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RESUMO 
 
 
Os polissacarídeos sulfatados compõem um grupo complexo de 

macromoléculas com uma gama de importantes atividades biológicas, incluindo 

atividade antiviral, anticoagulante, antiproliferativa, antitumoral e antioxidante. 

Esses polímeros aniônicos são amplamente distribuídos em tecidos de 

vertebrados e algas. As algas marinhas são as fontes, não-mamíferas, mais 

abundantes de polissacarídeos sulfatados na natureza. Os mais conhecidos 

extraídos de algas vermelhas são homogalactanas, chamadas de 

carragenanas, e de algas marrons são homo ou heteropolissacarídeos, 

chamadas de fucanas e fucoidanas, respectivamente, e os polissacarídeos 

sulfatados de algas verdes são compostas por polissacarídeos contendo 

galactose, glicose, arabinose e/ou ácido glucurônico. Há poucos estudos 

descrevendo a presença de polissacarídeos sulfatados em algas verdes. No 

presente estudo, o extrato total de polissacarídeos da alga verde Codium 

isthmocladum foi obtido através de digestão proteolítica, e fracionado por 

precipitação sequencial com acetona resultando em cinco frações (F0,3V; 

F0,5V; F0,7V; F0,9V e F1,2V). O teste de atividade anticoagulante de aPTT 

mostrou que F0,5V desempenhou alta atividade anticoagulante. Esta foi, 

posteriormente, fracionada por cromatografia de troca-iônica em sete 

polissacarídeos: F0,3M; F0,5M; F0,7M; F1,0M; F1,5M; F2,0M e F3,0M. Os 

polissacarídeos eluídos com F2,0M e F3,0M migraram como um único 

componente eletroforético. Não foi detectada contaminação protéica. Análises 

químicas mostraram que F2,0M e F3,0M são compostas por galactose. Esses 

polissacarídeos foram submetidos ao teste de aPTT, e mostraram alta 

atividade anticoagulante com atividade maior que Clexane®. Ambas 

apresentaram um efeito dose-dependente. Análises estruturais de F2,0M e 

F3,0M mostraram que elas são homopolímeros ramificados constituídos de β-

D-Galactopiranoses unidas por ligações β-1,6 (predominante) e β-1,3. Alguns 

resíduos de galactose apresentam sulfatação em C4 ou em C6, e algumas 

galactoses em posição não redutora apresentam piruvatação na forma de 3,4-

O-(1’-carboxi)etilideno, cetal cíclico com cinco membro.  

 

Palavras chave: Homogalactana, aPTT, Chlorophyta,  β-D-Galactopiranose. 
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ABSTRACT 

 
Sulfated polysaccharides comprise a complex group of macromolecules with a 

range of important biological activities, including antiviral, anticoagulant, 

antiproliferative, antitumoral and antioxidant activity. These anionic polymers 

are widely distributed in tissues of vertebrates and algae. Seaweeds are the 

sources, non-mammalian, most abundant sulfated polysaccharides in nature. 

The best known extracted from red algae are homogalactans, called 

carrageenan, and those from brown algae are homo or heteropolysaccharides, 

called fucans and fucoidan, respectively, and sulfated polysaccharides of green 

algae are composed of polysaccharides containing galactose, glucose, 

arabinose and/or glucuronic acid. There are few studies describing the 

presence of sulfated polysaccharides in green algae. In this study, the total 

extract of polysaccharides of the green alga Codium isthmocladum was 

obtained by proteolytic digestion and fractionated by sequential precipitation 

with acetone resulting in five fractions (F0.3V, F0.5V, F0.7V, F0.9V and F1.2V). 

Anticoagulant activity of aPTT showed that F0.5V exhibited high anticoagulant 

activity. This fraction was then fractionated by ion exchange chromatography in 

seven polysaccharides: F0.3M, F0.5M, F0.7M, F1.0M, F1.5M, F2.0M and 

F3.0M. The polysaccharides eluted with F2.0M and F3.0M migrated as a single 

electrophoretic component. Protein contamination was absent. Chemical 

analysis showed that F2.0M and F3.0M are composed of galactose. These 

polysaccharides were tested using the aPTT and showed high anticoagulant 

activity with activity greater than Clexane ®. Both showed a dose-dependent 

effect. Structural analysis of F2.0M and F3.0M showed that they are branched 

homopolymers consisting of β-D-galactopyranose linked by links β-(1→3,6)- 

(predominant), β-(1→6) and β-(1→3). Some residues of galactose are sulfated 

in C4 or C6, and some galactose residues in non-reducing position present 

pyruvate in the form of 3,4-O-(1'-carboxy)-ethylidene, a five membered cyclic 

ketal. 

 

Keywords: Homogalactan. aPTT assay. Chlorophyta. β-D-Galactopyranose. 
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1. INTRODUÇÃO 
    

1.1 Algas verdes pertencentes ao gênero Codium 

 

O gênero Codium é exclusivamente marinho, constituído por 125 espécies, 

que se distribuem em todos os mares, com exceção das regiões polares 

(PEDROCHE; SILVA; CHACANA, 2002). Popularmente, seus representantes 

são denominados como “espaguete do mar” (spaghetti grass), “dedos de 

homens mortos” (dead man’s fingers), “erva daninha japonesa” (japanese 

weed) e “ladrão de ostras” (oyster thief) (TROWBRIDGE, 1998).  

Os representantes do referido gênero ocorrem desde a franja do mesolitoral 

até regiões mais profundas (200 m), fixando-se a vários tipos de substratos, 

como rochas, raízes de mangue, conchas velhas e vivas de moluscos como 

ostras e mexilhões, cascos de barcos, entre outros (PEDROCHE; SILVA; 

CHACANA, 2002).  

O gênero caracteriza-se por apresentar talo multiaxial, de consistência 

esponjosa (GRAHAM; WILCOX, 2000), em que os filamentos cenocíticos se 

entrelaçam formando um corpo vegetal macroscópico de forma definida (Figura 

01). Seus representantes possuem hábito ereto ou prostrado, com marcada 

diversidade morfológica, podendo apresentar talo aplanado, pulvinado, 

digitiforme, globular, petalóide, membraniforme ou cilíndrico. Além disso, os 

ramos podem ser livres ou anastomosados (PEDROCHE, 2001).  

A região medular é densamente entrelaçada por filamentos cilíndricos, que 

se alargam na extremidade originando os utrículos, caracterizando a camada 

cortical (Figura 01). Os utrículos estão dispostos radialmente, portando longos 

pêlos hialinos e caducos (VAN DEN HOEK; MANN; JAHNS, 1995; GRAHAM; 

WILCOX, 2000; PEDROCHE, 2001). A parede celular é constituída 

principalmente por monossacarídeo (β-1,4 D-manose) ou pelo polissacarídeo 

arabinogalactana sulfatada e não por celulose (VAN DEN HOEK; MANN; 

JAHNS, 1995; GRAHAM; WILCOX, 2000). O gênero é homoplastídico (VAN 

DEN HOEK; MANN; JAHNS, 1995; BOLD; WYNNE, 1985) com numerosos 

cloroplastos discóides sem pirenóides, situados nos utrículos (GRAHAM; 

WILCOX, 2000).  
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Figura 01. Desenho esquemático de um representante do gênero Codium (corte transversal do talo, adaptado de 

Verbruggen, 2007). 

 

 

Quanto à importância econômica, algumas espécies são utilizadas como 

fonte de alimento para moluscos cultivados na Califórnia (USA) 

(VERBRUGGEN et al., 2007). Esses mesmos autores também afirmam que 

espécies de Codium são consumidas por seres humanos, entretanto não há 

maior detalhamento sobre o assunto nesse artigo nem em outros que foram 

pesquisados durante a produção deste texto. Além disso, apesar de ainda não 

serem utilizadas como fontes de matéria prima, há um grande potencial 

biotecnológico para as algas desse gênero, pois é grande o número de 

publicações que ressaltam a presença de moléculas bioativas na composição 

de algas do gênero Codium, tais como: glicoconjugado com atividade 

anticoagulante (MATSUBARA et al., 2000), enzima com atividade fibrinolítica 

(MATSUBARA et al., 1999), polissacarídeos sulfatados com atividade 

anticoagulante (COSTA et al., 2010) lipídeos com atividade antibiótica 

(SPAVIERI et al., 2009), compostos fenólicos com atividade antioxidante 

(CELIKLER et al., 2009). 
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No gênero Codium, alguns representantes são considerados verdadeiras 

pragas em vários habitats marinhos da região temperada, devido ao grande 

potencial invasor, dada a sua rápida propagação e crescimento (RANUS, 1971; 

BÉGIN; SCHEIBLING, 2003; CHAVANICH et al. 2006). Cita-se como exemplo, 

C. fragile, nativa do Japão, sendo considerada a espécie mais invasiva do 

mundo. Ela foi introduzida em várias partes do mundo e atualmente, além da 

Ásia, é encontrada na Europa, costa leste e oeste da América do Norte, 

Austrália, Nova Zelândia e África do Sul (TROWBRIDGE, 1998; PRINCE; 

TROWBRIDGE, 2004). Essa espécie também tem gerado grandes impactos 

econômicos sobre as indústrias de moluscos e ostras em Massachussets 

(USA). Seu efeito nocivo se dá quando o peso da alga ultrapassa o peso do 

hospedeiro (molusco ou ostra), ambos boiarão e serão transportados pelas 

correntes e marés (RANUS, 1971).  

A maioria dos representantes de Codium encontra-se distribuída na zona 

temperada e subtropical de vários países como o Japão (19 espécies), África 

do Sul (19 espécies), Austrália (18 espécies) e na costa do Pacífico do México 

(13 espécies) (GOFF et al., 1992; PEDROCHE, 2001; PEDROCHE; SILVA; 

CHACANA, 2002). Na flora tropical e subtropical do Atlântico Ocidental, está 

representado por 11 espécies infragenéricos (WYNNE, 2005). No Brasil estão 

registradas as seguintes espécies: C. decorticatum (Woodw.) M. Howe, C. 

intertextum Collins & Herv., C. isthmocladum Vickers, C. profundum Silva & 

Chacana, C. repens P. Crouan ex Vickers, C. spongiosum Harv., C. taylorii P. 

C. Silva e C. tomentosum Stackhouse (OLIVEIRA FILHO, 1977; PEREIRA et 

al. 2002a, CHACANA et al. 2003, YONESHIGUE-VALENTIN et al., 2006; 

PEREIRA et al., 2007). 

 

1.2 Alga verde Codium isthmocladum 

 

A alga verde C. isthmocladum, objeto de estudo deste trabalho, é 

caracterizada por apresentar talo ereto, coloração verde-oliva, com até 20 cm 

de altura, se fixar ao substrato por um apressório basal discóide, possuir 

ramificação predominantemente dicotômica regular, podendo ser espaçada ou 

curta, sendo os ramos cilíndricos, ramificados até a décima segunda ordem. 

Filamentos medulares incolores medindo cerca de 30 µm de diâmetro, com 
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espessamento lenticular de, aproximadamente 27 µm são característicos em C. 

isthmocladum, assim como, utrículos individuais, clavados, cilíndricos, 

raramente piriformes, com aproximadamente 193 µm de diâmetro e 

aproximadamente 623 µm de comprimento. Os ápices destes utrículos são 

arredondados, truncados, espessados e lamelados, medindo por volta de 42 

µm de espessura e abaixo deles se encontram pêlos ou cicatrizes de pêlos, 

que se distanciam entre si por aproximadamente 68 µm. Gametângios 

distribuídos de 1 a 2 por utrículos, ovóides, lanceovóides a fusiformes, medindo 

aproximadamente 83 µm de diâmetro e cerca de 199 µm de comprimento, 

distando em torno de 237 µm do ápice do utrículo (SILVA, 1960) (Figura 01).  

 

1.3 Polissacarídeos sulfatados de algas  

 

Os polissacarídeos sulfatados (PS) de algas são uma classe de compostos 

que contém grupamentos sulfato hemi-éster ligados covalentemente a seus 

resíduos monossacarídicos. O grau de substituição pode variar bastante, mas 

sempre confere aos polissacarídeos em questão, caráter negativo. Essa 

propriedade permite aos PS se associarem a diversas moléculas básicas, 

incluindo proteínas ou regiões básicas de proteínas (BECKER et al., 2007). Os 

PS possuem algumas funções em seus tecidos de origem, tais como 

manutenção do equilíbrio higroscópico e apresentam frequentemente uma 

estrutura heterogênea, o que torna muito difícil a determinação das 

características estruturais sutis que cada polissacarídeo pode apresentar 

(MULLOY, 2005). Além disso, muitas vezes, não é possível diferenciar se o 

papel em processos fisiológicos desempenhados pelos PS resulta de 

interações não-específicas entre os PS e regiões básicas de moléculas, 

principalmente proteínas, ou se este papel fisiológico é consequência de sutis e 

específicas estruturas encontradas em cada polissacarídeo (JONES; YAZZIE; 

MIDDAUGH, 2004) ou é um somatório das duas alternativas anteriores. 

Os diversos estudos de purificação e caracterização estrutural dos PS de 

algas sempre estiveram intimamente relacionados com as propriedades 

farmacológicas apresentadas por esses compostos, o que leva a um 

conhecimento estrutural restrito desses polímeros, pois aqueles que não 

apresentaram atividades nos estudos são na maioria das vezes descartados 
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em detrimento dos que possuíam potencial farmacológico (ROCHA et al., 

2005a;2005b). Contudo, o conhecimento adquirido até o momento levou vários 

pesquisadores a fazerem uma constatação: as algas marinhas de diferentes 

táxons sintetizam diferentes polissacarídeos (SHANMUGAM; MODY, 2000; 

HAYAKAWA et al., 2000; ROCHA et al., 2006): as algas vermelhas 

(Rhodophytas) sintetizam homo e heterogalactanas sulfatadas (SOUZA et al., 

2007); as algas marrons sintetizam homo e heteropolímeros de fucose, 

conhecidos como fucanas e fucoidanas, respectivamente (ROCHA et al., 2006; 

LI et al., 2008); nas algas verdes (Chlorophyta) há uma maior heterogeneidade 

de PS, sendo estes compostos de arabinose, glicose, xilose, galactose, 

manose, rhamnose e/ou ácido glucurônico (HAYAKAWA et al., 2000; 

MATSUBARA, 2004). 

 Os PS de algas vermelhas e marrons são os mais amplamente estudados, 

por outro lado, comparativamente, há poucos relatos sobre os polissacarídeos 

sulfatados de algas verdes (MAO et al., 2006). Contudo, alguns estudos vêm 

mostrando que PS extraídos de algas verdes apresentam grande potencial 

farmacológico, tais como: atividade anticoagulante (FARIAS, 2006; 

HAYAKAWA et al., 2000), anti-herpética (GHOSH et al., 2004), indução da 

agregação plaquetária (CIANCIA et al., 2007), gastroprotetor (HWANG et al., 

2008) antioxidante (QI et al., 2005), anti-inflamatória (GUZMAN et al., 2003; 

YUAN; WALSH, 2006), imunomodulatória (GUZMAN et al., 2003), 

antiproliferativa (YUAN; WALSH, 2006).  

 

1.4 Polissacarídeos sulfatados extraídos do gênero Codium 

 

 As algas marinhas pertencendo à classe Chlorophyta são amplamente 

distribuídas nas águas costeiras. Destacando-se aquelas pertencentes aos 

gêneros Caulerpa, Ulva e Codium, que vêm atraindo a atenção de 

pesquisadores para seus polissacarídeos sulfatados e suas respectivas 

atividades. Para compreender melhor as atividades dos polissacarídeos 

sulfatados é necessária uma descrição detalhada de sua estrutura. Apesar da 

grande complexidade dessas moléculas, são poucas as caracterizações 

estruturais. Alguns trabalhos interessantes foram publicados descrevendo a 

estrutura das ulvanas, heteroglucanas sulfatadas, extraídas de algas do gênero 



Introdução                                                                                                                             28 
                                                                                                                                                                                                                     

Diego de Araujo Sabry 

Ulva (LAHAYE; BRUNEL; BONNIN, 1997; ROBIC et al., 2009). Por outro lado, 

a estrutura dos polissacarídeos de diversas outras espécies está longe de ser 

detalhadamente caracterizada. No gênero Codium já foi relatada a presença de 

glucana sulfatada, arabinana sulfatada, galactana sulfatada, arabinogalactana 

sulfatada e galactana piruvatada e sulfatada em Codium fragile (OHTA et al., 

2009) e Codium vermilara (CIANCIA et al., 2007; ESTEVEZ et al., 2009). 

Também foi relatada a presença de arabinana sulfatada e arabinogalactana 

sulfatada em Codium dwarkense (SIDDHANTA et al., 1999); e ainda, foi 

relatada a presença de arabinanas sulfatadas em Codium divaricatum, C. 

adhaerence e C. latum (HAYAKAWA et al., 2000) e a presença de galactanas 

sulfatadas em Codium cylindricum e galactanas sulfatadas e piruvatadas em 

Codium yezoense (BILAN et al., 2007) e Codium isthmocladum  (FARIAS et al., 

2008). Outros autores direcionam seus estudos para as propriedades 

biológicas desses polissacarídeos extraídos de Codium sp. Muitas dessas 

atividades se assemelham àquelas atribuídas a polissacarídeos de algas de 

outros gêneros (ver tópico 1.3). Destaca-se aqui, para o gênero Codium, as 

atividades: anticoagulante (MATSUBARA et al., 2001), anti-angiogência 

(MATSUBARA et al., 2003), antioxidante (COSTA et al., 2010) e 

antiproliferativa (COSTA et al., 2010; SABRY, 2008). 

 

1.5 Galactanas sulfatadas extraídas do gênero Codium 

 

Recebe a denominação de galactana, aquele polissacarídeo que 

apresenta galactose como monossacarídeo predominante em sua estrutura. As 

galactanas sulfatadas estão entre os polissacarídeos sulfatados mais 

abundantes encontrados na natureza. Eles ocorrem em altas concentrações 

nas algas vermelhas (SILVA, 2010), em algumas espécies de algas verdes 

(COSTA, 2010), no molusco Pomacea lineata (CRUZ et al., 2010), no ouriço-

do-mar Glyptocidaris crenularis (CASTRO et al., 2009) e em angiospermas 

marinhas (AQUINO et al., 2005) (Tabela 01). Nesse panorama as algas do 

gênero Codium vêm se destacando, pois apesar dos trabalhos não se deterem 

especificamente na busca de galactanas sulfatadas, e sim se concentrarem na 

busca de polissacarídeos com potencial biotecnológico/farmacológico, eles 

vêm evidenciando a presença de diferentes galactanas sulfatadas em várias 
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algas desse gênero (BILAN et al., 2007; CIANCIA et al., 2007 FARIAS et al., 

2008; ESTEVEZ et al., 2009; OHTA et al., 2009). 

 Até o presente momento foram publicados apenas quatro trabalhos 

descrevendo a estrutura de galactanas sulfatadas extraídas do gênero Codium: 

Codium fragile (OHTA et al., 2009), C. vermilara (CIANCIA et al., 2007), C. 

yezoense (BILAN et al., 2007), e C. isthmocladum (FARIAS et al., 2008). Esses 

trabalhos mostram que as espécies desse gênero sintetizam galactanas 

sulfatadas, porém com características estruturais peculiares a cada espécie 

(Tabela 01). E apenas Ohta e Ciancia exploraram o potencial biológico dessas 

galactanas, avaliando atividade antiviral e anticoagulante, respectivamente.  

 Na tabela 01 estão relacionadas as galactanas sulfatadas e/ou 

piruvatadas obtidas de algas verdes do gênero Codium, do molusco Pomacae 

lineata, do ouriço Glyptocidaris crenularis e da angiosperma marinha Ruppia 

maritima. A tabela contém as principais características dessas galactanas, 

como a composição monossacarídica, tipo de ligação, teor de sulfato e de 

piruvato e peso molecular (PM). O massa molecular dessas galactanas variam 

de 11 kDa (C. fragilea) a 2.500 kDa (P. lineata). Com relação à composição, 

todas as galactanas listadas apresentam galactose como monossacarídeo 

principal, podendo apresentar outros monossacarídeos em sua estrutura, como 

arabinose (C. fragile e C. vermilara) e n-acetilglucosamina (P. lineata). O tipo 

de ligação presente em todas as galactanas listadas é β-1,3, podendo 

apresentar também ligações β-1,6 (P. lineata) ou α-1,4 (R. maritima) e 

ramificações do tipo β-1,6 (C. fragile, C. yezoense, C.isthmocladum). Todas as 

galactanas presentes na tabela apresentam grupamento sulfato em sua 

estrutura, esse sulfato encontra-se, na maioria dessas galactanas, na posição 

C4, porém pode acontecer também nas posições C2 e C6. Assim como o 

grupamento sulfato, o grupamento piruvato está presente na estrutura da 

maioria dessas galactanas, com exceção das espécies G. crenularis e R. 

maritima. Na maioria das galactanas do gênero Codium na tabela, o piruvato é 

encontrado na forma de 3,4-O-(1´-carboxi)etilideno, um cetal cíclico com cinco 

membros, com exceção de C. yezoense e P. lineata que apresentam o piruvato 

ligado a C4 e C6.  
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Tabela 01. Relação das características químicas de galactanas encontradas em diversas 

espécies 

 

Espécies 
Composição 

Monossacarídica 

Tipo de 

Ligação 

Sulfato 

(%) 

Posição 

do 

Sulfato 

Piruvato 

(%) 

Posição 

do 

Piruvato 

PM 

(kDa) 

Codium fragile
a Gal:Arab (3:1) 1,3 20,3 C4 5 3,4 11 

Codium vermilara
b
 Gal:Arab (1:1) 1,3 30,4 C4 1,4 3,4 66 

Codium fragile
c Gal 1,3 (1,6) 11 C4 12,3 3,4 140 

Codium yezoense
d
 Gal 1,3 (1,6) 28 C4 15 4,6 nd 

Codium isthmocladum
e
 Gal 1,3 (1,6) nd C4 (C6) nd 3,4 14 

Pomacae lineata
f
 Gal:NAcGlu 1,3-1,6 nd C4 (C6) 0,5 4,6 2.500 

Glyptocidaris crenularis
g
 Gal 1,3 nd C2 - - 500 

Ruppia maritima
h
 Gal 1,3-1,4 10,3 C2-C4 - - nd 

 

a ,b = Ciancia, 2007; c = Ohta, 2009; d = Bilan, 2007; e = Farias, 2008; f = Cruz, 2010; g = Castro, 2009; h = Aquino, 2005; 

PM = peso molecular; nd = não descrito; Gal = galactose; Arab = arabinose; NAcGlu = N-Acetilglucosamina. 

 

Apesar da ocorrência de estudos propondo a estrutura de galactanas 

sulfatadas de algas verdes do gênero Codium e de artigos descrevendo 

atividades biológicas para galactanas deste gênero, ainda não há relatos 

publicados que descrevam correlação entre estrutura e atividade 

farmacológica. 

 
1.6 Relação entre estrutura e atividade anticoagulante das galactanas 
sulfatadas 
 

Com o crescimento das pesquisas de prospecção de polissacarídeos 

como novos fármacos, surgiu a necessidade não só de testar se determinado 

polissacarídeo apresenta uma determinada atividade farmacológica, mas 

também surgiu a necessidade de compreender como essa atividade é 

desempenhada. O grande desafio de se trabalhar com polissacarídeos 

sulfatados é propor sua estrutura. Isso é devido muito à complexidade dessas 

moléculas. E ainda mais desafiador é correlacionar a estrutura desse 

polissacarídeo com alguma atividade farmacológica que ele possa 

desempenhar como, por exemplo, a atividade anticoagulante.  

 Alguns trabalhos relacionam somente o peso molecular e o grau de 

sulfatação com a atividade anticoagulante dos polissacarídeos sulfatados. A 

presença do sulfato é indiscutível para interação com proteínas responsáveis 
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pelo processo de coagulação, como mostram alguns trabalhos (MULLOY, 

2005). Fucanas, polissacarídeos sulfatados contendo α-L-fucose, de mesmo 

peso molecular apresentaram maior atividade anticoagulante em testes de 

inibição de trombina por co-fator II da heparina (HC-II), quando continham 

maior grau de sulfatação (NISHINO; NAGUMO, 1992). E quando esse grau de 

sulfatação era menor que 20%, em fucanas de baixo peso molecular de 

Ascophyllum nodosum, a atividade anticoagulante foi nula (HAROUN-

BOUHEDJA et al., 2000). Porém essa densidade de carga pela presença do 

sulfato, isoladamente, não é determinante para que um polissacarídeo 

apresente atividade anticoagulante (PEREIRA et al., 2002b). Além da 

distribuição de sulfato foi observado que as galactanas precisam apresentar 

cadeias maiores que a heparina para inibirem o processo de coagulação, isso 

indica que cada polissacarídeo forma um complexo particular com proteases 

plasmáticas (MELO et al., 2004). Outra característica estrutural importante é a 

ligação glicosídica, sendo β-1,3 e β-1,4 as mais relevantes para a observação 

da atividade anticoagulante. Contudo a espécie monossacarídica não influencia 

a atividade (CHAIDEDGUMJORN, 2002). 

 

1.7 Galactanas de Codium isthmocladum 

 

 Há alguns anos, polissacarídeos sulfatados da alga verde Codium 

isthmocladum vêm sendo objetos de estudo de um único grupo de 

pesquisadores, que atualmente se encontra no laboratório Biotecnologia de 

Polímeros Naturais, do Depto. de Bioquímica, da UFRN. Este grupo 

demonstrou que é possível obter cinco frações ricas em polissacarídeos 

sulfatados através de um fracionamento sequencial com acetona do extrato 

bruto rico em polissacarídeos. Estas frações foram denominadas de F0,3V; 

F0,5V; F0,7V; F0,9V e F1,2V (FARIAS et al., 2008). 

 Farias e colaboradores confirmaram a presença de polissacarídeos 

sulfatados nas frações cetônicas por diversas técnicas, como eletroforese em 

gel de agarose (Figura 02). A composição monossacarídica dessas frações 

também foi mostrada por esses autores: galactose, manose e arabinose foram 

encontradas em todas as frações, contudo suas proporções entre as frações 

não foi semelhante, F0,3V e F0,5V apresentaram arabinose como constituinte 
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em maior quantidade, já em F0,7V e F0,9V manose foi majoritária, porém a 

quantidade de galactose foi semelhantes à de manose. Em F1,2V a quantidade 

de arabinose foi bem maior do que a dos demais açúcares (Tabela 02) 

(FARIAS, 2006).  

 Ensaios de atividade anticoagulante mostraram que as frações F0,9V e 

F0,5V eram, respectivamente, as que apresentavam a primeira e a segunda 

melhores atividades (FARIAS, 2006). A fração F0,9V foi submetida a 

purificação por cromatografia de troca iônica e assim foi obtida uma população 

de β-homogalactanas, que foi dividida em sub-populações de galactanas 

sulfatadas denominadas de Gal1 e Gal2. Estas são estruturalmente 

semelhantes, a diferença entre elas está no fato de Gal2 ser mais sulfatada 

que Gal1. Análises estruturais mostraram que elas são compostas por 

unidades de galactose sulfatadas na posição 4 e unidas por ligações β-1,3. 

Porém, algumas unidades podem ser sulfatadas ou substituídas na posição 6. 

Piruvato também foi identificado em alguns resíduos, este forma um anel 

externo a galactose ligando-se aos seus carbonos 3 e 4 (FARIAS et al, 2008). 

 F0,5V foi submetida à purificação de seus polissacarídeos sulfatados e 

caracterização parcial destes. Duas homogalactanas foram purificadas, e 

apresentaram atividade antiproliferativa frente a linhagens celulares HeLa, 

PC3, Panc1 e HL60 in vitro (SABRY, 2008). Contudo, suas estruturas não 

foram determinadas nem sua atividade anticoagulante. 
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TABELA 02. Analise química e relações molares dos açúcares e do sulfato presentes nas frações 

cetônicas da alga Codium isthmocladum 

Frações Açúcar total 
% 

Proteína  
% Galactose1 Manose1 Arabinose1 SO3Na2 

F 0,3V 14,4 0,6 1 0,5 2,0 2,0 

F 0,5V 44,7 1,3 1 5,0 8,5 3,0 

F 0,7V 47,3 1,5 1 1,2 0,1 0,4 

F 0,9V 56,9 1,1 1 1,2 0,2 0,5 

F 1,2V 16,8 0,8 1 5,6 0,5 1,0 

1 relação molar de açúcar, tendo a galactose como referência 
2 relação molar sulfato/açúcar (soma dos monossacarídeos) 
Tabela retirada de Farias, 2006 
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                  CRU     0,3V     0,5V    0,7V      0,9V      1,2V               

+ 

Or 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez que Farias (2006) demonstrou que a fração cetônica F0,5V 

apresentou uma alta atividade anticoagulante, seria importante isolar os 

polissacarídeos presentes na mesma fração e avaliá-los individualmente para 

identificar o polissacarídeo anticoagulante, e então caracterizá-lo química e 

estruturalmente esse polissacarídeo anticoagulante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02. Comportamento eletroforético das frações cetônicas da alga Codium isthmocladum (Farias, 2006). Alíquotas de 
5µl (50µg) das frações provenientes do fracionamento com acetona foram aplicadas em laminas de agarose em tampão PDA 
0,05 M, pH 9,0. Após precipitação com CETAVLON as laminas foram coradas com azul de toluidina. CRU, extrato bruto de 
polissacarídeos; Or, origem. (Figura extraída de Farias, 2006) 
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Diante do exposto nossos objetivos foram: 

 

 

Objetivo Geral: 

 

• Purificar e caracterizar estruturalmente polissacarídeos sulfatados com alta 

atividade anticoagulante da alga verde Codium isthmocladum; 

 

Objetivos específicos: 

 

• Obter um extrato rico em polissacarídeos da alga verde C. isthmocladum e 

a partir dele, utilizando a metodologia descrita por Farias (2006), fracionar este 

extrato e obter a fração F0,5V; 

 

• Purificar os polissacarídeos presentes na fração F0,5V;  

 

• Caracterizar quimicamente e estruturalmente esses polissacarídeos; 

 

• Avaliar a atividade anticoagulante desses compostos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais 

 

3.1.1 Material Biológico 

 

i) Alga Marinha 

  Para este estudo foi escolhida a alga marinha Codium isthmocladum 

Vickers (Chlorophyta, Cordiaceae (Fig 03). 

 

Gênero: Codium  

         Espécie: Codium isthmocladum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03. Visão geral da alga marinha verde Codium isthmocladum. 

(http://www.mariculturetechnology.com/images/Codium.jpg) 

 

Codium isthmocladum foi coletada em local de fácil acesso, na Praia de 

Pirambúzios (6ºL/35ºS), litoral sul do Estado do Rio Grande do Norte, 

observando-se marés entre 0,0-0,3m e temperatura no intervalo de 25°C a 

32°C. O material coletado foi armazenado em sacos plásticos e levado ao 

laboratório onde, foi descontaminado de incrustações calcárias, epífitas e 

pequenos invertebrados com água corrente. Após descontaminação, o material 

foi desidratado em estufa aerada a 50°C, triturado em liquidificador 
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convencional e submetido à maceração com dois volumes de álcool etílico 96° 

durante 24 horas, para retirada de contaminantes lipídicos e pigmentos. 

Decorrido este período, o material foi seco à temperatura ambiente e o 

resultante deste processo denominado, pó delipidado (LEITE et al., 1998). 

 

3.1.2 Outros materiais 

 

i) Reagentes 

• 1,3 diamino propano, da Aldrich Chemical Co. Inc. (Milwake, WI, EUA). 

• Acetona, metanol, etanol, acetato de etila, piridina, álcool isopropílico e CTV 

da CRQ (Diadema – SP). 

• Ácido acético, cloreto de sódio da VETEC (Rio de Janeiro – RJ). 

• Ácido sulfúrico, ácido clorídrico da QEEL (São Paulo – SP). 

• Agarose da Bio Agency (São Paulo – SP). 

• Álcool 96º, da Sertanejo (Natal – RN). 

• Azul de toluidina, óxido de deutério, piruvato de sódio, vermelho de cresol, 

coomasie blue R 250, D-galactose, D-glicose, D-manose, D-arabinose, ácido 

D-glucurônico, D- xilose e L-fucose da Sigma Chemical Company (St. Louis, 

MO, EUA). 

• Maxatase (protease alcalina P 126), da BIOCON do Brasil Industrial Ltda ( Rio 

de Janeiro, RJ, Brasil). 

• Meio DMEM da CUTILAB, Campinas-SP 

• Resina de troca-iônica Lewatite da Bayer, gentilmente cedida por Açúcar 

Guarani S/A (Olímpia, São Paulo, lote AD001, safra 95/96. 

• MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) da 

Invitrogen (Carlsbad, Califórnia, USA) 
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Todos os demais materiais e reagentes utilizados foram da melhor 

qualidade disponível. 

ii) Aparelhos 

• Agitador orbital modelo 255-B da FANEM Ltda (São Paulo, SP, Brasil); 

• Banhos e estufas de temperatura controlável da FANEM Ltda (São Paulo, SP, 

Brasil); 

• Câmara para eletroforese em gel de agarose, modelo desenvolvido por 

Jaques (1968) (Técnica Permatron Ltda., São Paulo, SP, Brasil); 

• Centrífuga refrigerada CR21 da Hitachi Koki Co. Ltda. (Tóquio, Japão); 

• Espectrofotômetro Femto 700 plus da Femton Ind. Com. Instrumentos Ltda 

(São Paulo, Sp, Brasil); 

• Cromatógrafo a gás (CG) Varian; 

• Fonte de corrente contínua regulável desenvolvidas pelo Dr. H. Rzeppa, 

Técnica Permatron Ltda. (São Paulo, SP, Brasil); 

• Coagulômetro Drake (São Paulo, SP, Brasil); 

• Medidor de pH PHTEK, modelo Meter PHS 3B (Tóquio, Japão); 

• Cromatógrafo líquido de alta eficiência da Merck; 

• Equipamento de Ressonância Bruker, modelo DRX 400, série AVANCE; 

• MestRec versão 4.9.9.9. 

• Equipamento de CG-EM da marca Varian (Palo Alto, CA), modelo Saturn 

2000R. 
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3.2 Métodos 

 

3.2.1 Obtenção dos polissacarídeos sulfatados 

 

3.2.1.1 Digestão proteolítica (proteólise) 

 

O pó delipidado foi submetido a digestão proteolítica com enzima 

maxatase, em solução salina de NaCl 0,25 M com pH ajustado para 8,0, então 

a mistura foi deixada por 12h a 60°C. Em seguida, a mistura foi submetida a 

uma centrifugação, 10.000 x g, durante 15 minutos a 4ºC e o sobrenadante foi 

filtrado. Ao final, o volume do sobrenadante foi registrado e reservado para ser 

imediatamente utilizado no fracionamento com volumes crescentes de acetona.  

 

3.2.1.2 Obtenção do extrato total de polissacarídeos 

 

O sobrenadante obtido na etapa anterior foi dividido em alíquotas e a 

uma destas foram adicionados dois volumes de metanol, deixando-se esta 

mistura à temperatura de 4°C durante 24 horas. Após esse período, o material 

foi centrifugado (10.000 x g, durante 15 minutos a 4ºC). O sobrenadante foi 

descartado e o precipitado, denominado de extrato total de polissacarídeos, foi 

seco a pressão reduzida, triturado, pesado e utilizado para os procedimentos 

posteriores. 

 

3.2.1.3 Fracionamento com volumes crescentes de acetona 

 

Ao restante das alíquotas obtidas na proteólise foram adicionados 

volumes crescentes de acetona. As frações foram obtidas à medida que se 

adicionou a acetona e verificou-se a turvação da mistura. Para se obter as 

frações referentes, cada mistura foi mantida por 24 horas a 4ºC. 

Posteriormente, foram centrifugadas (10.000 x g, durante 15 minutos a 4ºC) e 

secas a pressão reduzida (FARIAS et al., 2008). O fracionamento com acetona 

proporcionou cinco frações cetônicas correspondentes aos volumes de acetona     

 

 



Material e Métodos                                                                                                                40 
                                                                                                                                                                                                                     

Diego de Araujo Sabry 

adicionados (F0,3V; F0,5V; F0,7V; F0,9V e F1,2V). A metodologia completa 

está mostrada no Esquema 1. 

 

Esquema 01. Obtenção, purificação e análise dos polissacarídeos de Codium 

isthmocladum 
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3.2.2 Eletroforese em gel de agarose 

 

A agarose foi preparada na concentração 0,6% em tampão 1,3 diamino 

propano acetato (PDA) e colocado sobre lâminas de vidro medindo 7,5 X 7,5 X 

0,1. Cinco microlitros de cada fração na concentração de 10 mg/mL foram 

aplicados em canaletas no gel e submetidos a corrente contínua de 100V 

durante uma hora, em cuba resfriada a 4°C; a origem corresponde ao pólo 

negativamente eletrizado do tampão. Após a corrida eletroforética, os 

compostos foram precipitados com CETAVLON 0,1% por no mínimo 2 horas, a 

temperatura ambiente. Para revelação das bandas de migração, o gel foi 

submetido a uma corrente de ar quente contínua para ser desidratado 

homogeneamente e posteriormente corado com azul de toluidina 0,1%, numa 

solução de ácido acético 1% e etanol 50%. O excesso de corante foi removido 

por uma solução de ácido acético 1% em etanol 50% (solução descorante). A 

revelação das bandas polissacarídicas foi realizada devido à capacidade do 

azul de toluidina interagir com o sulfato presente nos polissacarídeos e os 

compostos ricos em sulfato desenvolverem uma coloração azul-violácea 

característica (DIETRICH, C; DIETRICH, S, 1977). 

 

3.2.3 Cromatografias 

 

3.2.3.1 Cromatografia líquida de troca-iônica 

 

 Após o fracionamento com acetona, os polissacarídeos foram 

purificados com a utilização de cromatografia de troca iônica. A resina Lewatite 

foi previamente ativada com HCl 2M e NaOH 2M. Após a ativação a resina 

carregada positivamente, foi submetida a um processo de complexação com os 

polissacarídeos sulfatados, sob agitação durante 18 horas. 

 A fração F0,5V, obtida por precipitação com volumes crescentes de 

acetona, foi complexada com a resina de troca-iônica Lewatite na proporção de 

10g da F0,5V/300mL de resina, em NaCl 0,25M. A eluição do material 

complexado foi realizada por “step wise” utilizando molaridades crescentes de 

NaCl (0,3M; 0,5M; 0,7M, 1,0M; 1,5M; 2,0M e 3,0M). As frações obtidas foram 
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precipitadas com 4 volumes de metanol a 4°C e coletadas por centrifugação 

(10.000 x g, durante 15 minutos a 4ºC). Em seguida as frações foram 

precipitadas foram secas a pressão reduzida, pesadas e submetidas a 

análises. Essas frações obtidas foram denominadas de acordo com a 

molaridade nas quais foram descomplexadas da resina. 

 

3.2.3.2 Cromatografia líquida de gel filtração  

 

 As massas moleculares de F2,0M e F3,0M foram determinadas por 

cromatografia de gel filtração. A fase estacionária utilizada foi o gel Sephadex 

G-100. A fase móvel utilizada foi NaCl 150 mM em ácido acético 200 mM. A 

coluna (130 x 1 cm) foi calibrada utilizando padrões de dextran com as 

seguintes massas moleculares: 10, 40, 70, 147 e 500 kDa, e uma curva de 

eluição (tempo de retenção versus massa molecular) foi construída e sua 

equação foi utilizada para a determinação da massa molecular das amostras. 

 

3.2.3.3 Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 

  

 Esta técnica foi utilizada para se quantificar o piruvato presente nas 

amostras. Para tal, F2,0M e F3,0M foram hidrolizados com TFA 1M (120ºC, 

6h). Após o tempo de hidrólise o TFA foi evaporado, e então ressuspendeu-se 

o material com água deionizada. Em seguida filtrou-se o material em filtros de 

seringa de 0.22 µm. 

 O material filtrado de F2,0M e de F3,0M foi submetido à cromatografia 

líquida de alta performance em coluna LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 

NH2 (10 µm) e H2SO4 0,05M foi utilizado como fase móvel em um fluxo de 0,6 

mL/min com monitoramento em 220 nm. Como padrão de detecção foi utilizado 

piruvato de sódio, a curva padrão variou de 0,1 a 12,8mM (OHTA, 2009). 
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3.2.3.4 Cromatografia gasosa 

 

 Os monossacarídeos constituintes, bem como as suas proporções, 

foram determinados utilizando-se essa cromatografia gasosa. Os 

polissacarídeos F2,0M e F3,0M foram submetidos a um processo de acetilação 

descrito por Sassaki et al. (2008), para volatilizar as amostras, e então 

determinar a composição monossacarídica. O material foi hidrolisado para a 

liberação das unidades monossarídicas, e em seguida adicionado NaBH4 (pH 

8-9, 100ºC por 10min). Na sequência, o material foi neutralizado com ácido 

acético e evaporado em fluxo direcionado e contínuo de ar, posteriormente 

adicionou-se metanol (200 µL), o material foi seco como descrito anteriormente. 

Esse passo foi repetido, pelo menos, duas vezes. 

 O material seco foi solubilizado com piridina (100 µL) seguida da adição 

de anidrido acético (100 µL). Após solubilização este material foi levado a 

estufa por 30 min (100 ºC). Em seguida, adicionou-se clorofórmio (1 mL) e o 

material foi lavado exaustivamente com sulfato de cobre para se retirar o 

material polar restante na solução. Ao final da lavagem com sulfato de cobre, 

adicionou-se sulfato de sódio anidro (1 mg) e transferiu-se o sobrenadante para 

um tubo, que lá permaneceu secando à temperatura ambiente. 

O material acetilado foi ressuspendido em acetona e aplicado em 

cromatógrafo a gás da marca Varian (Palo Alto, CA). A composição 

monossacarídica foi determinada pela comparação dos tempos de retenção 

dos monossacarídeos presentes na amostra com o tempo de retenção de 

padrões de monossacarídeos, como: galactose, glucose, arabinose, manose, 

fucose e xilose. As análises de CG-EM foram realizadas no cromatógrafo 

Varian 3800 em coluna capilar de sílica fundida revestida com DB-225MS (30 

mm × 0,25 mm d.i.). O gás He foi utilizado como gás de arrasto a um fluxo de 1 

mL/min. 

 

3.2.3.5 Preparo das amostras para cromatografia gasosa acoplada a 

espectrômetro de massa (CG-EM) 

 

 Essa metodologia foi utilizada como parte da caracterização. Para tal os 

polissacarídeos F2,0M e F3,0M, e seus respectivos derivados dessulfatados, 
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foram inicialmente submetidos a um processo de metilação como descrito por 

Ciucanu & Kerek (1984). Eles foram solubilizados em DMSO PA (15 mg/mL), 

em seguida, adicionou-se iodeto de metila (1mL) e  posteriormente, NaOH 

pulverizado (30 mg). A solução ficou sob agitação mecânica vigorosa por 30 

min ou até se solidificar para então repousar por 12 h. Em banho de gelo, 

solubilizou-se o material com H2O e o pH básico da solução foi levado a 

neutralidade com auxílio de ácido acético,  em seguida foi realizada uma diálise 

para a retirada do DMSO. O retido na membrana foi liofilizado e solubilizado 

em clorofórmio. Após a metilação os polissacarídeos foram submetidos a 

hidrólise ácida (ác. fórmico 45%, 15 h,100 °C) seguida de adição de água e 

então foram liofilizados. O material liofilizado foi acetilado como descrito acima 

no item 3.2.3.4. 

 O material metilado e acetilado foi ressuspendido em acetona e aplicado 

em aparelho de CG-EM da marca Varian (Palo Alto, CA), modelo Saturn 

2000R. 

 

3.2.4 Análises químicas 

 

3.2.4.1 Quantificação de açúcares totais 

 

A dosagem de açúcares totais foi realizada de acordo com Dubois et al. 

(1956), método fenol/ácido sulfúrico, utilizando como padrão D-galactose, 

sendo as leituras realizadas a 490 nm. 

3.2.4.2 Quantificação de sulfato 

 

O teor de sulfato total das frações polissacarídicas foi quantificado 

através de teste de turbidimetria pelo método de gelatina-bário (DODGSON; 

PRICE,1962). Após hidrólise ácida (HCl 4N, 6 horas, 100°C) e neutralização na 

presença de NaOH. Sulfato de sódio (1,0 mg/mL) foi empregado como padrão. 
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3.2.4.3 Quantificação de proteína 

 

 A quantidade de proteína foi determinada pelo método de Spector (1978) 

com o reagente Comassie blue R 250 através das leituras realizadas a 595 nm. 

 

3.2.4.4 Dessulfatação por solvonólise 

 

3.2.4.4.1- Preparo do sal de piridina 

 

O processo de solvonólise foi conduzido com os polissacarídeos na 

forma de sal de piridina. Este sal foi formado através da solubilização das 

frações em água e adição de resina catiônica DOWEX 50x8 na forma H+, sob 

agitação magnética a temperatura ambiente por 30 minutos. O pH do 

sobrenadante ficou entre 1-2. O filtrado (obtido por filtração à pressão reduzida) 

foi neutralizado (em capela) com piridina, até pH 7,0 e liofilizado em seguida 

(NAGASAWA; INOUE; TOKUYASU, 1979). 

 

3.2.4.4.2 Solvonólise 

 

O polissacarídeo, na forma de sal de piridina, foi solubilizado em uma 

mistura de dimetilsulfóxido e metanol, cuja proporção foi de 9:1  v/v, 

respectivamente, respeitando-se a relação de 10 mg de polissacarídeo para 3 

mL de mistura (NAGASAWA et al., 1979).  

A solução resultante foi mantida a 100 °C durante 4 horas. Após o 

resfriamento, a fração solvonolisada foi submetida a diálise exaustiva contra 

água destilada e posteriormente liofilizada. O polissacarídeo dessulfatado foi 

submetido à metilação conforme descrito no item 3.2.3.5.  

 

3.2.5 Análise estrutural por ressonância magnética nuclear (RMN) 

 

As análises estruturais por ressonância magnética nuclear uni e 

bidimensionais foram realizadas em equipamento da marca BRUKER, modelo 

DRX 400, série AVANCE, em tubo (widebore probe) de 5 mm de diâmetro 

externo, em água deuterada (D2O) 99%, a temperaturas que variaram de 25 a 
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70ºC. Os deslocamentos químicos, expressos em δ (ppm), foram determinados 

utilizando acetona como padrão interno tanto para as análises de 13C (d = 30,2 

ppm) quanto para 1H (d = 2,224 ppm). Os seguintes experimentos 

bidimensionais 1H-1H COSY, 1H-1H TOCSY, 1H-13C HMBC e 1H-13C HMQC 

foram utilizados para o assinalamento dos deslocamentos químicos dos 

compostos isolados.  

A maioria dos espectros, uni e bidimensionais, foram analisados 

utilizando o software MestReC versão 4.9.9.9. 

 

3.2.5.1 Ressonância magnética nuclear unidimensional 

 

3.2.5.1.1 Ressonância magnética nuclear unidimensional de próton (RMN 
1H) 

 

Para as análises de RMN de 1H foi promovida a troca de hidrogênios das 

hidroxilas por deutério e remoção das moléculas de água presentes através da 

dissolução das amostras em D2O, congelamento e liofilização. Este processo 

foi repetido por, no mínimo, 3 vezes. Os espectros foram obtidos na frequência 

base de 400,13 MHz, janela espectral de 8250,8 Hz, intervalo de aquisição de 

4 s, intervalo entre os pulsos de 1 s, sendo realizadas, no mínimo, 16 

aquisições. A resolução dos espectros foi de 16K.  

 

3.2.5.1.2 Ressonância magnética nuclear unidimensional de carbono-13 

(RMN 13C) 

 

Os espectros de RMN de 13C, desacoplados de 1H, foram obtidos na 

frequência base de 100,61 MHz, janela espectral de 31750 Hz, intervalo de 

aquisição de 0,6 s, intervalo entre os pulsos de 0,1 s, sendo realizadas, no 

mínimo, 2000 aquisições. A resolução dos espectros foi de 32 K. 
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3.2.5.2 Ressonância magnética nuclear bidimensional 

 

3.2.5.2.1 Espectroscopia de correlação homonuclear (1H/1H) COSY 

(COrrelation SpectroscopY) 

 

Esta é uma técnica homonuclear utilizada para correlacionar os 

deslocamentos químicos dos núcleos de 1H que estão acoplados um com o 

outro. Assim, nos carboidratos, o H-1 de um monossacarídeo apresenta 

acoplamento com H-2 da mesma unidade, sendo possível observar esta 

interação na forma de um pico cruzado, e assim determinar o deslocamento 

químico de H-2 a partir de H-1. Dessa forma a partir do sinal de H-2 pode ser 

determinado o H-3 e assim sucessivamente ao longo do anel, se as constantes 

de acoplamento permitirem. Assim, como cada unidade monossacarídica 

apresenta um padrão de constantes de acoplamento característicos, é possível 

determinar o tipo de açúcar presente na estrutura. As condições de aquisição 

dos espectros de COSY utilizadas foram conforme descritas no manual da 

Bruker. A resolução dos espectros foi de 1024 (F2) x 1024 (F1) K, com janela 

espectral de 4125,4 (F2) x 4125,4 (F1) Hz.  

 

3.2.5.2.2 Espectroscopia de correlação homonuclear total (1H/1H) TOCSY 

(TOtal Correlation SpectroscopY) 

 

Nesta técnica homonuclear os picos cruzados são gerados não só pelos 

prótons vicinais, mas sim, por todos os núcleos do sistema spin acoplado. 

Desta forma temos os picos cruzados correspondentes à interação H-1 com H-

2, assim como, H-1 com H-3, H-1 com H-4 e assim sucessivamente, se as 

constantes de acoplamento permitirem. As condições de aquisição dos 

espectros de TOCSY utilizadas foram conforme descritas no manual da Bruker. 

A resolução dos espectros foi de 1024 (F2) x 1024 (F1) K, com janela espectral 

de 4125,4 (F2) x 4125,4 (F1) Hz. 
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3.2.5.2.3 Espectroscopia de correlação heteronuclear (1H-13C) HSQC 

(Heteronuclear Single Quantum Correlation Spectroscopy) 

  

Esta técnica heteronuclear permite determinar quais átomos de 

hidrogênio estão ligados a qual átomo de carbono. No espectro é observada a 

correlação dos deslocamentos químicos de prótons e carbonos que dividem 

uma mesma ligação. As condições de aquisição dos espectros de HSQC 

utilizadas foram conforme descritas no manual da Bruker. A resolução dos 

espectros foi de 1024 (F2) x 512 (F1) K, com janela espectral de 4085 (F2) x 

15923 (F1) Hz. 

 

3.2.5.2.4 Espectroscopia de correlação heteronuclear (1H-13C) HMBC 

(Heteronuclear Multiple Bond Correlation) 

 

Nesta técnica heteronuclear pode-se observar o acoplamento escalar de 
1H-13C sobre duas ou três ligações entre 0 e 10 Hz, comparável com 

acoplamento 1H-1H. No espectro é observada a correlação dos deslocamentos 

químicos de prótons e carbonos que compartilham ligações vicinais. As 

condições de aquisição dos espectros de HMBC utilizadas foram conforme 

descritas no manual da Bruker. A resolução dos espectros foi de 1024 (F2) x 

512 (F1) K, com janela espectral de 4085 (F2) x 15923 (F1) Hz. 

 

3.2.6 Atividade anticoagulante 

 

Para avaliar a atividade anticoagulante, utilizou-se uma curva de doses 

crescentes com as seguintes massas: 1; 2,5; 5, 10 e 20 µg de cada um dos 

polissacarídeos F2,0M e F3,0M. Os polissacarídeos foram solubilizados em 

plasma humano e então submetidos ao teste de coagulação através de kits 

comerciais de aPTT (tempo de tromboplastina parcialmente ativada) e PT 

(tempo de protrombina). Os testes foram realizados em coagulômetro Drake. 
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3.2.7 Análise estatística 

 

Os experimentos realizados são expressos como média ± desvio 

padrão. Para testar as diferenças entre as concentrações utilizadas, bem como 

diferentes tratamentos do mesmo polissacarídeo, foi utilizado o teste de análise 

paramétrica de análise de variância (ANOVA; GraphPad Instat 3.05, 32 bit for 

Win95/NT; GraphPad Software Inc.) O teste de Student-Newman-Keuls (Nível 

de significância de p<0,05) foi aplicado para se comprovar algumas 

similaridades encontradas pela ANOVA. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Obtenção e fracionamento do extrato total de polissacarídeos da alga 

Codium isthmocladum 

 

 Como mostrado na Introdução, a alga Codium isthmocladum já foi objeto 

de estudo do nosso grupo. Para dar continuidade aos nossos estudos com 

essa alga foi necessário reproduzir a metodologia de extração de 

polissacarídeos utilizada anteriormente e avaliar se os dados obtidos se 

assemelharam ao observado anteriormente. Para tal, obteve-se o extrato total 

de polissacarídeos por digestão proteolítica que foi submetido a um 

fracionamento com volumes crescentes de acetona de acordo com o 

estabelecido por Farias (2006). Com esse fracionamento foram obtidas cinco 

frações cetônicas da alga Codium isthmocladum, denominadas: F0,3V; F0,5V; 

F0,7V; F0,9V e F1,2V (Esquema 1).  

 

4.2 Eletroforese em gel de agarose e composição monossacarídica da 

fração F0,5V 

 

Para verificar se a migração das frações cetônicas foram semelhantes 

àquelas obtidas por Farias (2006) (Figura 02), foi realizada eletroforese em gel 

de agarose em tampão PDA pH 9,0 (Figura 04). Cada uma dessas frações 

apresentou polissacarídeos sulfatados. Entretanto a distribuição desses 

polissacarídeos não foi uniforme, observando-se a presença de bandas 

eletroforéticas em algumas frações cetônicas que não são observadas em 

outras frações. Os polissacarídeos sulfatados presentes em F0,3V e F1,2V 

apresentam pouca metacromasia com azul de toluidina. Contudo as 

semelhanças entre estas duas frações limitam-se a isto. Enquanto os 

polissacarídeos de F0,3V apresentam um perfil bastante polidisperso, os 

polissacarídeos sulfatados de F1,2V apresentaram-se com uma banda 

concentrada em uma região da lâmina. Um fato interessante é que as frações 

F0,7V e F0,9V apresentam uma banda na mesma região que a observada para 

F1,2V.  Já os polissacarídeos sulfatados de F0,5V apresentaram uma migração 

bastante polidispersa. Contudo, duas bandas de maior intensidade podem ser 
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observadas (Figura 04), indicando a presença de, pelo menos, duas famílias 

polissacarídicas nesta fração. Comparando-se a figura 02 com a figura 04 

observa-se que são semelhantes. 

 

 

 
Figura 04. Comportamento eletroforético das frações cetônicas obtidas da alga C. isthmocladum. Alíquotas de 
50µg das frações provenientes do fracionamento com acetona foram aplicadas em lâminas de agarose em tampão 
PDA 0,05M pH 9,0. Após a corrida, foram precipitadas com CETAVLON, secas e coradas com azul de toluidina 0,1%. 
Or = origem. 

 

Outro passo utilizado para confirmar a identidade da fração F0,5V foi a 

determinação da composição monossacarídica desta fração. Os dados obtidos 

podem ser observados na Tabela 03. A determinação da composição da F0,5V 

realizada por duas técnicas diferentes (cromatografia descendente em papel e 

cromatografia gasosa) mostrou uma maior proporção de galactose em relação 

aos outros dois monossacarídeos encontrados (manose e arabinose). Estes 

resultados são diferentes daqueles (Tabela 03, primeira linha) obtidos por 

Farias (2006). 

 

 

 

 

 

 

TABELA 03. Analise química e relações molares dos açúcares e do sulfato presentes nas 

frações cetônicas da alga Codium isthmocladum 

Or 
ET 0,3V 0,5V 0,7V 0,9V 1,2V 

+ 
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Frações Galactose1 Manose1 Arabinose1 

F 0,5Va 1 5,0 8,5 

F 0,5Vb 1 0,6 0,8 

F 0,5Vc 1 0,5 0,3 

 
a = composição monossacarídica baseada numa cromatografia descendente em papel (FARIAS, 2006)  

b = composição monossacarídica baseada numa cromatografia descendente em papel (SABRY, 2008) 
c = composição monossacarídica baseada em cromatografia gasosa 
1relação molar de açúcar, tendo a galactose como referência 
 

 

4.3 Atividade anticoagulante da fração F0,5V 

 

Como o interesse é de trabalhar com a F0,5V e a composição 

monossacarídica encontrada foi diferente, foi importante analisar a atividade 

anticoagulante. Foi observado que F0,5V apresentou uma alta atividade 

anticoagulante para aPTT, prolongando o tempo de coagulação normal do 

plasma até um valor de 117,3 s com 20 µg (Dados não apresentados), que foi 

similar aos dados anteriores de Farias (2006).  

 

4.4 Cromatografia líquida de troca-aniônica da F0,5V 

 

Com o intuito de purificar-se os polissacarídeos da F0,5V, esta fração foi 

complexada com a resina Lewatite e eluída com concentrações crescentes de 

NaCl. Essa metodologia permite separar os polissacarídeos ácidos dos demais 

devido a resina ser positiva (Lewatite), assim somente os açúcares negativos 

se complexam a esta, enquanto os neutros e positivos não. Através desse 

processo, a F0,5V foi dividida em sete polissacarídeos. Os polissacarídeos 

obtidos foram denominados segundo a molaridade com a qual foram 

descomplexados da resina, são eles: F0,3M; F0,5M; F0,7M; F1,0M; F1,5M; 

F2,0M e F3,0M. 
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Figura 05. Rendimento percentual dos polissacarídeos obtidos da cromatografia de troca-iônica da F0,5V.  

 

As frações da cromatografia de troca-iônica foram pesadas e o 

rendimento de cada fração foi calculado e pode ser observado no gráfico da 

figura 05. As frações F2,0M e F3,0M apresentaram 43% e 39%, 

respectivamente do rendimento, seguidas da F1,5M (10%), F1,0M (2%), F0,7M 

(2%) e F0,5M (4%). 

Os polissacarídeos desta cromatografia foi analisado através de 

eletroforese em gel de agarose em tampão PDA. Observou-se, após revelação 

da lâmina, que as frações F2,0M e F3,0M obtidas nessa etapa de purificação 

apresentaram somente uma banda eletroforética, e que esta banda apresentou 

perfil de migração semelhante nestas frações, fato que indicou que essas 

frações são constituídas de uma única população de polissacarídeos (Figura 

06).  

 

 

 

 

 

 

 + 



Resultados                                                                                                               54 
                                                                                                                                                                                                                     

Diego de Araujo Sabry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 06. Comportamento eletroforético dos polissacarídeos obtidos da cromatografia de troca-iônica da 
F0,5V. Alíquotas de 50µg das frações provenientes do fracionamento com acetona foram aplicadas em lâminas de 
agarose em tampão PDA 0,05M pH 9,0. Após a corrida, foram precipitadas com CETAVLON, secas e coradas com 
azul de toluidina 0,1%. Or = origem. 

 

4.5 Atividade anticoagulante das frações obtidas na cromatografia líquida 

de troca-iônica 

 

Para avaliar seu potencial anticoagulante, as frações obtidas na 

cromatografia de troca-iônica foram submetidas a teste anticoagulante através 

de kits comerciais de coagulação de PT (via extrínseca) e aPTT (via 

intrínseca). Nestes testes, por motivo de comparação, todas as frações foram 

analisadas com uma única massa, 20 µg, correspondente à concentração na 

qual a fração F0,5V apresentou alta atividade anticoagulante. O controle 

negativo foi o tempo de coagulação do plasma, sendo considerada uma fração 

anticoagulante aquela que prolongar o tempo de coagulação do plasma em, 

pelo menos, 2x. Para efeito de comparação a fração cetônica F0,5V também foi 

testada. Nenhum polissacarídeo apresentou atividade de PT, mantendo o 

mesmo tempo de coagulação do plasma (15,2s). Para o teste de aPTT o tempo 

normal de coagulação do plasma foi de 30,3s.  F0,5M e F0,7M  não 

conseguiram prolongar o tempo de coagulação significativamente, com 47,9s e 

48,6s, respectivamente. Já os testes com F0,3M e F1,0M apresentaram valores 

mais elevados, com 74,9 s e 78,5 s, respectivamente, seguidas da fração 

F1,5M com tempo de 151 s. Já os polissacarídeos F2,0M e F3,0M 

apresentaram tempo maior que 240s (limite do coagulômetro) (Figura 07). Os 

valores dos testes de aPTT obtidos com F1,5M, F2,0M e F3,0M foram maiores 

Or 



Resultados                                                                                                               55 
                                                                                                                                                                                                                     

Diego de Araujo Sabry 

do que aqueles obtidos com F0,5V. Porém, como as frações F2,0M e F3,0M 

apresentaram uma potência maior e se mostraram como uma única banda 

eletroforética no gel de agarose estas foram escolhidas para serem avaliadas 

nos ensaios posteriores. 

 

   

 
Figura 07. Atividade anticoagulante dos polissacarídeos obtidos na cromatografia líquida de troca-iônica da 
F0,5V. Alíquotas de 20µg de F0,5V e das frações (F0,3; F0,5; F0,7; F1,0; F1,5; F2,0 e F3,0M) obtidas na  
cromatografia líquida de troca-iônica foram avaliadas quanto sua capacidade anticoagulante utilizando-se kit comercial 
de aPTT.  

 

4.6 Atividade anticoagulante dos polissacarídeos F2,0M e F3,0M 

 

Os polissacarídeos F2,0M e F3,0M obtidos da troca-iônica foram 

submetidos a ensaios para a avaliação de seu potencial anticoagulante tanto 

pelo kit de aPTT (via intrínseca) quanto pelo kit de PT (via extrínseca). Nenhum 

polissacarídeo apresentou atividade de PT, mantendo o mesmo tempo de 

coagulação do controle negativo, o plasma sem tratamento (15,2 s). Já na 

atividade de aPTT, F2,0M e F3,0M conseguiram, com 2,5 µg, aumentar em 

mais de 2,5 vezes o tempo normal de coagulação (30,3 s). Além disso, com 10 

µg, ambos apresentaram uma atividade anticoagulante 1,7 vezes maior que a 

Clexane®, uma heparina de baixo peso molecular, usada comercialmente 

(Figura 08).  
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Figura 08. Atividade anticoagulante das galactanas sulfatadas F2,0M e F3,0M comparando-as com Clexane®. 

Alíquotas de 1; 2,5; 5; 10 e 20µg de F2,0M e F3,0M e 10 e 20µg de Clexane® foram avaliadas quanto sua capacidade 

anticoagulante utilizando-se kit comercial de aPTT. 

 

 

4.7 Cromatografia líquida de gel filtração 

 

 Para a determinação da massa molecular dos polissacarídeos sulfatados 

F2,0M e F3,0M, foi utilizada a cromatografia líquida de gel filtração. Esta é uma 

técnica de separação física em que o gel que preenche a coluna forma uma 

espécie de grande malha porosa que cria uma resistência que promove a 

separação de materiais de massas moleculares diferentes. Para este 

experimento utilizou-se a resina Sephadex G-100, como fase estacionária, que 

separa polissacarídeos de 4 a 150 kDa. F2,0M foi aplicado sobre o gel e seu 

perfil de eluição foi monitorado como descrito em métodos. Assim, verificou-se 

que F2,0M apresenta massa molecular aproximado de 62 kDa. O mesmo 

procedimento foi realizado para o polissacarídeos F3,0M e este apresentou 

massa molecular de aproximadamente 61 kDa. 
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4.8 Cromatografia gasosa 

 

F2,0M e F3,0M já foram caracterizados fisicamente (cromatografia de 

gel filtração) e físico-quimicamente (eletroforese em gel de agarose), então 

deu-se seguimento com a caracterização química desses polissacarídeos. A 

análise qualitativa e quantitativa dos monossacarídeos constituintes de F2,0M e 

F3,0M, após hidrólise e acetilação, foi realizada em cromatografia gasosa. Na 

tabela 04 observa-se que ambos os polissacarídeos são compostos 

essencialmente por galactose. 

 

4.9 Análises químicas dos polissacarídeos F2,0M e F3,0M 

 

Os polissacarídeos F2,0M e F3,0M foram analisados quimicamente e os 

resultados são sumarizados na tabela 04. 

 

TABELA 04. Composição química parcial e relação molar dos polissacarídeos sulfatados 

F2,0M e F3,0M obtidos da troca-iônica da F0,5V da alga C. isthmocladum 

 

Relação molar 
Polissacarídeos 

  Açúcar 

(%)  

 

Proteína 

(µg)  

 Sulfato 

(%)  

Piruvato 

(%) 
Gal  SO4 Pir 

2,0M  37 nd  9,6 3,2 1 0,6 0,15 

3,0M  32 nd  12,5 3,9 1 0,8 0,17 

 

nd = não detectado; Gal = galactose; Pir = piruvato; SO4 = sulfato.  

 

A dosagem de açúcar total demonstrou que F2,0M e F3,0M 

apresentaram, respectivamente, 37% e 32% de açúcar em sua composição. 

Uma característica importante foi a ausência de contaminação por proteínas, 

já que essas macromoléculas não foram detectadas nas condições avaliadas. 

F3,0M apresentou um teor de sulfato maior que F2,0M, 12,5% e 9,6%, 

respectivamente. E também apresentou um maior teor de piruvato do que 

F2,0M, 3,9% e 3,2%, respectivamente.  
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4.10 Caracterização estrutural de F2,0M e F3,0M por RMN e CG-EM 

 

 Os espectros unidimensionais de 1H das frações F2,0M e F3,0M são 

mostrados na figura 09. Como pode se observar tanto F2,0M como F3,0M 

apresentam espectros muito semelhantes indicando que se tratam da mesma 

família de polissacarídeo. As análises dos espectros bidimensionais foram 

realizados apenas com F2,0M.  
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Figura 09. Espectro de ressonância magnética unidimensional de próton (1H) de F2,0M (A) e F3,0M (B). 

 

F2,0M apresentou um espectro de RMN (1H) bastante complexo, 

provavelmente, devido à sulfatação, piruvatação e a presença de pontos de 

ramificação. Contudo, através da região dos sinais anoméricos (4,5-5,5 ppm) 

foi possível se obter detalhes estruturais desse polissacarídeo. A região 

Acetona 

CH3-Pir 

CH3-Pir 
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compreendida entre 4,5 e 4,8 ppm corresponde aos prótons β-anoméricos, 

porém a grande intensidade dos sinais indica uma sobreposição de sinais 

desses prótons com outros prótons (H-3 e/ou H-4) sulfatados e/ou O-ligados 

das galactoses, o que dificultou o assinalamento dos prótons β-anoméricos. 

Contudo, pelo menos quatro sinais, em 4,55; 4,82; 4,72 e 4,54 ppm, 

correspondentes a prótons anoméricos tipo β foram distinguíveis. 

Denominados, respectivamente de sistema A, B, C e D, eles foram 

correlacionados como β-D-galactoses. Pode-se também perceber um sinal 

intenso em 1,7 ppm, que indica a presença do grupamento piruvato desse 

polissacarídeo.  

Os deslocamentos químicos mostrados nas tabelas 05 e 06 foram 

obtidos a partir da interpretação dos espectros de COSY, TOCSY e HSQC 

(Figura 10 e 11). Análises dos espectros bi-dimensionais COSY, TOCSY 

HSQC e HMBC, se mostraram de difícil compreensão devido à presença de 

numerosos picos de correlação e de suas sobreposições. Todavia, uma série 

de sinais mais intensos pode ser assinalada para os principais resíduos de 

açúcar, e através dos espectros de COSY e TOCSY foi possível traçar (figura 

10), total ou parcialmente, os principais sistemas de “spins”, como observado 

nas tabelas 05 e 06. 
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Figura 10. Espectro de ressonância magnética bidimensional de correlação próton/próton (1H/1H) COSY e 

TOCSY de F2,0M. A letra (A ou B) representa o sistema de “spin” ao qual aquele próton pertence e o número (1 ou 2) 

indica a qual carbono ele está ligado. 

Os sistemas de “spins” detectados foram analisados e verificou-se que o 

sistema A é referente a → 3)-β-D-Galactopiranose(4SO3
-)-(1→, o sistema B é 

3)-β-D-Galactopiranose (1→, o sistema C é 6)-β-D-Galactopiranose(4SO3
-)-(1→ 

e o sistema D 3,6)-β-D-Galactopiranose(4SO3
-)-(1→. Através do espectro de 

HSQC (figura 11) pode-se confirmar a presença de sulfato na posição 4 (δH/δc  

4,67-4,91 ppm/77,8-79,5 ppm), essa região se mostrou bastante intensa 
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indicando sobreposição de sinais, mostrando assim uma possível presença de 

sulfatação na posição 4 para mais de um sistema de “spins”. Também através 

do espectro de HSQC, pode-se correlacionar os prótons com seus respectivos 

carbonos (tabelas 05 e 06). 

 

 

Figura 11. Espectro de ressonância magnética bidimensional de correlação próton/carbono (1H/13C) HSQC de 

F2,0M. A letra (A,  B, C ou D) representa o sistema de “spin” ao qual aquele próton/carbono pertence e o número indica 

a posição no monossacarídeo em que aquele próton/carbono está. 

 

 

 

Já o espectro de HMBC mostra principalmente a presença de unidades 

de piruvato formando um cetal cíclico de cinco membros, como o 3,4-O-

(1’carboxi)-etilideno, no polissacarídeo (Figura 12). Para confirmar os dados de 
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RMN, as amostras foram processadas como descrito em métodos e 

submetidas à cromatografia gasosa acoplada a um espectrômetro de massa. 

 

 

 

 

Figura 12. Espectro de ressonância magnética bidimensional de correlação de ligação próton/carbono (1H/13C) 

HMBC de F2,0M. Região de ressonância do piruvato [3,4-O-(1’carboxietilideno)]. 
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TABELA 05. Deslocamentos químicos de próton dos resíduos β de F2,0M 

Deslocamentos químicos 
Resíduo 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 
Referência 

→2)β-D-Galp-(1→ 4,65 3,77 3,89 3,91 3,67 3,79 Hantus (1997) 

→6)β-D-Galp-(1→ 4,47 3,54 3,63 3,95 3,81 3,86 Robijn (1996) 

→3)β-D-Galp-(1→ 4,40 3,78 3,75 4,12 3,73 3,78 Farias (2000) 

→3)β-D-Galp(4SO3
-)-(1→ 4,70 3,78 4,01 4,75 - - Yamada (1995) 

→4)β-D-Galp-(1→ 4,50 3,63 3,79 4,20 3,76 3,70 Maes (1997) 

β-D-Galp(3SO3
-)-(1→ 4,70 3,73 4,34 4,27 3,70 3,65 Maes (1997) 

→2,4)β-D-Galp-(1→ 4,59 3,83 3,99 4,19 3,77 - Maes (1997) 

→3)β-D-Galp(4SO3
-)-(1→ 4,84 3,71 4,16 4,94 3,95 3,96 Farias (2008) 

→3)β-D-Galp(4,6SO3
-)-(1→ 4,84 3,71 - 4,94 - 4,42 Farias (2008) 

→3,4)β-D-Galp-(1→ 4,68 3,73 3,87 4,17 3,81 3,69 Suarez (2005) 

→6)β-D-Galp-(1→ 4,47 3,57 3,69 3,97 3,92 - Bilan (2007) 

→3,6)β-D-Galp-(1→ 4,53 3,72 3,85 4,23 3,92  Bilan (2007) 

→3)β-D-Galp(4SO3
-)-(1→3 4,70 3,82 4,08 4,82 3,81 3,74 Bilan (2007) 

→3)β-D-Galp(4SO3
-)-(1→6 4,55 3,70 4,00 4,85 3,81 3,74 Bilan (2007) 

→3,6)β-D-Galp(4SO3
-)-(1→3 4,71 3,82 4,05 4,85 4,05 - Bilan (2007) 

Sistema A 4,55 3,76 4,06 4,86 3,56 3,76 * 

Sistema Β 4,83 3,57 4,3 4,18 3,80 3,88 * 

Sistema C 4,72 3,60 4,25 4,87 4,15 4,02 * 

Sistema D 4,54 3,76 4,03 4,86 3,55 3,44 * 

* Dados observados neste trabalho. 
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TABELA 06. Deslocamentos químicos de carbono dos resíduos β de F2,0M 

Deslocamentos químicos 
Resíduo 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
Referência 

→2)β-D-Galp-(1→ 104,0 77,5 74,2 69,69 75,7 61,82 Hantus (1997) 

→6)β-D-Galp-(1→ 104,7 71,0 72,7 68,94 74,1 68,63 Robijn (1996) 

→3)β-D-Galp-(1→ 105,3 72,3 82,7 70,4 77,5 62,0 Farias (2000) 

→3)β-D-Galp(4SO3
-)-(1→ 102,7 69,6 77,0 72,3 74,9 61,6 Falshaw (1996) 

→4)β-D-Galp-(1→ 105,8 73,3 74,5 79,35 76,3 ~62,00 Maes (1997) 

β-D-Galp(3SO3
-)-(1→ 105,8 71,3 82,1 68,76 76,7 ~62,00 Maes (1997) 

→2,4)β-D-Galp-(1→ 103,5 80,3 73,9 78,39 75,6 62,08 Maes (1997) 

→3)β-D-Galp(4SO3
-)-(1→ 103,1 71,9 77,6 77,80 74,8 60,4 Farias (2008) 

→3)β-D-Galp(4,6SO3
-)-(1→ 103,1 71,9 - 77,80 - 66,8 Farias (2008) 

→3,4)β-D-Galp-(1→ 102,8 71,1 80,5 74,90 75,6 61,8 Suarez (2005) 

→6)β-D-Galp-(1→ 104,8 72,2 73,9 69,9 74,8 70,5 Bilan (2007) 

→3,6)β-D-Galp-(1→ 104,5 71,3 83,7 69,8 74,9 70,8 Bilan (2007) 

→3)β-D-Galp(4SO3
-)-(1→3 105,4 72,2 79,0 78,80 76,0 62,3 Bilan (2007) 

→3)β-D-Galp(4SO3
-)-(1→6 104,4 72,2 80,0 78,80 76,0 62,3 Bilan (2007) 

→3,6)β-D-Galp(4SO3
-)-(1→3 105,4 72,2 80,0 79,20 74,9 - Bilan (2007) 

Sistema A 103,6 71,1 78,0 77,91 73,9 61,81 * 

Sistema Β 103,0 74,0 79,9 75,90 71,6 61,80 * 

Sistema C 103,8 74,2 69,3 78,14 70,7 70,44 * 

Sistema D 103,6 71,1 79,3 78,15 74,9 75,58 * 

* Dados observados neste trabalho. 

 

Os dados mostram que apesar de três ciclos de metilação, a galactana 

nativa apresentou uma grande proporção de galactose acetilada, fato que 

dificultou análise dos dados de metilação (tabela 07). Contudo, alguns 

resultados relevantes foram obtidos com esta técnica. Após a dessulfatação 

observa-se que 2-metil-galactose desaparece na mesma proporção que 2,4-
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dimetil-galactose aumenta em quantidade. Isto indica claramente a presença 

de grupos sulfato na posição 4, o que confirma os dados de RMN. 

Outra informação importante é o aumento de 2,6-dimetil-galactose após 

a dessulfatação de 6% para 16%, o que indicaria a presença de grupos de 

sulfato na posição 6. Porém, as análises de RMN não mostraram a presença 

de grupamentos sulfato ligados ao carbono 6 das galactoses. Outra 

possibilidade seria a presença de grupos ligados aos C3, C4 e/ou C6 que 

estariam promovendo impedimento estérico, impedindo assim a metilação e 

que durante o processo de dessulfatação eles foram retirados total ou 

parcialmente. Os dados das análises de RMN mostraram claramente a 

presença de grupos piruvato ligados aos C3 e C4, formando um anel. Assim, 

propõe-se que as 2,6-dimetil-galactoses correspondem a galactose em 

posições terminais não redutoras, substituídas em C3 e C4 por piruvato. 

Este dado junto com valores de 2,3,4,6-tetra-metil-galactose 

(aproximadamente 15%)  indicam que a amostra possui cerca de 30% de 

galactoses em posição terminal não redutora, demonstrando um alto índice de 

ramificações na galactana. 

A presença de galactose 1,6 ligada sulfatada em C4 vista nas análises 

de RMN foi confirmada pelo aumento de 2,3,4-trimetil-galactose após a 

dessulfatação. Assim como, a presença de galactose 1,3 ligada foi confirmada 

pela presença de 2,4,6-trimetil-galactose. 

A metilação mostrou também a presença de 2,3,6-trimetil-galactose, o 

que indica galactose 1,4 ligada. Contudo este resíduo não foi encontrado nas 

análises de RMN. 
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Tabela 07. Análise da metilação das galactanas sulfatadas e suas preparações químicas 

modificadas 

Posição do grupo 

metil 

Posição da substituição 

deduzida 

F2,0M 

(mol %) 

F2,0M dessulfatada 

(mol %) 

0 2,3,4,6 40 0 

2 3,4,6 28 0 

2,4 3,6 4 27 

2,6 3,4 6 16 

2,3,4 6 3 27 

2,3,6 4 6 6 

2,4,6 3 7 9 

2,3,4,6 Terminal 6 15 
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5. DISCUSSÃO 
 

Neste trabalho, para a obtenção dos polissacarídeos sulfatados da alga 

verde Codium isthmocladum utilizou-se uma metodologia de extração já 

estabelecida pelo nosso grupo de pesquisa (ROCHA et al., 2005a). Essa 

metodologia permite a separação de diferentes populações de polissacarídeos 

sulfatados de acordo com a sua força de interação com água na presença de 

acetona. Obteve-se assim, cinco frações denominadas de F0,3V; F0,5V; F0,7V; 

F0,9V; F1,2V.  

A presença de polissacarídeos sulfatados foi confirmada através da 

utilização da técnica de eletroforese em gel de agarose e posterior coloração 

com azul de toluidina. O perfil de migração eletroforética de polissacarídeos 

sulfatados em tampão PDA depende da estrutura do polissacarídeo, pois este 

forma um complexo com o tampão (DIETRICH, C; DIETRICH, S, 1977). Logo, 

quando se verifica a presença de bandas eletroforéticas em diferentes frações, 

mas com migrações semelhantes, isto é um indicativo de que estas bandas 

podem representar a mesma população de polissacarídeos. Além disso, 

o azul de toluidina quando se complexa com os polissacarídeos sulfatados 

forma um complexo com coloração azul violácea que é diferente daquele de 

cor azul anil, quando se complexa com ácidos nucléicos ou proteínas, ou cor 

de rosa quando se complexa com polissacarídeos carboxilados (DIETRICH, C; 

DIETRICH, S, 1977).  

Muitas frações apresentaram mais de uma banda na eletroforese, 

indicando serem constituídas de mais de uma população de polissacarídeos 

sulfatados. Essa constatação também foi observada nos demais trabalhos do 

nosso grupo que enfatizaram a extração de polissacarídeos algais. Em algas 

marrons quando essas bandas eletroforéticas foram purificadas e 

caracterizadas, observou-se que tratavam-se de diferentes polissacarídeos e 

não de fragmentos de um mesmo polímero (LEITE et al., 1998; ROCHA et al., 

1998; 2002; 2005a, 2005b; ALBUQUERQUE et al., 2004; SILVA et al., 2005; 

QUEIROZ et al., 2008; SOUZA et al., 2007). Farias e colaboradores (2008) 

trabalhando com C. isthmocladum purificaram um homopolímero de galactose, 

mas demonstraram também, a presença de outros monossacarídeos que 

poderiam estar fazendo parte de heteropolímeros que não foram purificados 
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pelos autores. Algas verdes sintetizando mais de um tipo de polissacarídeo 

sulfatado foram relatadas pela maioria dos trabalhos (SIDDHANTA et al., 1999; 

HAYAKAWA et al., 2000). Isso em conjunto, leva a crer que a síntese de mais 

de um tipo de polissacarídeos sulfatado por algas é uma regra e não uma 

exceção.  

Todas as frações cetônicas obtidas da alga C. isthmocladum 

apresentaram atividade anticoagulante quando submetidas ao teste de aPTT. 

Nesse teste foi observado que tanto F0,9V quanto F0,5V apresentaram uma 

alta atividade anticoagulante (Dados não apresentados). Em um trabalho 

anterior, já haviam sido descritas a purificação e avaliação da atividade 

anticoagulante de polissacarídeos da F0,9V (FARIAS, 2006).   Contudo, a 

fração F0,5V não havia sido analisada, portanto esta fração foi selecionada 

para passos posteriores de purificação de seus polissacarídeos sulfatados. 

Após cromatografia de troca-iônica da F0,5V; esta fração foi subdividida em 

sete subfrações (F0,3M; F0,5M; F0,7M; F1,0M; F1,5M; F2,0M e F3,0M de 

NaCl). Esse mesmo fracionamento por cromatografia líquida de troca-iônica foi 

realizado por Farias com a fração F0,9V, porém foram obtidos apenas os 

polissacarídeos Gal1 e Gal2 (FARIAS et al., 2008). Devido sua alta atividade 

anticoagulante F2,0M e F3,0m foram submetidas à caracterização química e 

estrutural. As análises físico-químicas mostraram que F2,0M e F3,0M são 

constituídas de homogalactanas sulfatadas. Homogalactanas sulfatadas são 

mais comumente encontradas em algas vermelhas, porém há alguns relatos da 

presença deste tipo de polissacarídeo em algas verdes (SILVA et al., 2010; 

CHATTOPADHYAY et al., 2008; NAVARRO; STORTZ, 2008; BILAN et al., 

2007; FARIAS et al., 2008; OHTA et al., 2009; COSTA et al., 2010) 

As análises de RMN de F2,0M e F3,0M mostraram que estes polímeros 

são duas frações do mesmo composto que se diferenciam entre si pelo teor de 

sulfato e de piruvato. Assim, realizou-se as análises estruturais apenas de 

F2,0M.  

Os dados de RMN indicam a ausência de sinais superiores a 5 ppm, o 

que é evidência da presença de polissacarídeos contendo apenas resíduos de 

açúcar na configuração  β. Os espectros de RMN 1H e 13C foram parcialmente 

assinalados usando os espectros bi-dimensionais COSY, TOCSY, HSQC e 



Discussão                                                                                                               70 
                                                                                                                                                                                                                     

Diego de Araujo Sabry 

HMBC. Os experimentos de RMN, em particular 1H/1H 2D, revelaram que 

F2,0M é composta de resíduos de β-D-Galactopyranose, e parte destes são 

substituídos por grupos eletronegativos (sulfato) na posição C4 (pico de 

correlação no espectro de HSQC δH/δc  4,87/77,91 ppm [sistema A] e δH/δc 

4,87/78,14 ppm [sistema C]).  

Em geral, substituições com sulfato causam alargamento nos sinais e 

perturbação no padrão de substituição que deixa o espectro mais complicado. 

Este alargamento dos picos também foi detectado neste trabalho. Além disso, a 

confirmação da localização do sulfato em C4 foi reforçada pelo deslocamento 

do sinal desses carbonos para baixo campo de ressonância. Outro dado 

interessante foi a observação de um sinal no espectro de RMN de 1H em torno 

de 1,68 ppm, que é referente à região do grupamento metil do piruvato. 

Portanto, isso sugere que F2,0M apresenta outro grupo funcional, o éster cetal 

cíclico de cinco membros o 3,4-O-(1’carboxi)-etilideno, em sua estrutura.  

Foram encontrados quatro sistemas de “spins” principais em F2,0M que 

foram denominados de A,B, C e D, entretanto não se descarta a possibilidade 

da presença de outros sistemas de “spins”, já que F2,0M apresenta 

substituições de grupamentos sulfato e um alto grau de ramificação o que gera 

sobreposição de vários sinais e dificuldade de identificação de sistemas de 

“spins” que ocorrem em menor quantidade. Este mesmo tipo de problema 

também foi observado para outros polissacarídeos sulfatados como fucanas 

(ROCHA et al., 2005b) e galactanas (BILAN et al., 2007).  

Para se determinar as ligações glicosídicas e a posição das 

substituições, F2,0M e F3,0M foram submetidas à dessulfatação solvolítica 

(solvonólise) para obter DSF2,0M e DSF3,0M. As galactanas nativas (F2,0M e 

F3,0M)  e suas respectivas dessulfatadas (DSF2,0M e DSF3,0M) foram 

submetidas ao processo de metilação. Elas foram metiladas com iodeto de 

metila na presença de hidróxido de sódio em dimetil-sulfóxido três vezes para a 

obtenção da completa metilação. As galactanas metiladas foram hidrolisadas, 

reduzidas com boridreto de sódio e, então, acetiladas com anidrido acético. A 

mistura resultante dos monossacarídeos parcialmente metilados foi analisada, 

como alditol acetato, por CG-EM. Foi observada uma grande proporção de 

galactose acetilada, 40%.  Isto é indicativo de duas características estruturais 
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de F2,0M e F3,0M: a sulfatação e as ramificações. Essas características 

dificultam bastante o processo de metilação, e por isso, fazem com que ocorra 

um grande percentual de resíduos não-metilados. Resultado semelhante foi 

observado por Bilan e colaboradores (2007) que, trabalhando com uma 

homogalactana sulfatada obtida de C. yezoense, encontraram, utilizando o 

mesmo procedimento de metilação, um índice de 70% de galactose não-

metilada. Outro fator que demonstra a interferência da sulfatação no processo 

de metilação é que após a dessulfatação de F2,0M a galactose não-metilada 

não foi mais detectada.  

Até o momento apenas duas espécies do gênero Codium (C. fragile e C. 

yezoense) foram identificadas por sintetizarem homogalactanas sulfatadas, no 

caso, ambas as espécies sintetizam homogalactanas altamente ramificadas 

(OHTA et al., 2009; BILAN et al., 2007). Farias e colaboradores (2008) também 

mostraram que Codium isthmocladum sintetiza homogalactanas sulfatadas, 

porém esta se mostrou com baixo índice de ramificação. Os nossos resultados 

mostram que C. isthmocladum também sintetiza homogalactanas com alto 

índice de ramificação, que ficou evidente pela presença de derivados 2,6-

dimetil-galactose e 2,3,4,6-tetrametil-galactose, compondo cerca de 30% dos 

resíduos de DSF2,0M, indicando uma grande proporção de galactoses em 

posições terminais. Esse resultado reforça aquele observado por RMN, 

mostrando que tanto F2,0M quanto F3,0M são altamente ramificados. É 

possível que tanto C. fragile e C. yezoense também sintetizem homogalactanas 

sulfatadas pouco ramificadas, mas que ainda não foram identificadas.  

O ensaio de atividade anticoagulante no teste aPTT mostrou que F2,0M 

e F3,0M apresentam uma potente atividade anticoagulante (com 10 µg), 

superior à atividade da Clexane®, uma heparina de baixo peso molecular 

utilizada na profilaxia do tromboembolismo venoso. A partir de 10 µg de massa, 

tanto F2,0M quanto F3,0M apresentaram tempo de coagulação superior a 240 

s, limite do coagulômetro. Resultado semelhante foi encontrado por Matsubara 

e colaboradores (2001) para galactanas sulfatadas extraídas de Codium 

cylindricum. No entanto, essas galactanas de C. cylindricum apresentam alto 

teor de proteína, que pode ser responsável por essa alta atividade 

anticoagulante, enquanto F2,0M e F3,0M não apresentam contaminação 

protéica. Ambas as homogalactanas apresentaram para aPTT uma atividade 
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dose-dependente, o mesmo observado por Ciancia e colaboradores (2009) 

para homogalactanas de C. fragile e de C. vermilara. Contudo, o teor protéico 

dessas homogalactanas é considerado alto e, portanto, pode ser responsável 

por aumentar o tempo normal de coagulação.  

Quando se comparou a atividade anticoagulante das homogalactanas 

purificadas de C. isthmocladum: Gal1, Gal2, F2,0M e F3,0M, verificou-se que 

as duas primeiras foram mais potentes. Vários estudos relatam que a 

proporção e/ou distribuição do sulfato ao longo da cadeia de polissacarídeos 

pode ser um motivo estrutural crítico para promover a interação dos 

polissacarídeos sulfatados com os inibidores da coagulação e suas proteases 

alvo, como observado para homogalactanas sulfatadas das algas vermelhas 

Gelidium crinale e Botryocladia occidentalis (ROCHA et al., 2006; POMIM; 

MOURÃO, 2008). Estes polímeros têm uma estrutura sacarídica idêntica e o 

mesmo tamanho da cadeia, mas com pequenas diferenças em seus padrões 

de sulfatação. Como consequência dessas diferenças, o polissacarídeo de G. 

crinale apresenta efeitos pró-coagulante e pró-trombótico em baixas doses, 

enquanto o polissacarídeo de B. occidentalis é um composto anticoagulante e 

antitrombótico muito potente em baixas doses (FARIAS et al., 2001; FONSECA 

et al., 2008). Outro estudo mostra que esta alta potência anticoagulante das 

homogalactanas de B. occidentalis se dá devido ao fato delas possuírem cerca 

de 30% dos resíduos de galactoses dissulfatados em C3 e C4, enquanto que 

galactanas que possuem sulfato em C3 ou C4, mas não em ambas posições, 

são fracos compostos anticoagulantes (FARIAS et al., 2000; PEREIRA et al., 

2002). 

As principais diferenças observadas entre as homogalactanas (F2,0M) 

apresentadas neste trabalho e aquelas apresentadas por Farias e 

colaboradores (2008) (Gal1) estão na diferença da quantidade de →3)-β-D-

Galactopyranose-(1→, que em F2,0M apresentou-se com um valor de 

aproximadamente 10%, enquanto que em Gal1 apresentou-se com valor de 

aproximadamente 80%. Por outro lado, →6)-β-D-Galactopyranose-(4SO3
-)-(1→, 

que em F2,0M representa cerca de 25% dos resíduos de açúcar, já em Gal1 

esse resíduo foi detectado em pequenas quantidades. A outra diferença é o 

grau de substituição por 3,4-O-(1’carboxi)etilideno que é maior em F2,0M. As 

diferenças mais marcantes é a presença do resíduo →3,6)-β-D-
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Galactopiranose-(4SO3
-)-(1→, que aparece com predominância em F2,0M, e 

não foi detectada em Gal1, e a presença de →3)-β-D-Galactopiranose-(4,6 

SO3
-)-(1→ em Gal1 e ausência deste resíduo dissulfatado em F2,0M. 

Apesar das diferenças entre F2,0M e Gal1 aqui descritas, acredita-se 

que a ausência de resíduos dissulfatados em F2,0M possa explicar a menor 

eficiência deste como anticoagulante em relação a Gal1. Por outro lado, o fato 

da sulfatação em F2,0M também ocorrer em C6, além de C4, faz com que ele 

não seja uma galactana com fraco poder anticoagulante como aquelas 

observadas por Farias e colaboradores (2000).   
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6. CONCLUSÃO 

 

• O fracionamento com acetona mostrou-se reprodutível já que o 

fracionamento do extrato total de polissacarídeos da alga verde Codium 

isthmocladum resultou nas mesmas cinco frações cetônicas que Farias (2006): 

F0,3V; F0,5V; F0,7V; F0,9V e F1,2V; 

• A fração F0,5V é formada por sete polissacarídeos sulfatados que foram 

denominados: F0,3M; F0,5M; F0,7M; F1,0M; F1,5M; F2,0M e F3,0M; 

• F2,0M e F3,0M são homopolímeros ramificados constituídos de β-D-

Galactopiranoses unidas por ligações β1,3,6 (predominante), β1,6 e β1,3. 

Alguns resíduos de galactose apresentam sulfatação em C4 ou em C6, e 

algumas galactoses em posição não redutora apresentam piruvatação na forma 

de 3,4-O-(1’-carboxi)etilideno, cetal cíclico com cinco membros;  

• F2,0M e F3,0M apresentam alto peso molecular com aproximadamente 

62KDa e 61KDa, respectivamente; 

• F2,0M e F3,0M apresentaram alta atividade anticoagulante com efeito dose-

dependente para o teste de aPTT, não sendo efetiva para o teste de PT. 
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