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Estudos Bioquimicos nas Algas Marinhas 

Caulerpa cupressoides var fiabeilata e Agardhielia ramosissima. 

Márcia RCibia Silva Melo 

1. INTRODUÇÃO  

1.1 - Breve Histórico 

O estudo das lectinas se iniciou ainda no século passado com a 

descoberta de que extratos de certas plantas possuíam a habilidade de 

aglutinar hemácias e eram tóxicas para homens e animais. Naquela época 

especulava-se sobre a natureza das substâncias tóxicas presentes em 

determinadas sementes e, uma das primeiras publicações nessa  area  foi a 

tese de doutoramento de  GEORGE  FRIEDRICH KRICH (1857) sobre a 

toxicidade de óleos de Ricinus communis,  Croton  triglium e Euphorbiae 

lathyrides. Logo a seguir, vários outros trabalhos foram conduzidos no intuito 

de isolar essas frações que seriam responsáveis por este fator tóxico. 

A natureza protéica do fator tóxico presente em sementes de Abrus 

precatorius e Ricinus communis foi demostrada por  (WARDEN  et  al.,  1884) e 

por (DIXOM, 1886), respectivamente. Por esta época os estudos com 

sementes tóxicas tinha enfoque quase exclusivamente médico. Estas 

investigações são consideradas por KOCOUREK (1986) como um prelúdio da 

história das lectinas. 

Entretanto, foram os trabalhos de HERMANN STILLMARK (1888, 

1889) aqueles considerados como o marco inicial da história das lectinas. 

Durante o seu doutorado sob a orientação de  Rudolf  Kobert, este pesquisador 

descobriu que quando uma preparação protéica (a ricina) era adicionada a 

uma suspensão de hemácias estas se agregavam como na coagulação. 
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Observou ainda, que a ricina aglutinava também células epiteliais, células de 

fígado e leucócitos. Após os estudos pioneiros de Stillmark, uma série de 

teses e trabalhos foram publicados tendo como tema as lectinas. Por sugestão 

de Kobert, o nome hemaglutinina foi introduzido pela primeira vez por 

ELFSTRAND (1898), para designar estas substâncias. 

A especificidade das lectinas por grupos sanguíneos, no entanto, s6 

foi claramente determinada por SUGISHITA (1935 quando estudou a lectina 

presente em soro de enguia, e por BOYD (1947) e RENKONEN (1948), ao 

testarem extratos de plantas. A descoberta desta especificidade é que levou 

BOYD & SHARPLEIGH (1954), a criarem o termo lectina (do latim legere, 

escolher) para denominar as fitohennaglutininas. 

As lectinas são amplamente distribuídas na natureza, podendo ser 

encontradas em quase todos os organismos vivos, como em  virus,  bactérias (e 

outros parasitas), vertebrados, invertebrados, algas e principalmente nas 

plantas. Por poderem ocorrer em tribos, gêneros e espécies de uma mesma 

família, esta ubiquidade as tem tornado excelentes ferramentas para estudos 

taxonônnicos e filogenéticos, bem como para efeito de correlações 

evolucionárias. 

Dentro de um mesmo organismo sua distribuição também é variável, 

e no que se refere ás plantas superiores, antigamente pensava-se que as 

lectinas eram proteínas típicas de sementes. Com  a realização de estudos 

mais abrangentes, foi revelado que as lectinas são encontradas também em 

todos os tipos de tecidos vegetativos, tais como folhas, caule, raiz, flores e 

frutos. 

1.2 - Definições de Lectinas 

Uma das definições mais elaboradas, pois faz um apanhado geral 

de várias outras definições para lectinas, as descreve como proteínas de 
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origem não imune, capazes de reconhecimento especifico e ligação reversível 

não covalente a compostos contendo carboidratos (livres ou ligados â 

superfície de células) e de aglutinar células e glicoconjugados, sem induzir 

qualquer modificação química nos ligantes glicosidicos ( MOREIRA et 

ai.,1991; BEUTH et  al,  1995). 

Recentemente PEUMANS &  VAN  DAMME (1995),, propuseram uma 

nova definição para lectinas descrevendo-as como, proteínas de origem não 

imune possuindo um ou mais sítios de ligação a carboidratos, mesmo incluindo 

as enzimas, desde que estes sítios não sejam requeridos para o 

desenvolvimento de suas atividades catalíticas. 

1.3 - Ocorrência de Lectinas em Algas 

BOYD et  at  (1966) foram os primeiros a observar a ocorrência de 

lectinas em extratos de algas marinhas. Neste estudo foram examinados 24 

extratos aquosos de algas dos quais seis pardas e uma azul-verde aglutinaram 

eritrácitos dos grupos A e 0, uma alga verde e duas algas pardas aglutinaram 

inespecificamente eritrácitos de todos os grupos sanguíneos testados. Apenas 

o extrato protéico de uma alga vermelha mostrou especificidade para células 

sanguíneas humanas do grupo A. 

ROGERS et  al  (1977) em seu primeiro estudo de levantamento da 

presença de hemaglutininas, realizado com noventa e seis espécies de algas 

marinhas britânicas, introduziu metodologias que favoreceram a detecção da 

atividade hemaglutinante e que consistiram na adição de albumina bovina 

suspensão de eritr6citos ou no pré-tratamento moderado destas células com 

enzimas proteolíticas. Neste estudo, a atividade hemaglutinante foi detectada 

em extratos de trinta e seis espécies algais sem que fosse observada 

especificidade por qualquer tipo de célula sanguínea testada. Entretanto, 

dentre as espécies estudadas, as algas Chylocladia verticillata e 
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Gymnogongrus norvegicus, apresentaram especificidades para os grupos 

sanguíneos  anti  A+ H (especificidade rara) e B, respectivamente. 

WAGNER & WAGNER (1978) testaram quatro espécies de algas 

pardas da Alemanha em seus estudos de hemaglutinação, empregando pela 

primeira vez eritrócitos de vários tipos de animais tais como coelho, carneiro, 

cavalo e galinha, dentre outras células testadas. Os resultados mostraram que 

os extratos de Fucus vesiculosos, Fucus serra tus e Halydris siliquosa 

aglutinaram eritrócitos humanos e de outros animais sem apresentar qualquer 

especificidade. Todos os extratos aglutinaram células tumorais de 

camundongos e de  streptococcus  e apenas os extratos da espécie Chorda 

fl/urn, não reagiram com nenhuma das células testadas. 

HORI  etal.  (1981) ao testarem cinquenta e três espécies de algas 

marinhas japonesas, detectaram atividade hemaglutinante em quatorze 

extratos, correspondentes a quatro espécies de algas verdes, nove vermelhas 

e uma alga parda. Para este estudo foram empregados eritrócitos de coelho, 

cavalo, ovelha, galinha, pato e células sanguíneas do sistema ABO de 

humanos. Os dados obtidos mostraram que os extratos da alga verde Ulva 

arasakii mostraram especificidade pelo  anti  - grupo sanguíneo (A+H), enquanto 

a alga verde Bryopsis hypnoides e a alga vermelha Laurencia undulata 

aglutinaram principalmente eritrócitos do grupo B. Neste trabalho, os 

resultados obtidos revelaram que os eritrócitos de coelho se mostraram mais 

sensíveis à aglutinação que as células sanguíneas de humanos e por isto, 

foram sugeridos como as células mais indicadas para estudos de detecção de 

atividade hemaglutinante em extratos de algas marinhas. 

FABREGAS et ai . (1984, 1985) e MUNOZ et  al.  (1985) ao 

investigarem quarenta e duas espécies de algas marinhas da Espanha ( trinta 

e oito algas vermelhas e quatro algas verdes) quanto à presença de 

aglutininas, observaram que 100  Yo  dos extratos aquosos foram capazes de 

aglutinar eritrócitos de coelho, enquanto a aglutinação de outras células, 

incluindo as ABO de humanos, foi bem mais fraca. Neste trabalho também se 
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confirma a sensibilidade dos eritrócitos de coelho à aglutinação quando na 

presença de hemaglutininas de algas marinhas, como observado por HORI et  

al.  (1981). 

ROGERS &  LOVELESS  (1985) ao analisarem a presença de 

hemaglutininas em algas pardas, verificaram que a aglutinação observada era 

quase sempre devido a presença de polifenáis. Estas, substâncias, como 

representantes de metabólitos secundários de plantas encontram-se também 

presentes nas algas pardas em elevadas concentrações, represadas em 

reservatórios especiais de tecidos intactos. Os extratos algais obtidos na 

presença de polivinilpolipirrolidona (PVPP) não mais foram capazes de causar 

aglutinação de eritrócitos humanos. A supressão da atividade hemaglutinante 

nestes extratos foi causada pela ação do PVPP que por um lado, atua como 

inibidor das enzimas fenol-oxidases e por outro lado é capaz de se ligar 

fortemente a polifenáis, causando a precipitação dos mesmos.  

ANDERSON  et  al.  (1986) utilizando extratos de cinco algas pardas 

e de duas algas vermelhas coletadas no Norte da Suécia, encontraram 

atividade hemaglutinante em todas as espécies testadas empregando 

eritrócitos de cavalo, ovelha, rato e de humanos do sistema ABO. Todas as 

espécies foram capazes de causar a aglutinação de linfácitos de murina e de 

humanos e também estimularam a proliferação de linfácitos de murina. 

MUNOZ et  al.  (1987) ao testarem trinta e uma espécies de algas 

marinhas vermelhas coletadas na Costa da Espanha, observaram que 88 % 

dos extratos aglutinaram eritrócitos de coelho, 50% aglutinaram eritrócitos de 

carneiro, 20% aglutinaram eritrócitos de galinha e cobaia, 9 % aglutinaram 

eritrócitos de cavalo e 3 % causaram aglutinação de eritrócitos de porco. Os 

autores chegaram a conclusão de que as células de coelho eram aquelas mais 

susceptiveis à aglutinação pela maioria dos extratos testados. 

HORI et a/.(1988) ao analisarem trinta e uma espécies de algas 

marinhas verificaram que vinte e sete destas apresentaram atividade 

hemaglutinante. Entre as espécies ativas, quatro algas pardas, quatro algas 
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verdes e-dezenove algas vermelhas, foram capazes de aglutinar pelo menos 

um tipo de eritr6cito testado. Neste trabalho os autores assinalaram que os 

eritrócitos de coelho e de carneiro mostraram-se mais sensíveis à aglutinação 

quando submetidos a um pré-tratamento com as enzimas pronase e tripsina. 

Em decorrência deste estudo foi também sugerido que as aglutininas de algas 

encontram-se amplamente difundidas entre as espécies e .que devem portanto, 

exercerem alguma função fisiológica ainda não determinada. 

Devido a presença frequente de inibidores nas extrações aquosas 

obtidas de algas marinhas (polifenáis, carboidratos ),  CHILES  & BIRD 

(1989) decidiram preparar frações protéicas a partir de extratos de quinze 

espécies de algas submetidas a precipitação salina na presença de sulfato de 

amônio. Nos testes de hemaglutinagão foi observado que um reduzido número 

de frações protéicas apresentaram atividade frente a eritrócitos do grupo A e B 

de humanos e nenhuma destas mostrou-se ativa na presença de células 

sanguíneas humanas do grupo O. Nos testes de inibição foram usados vários 

açúcares simples e glicoproteinas dos quais apenas as glicoproteínas, 

lactoferrina e fetuina revelaram-se potentes inibidores. 

Os primeiros dados de levantamento da presença de atividade 

hemaglutinante em algas marinhas do Nordeste brasileiro foram publicados 

por AINOUZ & SAMPAIO (1991). Os autores testaram vinte espécies algais 

distribuídas nas classes Rhodophyta (16 espécies) e Chlorophyta (04 

espécies), chegando a observar que 65% destas espécies foram capazes de 

aglutinar pelo menos um tipo de eritrócito testado. Dentre os tipos de 

células empregadas nos ensaios de hemaglutinação (eritrócitos tripsinizados 

de carneiro, coelho, galinha, cabra, boi e de humanos do sistema ABO), 

aquelas obtidas de coelho e galinha foram as mais susceptíveis à aglutinação. 

Nenhuma espécie no entanto, mostrou-se ativa frente a eritrócitos de cabra e 

apenas os extratos da alga verde Ulva lactuca, apresentaram especificidade 

por células sanguíneas do grupo O. 
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Dando sequenciamento aos trabalhos anteriormente iniciados com 

algas marinhas brasileiras AINOUZ et  al  . (1992), levantaram a ocorrência de 

hemaglutininas em extratos de vinte e sete espécies utilizando eritrácitos 

tratados com tripsina, bromelaina, papaina e subtilisina de coelho, galinha, 

porco, cabra e de humanos ABO. Extratos de vinte espécies causaram a 

aglutinação de pelo menos um tipo de eritrácito testado. 0 tratamento 

enzimático das células sanguíneas com um maior número de enzimas 

proteoliticas possibilitou a detecção de atividade hemaglutinante na quase 

totalidade das espécies examinadas. 

Após a observação de que grande parte dos extratos salinos, dentre 

quatorze espécies algais testadas, não apresentavam atividade frente a 

eritrácitos tripsinizados de coelho e eritrácitos de carneiro tratados com 

pronase, HORI et  al.  (1993) continuaram os seus estudos quando decidiram 

reextrair os resíduos da primeira extração ( tampão fosfato + NaCI ) na 

presença de tampão fosfato + NaCI + pronase 0,5% a 37°C . Os resultados 

obtidos revelaram desta feita, que todos os extratos exibiram atividade 

hemaglutinante e ainda, ficou demonstrado que extratos de seis espécies 

apresentaram valores de títulos de hemaglutinagão superiores aos obtidos nas 

amostras da primeira extração. Diante destes dados os autores sugeriram que 

estas algas apresentavam um grupo novo de aglutininas, possivelmente 

incluidas como peptideoglicanos, extraiveis apenas quando pronase foi 

adicionada ao meio extrator. 

FREITAS et  al.  (1997) dando continuidade aos estudos de 

levantamento da presença de hemaglutininas de algas marinhas brasileiras, 

analisaram trinta novas espécies de algas coletadas na costa cearense. Os 

resultados obtidos demonstraram que a atividade hemaglutinante foi detectada 

em 50 % das espécies de algas vermelhas testadas contra a pelo menos um 

dos tipos de eritrócitos testados. Os extratos das algas Spyridia clavata, 

Grad/aria follifera e Gracilaria cutissiae , que aglutinaram eritrácitos de coelho 

foram também ativos quando eritrácitos tratados de carneiro e galinha foram 
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empregados nos testes de hemaglutinação. Entre as algas verdes, os extratos 

da alga Anadyomene stellata foram os que aglutinaram mais fortemente os 

eritrócitos de coelho e foram os únicos que não causaram aglutinação de 

eritrócitos humanos. Neste trabalho, os extratos das algas pardas examinadas 

aglutinaram mais fortemente os eritrócitos de carneiro. Os extratos da alga 

azul-verde Lyngbia  con  fervoides, não apresentou atividade hemaglutinante 

frente a nenhum dos eritrócitos testados. Quando açúcares simples e 

glicoproteinas foram utilizados nos testes de hemaglutinagão, os autores 

observaram que a atividade hemaglutinante nos extratos ativos não foi inibida 

por açúcares simples exceto, para a alga Caulerpa cupressoides cuja atividade 

foi inibida pelos monossacarideos D(-) frutose e D (-)  galactose  e pelos 

oligossacarideos lactose e D (+) rafinose. Entre as glicoproteinas testadas, 

rnucina e fetuina inibiram a atividade presente em todos os extratos das algas 

vermelhas examinadas. A ausência de especificidade por açúcares simples 

observada para a maioria dos extratos salinos testados esta de conformidade 

com dados já exibidos na literatura ( ROGERS  etal.,  1986; HORI  etal.,  1990). 

1.4 - Propriedades Físico-Químicas de Lectinas 

1.4.1 - As Lectinas de Vegetais Superiores 

Estas lectinas são caracterizadas por apresentarem as seguintes 

propriedades: 

* Serem ricas em aminoácidos ácidos e hidroxilados e pobres em 

aminoácidos sulfurados; 

* A maior parte destas lectinas são glicoproteinas, com teores de 

açúcar variando muito e em alguns casos chegando a 50%; 

* Em geral exigem a presença de  ions  metálicos divalentes (Ca +2  e 

Mn +2); 
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* Possuem pesos moleculares variáveis, indo desde 8.500 daltons 

até 256.000 daltons. 

* De maneira geral, estas lectinas consistem de subunidades, 

idênticas ou não, variando de duas a quatro subunidades por moléculas, 

mas podendo em alguns casos chegar a vinte subunidades; 

1.4.2 - As Lectinas de Algas Marinhas 

1.4.2.1 - Lectinas de Algas Verdes 

Através do estudo detalhado destas lectinas, podemos observar 

que algumas de suas propriedades fisico-químicas mostram similaridades 

entre as diversas espécies. De acordo com os dados obtidos por vários 

autores, o ponto isoelétrico (p1) destas proteínas está compreendido entre 3,45 

e 4,9, portanto, na faixa acida de  pH.  Quanto à composição de aminoácidos 

destas lectinas, poucos dados encontram-se disponíveis na literatura, contudo 

alguns resultados foram descritos para poucas espécies. 

As aglutininas isoladas da alga verde Boodlea coacta ( HORI et 

al.,1986), denominadas "boonins" A, B, C e D apresentaram valores de pl 

compreendidos na faixa de 4,15 a 4,9. Em concordância com estes últimos 

dados, a composição de aminoácidos destas aglutininas indicou percentuais 

similares de aminoácidos ácidos para as booninas A, B e C, variando um 

pouco apenas para a boonina D que apresentou altas concentrações de acido 

aspártico, ácido glutâmico, glicina e serina. 

De duas  sub-espécies de Codium  fragile,  atlanticum e 

tomentosoides,  (LOVELESS  & ROGERS, 1985; ROGERS et ai.,1986) foram 

isoladas e caracterizadas as primeiras lectinas de algas marinhas verdes. 

Estas apresentaram pontos isoelétricos (pl) de 3,8 e 3,9 respectivamente, 
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portanto na faixa de  pH  ácido, concordando com a composição de 

aminoácidos que apresenta elevados percentuais de aminoácidos ácidos. 

FABREGAS et aL(1988) isolaram uma lectina presente na alga 

verde Codium tomentosum que foi denominada "tonnentin". A lectina purificada 

através de eletroforese em gel de poliacrilamida (PAGE-SDS) apresentou duas 

subnidades: TOM-A (16.000) e TOM-B (15.000) e quando submetida á 

focalização isoelétrica apresentou nove isolectinas com valores de pl na faixa 

de 4,01 a 4,64. A lectina mostrou-se ser uma glicoproteina com 39% de 

carboidratos em sua estrutura, apresentando também elevados teores de 

glicina, treonina e valina. 

Entre as espécies de algas verdes estudadas poucas lectinas 

mostraram especificidade por algum tipo de grupo sanguíneo testado. 

Podemos citar algumas espécies incluídas no gênero Codium ( C. adherens, 

C. capitatum, C. effusum, C.  fragile  atlanticum, C.  fragile  tomentosoides ) que 

apresentam especificidade por eritrócitos humanos do tipo A1  e Ulva lactuca 

que é especifica por eritrócitos humanos do grupo O. 

AINOUZ & SAMPAIO (1991) relataram que os extratos da alga 

verde Ulva lactuca aglutinam fracamente eritrócitos do grupo 0 de humanos 

tratados com tripsina, sem contudo exercerem qualquer influência sobre outros 

tipos de células tais como aquelas dos grupos A e B, eritrócitos de boi, cabra, 

carneiro, coelho e galinha. Estes resultados no entanto, foram de encontro 

com aqueles obtidos por BLUNDEN & ROGERS (1975) que indicaram 

ausência de especificidade para a atividade presente nestes extratos, pelo 

menos no que se refere a eritrócitos de humanos do sistema ABO. Segundo os 

autores, os extratos aglutinam igualmente todas as células do sangue humano. 

As lectinas de C. adherens, C. effusum, C. capitatum, e C. 

platylobium foram purificadas por ROGERS et  al.  (1994) em coluna de 

afinidade GaINAc-Sepharose 6B. A especificidade do tipo  Anti-A1  para estas 

lectinas, foi detectada quando os eritrócitos tratados com papaina foram 

empregados nos ensaios de hemaglutinagão. Pela análise realizada por 
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cromatografia liquida de alta pressão (HPLC), as lectinas de C. adherens, C. 

effusum e C. platylobium ocorrem em duas formas com massas moleculares 

aparentes entre 12.000 a 14.000 Da para uma delas e 65.000 a 86.500 Da 

para a outra. Quanto à lectina de C. capitatum, esta parece existir na forma 

monomérica com a molécula apresentando massa molecular aparente de 

62.900 Da. Dados obtidos por eletroforese em PAGE-SDS, todas as quatro 

lectinas apresentam massas moleculares variando entre 11.000 e 13.000 Da. 

Globalmente as lectinas incluídas no gênero Codium têm exibido as seguintes 

características: são monoméricas ou tetraméricas com subunidades de massa 

moleculares de aproximadamente 15.000 Da; são inibidas preferencialmente 

por GaINAc; não apresentam dependência de cátions; e apresentam 

especificidade do tipo  Anti-A1  , como já citado anteriormente. 

Com exceção da hemaglutinina presente nos extratos de Ulva 

lactuca, todas as outras lectinas de algas verdes já isoladas ou parcialmente 

caracterizadas não apresentaram requerimentos por cátions divalentes. E 

ainda, no que se refere à especificidade destas lectinas, apesar da maioria 

delas ser prefencialmente inibida por açúcares simples, muitas destas 

proteínas mostraram-se sensíveis á presença de glicoproteínas. 

1.4.2.2 - Lectinas de Algas Vermelhas 

A hemaglutinina de Ptilota plumosa, incluída na classe 

Rhodophyceae, foi a primeira lectina de alga marinha isolada e caracterizada 

(ROGERS et al1977; ROGERS & BLUNDEN,1980). Os extratos desta alga 

foram monitorados através de ensaios de hemaglutinagão revelando que a 

aglutinina apresenta especificidade por eritrócitos humanos do grupo B. A 

fração encerrando atividade foi aplicada numa coluna cromatográfica de 

Ultragel AcA 34 (LKB), e a lectina foi eluida em dois picos (PI e PII) com 

massas_moleculares aparentes de 65.000 e 170.000 Da, respectivamente. A 
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homogeneidade destas proteínas foi também testada por eletroforese em gel 

de poliacrilamida. Duas bandas com Massas moleculares aparentes de 63.200 

e 163.000 Da foram observadas confirmando os resultados obtidos 

anteriormente. A atividade hemaglutinante foi inibida por p-nitrofenil-a-D-

galactosideo e mostrou-se dependente da presença de cAtions divalentes. 

Com relação As algas verdes e pardas tem-se verificado que as 

algas vermelhas apresentam mais espécies encerrando atividade 

hemaglutinante, o que tem justificado o maior número de lectinas isoladas e 

caracterizadas dentro desta classe. 

De acordo com os relatos de ROGERS & HORI (1993), as lectinas 

de algas marinhas vermelhas podem ser distribuídas em três tipos distintos: 

Tipo 1 - Este grupo engloba as moléculas de baixa massa molecular 

que se ligam a glicoproteinas, não reconhecendo portanto monossacarídeos, e 

não apresentam requerimentos de cAtions divalentes para preservação de 

suas formas ativas. 

Tipo 2 - Este grupo reúne as lectinas com elevadas massas 

moleculares que se ligam a monossacarídeos ou a outros carboidratos 

pequenos, porém não demonstram dependência por nenhum  ion  divalente. 

Tipo 3 - Finalmente encontramos enquadradas neste grupo aquelas 

lectinas com massas moleculares aparentes superiores a 64.000 Da, com 

capacidade de ligação a monossacarídeos quando na presença de cAtions 

divalentes. 

Além das proteínas distribuídas nos três tipos acima descritos, 

outras lectinas de algas marinhas vermelhas foram isoladas porém, pouco 

caracterizadas. A não disponibilidade na literatura de dados que possam 

complementar a caracterização destas lectinas tem impossibilitado o 

enquadramento das mesmas nos grupos acima citados. 



1.4.2.3 - Lectinas de Algas Pardas 

Na literatura poucos dados encontram-se disponíveis sobre o 

isolamento de hemaglutininas de algas pardas. 

De Fucus vesiculosos, foi isolada uma aglutinina de natureza 

mucopolissacaridica, com massa molecular de 2x106  Da e contendo 90% de 

carboidratos (FERREIRO & CRIADO 1983). Apresentando uma estrutura 

monomérica, com ponto isoelétrico de 3,2 e especificidade pelas 

glicoproteinas fetufna e mucina, esta aglutinina encerra elevados percentuais 

de ácido aspártico, ácido glutãmico, metionina, serina e tirosina, além de 

traços de fosfoserina e ornitina. 

Extratos protéicos concentrados de Dictyota dichotoma  (CHILES  & 

BIRD.,1989) contêm uma aglutinina com atividade frente a eritrócitos de coelho 

e de humanos A e B. Esta atividade hemaglutinante não foi inibida por nenhum 

dos açúcares simples testados porém, foi sensível à presença de lactoferrina 

que revelou-se um potente inibidor desta atividade. 

Diversos extratos salinos de algas pardas são hábeis em causar a 

aglutinação de vários tipos de eritrÓcitos, entretanto, como é de conhecimento 

geral, esta atividade hemaglutinante além de inespecifica na maioria das 

vezes é produzida pela presença de polifenóis  (CHILES  & BIRD.,1989; 

FABREGAS et al.,1986). 

1.5 -  Pagel  Fisiológico das Lectinas 

Há mais de um século STILLMARK detectou pela primeira vez 

lectinas em plantas, no entanto, o papel fisiológico desse grupo particular de 

proteínas ainda é muito pouco conhecido. Baseado em muitos estudos já 

realizados, alguns papéis fisiológicos foram propostos e claramente suas 

propriedades e especificidades de ligações a carboidratos podem ser 
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consideradas como fatores determinantes nas diferentes funções propostas, 

uma vez que elas possibilitam estas proteínas de servirem como moléculas de 

reconhecimento. 

Segundo PEUMANS &  VAN  DAMME (1995), o reconhecimento 

entre lectinas e moléculas receptoras pode ocorrer em três pianos distintos: 

dentro da célula, entre diferentes células de um mesmo organismo, ou entre 

organismos diferentes. Como resultado, as lectinas podem desempenhar um 

papel na própria planta, participar da interação entre a planta e 

microrganismos, ou atuar fora da planta. Na própria planta elas podem 

supostamente funcionar como enzimas, proteínas de reserva ou estarem 

envolvidas em processos tais como transporte de carboidratos, prolongamento 

da parede celular, interação entre células, regulação do crescimento, 

reconhecimento de receptores nas membranas, dentre outras funções. A 

maioria dos lectinálogos concorda que a maioria, senão todas as lectinas de 

plantas, desempenham importantes papeis biológicos, tanto no interior como 

fora da planta e que diferentes tipos de lectinas podem cumprir diferentes 

funções fisiológicas. 

Quanto às lectinas de algas marinhas, de modo semelhante ao 

observado para outras lectinas, o papel fisiológico delas ainda não foi 

evidenciado. Tendo em vista a grande distribuição destas proteínas nas 

diversas classes de algas, pode-se sugerir que papéis importantes devam ser 

exercidos pelas mesmas. 



2 - OBJETIVO 

0 presente trabalho tem como objetivo principal a purificação e 

caracterização parcial da lectina da alga marinha verde Caulerpa cupressoides 

var. flabellata. Complementando nossos interesses, este trabalho compara 

algumas propriedades bioquímicas de substâncias presentes na alga C. 

cupressoides var. flabellata com aquelas da alga marinha vermelha Agardhiella 

ramosissima . 
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3- DESCRIÇÃO DA ESPÉCIE 

Caulerpa cupressoldes 

Plantas que formam extensas colônias, com diversas ramificações 

em forma de estolões com 1,5-2,5 mm de diâmetro, fixas por fortes rizóides 

ramificados em intervalos de 2-5 mm que servem de apoio para as 

ramificações foliares eretas que estão em intervalos de 1-3 cm; as 

ramificações eretas de 2,5-7,0 cm são altas, nuas ou quase nuas nos primeiros 

5-15 mm, raramente simples, geralmente com bifurcações abundante formando 

cachos fechados. 

Variedade flabellata 

Eixos eretos de talo nu de 3-8 cm, longos, com 3-5 ramificações; as 

ramificações lisas possuem ramificações marginais tão longas quanto vastas 

ou reduzidas a meras serrações. 
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4- MATERIAL E MÉTODOS  

4.1 -Alga 

A alga marinha verde Caulerpa cupressoides var. flabellata foi 

coletada em ocasião de maré de sizigia na Praia do Farol, Fortaleza-Ce. Após 

a coleta, as amostras de algas foram transportadas para o laboratório, sendo 

então limpas, lavadas, armazenadas em sacos e estocadas a -20°C para 

posterior utilização (FIGURA 01). 

4.2 - Sangue 

Amostras de sangue de coelho foram obtidas de animais sadios 

mantidos em cativeiro no biotério do Departamento de Bioquímica e Biologia 

Molecular do Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceara. 

4.3 - Reagentes 

As enzimas proteoliticas foram obtidas de Sigma  Chemical  Co. St.  

Louis,  EUA. 

Marcadores para eletroforese —  kit  de proteínas com massa 

molecular de 14 a 70 kDa, foram também obtidos de Sigma  Chemical  Co. St.  

Louis,  EUA. 

DEAE- Sepharose, 13-mercaptoetanol e Dodecil Sulfato de Sódio 

foram obtidos de Merk,  Darmstadt,  Alemanha. 

Os demais reagentes foram de grau analítico e obtidos 

comercialmente 
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FIGURA 01 - Alga marinha verde Caulerpa cupressoides var. flabellata coletada 

na praia do farol (Fortaleza-CE). 



4.4 - Análise Elementar 

4.4.1 - Determinação de Umidade 

Para determinação de umidade, pesa-filtros previamente tarados, 

contendo 2 g de alga fresca foram colocados em estufa a 100°C por 24 horas, 

transferidos em seguida para um dessecador até o equilíbrio com a 

temperatura ambiente e pesados. 0 teor de umidade foi calculado pela 

diferença entre os pesos inicial e final das amostras, sendo este valor 

expresso em percentagem. 

4.4.2 - Determinação de Cinzas 

Para determinação do teor de cinzas, cadinhos de porcelana 

previamente tarados contendo 0,5 g de alga desidratada (obtida a partir do 

tratamento anterior) foram colocados em mufla a 600°C até a incineração 

completa da matéria orgânica, sendo posteriormente mantidos em dessecador 

até atingir a temperatura ambiente. A seguir estes foram pesados e o teor de 

cinzas calculado pela relação entre o peso do resíduo e o peso inicial da 

amostra e expresso em percentagem. 

4.4.3 - Determinação de Nitrogênio Total 

O nitrogênio total da alga fresca Caulerpa cupressoides var. 

flabellata foi determinado pelo método descrito por BAETHGEN &  ALLEY  

(1989). 
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4.4.4 - Determinação de Lipídios Totais 

0 teor de lipídeos totais foi determinado segundo a técnica descrita 

por TRIEBOLD (1946), utilizando-se n-hexana no lugar do éter. 

A extração foi realizada em aparelho de Soxhlet, no qual foram 

colocados cartuxos de papel de filtro contendo 1 g de alga desidratada, pelo 

período de 4 horas. Terminada a extração, o solvente foi evaporado em 

banho-Maria a uma temperatura de 70°C, e em seguida submetido a pesagem 

do resíduo, 0 percentual de lipídios totais foi calculado através da relação 

entre o peso do lipídio extraído e o peso inicial da amostra. 

4.5 - Determinação de Proteínas 

As dosagens de proteínas nas diversas etapas desse trabalho foram 

feitas segundo o método de FOLIN (LOWRY et  al.,  1951). As absorbências 

foram lidas em espectrofotômetro a 750 nm. A concentração de proteínas foi 

estimada com relação a uma curva padrão obtida com albumina sérica bovina  

(BSA).  

0 teor de proteínas nos eluatos das cromatografias foi determinado 

pela medida de absorbáncia a 280 nnn. 

4.6 - Determinação da Atividade Hemaglutinante 

4.6.1 - Preparação e Tratamento Enzimático dos Eritrócitos 

Inicialmente os eritrócitos de coelho foram lavados três vezes com 

10 volumes de NaCI 0,15M. Após a determinação do hematócrito foram 

preparadas suspensões de células a 2% em NaCI 0,15M (eritrócitos nativos). 
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0 tratamento enzimático foi feito incubando-se a suspensão com uma solução 

de NaCI 0,15M encerrando 0,1 mg de tripsina /10 ml de sangue. Os eritrócitos 

foram mantidos em contato com a enzima por cerca de 60 minutos, lavados 

seis vezes com 10 volumes de NaCI 0,15M e, finalmente, resuspensos de 

modo a se obter uma suspensão final de eritrácitos a 2%. 

4.6.2 - Ensaio de Atividade Hemaglutinante 

A atividade hemaglutinante foi determinada por diluições sucessivas 

dos extratos (1:2, 1:4, 1:8, 1:16,  etc.)  em tubos de ensaio, com NaCI 0,15M. A 

200 [II de cada diluição foi adicionado igual volume de uma suspensão de 

eritrácitos e a mistura foi deixada em repouso por 60 minutos a temperatura 

ambiente (25°C). Após centrifugação a 2000 x g por 30 segundos, foi feita a 

leitura dos títulos. Uma unidade de hemaglutinagão (UH/ml) foi definida como 

sendo o inverso da maior diluição de uma dada solução que ainda é capaz de 

aglutinar uma suspensão de eritrácitos a 2%. 

4.6.3 - Cinética da Atividade Hemaglutinante 

As diluições dos extratos foram feitas como descritas no item 

anterior. Duas séries de diluições foram utilizadas para a realização de um 

estudo cinético comparativo, conduzido à temperatura ambiente ou em estufa 

a 37°C. As diluições foram incubadas na presença de eritrácitos de coelho a 

2% em cada uma das situações, por um período máximo 4 horas. Os títulos 

foram lidos a cada 60 minutos de incubação, até completar o tempo total de 

experimentação. 



4.7 - Efeito de Cátions Divalentes na Atividade Hemadlutinante 

Amostras do extrato total de C. cupressoides var. flabellata foi 

submetida à desmetalização através de diálise contra EDTA 5 mM, por 15 

horas a 4°C. Aliquotas do extrato dialisado foram utilizadas em ensaio de 

hemaglutinação, na ausência e presença de cátions divalentes (Ca++  e Mn, 5 

mM). Ensaios utilizando o extrato não dialisado contra EDTA, e/ou soluções 

de NaCl 0,15 M com EDTA 5 mM e com Ca++  e Mn++  5 mM foram usadas como 

controles. 

4.8 - Termoestabilidade no Extrato Total  

A estabilidade térmica da atividade hemaglutinante presente no 

extrato total de C. cupressoides var. flabellata foi determinada pela incubação 

em banho-maria nas temperaturas de 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100°C nos 

intervalos de 15, 30, 45 e 60 minutos. Após cada período de incubação as 

amostras foram resfriadas em temperatura ambiente, centrifugadas e aliquotas 

de 2001.1I foram retiradas para ensaios de atividade hemaglutinante. 

Na determinação do AG' de ativação do processo de desnaturação 

foi calculada, inicialmente, a constante de velocidade da reação (k1), 

determinada através da inclinação da reta da (FIGURA 02) onde: 

= -In A/A0  x 1/t, sendo: 

A - atividade hemaglutinante residual, 

Ao  - atividade hemaglutinante inicial, 

t - tempo em segundos. 

A constante de velocidade da reação está relacionada com a 

energia livre padrão do estado ativado pela fórmula (DAWES, 1972): 

AG' = RT x In kT/kih, onde: 

R - constante dos gases (1,9869 atm.°K.mol-'), 
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T - temperatura absoluta (°K), 

k - constante de  Boltzmann  (1,37 x 10-16  ergs.°K-i), 

- velocidade da reação, 

h - constante de  Planck  (6,62 x 10-27  ergs.seg-1). 

4.9 - Efeito do  pH  na Atividade Hemaglutinante 

Aliquotas de 2,0 ml do extrato total de C. cupressoides var. flabellata 

foram levadas aos valores de  pH  1, 3, 5, 7, 9 e 11 através da adição de HCI ou 

NaOH. Os extratos, nos diversos valores de  pH,  foram deixados em repouso a 

4°C por 24 horas e em seguida, tiveram seus valores de  pH  corrigidos á 

neutralidade. Após centrifugação a 2000 x g por 10 minutos, a atividade 

hemaglutinante foi testada nos sobrenadantes e teor de proteínas dos mesmos 

foi dosado, os resultados foram avaliados com relação ao ensaio controle. 

4.10- Fracionamento de Proteínas  

4.10.1 - Extração de Proteínas 

Os extratos da alga em estudo foram preparados em tampão fosfato 

de sódio e potássio (KH2PO4/Na2HPO4) 0,02M  pH  7,0, na proporção 1:3 

(alga:tampão,  ply).  As amostras foram trituradas na presença de nitrogênio 

liquido e o homogenado deixado em contato com o meio extrator por um tempo 

de três horas, à temperatura ambiente (25°C). Após filtração em tecido fino o 

extrato foi centrifugado a 6.000 x g durante 30 minutos a 4°C, o precipitado foi 

desprezado e o sobrenadante (extrato total) usado para fracionamento em 

meio salino. 
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4.10.2 - Fracionamento de Proteínas com Sulfato de Amônio 

0 extrato total da alga Caulerpa cupressoides var. flabellata, foi 

tratado com sulfato de amônio até 60% de saturação, e após contato por 24 

horas o material foi centrifugado por 30 minutos, a 6.000 x g a 4°C. 0 

sobrenadante obtido foi desprezado e o precipitado foi resuspenso em tampão 

fosfato 0,02M  pH  7,0, dialisado contra água destilada e denominado de fração 

F0/60. Depois de concentrada por liofilização parcial, a fração protéica F0/60 

foi usada convenientemente em etapas posteriores de purificação da proteína 

ativa (FIGURA 03). 

4.10.3 - Cromatografia de Afinidade em Gel de Goma de  Guar  

A fração (F0/60) da C. cupressoides var. flabellata obtida por 

precipitação do extrato total com sulfato de amônio foi submetida 

cromatografia de afinidade em coluna de Goma de  Guar.  A amostra foi 

deixada em contato com 40 ml do gel em tampão fosfato 0,02 M,  pH  7,0, por 

15 horas a 4°C. Após esse período de contato, uma coluna foi montada 

através da sedimentação do gel com a amostra por gravidade, ao mesmo 

tempo em que foi coletado o pico não retido no gel. Após a completa eluição 

da fração não retida à coluna, procedeu-se à eluição das frações retidas pela 

lavagem da matriz com D-Galactose  0,05 M. A coluna medindo 21,5 x 1,7 cm, 

foi mantida num fluxo constante de 30 ml x h-1, as frações (3 ml) foram 

coletadas e as absorbãncias medidas a 280 nm. A fração ativa (PII) foi 

dialisada contra água, concentrada por liofilização parcial e submetida a testes 

complementares indicativos de purificação. 
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Alga fresca 

- Tampão fosfato 0,02 M,  pH  7,0 

- Contato por 3 horas 

- Proporção 1:3  (ply)  

- Filtração em tecido de  nylon  

- Centrifugação (6.000 x g, 4°C, 

30 min) 

\-\ 

Precipitado Sobrenadante 

(descartado) - 60 % de saturação com 

sulfato de amônio 

- Contato por 15 horas 

- Centrifugação (6.000 x g, 

4°C, 30 min) 

A 

Precipitado Sobrenadante 

(descartado) 

- Tampão fosfato  pH  7,0 

- Didlise contra água  

FO 60 

Cromatografia de afinidade 

em gel de Goma de  Guar  

FIGURA 03 - Esquema geral de isolamento da lectina extraída da alga 

Caulerpa cupressoides var. flabellata 
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4.10.4 - Eletroforese em Gel de Poliacrilamida - SDS 

As corridas eletroforéticas foram feitas seguindo o método de 

LAMMELI modificado (1970). Para a montagem das placas foi usado um gel de 

aplicação contendo 3,95% de acrilamida em tampão Tris-HCI 1M,  pH  6,8 e um 

gel de separação contendo 12,5% de acrilamida em tampão Tris-HCl 1M,  pH  

8,8. As amostras foram incubadas a 100°C por 5 minutos. Glicerol e azul de 

bromofenol a 0,05% foram adicionados às amostras a fim de aumentar a 

densidade e permitir a visualização da frente de corrida, respectivamente. 

Após corrida, as proteínas foram visualizadas utilizando-se solução 

corante de Coomassie brillant  blue  R-250 0,05% em metanol, ácido acético e 

água (4: 0,7: 5,3) por um período de 15 horas. 0 descorante foi feito em uma 

solução de metanol, ácido acético e água (3,5: 1 : 8,0). 

4.11 - Determinação de Carboidratos Totais 

4.11.1 - Extração de Carboidratos 

A extração dos carboidratos totais de algas foi feita à quente, 

quando uma hidrólise com papaina foi conduzida a 60°C por 24 horas. Após 

este período de hidrólise o material foi filtrado à vácuo para separação de um 

hidrolisado que foi posteriormente tratado com álcool absoluto (ou  CPC)  para a 

precipitação da fração de carboidrato total. A suspensão foi centrifugada para 

a precipitação da fração de carboidratos totais. Esta fração rica em  (CT)  foi em 

seguida lavada com álcool e acetona para a remoção de excessos de enzima. 

Após secagem ao ar livre e maceração em gral, a fração de carboidrato total 

foi mantida à temperatura ambiente em frasco limpo e seco, até sua utilização 

(FIGURA 04). 
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Material digerido 

- Filtrado a vácuo 

Precipitado 

- Lavado c/ água destilada 

- Filtrado 

- adicionado ao sobrenadante 

Sobrenadante 

Alga fresca 

i

- Lavada com água destilada 

- Estufa a 37°C por 4 horas 

Alga seca 

- Imersa por 2 min. em solução de 

hipoclorito de sódio 50 % 

- Lavada com água destilada 

ExtracAo de Carboidrato . 

i

- Tampão acetato de sódio 100 mM  

pH  6,0 com Cys 5 mM, EDTA e 

papaina 0,4 % por 24 horas a 60°C 

Homogenato (deixado por 48 horas a 25°C) 

- Tratado c/  CPC  

- Centrifugado 

Sobrenadante 

(descartado) 

Precipitado 

(Fração de carboidrato total) 

- Lavado c/ etanol e 

acetona 80 % 

- seco a temperatura ambiente 

Carboidrato total  

FIGURA 04 - Esquema geral de extração de carboidratos totais. 
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4.11.2 - Determinação de Carboidrato 

0 teor de carboidrato nas amostras (  CT  e carboidrato extraído nos 

extratos) foi determinado utilizando-se a técnica 'descrita por DUBOIS et  al.  

(1956). A 1 ml da amostra previamente diluída foram adicionados 1 ml de fenol 

a 5 % e 5 ml de ácido sulfúrico concentrado, e após,  agitação, a mistura 

permaneceu em repouso por 15 minutos para então ser feita a leitura das 

absorbáncias em espectrofotômetro a 490 nm. A concentração de 

carboidratos foi estimada com relação a uma curva padrão obtida com glicose. 

4.11.3 - Cromatografia em Gel de Sepharose CL-4B 

Polissacarideos totais (10mg) extraídos da alga A. ramosissima 

foram submetidos ã cromatografia de filtração em gel de Sepharose CL-4B. A 

coluna medindo 63,3 x 1,0 cm, foi montada deixando-se o gel sedimentar por 

gravidade e, em seguida, equilibrada com tampão fosfato 0,02 M,  pH  7,0. Os 

polissacarídeos totais foram resuspensos em 5 ml do tampão de equilíbrio, 

aplicados em coluna e eluidos em frações de 3 ml mantendo-se um fluxo de 

15 ml x hora-1. 0 teor de carboidrato nos eluatos foi determinado empregando-

se o método DUBOIS (1956), cujas leituras de absorbãncia foram feitas a 490 

nm. 

A coluna foi previamente equilibrada com  Blue  Dextran (PM 2.000 

daltons) que foi eluido pela lavagem da coluna com tampão fosfato 0,02 M,  pH  

7,0. A leitura da absorbãncia nas frações elu idas foi feita a 280 nm. 
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4.12 - Ensaios de Inibição da Atividade HemaqIutinante 

4.12.1 - Testes na Presença de Açúcares e Glicoproteinas 

Para o estudo de inibição da atividade hemaglutinante foram 

empregadas soluções diluídas do extrato de C. cupressoides apresentando 

títulos de16 UH/ml determinados frente a eritrácitos tripsinizados de coelho a 

2 %. Os açúcares simples foram usados na concentração inicial de 100 mM em 

NaCI 0,15 M e as glicoproteinas na concentração inicial de 5 mg/ml. A partir da 

solução estoque dos açúcares e glicoproteinas foram feitas diluições seriadas 

com NaCI 0,15 M( 1:2, 1:4, 1:8 ...). 

A 200  ill  das diluições foram adicionados igual volume do extrato 

diluído, sendo então os tubos incubados a temperatura ambiente por cerca de 

60 minutos. Após este período foram adicionados 400 jii da suspensão de 

eritrócitos de coelho, novamente incubados por 60 minutos a temperatura 

ambiente, centrifugados a 2000 x g por 30 segundos e analisados 

macroscopicamente. Os resultados foram expressos como a concentração  

minima  do açúcar ou glicoproteina capaz de causar inibição da atividade 

hemaglutinante. 

4.12.2 - Testes na Presença de Carboidratos Totais da alga verde C. 

cupressoides var. flabellata e da alga vermelha Agardhiella ramosissima. 

A inibição da atividade hemaglutinante, presente em algumas 

espécies de algas, foi testada na presença de carboidratos totais extraídos da 

alga marinha verde C. cupressoides var. flabellata e da alga vermelha 

Agardhiella ramosissima, na concentração inicial de 5 mg/ml. As amostras 

testadas foram os extratos brutos de C. cupressoides var. flabellata, 
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Agardhiella ramosissima, Gracila ria cilíndrica e Gracilaria domingensis, cujos 

extratos apresentavam atividade hemaglutinante nos testes-controles com 

títulos na ordem de 25  ( 32 UH/ml), com exceção para o extrato da C. 

cupressoides var. flabellata com titulo de 24 (16 UH/ml). 

Os carboidratos totais foram submetidos a diluições seriadas (1/2, 

1/4, 1/8, 1/16,...) em solução de NaCI 0,15 M. A cada diluição foi adicionado 

igual volume da amostra testada, os tubos foram incubados por 1 hora a 

temperatura ambiente (25°C) e após esse período foram adicionados dois 

volumes de eritrócitos tripsinizados de coelho a 2%. Após 60 minutos de 

contato a temperatura ambiente, o material foi centrifugado a 3.000 x g por 20 

segundos e feita a leitura do ensaio de inibição. 

4.13 - Teste da Atividade Anti-coaqulante 

Três lâminas foram utilizadas para a realização do referido teste, na 

primeira foi colocado em uma de suas extremidades 200 1.1.1 de sangue nativo 

de coelho (controle de coagulação) e na outra extremidade 100 p..1 do mesmo 

sangue + 100 i_t1 de heparina (controle de ativ. Anti-coagulante); na segunda 

lâmina foi feito o mesmo controle de coagulação e na outra extremidade 

sangue + carboidratos totais de Agardhiella ramosissima (teste de ativ. 

Aglutinante) por fim, na terceira lâmina, o mesmo controle de coagulação e na 

outra extremidade sangue + carboidratos totais de Caulerpa cupressoides var. 

flabellata. Os referidos carboidratos totais foram testados na concentração de 

5 mg/ml. 



5 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 -Análise Elementar 

Embora ocorram significativas diferenças quanto 6 composição 

química de algumas espécies de algas marinhas, as proteínas geralmente 

representam o constituinte orgânico principal, variando de 3 a 40 %, enquanto 

que os carboidratos ,em algumas espécies, estão presentes em concentrações 

extremamente elevadas, podendo variar de 26 a 88 % (SILVA,1997). 

Em nosso trabalho, a TABELA 01 apresenta os resultados obtidos 

para os teores de umidade, proteína bruta, carboidratos, lipídios e cinzas. Na 

matéria seca foram detectados os seguintes valores: 17 % de proteína bruta, 

5% de lipídeos, 43% de carboidratos e 35% de cinzas. 0 teor de umidade 

presente na alga fresca é bastante elevado correspondendo a 73%. Este 

último dado, está em concordância aqueles citados para algas marinhas na 

literatura. 

5.2 - Estudo Cinético da Atividade Hemaólutinante presente no Extrato Total 

De acordo com a FIGURA 05, os dados cinéticos da atividade 

hemaglutinante presente nos extratos da alga C. cupressoides var. flabellata 

apresenta comportamentos distintos quando observada â temperatura 

ambiente (25 °C) e a 37 °C. Após 60 minutos de ensaio os títulos observados 

a 25 °C foram mais elevados que aqueles medidos a 37 °C. Ainda que durante 

as quatro horas de experimentação a atividade hemaglutinante tenha 

decrescido nos testes desenvolvidos 6 temperatuta ambiente, este dado não 

foi levado em conta considerando-se que o tempo normal de ensaio de 

hemaglutinação constante de nosso protocolo experimental é de apenas 60 
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TABELA 01 - Composição  Minima  da Alga Verde Caulerpa cupressoides var. 

flabellata com Base no Peso Seco. 

Constituinte Teor da Amostra (%) 

Umidade 73,0 

Proteína bruta* 17,0 

Cinzas 35,0 

Carboidratos** 43,0 

Lipídios 5,0 

* Nitrogênio Total x 6,25 

** Obtido por diferença 



35  

minutos. A atividade hemaglutinante presente no extrato total no tempo normal 

de ensaio foi considerada 100 %. 

5.3 - Características Físico-Químicas da Atividade Hemaalutinante presente no 

Extrato Total de C. cupressoides var. flabellata  

5.3.1 - Efeito de Cátions Divalentes na Atividade Hemaalutinante 

A TABELA 02 mostra os dados relacionados ao efeito de cátions 

divalentes na atividade hemaglutinante presente no extrato total de C. 

cupressoides var flabellata. Conforme os resultados, a atividade não foi 

afetada pela presença do agente quelante EDTA, além do que a presença dos  

Ions  divalentes ( Ca+2  e Mn+2  ) também não exerceu qualquer influência sobre 

a mesma. Estes resultados mostraram-se concordantes com outros existentes 

para outras algas marinhas verdes, que mostram como únicas exceções a 

dependência por cátions das hemaglutininas presentes nos extratos das algas 

do gênero Ulva ( SAMPAI0,1997). Todas as demais lectinas de algas verdes 

já isoladas ou parcialmente caracterizadas não apresentaram requerimentos 

Por cátions divalentes. 

5.3.2 - Estabilidade Térmica da Atividade Hemaglutinante 

A atividade hemaglutinante nos extratos de C. cupressoides var. 

flabellata quando submetida à diferentes temperaturas ( 40 a 100 °C), por um 

período máximo de 60 minutos apresentou o seguinte comportamento: a 40 °C 

a atividade permaneceu estável após 60 minutos, a 50 ° C houve uma perda de 

50 % da atividade após 30 minutos, mantendo-se estável completados os 60 
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TABELA 02 - Efeito de Cátions Divalentes ( Ca +2  e Mn+2  ) na Atividade 

Hemaglutinante Presente no Extrato Total de Caulerpa cupressoides var. 

flabellata. 

Amostra-- NaC1 0,15M NaC1 0,15M NaC1 0,15M EritrOcitos Resultado 

01,1) (l11) Ca+2  e Mn+2  EDTA 5mM (1-LI) UH/ml 

100 

nrio 

dialisado 

100 200  controle 

100 ensaio c/ + 

dialisado - 100 200 EDTA +  

controle 

- 100 100 200 EDTA  

100 e/ Ca42  e hemOlise 

dialisado 100 200 Md2 hemOlise 

controle hemOlise 

+2  - 100 100 - 200 Ca e Mn +2 hemOlise 
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minutos. Em temperaturas mais elevadas ( 70 a 90 ° C), a atividade residual 

não ultrapassou 25% até os primeiros 15 minutos. A atividade foi 

completamente abolida após 30 minutos a 100 ° C. No nosso entender esta 

atividade mostrou-se bastante resistente à temperaturas elevadas o que pode 

ser comparável a dados apresentados por outros autores com relação â 

hemaglutininas de algas verdes (GILBOA-GARBER et  al.,  1988; 

SAMPAI0,1997). 

0 valor do AG' de ativação do processo de desnaturação da fração 

protéica encerrando atividade hemaglutinante calculado como descrito no item 

4.8 foi de: AG' = 24,67 Kcal/ mol. 

5.3.3 - Efeito do  pH  na Atividade Hemaglutinante 

A atividade hemaglutinante detectada nos extratos da alga em 

estudo mostrou-se estável numa ampla faixa de  pH  entre 3,0 e 11,0 (TABELA 

03). Estes dados estão em concordância com outros citados na literatura para 

lectinas de algas verdes. Por exemplo, podemos citar a elevada estabilidade 

das lectinas das algas Ulva lactuca e U. laetevirens cujas atividades 

permaneceram inalteradas nos valores de  pH  compreendidos entre 6 - 9, e 5 - 

11, respectivamente ( SAMPAIO, 1997). 

5.4 - Fracionamento de Proteínas 

Os resultados da extração de proteínas da alga verde C. 

cupressoides var. flabellata (dados não mostrados), indicam que a atividade 

hemaglutinante total foi melhor extraída em tampão fostato de sódio e potássio 

0,02 M,  pH  7,0. Os extratos obtidos foram submetidos à precipitação salina 

com sulfato de amônio na faixa de concentração de 60 %. 
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TABELA 03- Efeito do  pH  sobre a Estabilidade da Atividade Hemaglutinante 

Presente no Extrato Total da alga verde Caulerpa cupressoides 

var. flabellata.  

pH  Proteína 

(mg/m1) 

Atividade Hemaglutinante 

(UH/ml) (UH/mge) C.M.A* 

1 1,26 8 6,35 157,5 

3 1,40 16 11,42 87,5 

5 2,00 16 8,00 125 

7 1,97 16 8,12 123,1 

9 1,78 16 8,98 111,2 

11 1,58 16 10,10 98,8 

*C.M.A: Concentração  minima  capaz de causar aglutinação. 
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A fração protéica F0/60 encerrando 45,7 % de proteína foi 

empregada nas etapas posteriores de purificação da lectina. 

5.5 - Ensaio de Inibição da Atividade Hemaglutinante 

A TABELA 04 reúne os dados obtidos para nos testes de inibição da 

atividade hemaglutinante presente nos extratos de C. cupressoides var 

flabellata. As concentrações mínimas de açúcares (mM) e glicoproteinas 

(lig/m1), capazes de inibir uma unidade de hemaglutinagão (CM!) mostram que 

nenhuma das glicoproteinas testadas foi capaz de causar a inibição da 

atividade. No entanto, no que se refere aos açúcares simples, D(+) rafinose, D-

galactose  e lactose mostraram-se potentes inibidores da atividade 

hemaglutinante nas concentrações mínimas de 6,25, 25,0 e 12,5, 

respectivamente. 

No que diz respeito à especificidade de lectinas isoladas de algas 

verdes, apesar da maioria delas ser preferencialmente inibida por açúcares 

simples, muitas destas proteínas mostraram-se sensíveis à presença de 

glicoproteinas. Os açúcares simples que têm preferencialmente inibido a 

atividade destas proteínas são: GAINac, GLcNac, D-manose-6-fosfato, L-

fucose e L-  galactose.  Quanto às glicoproteinas, fetuina. mucina e manana de 

levedura têm se mostrado potentes inibidores (HORI et a/.,1986; DALTON et 

aL,1994). 

5.6 - Cromatografia de Afinidade em Coluna de Goma de  Guar  

A fração FO/60 obtida a partir do extrato total de C. cupressoides 

var. flabellata , foi submetida ã cromatografia em coluna de Goma de  Guar.  A 

FIGURA 06 mostra o perfil cromatográfico obtido para a fração em estudo. 
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TABELA 04 - Inibição da Atividade Hemaglutinante Presente no Extrato Total 

da Alga C. cupressoides var. flabellata por Açúcares Simples e 

por Glicoproteinas. 

Açúcar/Glicoprote [na Concentração 

Açúcares Simples C.M.I.(mM) 
D(+) Manose . - 
D(+) Glicosamina hidrocloridrica - 
D(+) Xilose - 
D(-) Arabinose - 
D(+) Glicosamina - 
Salicina - 
N-Acetil Glicosamina - 
D(+) Rafinose 6,25 
N-Acetil Galactosamina - 
L(+) Arabinose - 
L(+) Rhamnose - 
D-  Galactose  25 
D(+)Glicose - 
D(-) Frutose - 
Lactose 12,5 
D(-) Celebiose - 

Glicoproteinas C.M.I.(jig/m1) 

Avidina e Fetuina -  
Egg White  - 
Manana de Levedura - 
Mucina - 

CMI: Concentração minina do composto capaz de inibir uma Unidade de 
Hemaglutinação. 

(- ) Ausência de Inibição em todas as concentrações 
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FIGURA 06 - Cromatografia de Afinidade da F0/60 em coluna de Goma de  

Guar  equilibrada com tampão fosfato 0,02 M,  pH  7,0. 0 primeiro 

pico foi eluido com o tampão de equilíbrio e os dois outros picos 

(PII e  Pill)  foram eluidos com D-Galactose  0,05 M. 
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A fração protéica foi eluida em três picos, PI não adsorvido 

coluna, e P11 e  PHI  eluidos pela lavagem da coluna com D-galactose  0,05 M. A 

fração P11, encerrando toda a atividade hemaglutinante, apresentou uma 

purificação de 154 vezes com relação ao extrato total (TABELA 05). 

5.7 - Eletroforese em Gel de Poliacrilamida na Presença de SDS 

A fração PII-  Guar  quando na presença de SDS e 13-mercaptoetanol 

foi resolvida num gel de Poliacrilamida a 12%, como duas bandas difusas com 

massas moleculares aparentes de 69 kDa e 59 KDa. (FIGURA 07). 

5.8 - Extração e Fracionamento de Carboidratos Totais 

5.8.1 - Carboidratos da Alga Caulerpa cupressoides var. flabellata 

Os carboidratos totais obtidos como descrito no item 4.11.1, 

apresentaram um rendimento na ordem de 370 mg / grama de alga seca. Estes 

foram empregados para a dosagem de carboidratos  (Dubois)  e ensaios de 

inibição da atividade hemaglutinante presente nos extratos das algas C. 

cupressoides var. flabellata, Agardhiella ramosissima, Gracilaria cilindrica e 

Grad/aria domingensis. 

De acordo com os resultados apresentados na TABELA 06, os 

carboidratos totais de C. cupressoides (CTc, ) não foram capazes de inibir a 

atividade em nenhum dos extratos testados. Um outro teste também realizado 

em nosso trabalho com esta mesma amostra, correspondeu ao ensaio de 

atividade anti-coagulante. Neste aspecto foi observado ausência de 

resultados positivos. 
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TABELA 05 - Purificação Parcial da Lectina de Caulerpa cupressoides var. 

flabellata obtida através de Cromatografia de Afinidade. 

Proteína Atividade 

Frações Total Rendimento Hemaglutinante Purificação 

(mg) (%) Total Específica 

Extrato  1776,4 100,0 7360,0 4,0 1,0 

F0/60 807,0 45,7 7168,0 9,0 2,13 

PH-Guar 5,7 0,32 3616,0 640,0 154,0 

* Os dados foram obtidos a partir de 300 g de alga fresca. 
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1 2 3 4 5  

FIGURA 07 - Eletroforese em gel de poliacrilamida em presença de SDS e 13-

mercaptoenol das frações da alga Caulerpa cupressoides var. 

flabellata obtidas durante o processo de purificação da lectina. 

1 e 5 : marcador de massa molecular (fosforilase b 94KDa; 

albumina sérica bovina 67 KDa; ovalbumina 43 KDa; anidrase 

carbônica 30 KDa; inibidor de tripsina 20,1 KDa; a-

lactoalbumina 14,4 KDa), 2,3 e 4: PII-Guar. 
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TABELA 06- Inibição da Atividade Hemaglutinante de Diferentes Extratos 

Algais por Extrações de Carboidratos Totais de Caulerpa 

cupressoides var. flabellata (CTcc) e Agardhiella ramosissima  

(CT  Ar). 

Extratos de Algas 

Composto C. cupressoides A ramosissima G. cilíndrica G. domingensis 

Testado CMI* (ig/m1) CMI* (.1g/m1) CMI* (1.1g/m1) CMI* (µg/m1)  

CT cc NI NI NI NI 

CTA, NI 1,25 5,0 0,625 

*CMI:Concentração  Minima  de  (CT)  capaz de Inibir a Atividade Hemaglutinante 

NI: Não Inibiu a Atividade Hemaglutinante 



5.8.2 - Carboidratos da alga Agardhiella ramosissima 

Os carboidratos totais (CTAr  ) isolados conforme descrito no item 

4.11.1. apresentaram uma recuperação de 450 mg /g de alga seca. Os 

carboidratos totais de A. ramosissima (CT Ar ) foram utilizados em testes de 

inibição da atividade hemaglutinante presente nas algas C. cupressoides var. 

flabellata, Agardhiella ramosissima, Gracilaria cilindrica e Gracilaria 

domingensis, cromatografia de exclusão molecular em gel de Sepharose CL-

4B e também foram empregados em testes de atividade anti-coagulante. 

5.8.2.1 - Ensaios de Inibição da Atividade Hemaglutinante 

Como indicado na TABELA 06, os  CT  Ar  mostraram-se como 

potentes inibidores das atividades presentes nos extratos das algas 

Agardhiella ramosissima, Gracilaria cilíndrica e Gracilaria domingensis. A 

atividade hemaglutinante nos extratos de A. ramosissima foi inibida pelos  CT  

endógenos numa concentração  minima  de 1,25 tg / ml, enquanto que nas 

outras duas espécies , G. cilindrica e G. domingensis, a atividade foi também 

inibida nas concentrações mínimas de 5,0 e 0,625 ig / ml, respectivamente. 

Discutindo estes resultados, é curioso observar que na literatura 

ainda não existem relatos com relação ã atividade inibitória de carboidratos 

endógenos sobre a atividade hemaglutinante em algas. Como amplamente 

divulgado, a ação inibitória da atividade hemaglutinante presente em extratos 

de algas tem sido devida ã presença ao meio reacional de açúcares simples 

ou glicoproteinas adquiridos comercialmente a atividade hemaglutinante de 

lectinas de algas marinhas é sabidamente, preferencialmente, inibida por 

glicoproteinas tais como avidina ( p.ex.,lectina de Amansia multifida - COSTA, 

1995 ), manana de levedura ( p.ex., lectina de Meristiella echinocarpa - 

FARIAS, 1995 ), fetuina e mucina (p.ex., lectina de Cod/urn adherens - 
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ROGERS et ai.,1994) e fetuina e avidina (p.ex., Hypnea musciformis - 

SAMPAIO, 1992). Este novo dado revelou-se para nós de grande interesse 

com vistas à elucidação de problemas de ponta relacionados à lectinologia em 

geral. Um estudo mais detalhado destes carboidratos deverá constar de 

nossas metas mais prioritárias. 0 fracionamento destes carboidratos totais 

deverá nos mostrar que tipo de molécula está envolvida na ligação lectina-

açúcar. Segundo dados existentes na literatura com relação aos carboidratos 

totais de algas, seus componentes são bem representados por carboidratos 

sulfatados ou galactanos (LIAO et  al.  , 1996). 

5.8.2.2 - Cromatografia em Seharose CL-4B referente aos  CT  Ar 

Os carboidratos totais de A. ramosissima (  CT  Ar  ) foram submetidos 

a cromatografia de exclusão molecular com vistas a um fracionamento de seus 

componentes. A amostra foi eluida num único pico monitorado em 

espectrofotômetro a 490 rim. A coluna foi previamente calibrada pela 

passagem de  Blue  Dextran , MM. 2x106. De acordo com a FIGURA 08, os  CT  Ar 

foram eluidos logo após o  Blue  Dextran, o que demonstrou tratar-se de uma 

amostra rica em componentes de elevados pesos moleculares. A falta de um 

método de ensaio adequado á nossa disposição para a dosagem de 

carboidratos nos eluatos ( 3 ml/tubo), nos permitiu apenas a visualização de 

um único pico. A possibilidade de ter ocorrido um fracionamento da amostra 

aplicada na coluna, não pode ser descartada desde que o método de  Dubois  

empregado na dosagem de carboidratos nas frações eluidas é pouco sensível 

dosagem de carboidratos sulfatados. 0 método do Carbozol, especifico para 

dosagem de carboidratos sulfatados, tais como sulfato de condroitina, com 

certeza nos daria uma melhor resolução neste caso. 



5.8.2.3 - Ensaio de Atividade Anti-coagulante de (  CT  Ar  

A atividade anti-coagulante associada a carboidratos de algas 

marinhas foi inicialmente descrito por CHARGAFF et al.(1936). Em algas 

existem relatos de atividade anti-coagulante no extrato total aquoso da alga 

marinha verde Codium  fragile  ssp. tomentosoides. Mais recentemente, 

ROGERS et  al.,  1990 publicaram dados relacionados à detecção desta 

atividade em extratos aquosos de C.  fragile  ssp. atlanticum. Os componentes 

responsáveis por esta atividade parecem ser proteoglicanos com massas 

moleculares 1.8 x 106 daltons. 

Em nossos resultados foi observado que os  CT  Ar não apresentaram 

atividade anti-coagulante contra sangue de coelho, no entanto um outro tipo de 

atividade pode ser detectada. Trata-se da presença de atividade aglutinante 

(hemaglutinante) como mostrado na FIGURA 09 a, bec e que  sera  descrito 

no próximo item. 

5.8.2.4 - Atividade aglutinante de (  CT  A - ) 

A maioria das hemaglutininas são proteínas ou glicoproteinas com 

baixo teor de carboidratos, estando em suas porções peptidicas os respectivos 

sítios de ligação a açúcares (KOCOUREK, 1986). No entanto, mais 

recentemente KAKITA et al.,1997 relataram a presença de uma hemaglutinina 

de elevado peso molecular e resistente ao calor, em extratos da alga Gracilaria 

verrucosa . Esta hemaglutinina denominada H-GVH foi purificada por 

fracionamento com sulfato de amônio, seguido de cromatografias de troca 

iônica e filtração gel. Aprentando uma massa molecular de 480.000 Da, indicou 

conter grandes quantidades de hexoses e sulfatos, porém, baixos teores de 

proteína. 
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FIGURA 09 a - Controle positivo para coagulação (Sangue). 

Microscópio óptico  Nikon  AFX automático. Filme Agfa Copex  

Pan  12 ASA e papel  Kodak-F4 ou F3. Ocular 16. Objetiva 100. 
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FIGURA 09 c - Teste de Atividade Aglutinante referente aos  CT  da alga 

Agardhiella ramosissima (Sangue + CTN). 

Microscópio óptico  Nikon  AFX automático. Filme Agfa Copex  

Pan  12 ASA e papel  Kodak-F4 ou F3. Ocular 16. Objetiva 

100. 
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Em nosso trabalho, os carboidratos totais de A. ramosissima, exibindo 

atividade hemaglutinante, mostraram-se resistentes ao calor. Este resultado 

abriu nossos horizontes nesta  area  de pesquisa e muito teremos a fazer para 

chegarmos a maiores conclusões. Por exemplo, não sabemos se esta 

atividade apresenta especificidade por determinado tipo de eritrócito ( tratado 

enzimaticamente ou nativos), ou se há dependência por  cations  divalentes. 

Esta atividade seria inibida pelas glicoproteinas ou açúcares simples, 

normalmente empregados por nós em testes de inibição? 

Um outro ponto importante a ser abordado, seria com relação 

atividade hemaglutinante causada pela lectina (proteína) isolada da alga A. 

ramosissima. Esta proteína é inibida pelos  CT  Ar endógenos, presentes 

principalmente no extrato total, apresentando elevados teores de carboidratos 

extraídos. ik medida que o processo de purificação da lectina se encaminha, os 

títulos de hemaglutinação tornam-se mais elevados e através da dosagem de 

carboidratos nas frações purificadas, observou-se uma gradual diminuição da 

fração de carboidratos endógenos. Por outro lado, nos testes de inibição 

realizados neste trabalho com os  CT  Ar isolados, foi comprovada a inibição da 

atividade hemaglutinante não apenas em A. ramosissima, mas também em 

extratos das algas G. cilindrica e G. domingensis. Quem inibe quem? Os sítios 

de ligação as porções glicidicas na superfície das membranas dos eritrócitos 

parecem os mesmos para ambas as hemaglutininas. 

Estes dados sugerem que nos extratos aquosos da alga A. 

ramosissima estão presentes hemaglutininas de naturezas distintas: uma de 

natureza protéica, representada pela lectina com massa molecular aparente de 

29 KDa, e outra, possivelmente de natureza proteoglicana  (CT).  Mais estudos 

deverão ser desenvolvidos para o esclarecimento e ampliação dos resultados 

apresentados neste trabalho de monografia. 



6- CONCLUSÕES 

1. Os dados de análise elementar da alga Caulerpa cupressoides var 

flabellata, mostraram que o teor de carboidratos (43%) 6 aproximadamente 

duas vezes aquele observado para proteína bruta; 

2. Dos estudos de isolamento e purificação da lectina de Caulerpa 

cupressoides var flabellata pode-se concluir que: 

- A lectina de Caulerpa cupressoides var flabellata foi melhor extraída em 

tampão fosfato 0,02 M  pH  7,0, sob agitação durante 3 horas a 25 °C; 

- Os estudos cinéticos da atividade hemaglutinante de Caulerpa cupressoides 

var flabellata mostraram que os ensaios conduzidos á temperatura 

ambiente foram mais adequados aos nossos estudos; 

- A fração rica em proteína F0/60, encerrando 45,7 de proteína e com toda a 

atividade hemaglutinante, foi empregada nas etapas posteriores de 

purificação da lectina; 

- A atividade hemaglutinante mostrou-se resistente a uma ampla faixa de  pH,  e 

não apresentou requerimentos por cátions divalentes; 

- 0 AG' de ativação do processo de desnaturação da fração rica em proteína 

responsável pela atividade hemaglutinante foi de 24,67 Kcal / mol; 

- A atividade hemaglutinante foi inibida pelos açúcares D(+) rafinose (6,25 

mM), D-galactose  (25 mM) e lactose (12,5 mM). As glicoproteinas, avidina, 

fetufna,  egg white  e manana de levedura, não foram capazes de inibir a 

atividade hemaglutinante; 
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- A cromatografia de afinidade em coluna de goma de  Guar  foi eficiente no 

fracionamento e parcial purificação da lectina de Caulerpa cupressoides var 

flabellata. O PII-Guar, eluido com D-galactose  0,05 M, encerrava toda a 

atividade hemaglutinante; 

- Os estudos eletroforéticos em PAGE-SDS mostraram urna purificação parcial 

da lectina de Caulerpa cupressoides var flabellata apresentando duas 

bandas difusas de massas moleculares aparentes de 69 kDa e 59 KDa. 

- PH-Guar  corespondendo a um rendimento de 0,32% apresentou uma 

purificação de 154 vezes. 

3. Dos estudos comparativos dos carboidratos totais isoladas da alga Caulerpa 

cupressoides var flabellata e Agardhiella ramosissima foi possível: 

- Os  CT  de Caulerpa cupressoides var flabellata apresentaram um rendimento 

de 370 mg / g de alga seca e não foram capazes de causar inibição da 

atividade hemaglutinante dos extratos das algas C cupressoides var. 

flabellata, Agardhiella ramosissima, Grad/aria cilíndrica e Gracilaria 

domingensis; 

- Os  CT  de Caulerpa cupressoides var flabellata não apresentaram atividade 

anti-coagulante; 

- Quanto aos  CT  de Agardhiella ramosissima observamos que estes 

apresentaram uma recuperação de 450 mg / g de alga seca; 

- CT  de Agardhiella ramosissima inibiu a atividade hemaglutinante presente 

nos extratos de Agardhiella ramosissima (inibição endógena), Gracilaria 

cilindrica, Grad/aria domingensis; 
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- Os  CT  de Agardhiella ramosissima foram submetidos ao fracionamento em 

coluna de Sepharose CL-4B, porém foram eluidos em apenas um único 

pico; 

- Os  CT  de Agardhiella ramosissima não apresentaram atividade anti-

coagulante frente a eritrócitos nativos de coelho; 

- CT  de Agardhiella ramosissima apresentaram atividade hemaglutinante frente 

a eritrócitos de coelho; 

- A  atividade  hemaglutinante de CT de Agardhiella ramosissima 6 

termoresistente; 

- Um estudo mais aprofundado dos  CT  de Agardhiella ramosissima deverá ser 

realizado numa próxima etapa para uma melhor elucidação dos resultados 

apresentados no presente trabalho. 
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