaturação total (FIGURA 11).  

 

Figura 11. Espectro de dicroísmo circular de AML em função da temperatura.  

 

O espectro foi obtido a partir de AML a uma concentração de 0,25 mg/20 mM de tampão fosfato, pH 8,0 contendo 
NaCl 10 mM. As medições foram realizadas utilizando cubeta de quartzo retangular (caminho 1 mm) gravado 
200-250 nm, com média de 16 varreduras a 25 °C. As inserções da dependência da temperatura do sinal de CD a 
216 nm. 
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As lectinas de algas marinhas geralmente são termoestáveis. Isso se deve, em parte, à 

presença de cisteínas que formam pontes dissulfeto o que confere maior estabilidade a essas 

proteínas (NAGANO et al, 2002). Entretanto, a AML não apresenta pontes dissulfeto 

inter/intracadeia e possivelmente a natureza monomérica da lectina explique a estabilidade 

térmica.  

 

 

5.5 Atividade antioxidante da Lectina de Amansia multifida (AML) 

 

5.5.1 Capacidade de sequestro do radical DPPH 

 

 

A AML foi capaz de sequestrar aproximadamente 30% do radical DPPH 

independente da concentração testada (FIGURA 12).  

 

Figura 12. Capacidade da AML sequestrar o radical DPPH. 

 

* As diferentes concentrações da lectina tiveram atividade estatisticamente diferente para todas as 
concentrações quando comparadas ao controle positivo.  

 

 

O extrato etanólico da alga marinha vermelha A. multifida mostrou capacidade de 

sequestrar o radical DPPH acima de 50% em concentrações de até 1 µg/mL (ALENCAR et al., 

2014). No extrato testado havia uma mistura de metabólitos secundários que foram 
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possivelmente os principais responsáveis pela atividade. Já é bastante conhecido a propriedade 

antioxidade de metabólitos secundários provenientes de recursos naturais, como as algas.  

A lectina de Hizikia fusiformis (HFL) mostrou uma capacidade de 78% de 

sequestrar o radical DPPH na concentração de 1,6 mg/mL (WU et al., 2016). As duas lectinas, 

AML e HFL, apresentaram capacidade semelhante para sequestro do radical DPPH, já que na 

concentração de 500 µg/mL, maior concentração avaliada para AML, a HFL apresentou em 

torno de 40% de capacidade de sequestro do DPPH.  

Rocha et al., (2015) avaliaram a capacidade de sequestro de DPPH por lectinas de 

sementes de vegetais com e sem o sítio de ligação a carboidratos ocupados pelos seus 

respectivos ligantes. Estes autores observaram que a atividade antioxidante não está 

diretamente ligada ao sítio de ligação a carboidratos. Assim é importante que mais estudos 

sejam feitos para se entender como se da o mecanismo de ação antioxidante de lectinas, 

independente de sua fonte.  

 

 

5.5.2 Habilidade de quelação de íons ferro (FIC) 

 

 

O resultado obtido a partir do ensaio de avaliação da habilidade da AML para 

quelação de íons ferrosos mostrou dose-dependência. De acordo com o aumento da 

concentração de lectina testada a porcentagem de quelação de íons ferrosos aumentou em torno 

de 50% exceto entre as concentrações 31,25 e 62,5 µg/mL onde o aumento da capacidade de 

quelação de íons ferrosos foi mais discreta (FIGURA 13).  
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Figura 13. Habilidade de quelação de íons ferro pela AML. 

 
* As diferentes concentrações da lectina tiveram atividade estatisticamente diferente para todas as 
concentrações quando comparadas ao controle positivo. 

 

 

O extrato etanólico da AML mostrou uma discreta capacidade de quelação de íons 

ferrosos, em torno de 15% na concentração de 100 µg/mL (ALENCAR et al. 2014). A AML 

isoladamente possuiu capacidade de quelação de íons ferrosos maior que a do extrato etanólico 

(70%) da alga na mesma concentração, atingindo quase 80% de capacidade quelante na 

concentração de 500 µg/mL. A atividade pode ter sido resultado dos níveis residuais de 

detecção de AML no extrato, desta forma quando a lectina testada isoladamente mostrou maior 

potência na atividade. Algumas bioatividades podem resultar a partir de compostos com elevada 

potência presente em níveis residuais de detecção (STENGEL; CONNAN; POPPER, 2011). 

 

 

5.5.3 Degradação do β-caroteno (BCB) 

 

 

A AML mostrou dose-dependência aumentando a inibição da oxidação do β-

caroteno de acordo com o aumento da concentração da lectina. Os valores de porcentagem de 

atividade ficaram próximos aos do padrão BHA usado como controle positivo (FIGURA 14).  
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Figura 14. Degradação do β-caroteno pela AML. 

 
Barras brancas representam AML e barras cinza representam controle positivo (BHA). * As diferentes 
concentrações da AML tiveram atividade estatisticamente diferente para todas as concentrações quando 
comparadas ao controle positivo. 

 

 

Na menor concentração testada, a AML apresentou mais de 75% de inibição da 

oxidação do β-caroteno (FIGURA 14). O extrato etanólico a 70% da alga A. multifida ficou 

próximo de 40%de inibição (ALENCAR et al, 2014).  

Recentemente, peptídeos bioativos obtidos a partir de hidrólise enzimática de 

proteínas alimentares têm tido a capacidade antioxidativa investigada (ELIAS et al., 2008). 

Peptídeos de fontes de alimento marinho estão ganhando atenção como uma nova fonte de 

antioxidantes (RAJAPAKSEA et al., 2005; JE; PARK; KIM, 2005). Até o momento, há apenas 

um registro de estudo com a lectina da alga marrom Hizikia fusiformis para investigação de 

atividade antioxidante através dos métodos de avaliação da capacidade de sequestro dos radicais 

DPPH e ABTS (WU et al., 2016). Portanto, a AML pode ser considerada, até o momento, a 

lectina com maior atividade antioxidante.  

Para todas as atividades antioxidantes não foi possível testar a AML com avidina 

e/ou fetuína, glicoproteínas que inibem a atividade da lectina. Desta forma não pode se afirmar 

que a atividade antioxidante apresentada seja pelo sítio de ligação a carboidratos da AML. 

 

 

 



64 

 
5.6 Atividade antimicrobiana da AML  

 

A AML foi incapaz de inibir o crescimento planctônico das bactérias testadas nas 

concentrações avaliadas (FIGURA 15). 

 

Figura 15. Efeito da AML sobre o crescimento planctônico de Staphylococcus aureus e Escherichia coli. 

 

Da mesma forma as lectinas das algas marinhas verdes dos gêneros Codium e 

Udotea também não apresentaram capacidade de inibição (SABOYA, 2016). No entanto, as 

lectinas das algas marinhas vermelhas B. seaforthii (BSL) e H. musciformis (HML) 

apresentaram inibição do crescimento das bactérias do gênero Staphylococcus. A HML 

apresentou melhor inibição, embora menor, do que a BSL para S. aureus. A BSL apresentou 

maior inbição do crescimento planctônico de S. epidermidis (VASCONCELOS et al., 2014). 

A formação dos biofilmes foi analisada pela quantificação da biomassa (por 

coloração com violeta de cristal) e pela quantificação das células viáveis (unidades formadoras 

de colônias-UFC) após 24 h de incubação com AML (FIGURA 16A e 16B).  
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Figura 16. Efeito da AML sobre a biomassa (A) e número células viáveis (B) dos biofilmes das bactérias 
Staphylococcus aureus e Escherichia coli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*p <0,05 com relação ao controle. 
 

 

A AML não foi capaz de diminuir a biomassa do biofilme de S. aureus em todas as 

concentrações testadas (FIGURA 15A) ocorrendo um aumento da densidade óptica nas maiores 

concentrações testadas. Apesar de aumentar a biomassa houve a redução do número de células 

viáveis de S. aureus, o que pode sugerir stress nas células bacterianas e o aumento da biomassa 

sugere a tentativa das bactérias se protegerem. Contra o biofilme de E. coli, a lectina apresentou 

redução em todas as concentrações testadas, principalmente na concentração de 250 µg/mL, 

porém não houve diferença estatisticamente significativa. (FIGURA 16A).  

Ao contrário da AML, as lectinas de C. isthmocladum foram capazes de reduzir a 

biomassa do biofilme de S. aureus nas mesmas concentrações testadas (SABOYA, 2016). Esse 

fato pode estar relacionado com os carboidratos presentes na superfície dos micro-organismos 

e a diferença na afinidade por carboidratos das lectinas. As lectinas do gênero Codium possuem 

afinidade a GlcNAc (FÁBREGAS et al., 1988; ROGERS; FLANGU, 1991). Bactérias Gram-

positivas como S. aureus possuem uma parede composta de peptideoglicanos com cadeias de 

glicanos de N-acetilglicosamina (GlcNAc) e ácido N-acetilmurâmico (MurNAc) (MURRAY; 

ROSENTHAL; PFALLER, 2014). 

A AML foi capaz de reduzir o número de células viáveis tanto de S. aureus quanto 

de E. coli (FIGURA 16B) sendo mais efetiva contra S. aureus onde o melhor resultado de 

inibição foi 31,25 µg/mL. Nos ensaios com E. coli, os melhores resultados encontrados foram 

nas duas maiores concentrações testadas, 125 e 250 µg/mL. 

Entre as lectinas isoladas de C. isthmocladum, somente a CiL-2 apresentou uma 

redução significativa no número de células viáveis de S. aureus e para S. epidersmis. 
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(SABOYA, 2016). De forma interessante, embora a AML tenha reduzido o número de células 

viáveis de S. aureus, não mostrou interferência na formação de biofilmes. Esses resultados 

sugerem que a AML poderia ser utilizada para reduzir a virulência desses micro-organismos 

sem necessariamente fazer pressão seletiva e favorecer cepas resistentes.  

Vários compostos bioativos, tais como polissulfuretos cíclicos, compostos 

halogenados e lectinas são efetivos contra micro-organismos, e provavelmente são os 

responsáveis pela atividade antibiótica de extratos de algas marinhas (CHU et al., 2004). 

A maioria dos estudos de atividades antibióticas de substâncias bioativas extraídas 

de algas marinhas são de extratos com solventes orgânicos, como por exemplo, extratos 

metanólicos (SASIDHARAN; DARAH; NOORDIN, 2010) e etanólicos (LIAO et al., 2003). 

Atividades antibacterianas de lectinas de diversas fontes têm sido relatados 

(SLIFKIN; DOYLE, 1990). Alguns estudos têm mostrado que algumas lectinas isoladas de 

invertebrados marinhos são capazes de aglutinar células bacterianas (OKINO et al, 1995; 

KAWABATA; IWANAGA, 1999; SILVA, 2013) e que essa capacidade ocorre pelo 

reconhecimento dos carboidratos na superfície celular bacteriana pela lectina (MELO, 2013). 

Outros trabalhos também reportaram efeito inibitório sobre o crescimento de bactérias Gram-

positivas (MOURA et al. 2006; IMAMICHI; YOKOYAMA, 2010) e Gram-negativas 

(IMAMICHI; YOKOYAMA, 2010). 

Trabalhos com lectinas isoladas das algas marinhas vermelhas Galaxaura 

marginata e Eucheuma serra monstraram forte inibição do crescimento de Vibrio vulnificus 

(LIAO et al., 2003). A lectina da alga marinha vermelha Solieria filiformis inibiu o crescimento 

das bactérias Gram-negativas Serratia marcescens, Salmonella typhi, Klebsiella pneumoniae, 

Enterobacter aerogenes, Proteus sp. e Pseudomonas aeruginosa mostrando um efeito 

bacterioestático contra esses patógenos humanos (HOLANDA et al., 2005). A ligação da 

lectina com receptores da superfície celular em bactérias poderiam melhorar alterações no fluxo 

de nutrientes e desta maneira explicaria o efeito bacteriostático da lectina (CHEUNG et al., 

2015). 

Ainda não é bem entendido como as lectinas agem contra bactérias. Provavelmente 

estão envolvidas na simbiose e defesa como já mostrado para plantas terrestres (DELATORRE 

et al., 2007) e para outros organismos marinhos (MOURA et al., 2006; IMAMICHI; 

YOKOYAMA, 2010). Essa atividade pode ser atribuída ao fato delas interagirem com os 

componentes da parede celular bacteriana como os ácidos teicóico e teicurônico, 

peptideoglicanos e lipopolissacarídeos (PAIVA et al., 2010; BOURNE et al., 1994).   
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As isolectinas da alga marinha vermelha Eucheuma dendiculatum (EDA) inibiram 

o crescimento da bactéria Vibrio alginolyticus e essa atividade foi inibida quando a lectina 

estava ligada à manana de levedura, polissacarídeo rico em N-glicanos de manose, inferindo 

dessa forma, que a atividade antibiótica se dá através da ligação ao receptor alvo sobre a 

superfície de V. alginolyticus com o domínio de ligação a carboidratos da EDA (HUNG et al., 

2015). 

 

 

5.7 Atividade antiviral da lectina da AML 

 

 

Os resultados obtidos mostraram que a AML possui atividade anti-HIV. A lectina 

apresentou valores de EC50 de 0,77 µM para HIV-1 e 2,08 µM para HIV-2 com células de 

linfócitos T de defesa CEM. Em ensaios com células SUPT1 co-cultivadas com HUT78 o EC50 

foi de 1,55 µM para HIV-1. Outras lectinas de algas como as lectinas GRFT, CV-N, SVN, MVL 

apresentaram resultados de EC50 em níveis de nM (KOHARUDIN; GRONENBORN, 2014). 

Como o ensaio feito nesse trabalho foi a partir de uma mistura de isoformas da AML, isso pode 

justificar porque os resultados obtidos foram em concentrações de micromolar.  

Em uma perspectiva terapêutica, cada passo no ciclo de vida do vírus há uma 

oportunidade para intervenção farmacêutica para evitar a infecção. O início do processo de 

infecção por HIV é a ligação da gp120 presente no envelope viral ao receptor na célula 

(MAHALINGAM, et al., 2011). 

Lectinas de algas marinhas têm recebido uma atenção especial quando se trata de 

estudos contra vírus, onde essas proteínas podem inibir a replicação do HIV e de muitas outras 

classes de vírus envelopados, tais como: Ebola (BARRIENTOS et al., 2003), hepatite C 

(MEULEMAN et al., 2011), gripe H1N1 (SATO et al., 2011; SMEE et al., 2008), coronavírus 

(O'KEEFE et al., 2009) e HIV (HIRAYAMA et al., 2016; AKKOUH et al., 2015; HUSKENS 

et al., 2008; ZIÓŁKOWSKA; WLODAWER, 2006), sendo sua ação através da interação com 

carboidratos presentes nos envelopes virais (HUSKENS; SCHOLS, 2012).  Atualmente, podem 

ser consideradas moléculas com atividade anti-HIV mais potente descrita.   

No vírus HIV, as glicoproteínas gp120 e gp41, presentes no envelope viral, são 

altamente glicosiladas e esses glicanos podem contribuir com até metade do peso molecular da 

gp120. As lectinas podem então reconhecer de forma específica esses alvos, sejam eles 
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intrínsecos ou externos ao organismo hospedeiro (JI et al., 2007). Nesse sentido, lectinas 

possuem o potencial para bloquear a ligação do vírus HIV a moléculas alvo prevenindo a 

infecção e disseminação do mesmo (FERIR et al., 2012). Alguns estudos com lectinas de 

organismos marinhos têm mostrado o quanto essas proteínas são promissoras nessa área 

(AKKOUH et al., 2015).   

A lectina Cyanovirin-N (CV-N) da cianobactéria Nostoc ellipsosporum é uma das 

mais estudadas com relação a atividade antiviral (FRANÇOIS; BALZARINI, 2010). 

A Griffithsin (GRFT) da alga vermelha Griffithsia sp. é um dos mais potentes 

agentes ligantes a carboidratos anti-HIV descrito até agora, sendo capaz de bloquear a infecção 

por HIV-1 em concentrações picomolares (MORI et al., 2005). A GRFT foi usada para 

formulação de um creme de uso tópico para evitar contaminação com HIV e quando a GRFT 

foi avaliada no teste padrão de segurança exigidos pelo Food and Drug Administration EUA, a 

GRFT possuiu um perfil de segurança aceitável para o avanço em testes clínicos (O’KEEFE et 

al., 2009). 

A lectina da alga marinha verde Boodlea coacta (BCA) reduziu a infecção do vírus 

HIV e apresentou potência elevada contra a outros vírus incluindo a estirpe responsável pela 

pandemia da influenza H1N1-2009 (SATO et al., 2011). 

Lectinas com sequências de aminoácidos repetidos internamente, domínios 

repetidos de ligação de carboidrato (DRC’s), com especificidade de ligação para carboidratos 

ricos em manose, têm a capacidade de reconhecer e se ligar à superfície do envelope de vírus 

que é altamente glicosilado, em concentrações de nanomolar e até picomolar (FERIR; 

PALMER; SCHOLS, 2012; LEE et al., 2013) possuindo uma potente atividade anti-HIV. Essas 

lectinas bloqueiam a ligação do vírus com as células alvo impedindo a infecção e difusão para 

célula do hospedeiro (SATO; HORI, 2009; FÉRIR et al., 2012). A atividade das lectinas da 

família OAAH é parecida e não há grandes diferenças entre lectinas independentemente do 

número de sítios CDR’s (WHITLEY et al., 2013). 

A atividade contra vírus do HIV é baseada na interação específica de lectinas com 

glicanos alvo da gp120 (glicoproteína do envelope viral do vírus HIV-1) em superfícies de 

vírus, que possui 24 potenciais sítios de N-glicosilação. A importância dos glicanos da gp120 

para os vários aspectos da infecção HIV-1 torna-os alvos adequados para tratamento anti-HIV-

1 (VO; KIM, 2010). 

As lectinas das algas Oscillatoria agardhii (OAA) (FÉRIR et al., 2014) e 

Kappaphyccus alvarezii (KAA) (HIRAYAMA et al., 2016) além de compartilhar capacidade 
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de ação anti-HIV também compartilham de semelhanças nas suas sequências de aminoácidos, 

que permite pô-las na mesma família de lectinas. Esse grupo de lectinas além de inibir a 

infecção das células pelo vírus, também evitam a transmissão do vírus a partir de células 

infectadas para células não infectadas (HUSKENS; SCHOLS, 2012).  

A lectina da alga vermelha K. alvarezii (KAA-2) inibiu fortemente, em níveis 

nanomorlar, infecção causada pelo vírus da gripe interferindo a entrada do vírus na célula 

hospedeira, independentemente da estirpe do vírus (SATO et al., 2011). Hirayama et al. (2016) 

viram que tanto a rKAA quanto as isoformas KAA-1 e KAA-2 foram bastante potentes na 

prevenção da infecção por HIV-1, também em concentrações de nanomolar.   

Lectinas da alga cultivada K. alvarezii inibiram a entrada do vírus HIV nas células 

hospedeiras através da ligação com a glicoproteína gp120 do envelope do vírus (HIRAYAMA 

et al. 2016). E a AML, sendo uma lectina que compartilha de características físico-químicas e 

estruturais com as KAAs também é uma proteína promissora na terapia contra vírus, incluindo 

HIV. 

 

 

5.8 Atividade anticancerígena da AML 

 

 

A AML foi avaliada buscando observar a redução da viabilidade de células LS174T 

de carcinoma colorretal. Na concentração de 250 µg/mL foi possível reduzir em 50% a 

viabilidade celular (FIGURA 17). A AML apresentou baixa toxicidade quando testada contra 

o microcucrustáceo Artemia sp., isso pode inferir que embora a lectina apresente uma atividade 

citotóxica contra células de câncer colorretal com valores de concentração acima de 250 µg/mL, 

ainda assim essa proteína pode vir a ser promissora para o uso na terapia contra câncer de 

colorretal. Outros estudos também se fazem necessários para investigar a toxicidade da AML 

contra células não doentes.  
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Figura 17. Efeito da AML sobre a viabilidade de células de câncer de cólon LS174T. 

 

 

Estudos com lectinas contra células neoplásicas mostram que essas proteínas de 

algas são moléculas com grande potencial para aplicação nessa área, aprensentando diferentes 

tipos de ação, abrindo um leque de opções de aplicação para essas moléculas nesse ramo de 

estudo, desde o seu uso como moléculas carreadoras de drogas específicas (PINTO et al., 2009) 

até a sua aplicação como potentes drogas dotadas de alta especificidade  (MOKAWA et al., 

2010) que além de inviabilizar as células tumorais, reduziria significativamente os efeitos 

colaterais no paciente.   

As lectinas isoladas de algas do gênero Eucheuma induziram apoptose de células 

cancerígenas (SUGAHARA et al. 2001). Estudos posteriores com a lectina da alga marinha 

vermelha Eucheuma serra (ESA) mostraram que essa lectina induz a apoptose das células 

cancerígenas, também diminuindo significativamente o tamanho do tumor do cólon em ratos 

(FUKUDA et al., 2006).  

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

de reconhecer especificamente células de carcinoma de cólon humano. A diferenciação foi, 

provavelmente, em função de glicoreceptores da membrana celular e pode ser explorado para 

investigar modificações estruturais de glicoconjugados da membrana celular em sistemas de 

células cancerosas. Também foi demonstrado que a ligação das lectinas BTL e BSL nas células 

de carcinoma resultou na sua internalização, uma propriedade muito interessante, pois essas 

lectinas podem ser utilizadas no futuro em aplicações tais como administração de droga para 
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células específicas, “drug delivery” ou até mesmo como ferramentas valiosas para diagnóstico 

precoce da doença (PINTO et al. 2009). 

Estudos com a lectina ESA imobilizada a uma vesícula Span 80, um tipo de sistema 

potencial de administração de drogas, mostraram que a atividade hemaglutinante da ESA 

imobilizada era semelhante à ESA livre. A lectina imobilizada diminuiu a viabilidade de células 

cancerosas de Colo201 in vitro sem afetar o crescimento de células normais e reduziu 

significativamente o crescimento do tumor implantado em ratos quando administrada por via 

intravenosa, possuindo o efeito anticâncer in vivo através da indução a apoptose em células 

tumorais (MOKAWA et al., 2010). 
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6 CONCLUSÕES  

 

 

Com base nesse trabalho pode-se concluir que:  

A combinação de técnicas de Espectrometria de massas, Degradação de Edman e 

clonagem molecular foi eficiente para determinação de uma isoforma da lectina da alga marinha 

vermelha A. multifida; 

A lectina da A. multifida (AML) é a primeira lectina de alga marinha vermelha com 

propriedade antioxidante relatada na literatura aprensentando atividade antioxidante através das 

metodologias de sequetro do radical DPPH, quelação de íons ferro e proteção da oxidação do 

β-caroteno;  

É uma lectina capaz de reduzir a viabilidade celular de células de câncer corlorretal 

LS174T; 

A AML apresenta atividade antimicrobiana contra células bacterianas gran-

positivas; 

A AML apresenta atividade anti-HIV em níveis micromolar.   

 

. 
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7 PERSPECTIVAS 

 

Os dados de estrutura primária obtidos nessa tese irão subsidiar estudos futuros, 

como a expressão da lectina recombinante e desta forma possibilitar estudos estruturais como 

Cristalografia de raios X assim obtendo a estrutura tridimensional da lectina o que subsidiará 

estudos relacionando estrutura-função da AML e suas aplicações. 

Mais investigações sobre a toxicidade da AML contra células não doentes são 

necessárias para complementar os resultados obtidos nessa tese com relação ao potencial 

anticâncer da AML. 
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