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RESUMO
As algas marinhas são fontes ricas de diversos compostos estruturais,
que vem sendo cada vez mais estudados como sendo uma nova fonte de
substâncias bioativas. O alginato, juntamente com as fucanas, é considerado como
um dos principais polissacarídeos ácidos encontrados nas algas marrons. Ele
consiste em um polissacarídeo natural linear, não sulfatado, e apresenta em sua
composição química os monossacarídeos: ácido -D-manurônico (M) e o ácido -Lgulurônico (G); em uma vasta quantidade de composições e sequencias. O alginato
vem sendo largamente aplicado nas indústrias alimentícias e farmacêuticas devido à
sua capacidade de reter água, formar filmes e géis além de espessar, estabilizar e
formar emulsões. Neste trabalho tivemos como objetivo extrair, caracterizar
estruturalmente, comparar e analisar as possíveis atividades farmacológicas da
molécula do alginato nativo obtido da alga marinha marrom Dyctiopteris delicatula
(DYN) e seu derivado quimicamente sulfatado (DYS). A estrutura e composição da
molécula do alginato pode ser comprovada através das dosagens químicas,
apresentando baixa contaminação proteica e elevados teores de açúcares,
existência e separação dos blocos M e G na cromatografia descendente em papel,
espectroscopia de infravermelho e ressonância magnética nuclear. Para a
comprovação da sulfatação da molécula foi feito a dosagem de teor de sulfato,
resultando em 28,56% de sulfato na molécula; eletroforese, verificando a
metacromasia com o azul de toluidina; e espectroscopia de infravermelho, onde a
molécula apresentou uma banda característica em 1221cm-1 correspondente a
vibração da ligação do grupo sulfato. Para as atividades farmacológicas foram feitos
testes de atividade antioxidante, alteração no funcionamento celular (teste do MTT)
e ensaio anticoagulante. Para as atividades antioxidantes observou se que DYN
apresentou melhores resultados no sequestro de radicais hidroxila e quelação férrica
quando comparado ao DYS, este obteve melhor resultado na capacidade
antioxidante total. Ambos demonstraram atividade semelhante no poder redutor e no
sequestro de radicais DPPH. No teste do MTT DYN e DYS apresentaram atividade
proliferativa e não citotóxica nas células de fibroblastos (3T3) e atividade
antiproliferativa e citotóxica nas linhagens celulares cancerígenas HeLa e melanoma
B16. No ensaio anticoagulante DYN apresentou uma boa atividade na via intrínseca
da coagulação sanguínea, e uma pequena atividade na via extrínseca, já DYS
apresentou uma atividade muito pequena apenas na via extrínseca, mas não pode
chegar a ser considerado um agente anticoagulante. Diante dos resultados obtidos
neste trabalho, pode concluir-se que o alginato foi extraído e sulfatado, revelando-se
um potencial composto a ser utilizado tanto na indústria farmacêutica como agente
anticoagulante, antioxidante e antitumoral e que a sulfatação da molécula não foi
conclusivamente importante para o desempenho nas atividades farmacológicas
testadas.

Palavras-chave: D. delicatula, Ácido algínico, sulfatação química, RMN, agente
antioxidante,
citotoxicidade,
atividade
anticoagulante.

ABSTRACT
Marine algae are rich sources of various structural compounds which recently
has been increasingly studied as a new source of bioactive substances. The alginate,
as come as fucans, are considered the main acidic polysaccharides found in brown
seaweed. This molecule consists a linear natural polysaccharide, non-sulfated, and
presents monosaccharides: acid β-D-mannuronic (M) and α-L-guluronic acid (G); in a
vast amount compositions and threads. Alginate has been widely applied in food and
pharmaceutical industries because of its ability to retain water, forming films and gels
as well as thickening, stabilizing and form emulsions. In this work we aimed to
extract, structurally characterize, compare and analyze the possible pharmacological
activities of native alginate molecule obtained from brown seaweed Dyctiopteris
delicatula (DYN), and its chemically sulfated derivative (DYS). The alginate structure
and composition molecule can be proven through chemical dosing, that showed low
protein contamination and high sugar level, existence and separation of M and G
blocks in the descending paper chromatography, infrared spectroscopy and nuclear
magnetic resonance. Molecule sulfation was proven with sulphate dosage, resulting
in 28.56% sulphate in molecule; electrophoresis, verify metachromasia with toluidine
blue; and infrared spectroscopy, that showed a characteristic band at 1221cm-1
corresponding a sulfate group vibration. For the pharmacological activities the tests
was: antioxidant activity, changes in cell function (MTT test) and anticoagulant test.
In the antioxidant activity we observed that DYN showed better results in the
kidnapping of hydroxyl radicals and ferric chelation compared to DYS, this had the
best result in the total antioxidant capacity. Both showed similar activity in reducing
power and the kidnapping radicals DPPH. In MTT test DYN and DYS had not
proliferative and cytotoxic activity in fibroblast cells (3T3) and showed antiproliferative
and cytotoxic activity in cancer cell lines HeLa and B16 melanoma. In anticoagulant
assay DYN showed good activity in the intrinsic pathway of blood coagulation, and a
small activity in the extrinsic pathway, in the other hand DYS showed only a very
small activity in the extrinsic pathway, but cannot come to be regarded as an
anticoagulant agent. From these results it can be concluded that the alginate was
extracted and sulfated, revealing a potential compound to be used in the
pharmaceutical industry as an anticoagulant agent, antioxidant and antitumor and the
sulfation has not been conclusively important to performance in the tested
pharmacological activities

Keywords: D. delicatula, alginic acid, chemical sulfation, NMR, antioxidant,
cytotoxicity, anticoagulant activity
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1. INTRODUÇÃO
1.1.

ALGAS MARINHAS

Os seres vivos reunidos sob o nome de “algas” compreendem tanto bactérias (as
cianobactérias) como organismos eucarióticos muito diversificados (REVIERS,
2010). As algas fazem parte dos mais diversos táxons unicelulares e pluricelulares
que preenchem praticamente todos os ecossistemas da Terra, abrangendo cerca de
20 grupos taxonômicos. Os mais conhecidos são as algas vermelhas, verdes,
marrons e douradas, diatomáceas, glaucophytes, raphidophytes, criptofíceas,
haptophytes, chlorarachnea, dinoflagelados e euglenoidea (KATZ, 2012).
As macroalgas marinhas são um grupo de seres vivos aquáticos e autotróficos
que apresentam a clorofila A como seu principal pigmento fotossintético, como
também a presença de outros pigmentos acessórios, que são características
importantes na classificação desse grupo (COSTA, 2008). De acordo com esses
pigmentos acessórios, pode-se dividir as algas nos grupos: Chlorophyceae (algas
verdes), que possuem clorofila a e b como principais pigmentos, Rhodophyceae
(algas vermelhas), que tem como principal pigmento a ficoeritrina e Phaeophyceae
(algas marrons ou pardas) cujo principal pigmento é o carotenoide fucoxantina
(O’SULLIVAN et al., 2010). A classificação permanece ainda amplamente
fundamentada em características como a natureza e a localização dos pigmentos
(clorofilas, ficobilinas, carotenos e carotenoides), dos carboidratos de reserva
(próximos do amido ou da laminarina) ou da disposição dos tilacoides (sistema de
membranas situado no interior dos plastídios, que contém os pigmentos) (REVIERS,
2010).
Os eucariotos estão atualmente divididos em cinco grupos principais:
amoebozoa, opisthokonta, sar e archaeplastida (ADL, et al., 2012) (Figura 1).

Figura 1: Representação da classificação da filogenia eukaryota mostrando os cinco principais
grupos (Em cores). (ADL, et al., 2012).

Na atual divisão as algas marrons (Phaeophyceae) aparecem no filo
Stramenopiles dentro do grupo Sar, estas algas compreendem organismos
fotossintéticos complexos com uma história evolutiva muito diferente de plantas
verdes, a que são apenas remotamente relacionados (YOON et al., 2004). As
espécies das algas pardas dominam os ecossistemas costeiros rochosos e exibem
muitas adaptações interessantes para este grupo. Características genômicas como
a presença dos genes da biossíntese de pigmentos e novos processos metabólicos,
tais como o metabolismo do haleto, ajudam a explicar a capacidade deste organismo
em lidar com o ambiente em que vivem, o qual é altamente variável ficando expostos
a grandes variações de umidade, temperatura, salinidade e luz, além da rebentação
das ondas e vento. A evolução da multicelularidade nesta classe está correlacionada
com a presença de uma rica variedade de genes de transdução de sinal (COCK, et
al., 2010).
As algas marrons desempenham um papel importante em ecossistemas
marinhos, tanto como os produtores primários predominantes na cadeia alimentar e
coberturas

subaquáticas

para

organismos

marinhos

(MOE,

et

al.,

2012).

Desde antigamente as algas pardas têm sido estudadas com diferentes
objetivos, resultando no isolamento de substâncias de grupos químicos e funções
distintas para o organismo da alga. (TEIXEIRA V. L., KELECOM A., GOTTLIEB O.
R., 1991). As algas marinhas apresentam diversos compostos estruturais e a sua
importância como uma fonte de novas substâncias bioativas está crescendo
rapidamente, pesquisadores revelaram que essas algas podem dar origem a
compostos que exibem diversas atividades biológicas (BARROW & SHAHIDI, 2008;
WIJESEKARA, YOON, & KIM, 2010).
1.2.

ALGINATO DE ALGAS MARINHAS MARRONS

O alginato ou ácido algínico juntamente com as fucanas sulfatadas, são
considerados os principais polissacarídeos ácidos encontrados nas algas marinhas
marrons (ANDRADE et al., 2004). O alginato pode constituir de 40% a 60% da
massa seca destas algas. (HAY et al., 2010, MÜLLER et al., 2011)
Os polissacarídeos constituem um dos quatro grupos de macromoléculas que
compõem os seres vivos, aos quais são atribuídos, principalmente, funções
estruturais e energéticas (LEHNINGER; NELSON; COX, 1995). Siddhesh (2012) viu
que as algas marinhas apresentam em sua matéria bruta uma composição de
aproximadamente 60% de material algínico e também possuem componentes
agregados a este, como, por exemplo, sódio, cálcio, magnésio, estrôncio e bário,
que contribuem para as suas propriedades peculiares: capacidades espessantes,
estabilizantes e gelificantes.
Evans & Holligan, (1971) analisaram através de microscopia eletrônica partes
componentes da alga marrom do gênero Dictyota. Foi encontrado ácido algínico na
cutícula e nos vacúolos de células medulares do talo das algas marrons, junto com a
celulose, sendo um dos maiores componentes da parede celular dessas algas,
garantindo rigidez.
Na figura 2 está sendo demonstrada a composição polissacarídica da parede
celular

de

algas

marrons:

Figura 2: Estruturas de polissacarídeos típicos de parede celular de algas marrons: (a) Alginato;
(b) Fucanas de Fucales; (c) Fucanas de Ectocarpales. (d) Modelo hipotético da organização
bioquímica das paredes celulares de algas marrons. (MICHEL et al., 2010, figura adaptada de
KLOAREG et. al., 1986).

O ácido algínico além de ser um dos principais polissacarídeos ácidos das
Phaeophyceae (algas marrons), também constitui a capsula das bactérias, porém os
alginatos bacterianos diferem a nível molecular dos alginatos das algas devido à
presença de grupos O-acetil em C2 e/ou C3, nos alginatos bacterianos. Uma outra
característica apresentada por alginatos produzidos por Pseudomonas é a ausência
de resíduos ou de blocos constituídos de ácidos gulurônicos (SKJAK-BRAEK et al.,
1986).
Apesar do alginato comercializado ainda hoje ser extraído principalmente a partir
de algas marrons, existe a capacidade de se modificar geneticamente alguns
gêneros de bactérias produtoras de ácido algínico, como é o caso dos gêneros
Azotobacter e Pseudomonas, para a produção de alginatos específicos (REHM et
al., 2010).
A composição do polímero de alginato, a sequência dos monossacarídeos e os
pesos moleculares variam de acordo com a origem das espécies que produzem o
copolímero. Devido à abundância de algas, existe uma grande quantidade de
material de alginato presente na natureza. A produção industrial de alginato é de
aproximadamente

30.000

toneladas

métricas

por

ano.

(DRAGET,

2009).

O alginato é um polissacarídeo natural não sulfatado, linear, e apresenta em sua
composição química monossacarídeos unidos com ligações do tipo (14) entre o
ácido -D-manurônico (M) e o ácido -L-gulurônico (G) em uma vasta quantidade de
composições e sequências. Os monossacarídeos podem ser dispostos em blocos
ricos de unidade G ou M, as regiões homopoliméricas (MM ou GG) e/ou regiões
heteropoliméricas (MG) (figura 3). (SKJAK-BRAEK et al., 1986; DRAGET, 2005).

Figura 3: Características estruturais dos alginatos. a) monossacarídeos dos alginatos, b)
conformação da cadeia e c) distribuição dos blocos (DRAGET, 2005).

A variação dos blocos M e G pode ser explicada com o entendimento da via
biossintética do ácido algínico, através da especificidade de várias enzimas que
atuam nesta via (LIN & HASSID, 1966a), bem como, pelo isolamento dos
nucleotídeos envolvidos no metabolismo dos açúcares (LIN & HASSID, 1966b).

1.3.

PROPRIEDADES DO ALGINATO
As propriedades dos diversos polissacarídeos estão relacionadas à sua

estrutura, também sofre influência do meio que está inserido e do teor de íons
inorgânicos ou a presença de outras macromoléculas.( OERTHER., S. et. al., 1999).
Polissacarídeos que apresentam derivados carboxilados como o alginato, são
negativamente carregados em meio neutro ou alcalino, por isso apresentam uma
grande afinidade com cátions.
A formação de géis com cálcio ocorre por meio de ligações iônicas de dois
grupos carboxilas de cadeias adjacentes com um íon Ca +2 (GRANT et al., 1973).

Essa ligação pode ocorrer entre as carboxilas presentes nos blocos G
(homopolímeros G-G-G) e nos blocos alternados MG (MG-MG ou MG-GG) levando
a formação de estruturas chamadas “caixas de ovos“ (Donati et al., 2005) (Figura 4).

Figura 4 - Formação do gel de alginato com o íon de cálcio. (a) homopolímeros de unidade de
ácido gulurônico em solução; (b) ligação entre as cadeias homopoliméricas através dos íons cálcio
situados entre os grupos com carga negativa; (c) formação da rede de gel com cadeias
homopoliméricas unidas através dos íons cálcio, modelo caixa de ovo. (KAW AGUTI. & SATO, 2008).

As diferenças na relação M/G da configuração em blocos explica as diferenças
das propriedades e funcionalidades do alginato, em especial a capacidade
gelificante e a rigidez do gel, e essa proporção dos blocos está diretamente
relacionada a variação sazonal (DRAGET, 2005). A força do gel formado irá
depender do número e da extensão dos blocos de resíduos gulurônicos ao longo da
cadeia polimérica e da concentração de íons presentes (SKJAK-BRAEK et al., 1986)
A viscosidade das soluções de alginato indica que a rigidez dos blocos em
cadeia aumenta na ordem MG<MM<GG (DONATI et al., 2005). A ligação diaxial dos
blocos formados pelo monômero G resulta num alargamento, impedindo a rotação
em volta da ligação glicosídica, o que pode contribuir para a maior rigidez e a cadeia
estendida do alginato (SMIDSROD, et al., 1973). Segundo DONATI et al (2005), no
polieletrólito natural de alginatos, a repulsão eletrostática entre os grupos carregados
da cadeia polimérica podem às vezes aumentar a extensão da cadeia e
consequentemente a viscosidade intrínseca. Cadeias poli-G apresentarem formato
retorcido que favorece a presença de cavidades entre cadeias adjacentes, nas quais

se situam os íons cálcio (BLANDINO, MACÍAS e CANTERO, 1999; STABLER et al.,
2001).

1.4.

APLICABILIDADE DO ALGINATO
O alginato vem sendo largamente aplicado de modo particular nas indústrias

alimentícias (MOE et al., 1995; ALISTE, VIEIRA e DELMASTRO, 2000, WANG et al.,
2015) e farmacêuticas (DRAGET & TAYLOR, 2009; CHAN & MOONEY, 2013
ALBOOFETILEH et al., 2014, WEI WANG et al., 2014, SELLIMI et al., 2015 ;
MEILLISA, A. ; WOO, H. C.; CHUN, BS, 2015, devido à sua capacidade de reter
água, formar filmes e géis, além de espessar, estabilizar e formar emulsões (
SABRA & DECKWER, 2001, ADNEN SANAA et al. 2013).
A indústria de alimentos utiliza a maior parte do alginato produzido
atualmente. Entre suas aplicações usuais estão o uso em sorvetes, em produtos
lácteos e misturas para bolos, aplicações também na indústria de bebidas onde é
utilizado para melhorar as características sensoriais destes produtos (SABRA &
DECKWER, 2001), e como revestimento comestível, promovendo a redução de
peso e de água durante a estocagem e a geração de atmosfera modificada,
aumentando a vida útil e qualidade de alimentos “in natura” e industrializados
(ANDRADE et al., 2008).
Na indústria têxtil a utilização do alginato melhora o desempenho das tintas
utilizadas nos processos de impressão favorecendo a aderência e a deposição
destes materiais sobre os tecidos. Na indústria de papel a adição de alginato permite
que as propriedades para impressão destes materiais também melhorem (SABRA &
DECKWER, 2001).
O alginato também está entre os compostos mais populares utilizados para a
finalidade de encapsulamento de drogas (PANDEY et al., 2005) bem como na
terapia celular (LISBÔA et al, 2006). Eles apresentam baixa toxicidade, propriedades
mecânicas favoráveis e capacidade de bioreabsorção dos materiais constituintes,
características que os tornam biopolímeros potencialmente adequados para o
desenvolvimento de sistemas de liberação controlada (LAI et al., 2003).

O alginato apresenta potencial para a fabricação de biofilmes e formação de
scaffolds (tecido mole), devido às suas propriedades coloidais. Esses são utilizados
como matrizes de suporte para regeneração e crescimento de celular, para a
formação de um novo tecido, além de desempenhar uma função estrutural,
ajustando-se aos defeitos anatômicos (REZENDE et al., 2007)
Pode também ser utilizado na agricultura para o controle de parasitas, ervas
daninha e fungos (WALKER & CONNICK JUNIOR, 1983, MORETINI & MELO,
2007). Moretini & Melo (2007) viram que a formulação do fungo Coniothyrium
minitans com alginato inibe o desenvolvimento do mofo-branco em alface, quando
introduzido no solo.
O alginato tem mostrado grande versatilidade e potencial para engenharia de
tecidos e regeneração cardíaca, devido as características que apresenta como: de
biocompatibilidade, condições de gelificação leves, e modificações simples para
preparar derivados de alginato com novas propriedades. Já foram utilizados para
aplicações como disponibilizar células-tronco para os tecidos em sistema de
delivery, design 3D do microambiente para a formação do tecido cardíaco funcional,
e design bio-inspirado em sistemas de liberação controlada e possibilidade de
múltiplas combinações de moléculas bio-ativos e fatores regenerativos. Além disso,
com base em dados pré-clínicos os implantes de alginato injetáveis acelulares para
o reparo do miocárdio e reconstrução de tecidos já atingiram fase de investigação
clínica em pacientes com infarto no miocárdio e falhas no coração. (Ruvinov
&Cohen, 2015).
Ramírez, et al. (2015) observou o efeito do alginato de sódio na digestão e as
interações entre os ingredientes ingeridos na alimentação, onde este exerceu um
efeito protetor nos grânulos de amido, diminuindo a ação de enzimas, sugerindo que
o aumento da viscosidade e a interação molecular pode evitar a perda de glicose
durante a digestão in vitro.
E outras demais aplicabilidades como a adsorção de metais pesados (JEON
et al., 2007), na odontologia, como por exemplo na impressão do material dental
(NALLAMUTHU et al., 2012), regulação do apetite (JENSEN et al., 2012),
cicatrização de feridas (VANSTRAELEN, 2000; PEREIRA et al., 2013, MOMOH, et

al., 2015) e até mesmo na conservação do esperma em microcápsulas de alginato
(HERRLER et al., 2006) podem ser observadas.

1.5.

ATIVIDADES FARMACOLÓGICAS DO ALGINATO

Sarithakumari et al, (2013), afirmam que as propriedades inerentes aos alginatos,
atualmente, culminam em um impacto positivo mediante a nossa sociedade, o que
reforça a sua importância de estudo, principalmente, em áreas como a médica e a
farmacêutica (Georg et al, 2012).
A Tabela 1 lista algumas atividades farmacológicas do alginato provenientes
de algas marinhas marrons.

Tabela 1: Atividades farmacológicas do alginato de algas marinhas marrons.
Atividades
farmacológicas

Alga

Referência

Antioxidante

C. barbata
Saccharina japonica
Sargassum wightii

Sellimi et al., 2015 ;
Meillisa, A. ; Woo, H. C.,
Chun, BS, 2015 ;
Sarithakumari, C.H &
Kurup, G. M., 2013.

Antiinflamatória

Sargassum wightii,

Sarithakumari, C.H. &
Kurup, G. M., 2013;
Zhao et al., 2007;
Jeong, H.J. et al, 2006.

L. Japonica,
Alga marrom;
Pró-inflamatória

Sargassum vulgare

Lins, K. O., Vale, ML.;
Ribeiro RA.; Costa-Lotufo
LV , 2013.

Anticoagulante

L. Japonica

Zhao et al., 2007.

Antitumoral

Sargassum Fusiforme,
Sargassum vulgare

Cong et al., 2014;
Sousa et al., 2007.

Antiviral

Sargassum tenerrimum

Sinha et al., 2010.

Imunomodulatória

Laminaria japonica

Wang et al., 2015.

Efeito citotóxico

Laminaria brasiliensis

Stevan et al., 2001.

Anti-infecciosa

Sargassum wightii

Balasubramanian, V. &
Palavesam, A., 2012.

1.5.1. Atividade antitumoral
Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em
comum o crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos.
Ocorre uma grande alteração nos sistemas que regulam a proliferação e
diferenciação celular, ocorrendo uma proliferação anormal de uma única célula,
seguida pelo supercrescimento de uma população derivada desta célula e mutações
adicionais com seleção clonal, podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões
do corpo, culminando na formação de tumores ou neoplasias malignas. Mas também
existem “tumores” benignos em que uma massa localizada de células se multiplica
vagarosamente e se assemelha ao seu tecido original, raramente constituindo um
risco de vida. (COOPER, 2001; SIEBER; HEINIMANN; TOMLINSON, 2003; RANG
et al., 2004; DEVLIN, 2007; INCA, 2014).
A origem desta doença é consequência de alterações gênicas que podem ser
produzidas por diversos mecanismos como a inativação de genes supressores de
tumor, ativação de oncogenes, inativação de genes responsáveis pela apoptose e
mutações produzidas por agentes químicos, físicos e biológicos, os chamados
carcinógenos (SIEBER; HEINIMANN; TOMLINSON, 2003).
Segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva)
o número de pessoas que podem ser atingidas no biênio de 2014-2015 baseado nos
valores de incidência e mortalidade de cada região é de aproximadamente 576 mil
novos casos de câncer no Brasil. O mais comum deles é o de pele não melanoma,
seguido pelo de próstata, mama, cólon e reto. Em 2013 162 mil pessoas faleceram
devido a tumores malignos (32% a mais desde 2003 ) (Tabela 2). No estado do Rio
grande do Norte, o tipo de câncer mais observado em homens é o de próstata e em
mulheres o de mama. (INCA, 2014).

Tabela 2: Distribuição proporcional dos 10 tipos de câncer mais incidentes estimados
para

2014

por

sexo,

exceto

pele

não

melanoma.

Pesquisas que mostram o potencial antitumoral de polissacarídeos têm
ganhado destaque nas últimas décadas, desde quando essas macromoléculas vêm
demonstrando uma promissora propriedade imunomodulatória associada com
efeitos antitumorais (OOI & LIU, 2000).
Testes farmacológicos realizados com alginato de sódio da alga Sargassum
fulvellum

apresentaram

atividade

antitumoral

in

vivo,

contra

tumores

de

camundongos, sugerindo que a ação biológica do composto poderia estar
relacionada com o aumento da atividade fagocítica dos macrófagos. Esses efeitos
estariam relacionados com a composição química (relação M/G) e a seqüência MG
nos alginatos. Blocos ricos em MM mostraram alta atividade antitumoral em relação
aos outros com baixo teores de MM. Sabendo-se que a conformação dos
polissacarídeos é determinada pelo tipo de monossacarídeos que os compõem,
assim como, pela posição e tipo de ligações entre estes, provavelmente alginatos
ricos em blocos MM tenham um arranjo espacial adequado para o aumento dessa
atividade fagocitária (FUJIHARA & NAGUMO, 1993). Souza et. al. (2007) também
descreve em seu trabalho propriedades antitumorais dos alginatos isolados da alga
marrom Sargassum vulgare, em ratos transplantados com Sarcoma 180, obtendo
um maior sucesso quando administrados pela via oral.
Cong et al. (2014) constataram que o alginato sulfatado quimicamente
apresentou forte atividade anti-angiogênica e aumento na atividade antitumoral em
células Bel7402 (hepatoma) e SMMC7721 (câncer de fígado) quando comparado

com o alginato nativo. Nesse estudo a proporção de ácido manurônico encontrada
foi significantemente maior em ambos os alginatos.

1.5.2. Atividade anticoagulante
Após a lesão vascular, as plaquetas aderem às macromoléculas em tecidos
subendoteliais e agregados para formar um tampão plaquetário. As plaquetas
estimulam a ativação local dos fatores de coagulação do plasma, levando à geração
de um coágulo de fibrina que reforça o agregado de plaquetas. Paralelamente à
agregação plaquetária, a reação da cascata da coagulação sanguínea é iniciada,
culminando na formação de fibrina. Em 2001, foi proposto um novo modelo de
hemostasia baseado em células, enfatizando a interação de fatores plasmáticos da
coagulação com superfícies celulares específicas (HOFFMAN, 2003a; HOFFMAN,
2003b; HOFFMAN; MONROE, 2001; ROBERTS et al., 2006). O modelo de
coagulação baseado em células é uma evolução conceitual do modelo formulado em
1964 por Davie, Ratnoff e MacFarlane (DAVIE; RATNOFF, 1964; MACFARLANE,
1964), que propunham os conhecidos modelos das vias intrínseca e extrínseca para
a cascata de coagulação sanguínea. Esse novo modelo mostra a importância da
interação entre as proteínas plasmáticas e as superfícies celulares para o início da
coagulação e confirma que a manutenção do processo depende das reações
bioquímicas de ativação dos fatores da coagulação.
O modelo celular da hemostasia baseia-se em três etapas, que ocorrem no
plasma e em superfícies de diferentes tipos celulares. A primeira fase, ou iniciação,
ocorre em células extravasculares (principalmente fibroblastos) carreadoras de fator
tecidual (tissue factor - TF). Na fase de amplificação, plaquetas e cofatores são
ativados, propiciando a geração de trombina. E por último, a propagação que ocorre
na superfície das plaquetas ativadas, aderidas ao local da lesão, resultando na
produção de grandes quantidades de trombina e na subsequente formação do
coágulo de fibrina (HOFFMAN; MONROE, 2001; MONROE et al., 2002; MONROE;
HOFFMAN, 2006).
Os mecanismos pelo qual a coagulação ocorre já são bem compreendidos, no
entanto há um atraso quanto ao desenvolvimento de fármacos que possam ser
utilizados no tratamento de doenças cardiovasculares, sendo a prevenção ainda o

melhor método de se combater tais enfermidades. Os anticoagulantes são um dos
principais grupos de fármacos utilizados no tratamento destas doenças e a heparina
é o mais utilizado na terapêutica, haja visto que, diferente dos demais fármacos
disponíveis, apresenta um maior espectro de atuação no tratamento desse tipo de
patologia. (WEITZ, 2010).
A heparina é o único polissacarídeo sulfatado utilizado como anticoagulante,
entretanto sua utilização pode apresentar reações adversas, como: trombocitopenia
(mediada por anticorpos), osteopenia (devido à ligação da heparina a osteoblastos
que liberam fatores ativadores de osteoclastos), e efeito hemorrágico residual
(HIRSH et al, 2001).
Os

alginatos

sulfatados

apresentaram

também

atividade

anticoagulante,

especialmente na via intrínseca da coagulação sanguínea, determinada pelo teste
aPTT (Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada) (RONGHUA, H. et al., 2003;
ZHAO, X., et al, 2007) além de atividade anti-inflamatória, na indução de granuloma
em ratos (ZHAO, X., et al, 2007). Yang et al. (2011) afirmam que a modificação
química na estrutura do alginato, através da sulfatação, faz com que a sua estrutura
se assemelhe a estrutura da molécula da heparina, e por isso também apresenta
uma boa compatibilidade sanguínea, atuando na via intrínseca da coagulação
sanguínea como um estrutura anticoagulante.

1.5.3. Atividade antioxidante
Podem ser considerados radicais livres as moléculas orgânicas e inorgânicas e
os átomos que contêm um ou mais elétrons não pareados, ou seja, um número
ímpar de elétrons na última camada eletrônica, com existência independente
(HALLIWELL B., 1992, 1994; WICKENS, 2001). E é este não emparelhamento que
confere alta reatividade a esses átomos ou moléculas. (FERREIRA & MATSUBARA,
1997; WICKENS, 2001).
Espécies reativas de oxigênio (ROS) são moléculas altamente reativas que são
constantemente produzidos por reações enzimáticas nas nossas células (cerca de 13% do oxigênio consumido pelo organismo é convertido em ROS) (SOHAL &
WEINDRUCH, 1996). Em condições fisiológicas os ROS são produzidos em baixos
níveis e são necessários para manter as funções celulares normais. Os sistemas de

defesa antioxidantes endógenos têm a capacidade de evitar que estes venham a
causar maiores danos. Contudo, em elevadas quantidades os radicais livres podem
modificar a estrutura DNA, proteínas, lipídeos e pequenas moléculas celulares está
associado com um número elevado de processos patológicos, incluindo a
aterosclerose, câncer e artrite reumatoide (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1984,
CHATTOPADHYAY et al. 2010). Portanto, os antioxidantes são importantes para a
proteção do corpo contra esse estresse oxidativo.
Os antioxidantes enzimáticos mais eficientes compreendem: a superóxido
dismutase, catalase e glutationa peroxidase. Entre as defesas não enzimáticas
estão: ácido ascórbico (vitamina C), α-tocoferol (vitamina E), carotenoides,
antioxidantes tióis (glutationa, tioredoxina, e ácido lipóico), ácido úrico, ubiquinol,
melatonina e os polifenóis (LAGUERRE et al., 2007, VALKO et al., 2007; FERREIRA
& MATSUBARA, 1997).
Alguns agentes antioxidantes sintéticos como o BHA (hidroxianisol butilado), BHT
(hidroxitolueno butilado), o tert-butilhidroxiquinona (TBHQ) e o galato propil (PG) são
muito utilizados em alimentos processados, no entanto há uma preocupação na
utilização desses antioxitdantes visto que há indícios de que o BHA e o BHT podem
causar danos ao fígado e promover carcinogênese (ITO et al, 1985; QI et al., 2005
a).
A atividade antioxidante de vários polissacarídeos hidrossolúveis de algas
marinhas,

dentre

eles

o

alginato,

o

sulfato

de

alginato,

o

sulfato

de

propilenoglucolalginato, o sulfato de propilenoglucolmanuronato, o oligossacarídeo
de quitosana, dentre outros, foi testada através do ensaio da lipoperoxidação de
lipossomas

de

fosfatidilcolina

amidinopropano) (AZPH),

onde

iniciada
se

pelo

avaliava

cloridrato
a

de

2,2’-azobis

propriedade dos

(2-

diferentes

polissacarídeos de inibir o acúmulo de peróxidos da fosfatidilcolina Todos os
polissacarídeos testados mostraram atividade antioxidante, indicando que os
derivados de quitina e alginato podem exercer papel importante no mecanismo
antioxidante dos sistemas biológicos (XUE et al., 1998).
Outro trabalho relacionando o alginato de sódio com atividades antioxidantes foi o
de Sellimi et al. (2015), onde este foi extraído da alga marinha marrom C. barbata e
apresentou resultados significativos acima de 60% em todos os testes realizados

(Sequestro do radical DPPH, Redução do potencial férrico, Sequestro do radical
hidroxila, Ensaio do ácido β caroteno linoleico e Atividade de proteção contra danos
no DNA).
Eftekharzadeh et al. (2010) observaram em seus resultados que o alginato
não só protege os neurônios contra a morte celular, mas também diminui a formação
da placa beta amiloide, fornecendo a primeira documentação que o alginato pode
ser neuroprotetor contra o aumento do estresse oxidativo nas células neuronais
NT2, uma das linhagens celulares mais afetadas empregadas no estudo da doença
de Alzheimer.
Por ser considerado como um polímero não-tóxico, não imunogênico e
biodegradável o alginato vem sendo um forte candidato para aplicações biomédicas
(KUMAR, 2000). Soma-se a isto, o fato de que o litoral norte-rio-grandense possui
uma extensa biomassa de algas marrons, muitas das quais ainda não foram objeto
de estudo para extração, caracterização estrutural e atividades farmacológicas
destes compostos, além de apresentar uma metodologia de extração de baixo custo.
No cenário atual da sociedade, com o aumento da expectativa de vida, o
aparecimento

e

conhecimento

de

doenças como

o

câncer, doenças

cardiovasculares, doenças provocadas pelos radicais livres bem como danos no
DNA, dentre muitas outras, o presente trabalho visa buscar substâncias que
possam, talvez, desempenhar futuramente um papel importante no tratamento
destas doenças, através de atividades farmacológicas que estas possam vir a
apresentar. Neste trabalho a molécula de estudo é o alginato (DYN) extraído da alga
marinha marrom Dictyopteris delicatula, bem como seu derivado sulfatado (DYS).
Esta pesquisa também visa um melhor entendimento das moléculas
estudadas, sendo uma ferramenta para ampliar o conhecimento sobre os alginatos
de algas, bem como a modificação química na sua estrutura com a inserção do
grupamento sulfato e a influência que este pode exercer nas atividades
farmacológicas. Estes achados podem servir como referência para estudos futuros e
outras

pesquisas.

2. OBJETIVOS

2.1.

OBJETIVO GERAL

Extrair, caracterizar estruturalmente, comparar e analisar as possíveis atividades
farmacológicas de um alginato nativo obtido da alga marinha marrom Dyctiopteris
delicatula, e seu derivado quimicamente sulfatado.

2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

o Extrair e purificar parcialmente o alginato da alga D. delicatula;
o Sulfatar quimicamente o alginato obtido;
o Caracterizar parcialmente a estrutura dos alginatos nativo e seu derivado
sulfatado;
o Verificar e comparar a ação antioxidante dos alginatos nativos e sulfatados in
vitro nos seguintes sistemas:
o Capacidade antioxidante total;
o Poder redutor;
o Quelação férrica;
o Varredura de radicais DPPH e OH.
o Verificar e comparar a alteração do funcionamento celular de células normais
e tumorais quando tratadas com os alginatos nativo e sulfatado;
o Verificar e comparar uma ação dos alginatos na coagulação sanguínea.

3. MATERIAIS
3.1.

Materiais biológicos

3.1.1. Alga marinha marrom
A alga marinha marrom Dictyopteris delicatula (J. V. Lamouroux, 1809)
(Figura 5), foi coletada na praia de Búzios, litoral do Rio Grande do Norte
(coordenadas geográficas -5.989304, -35.112278), e identificada pela Prof. Dra.
Eliane Marinho Soriano. Foram realizadas sucessivas lavagens em água corrente
para remoção de areia, epífitas, inclusões calcárias e sais, para então ser colocada
para secar em estufa aerada a 45 °C.

Classificação taxonômica:
Domínio: Eukaryota
Reino: Chromista
Classe: Phaeophyceae
Ordem: Dictyotales
Família: Dictyotaceae
Gênero: Dictyopteris
Espécie: Dictyopteris delicatula

Figura 5: Alga marinha Dictyopteris delicatula (fonte: foto autoral).

3.1.2. Linhagens celulares
A linhagem celular HeLa (adenocarcinoma cervical - ATCC CCL-2) foi
gentilmente cedida pela professora Dra. Silvia Batistuzzo do Departamento de
Biologia Celular e Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN). A linhagem celular 3T3 (fibroblastos de camundongos - ATCC CRL-1658)
foi gentilmente cedida pelo professor Dr. Edvaldo S. Trindade do Departamento de
Biologia Celular da Universidade Federal do Paraná (UFPR). A linhagem celular

B16-F10 (melanoma murino - ATCC CRL-6475) foi cultivada nas dependências do
Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN).

3.2.

Reagentes



1,10-Fenantrolina (Sigma Chemical Company, St. Louis, MO, USA);



Acetona (Cromato produtos químicos Ltda, Diadema, SP, Brasil);



Ácido 2-tiobarbitúrico 98% (Sigma Chemical Company, St. Louis, MO, USA);



Ácido acético (VETEC, Rio de Janeiro, RJ, Brasil);



Ácido ascórbico – ( Sigma Chemical Company, St. Louis, MO, USA)



Ácido clorídrico (VETEC, Rio de Janeiro, RJ, Brasil);



Ácido sulfúrico (Cromato produtos químicos Ltda, Diadema, SP, Brasil);



Ácido tricloroacético (TCA) (VETEC, Rio de Janeiro, RJ, Brasil);

 Agarose (Standard-Low-Mr)da BioRad Laboratories (Richmond,CA, EUA);


Albumina -( Sigma Chemical Company, St. Louis, MO, USA)



Azul de toluidina (Sigma Chemical Company, St. Louis, MO, USA);



Bacto-gelatin (Difco Laboratories Inc, Detroit, MI, USA);



BHA (Butilhidroxianisol (2,3-terc-butil-4-hidroxianisol)- (Farmafórmula Natal,
RN, Brasil)



BHT (Butilhidroxitolueno (Butylated hydroxytoluene) – (Farmafórmula, Natal,
RN, Brasil)



Butanol (Cromato produtos químicos Ltda, Diadema, SP, Brasil);



Carbazol extra puro -(VETEC Química fina Ltda., Rio de Janeiro, RJ, Brasil)



Carbonato de sódio (VETEC, Rio de Janeiro, RJ, Brasil);



Cloreto férrico (Cromato produtos químicos Ltda, Diadema, SP, Brasil);



Condroitim sulfato - Seikagaku Kogyo Co. (Tóquio, Japão);



Coomassie Blue Brilliant G (Sigma Chemical Company, St. Louis, MO, USA);



Dermatam sulfato - Seikagaku Kogyo Co. (Tóquio, Japão);



DPPH(2,2-Diphenyl-1-pikryl-hydrazyl) (Aldrich Chemistry Co. Inc., Milwake,
WI, EUA)



Etanol (Cromoline, SP, Brasil);



Fenantrolina - (VETEC Química fina Ltda., Rio de Janeiro, RJ, Brasil)



Fenol -(farmafórmula, Natal, RN, Brasil)



Ferricianeto de potássio (Sigma Chemical Company, St. Louis, MO, USA);



Ferrozina -(Sigma Chemical Company, St. Louis, MO, USA);



Fosfato de sódio monobásico (Nuclear, SP, Brasil);



Heparam sulfato (purificado de pulmão bovino no INFAR, UNIFESP (São
Paulo, SP);



MTT – brometo de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazolium -(Sigma
Chemical Company, St. Louis, MO, USA);



Padrão alginato (LV/HV) - (Sigma Chemical Company, St. Louis, MO, USA);



Papéis Whatman n.º 1 e 3 MM - W & RBalston Ltd. (Maidstone, Inglaterra)



PDA (1,3 diamino propano ) – (Aldrich Chemical Co. Inc., Milwake, WI, EUA)



Peróxido de hidrogênio (Cromato produtos químicos, SP, Brasil);



Piridina (MERK, Darmstadt, Germany);



Sulfato de ferro II - sulfato ferroso - (Cromoline Química Fina Ltda, Diadema,
SP, Brasil);



3.3.

Sulfato ferroso (Cromoline, SP, Brasil);

Aparelhos

Além dos usais de laboratório podemos destacar:


Agitador de tubos mod AP 56 da Phoenix Ltda. (Araraquara, SP, Brasil);



Agitador orbital mod. 255-B da FANEM Ltda. (São Paulo, SP, Brasil).



Banhos e estufas de temperatura constante da FANEM Ltda. (São Paulo, SP,
Brasil).



Bombas peristálticas Microperpex S mod. 2232 da LKB (Bromma, Suécia) e
Econo Pump mod. EP-1 da Bio Rad Laboratories (Hercules, CA, EUA).



Centrífuga refrigerada RC 2-B da Ivan Sorvall Inc. (Norwalk, CO, EUA).



Centrífuga refrigerada CR 21 da Hitachi Koki Co. Ltd. (Tóquio, Japão).



Coagulômetro (DRAKE, mod. Quick times SP. Brasil)



Contador automático de células



Espectrofotômetros Varian - Series 634 da Varian Techtron PPTY Ltd.
(Springvale, Vico, Austrália) e Hitachi U-2000 (Tóquio, Japão).



Espectrômetro de infravermelho modelo FT1 6PC da Perkin Elmer (EUA)



Medidor de pH, Orion Research model 701 A/ digital lonalyzer (Cambridge, MA,
EUA)



Fontes de corrente contínua regulável desenvolvidas pelo Dr. H. Rzeppa,
Técnica Permatron Ltda. (São Paulo, SP, Brasil).

4. METODOLOGIA

4.1. EXTRAÇÃO DO ÁCIDO ALGÍNICO
A extração do ácido algínico das diferentes partes da alga, talo e folíolo, foi
realizada segundo a metodologia descrita por CAMERON et al. (1948) modificada
por Durairatnan & Nascimento (1984), pode ser observada através do esquema
descrito na Figura 6. O precipitado resultante foi solubilizado em carbonato de sódio

(uma vez que alginato de cálcio não é solúvel em água), obtendo o alginato de
sódio, o qual foi submetido a tratamento com dois volumes de metanol absoluto,
para a remoção de contaminantes e precipitação do ácido algínico, parcialmente
purificado.

4.2. SULFATAÇÃO
A sulfatação da molécula do ácido algínico foi desenvolvida de acordo com o
método de Wang (2005). No qual é adicionado 12,5 mL de H2SO4/ g de amostra, e a
mistura mantida sob leve agitação em presença de 12,5 mL de n-propanol a -6 °C
por 90 min. O sedimento é coletado por centrifugação 11963g, 20 min., -10 °C ) e
lavado três vezes com 15 mL de n-propanol sob centrifugação. O precipitado
resultante após a lavagem é então recolhido, solubilizado em água destilada e
novamente centrifugado para descarte dos polissacarídeos que não foram
sulfatados.

Pó cetônico
10 mL HCl 0,2 molar
“Overnith” Filtração

Resíduo
3 lavagens com 20mL
de H20 destilada

Resíduo neutralizado
20 mL CaCo3 5%
Banho maria 50ºC -2h
“Overnight”
Filtração

Resíduo (alginato de
sódio)
30 mL CaCl2 10% com
agitação

Resíduo (alginato de
cálcio)
Lavado com H20
destilada
2h temp. amb.
Filtração

Alginato + CaCl2

Resíduo (alginato de
cálcio insolúvel)
Filtrado (ácido acético
liberado)

Na2CO3

Alginato de sódio +
resíduos contaminantes
2V metanol

Alginato de sódio
Diálise

Teor de alginato
Alginato de sódio
dialisado

Sulfatação de
parte do alginato
Figura 6 – Fluxograma de extração do alginato algal.

4.3. CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E ESTRUTURAL

4.3.1. Eletroforese em gel de agarose
Para a preparação do gel utilizou-se agarose (0,6%) diluída em tampão 1,3
diaminopropano acetato (PDA) 0,05 M, pH 9,0 sobre lâminas de vidro de 7,5x 5,0x
0,2 cm. Alíquotas de 5 μL (50 μg das amostras) foram aplicadas em canaletas no gel
e submetidas à eletroforese (5 V/cm durante aproximadamente 1 hora), em uma
cuba resfriada a 4ºC. A origem das aplicações corresponde ao pólo negativo.
(DIETRICH & DIETRICH, 1977). Após o tempo previsto de migração eletroforética
para o sistema de tampão PDA, os compostos foram precipitados no gel de agarose
pela submersão da lâmina por um tempo mínimo de duas horas, a temperatura
ambiente, em CETAVLON 0,1% (brometo de N-cetil-N-N-N-trimetilamônio). Após a
precipitação da amostra, o gel foi seco sob uma corrente contínua de ar quente e
corado com azul de toluidina 0,1 %, numa solução de ácido acético 1% e etanol
50%, para a verificação da sulfatação do alginatos. O excesso de corante foi então
removido com uma solução descorante, preparada a partir de ácido acético 1% em
etanol 50 %. Em seguida, foi realizada uma segunda coloração descrita por Newton
et.al. (1974), onde a lâmina é imersa em uma solução composta por Ácido acético
0,2M e Acetato de sódio 0,2M, durante 30 minutos e depois é colocada novamente
no corante azul de toluidina, para a verificação dos compostos carboxilados,
presentes no ácido algínico. Por fim a lâmina foi colocada para secagem, onde o gel
é seco à temperatura ambiente.

4.3.2. Identificação dos monossacarídeos por cromatografia descendente em
papel
A cromatografia dos produtos de hidrólise (HCl 4N, 2 h., 100ºC) dos alginatos
foi realizada em papel Whatman N°1 utilizando o sistema de solvente: acetato de
etila:piridina:água na proporção de 8:2:1 (v/v). Os monossacarídeos foram então
revelados pela utilização de uma solução de nitrato de prata (TREVELYAN,1950).

4.3.3. Análises químicas

4.3.3.1. Ácidos urônicos
O conteúdo de ácido urônico foi determinado através da reação do carbazol,
segundo Dische (1974), utilizando como padrão ácido D-glucurônico, sendo as
leituras realizadas em espectrofotômetro a 525 nm.
4.3.3.2. Açúcares totais
A quantificação dos açúcares totais foi determinada pelo método do
fenol/ácido sulfúrico, de acordo com Dubois e col. (1956), tendo como padrão o
ácido -D-glucurônico, e as leituras realizadas a 490 nm.

4.3.3.3. Proteína
O conteúdo de proteína foi determinado segundo o método de Bradford
(1967), utilizando o reagente de Coomassie blue R e empregando como padrão
albumina sérica, leitura realizada no espectrofotômetro a 595 nm.

4.3.3.4. Sulfato
O teor de sulfato total foi determinado após hidrólise ácida (HCl 8N, 6 horas,
100 ºC) por turbidimetria pelo método da gelatina-bário (DODGSON, PRICE, 1962).
O sulfato de sódio (1,0 mg/mL) foi utilizado como padrão, sendo submetido às
mesmas condições das amostras em estudo.

4.3.4. Espectroscopia de infravermelho
A espectroscopia de infravermelho foi realizada em espectrômetro FTIR ABB Bomen modelo MB 104 (4000 a 400 cm -1). Os alginatos nativo e sulfatado
(cerca de 5 µg) foram analisados após secagem sob a forma de pastilha de KBr a 60
0

C.

4.3.5. Ressonância Magnética Nuclear (RMN)
Os espectros de ressonância magnética nuclear foram obtidos em
espectroscópio da marca Burker, modelo AVANCE III, 14,1 e 9,4 Tesla. As amostras
foram colocadas em tubos de 5 mm e dissolvidas em água deuterada (D2Os) a
99,75%, sendo as análises realizadas a temperatura de 70 °C. Foram obtidos
espectros monodimensionais de 13C e 1H.
4.4. ATIVIDADES FARMACOLÓGICAS

4.4.1. Atividades antioxidantes
4.4.1.1. Capacidade antioxidante total (CAT)
Alíquotas de 0,1 mL das amostras foram diluídas em água em diferentes
concentrações e combinadas com 1 mL de solução reagente (0,6 M de ácido
sulfúrico, 28 mM de fosfato de sódio e 4 mM de molibdato de amônio). Esta solução
foi então mantida a 100 ºC por 90 minutos e depois resfriada. Leitura realizada a 695
nm (PRIETO et al., 1999). A capacidade antioxidante total das amostras foi expressa
em valores equivalentes à curva do ácido ascórbico.

4.4.1.2. Teste do poder redutor
O poder redutor dos alginatos foi quantificado de acordo com metodologia de
Athukorala et al. (2006) e Wang et al. (2008). Foi utilizada uma alíquota de 4 mL da
reação contendo as amostras de alginato em diferentes concentrações em tampão
fosfato (0,2 M, pH 6,6) e ferricianeto de potássio (1%). Esta solução foi então
incubada por 20 minutos à temperatura de 50 ºC. Para o término da reação foi
adicionado uma solução de ácido tricloroacético (TCA) e posteriormente água
destilada e cloreto de ferro. Leitura no espectrofotômetro a 700 nm. O teste do poder
redutor foi determinado pela seguinte fórmula: (%) = ( 1 – Aamostra/ Acontrole) x 100,
onde Acontrole se refere à absorbância da mistura na ausência da amostra teste e
Aamostra

se

refere

a

absorbância

da

mistura

na

presença

da

amostra.

4.4.1.3. Capacidade de quelação férrica
A ação quelante de ferro foi determinada utilizando-se de 0,2 mL da amostra
em concentrações variadas (0,08 – 5,0 mg/mL) misturadas com 0,025 mL de sulfato
de ferro (2 mM) e incubadas por 1 minuto a temperatura ambiente. Após esse
tempo, 0,1 mL de ferrozina (5 mM) foi adicionada e a mistura incubada por mais 20
minutos a temperatura ambiente. Em seguida, foi adicionada água destilada para
completar 2 mL e a leitura foi feita a 562 nm. O percentual da atividade quelante foi
determinado pela fórmula: taxa de atividade quelante (%) = [(Acontrole –
Aamostra)/Acontrole] x 100, onde Acontrole é a absorbância da mistura na qual a
amostra teste foi substituída por água destilada (absorbância do controle negativo) e
Aamostra se refere a absorbância da mistura na presença da amostra teste
(absorbância da amostra) (SALTARELLI et al., 2009).

4.4.1.4. Sequestro do radical hidroxila
O seqüestro de radicais hidroxilas foi determinado pelo método de Sminorff &
Cumbers (1989) com algumas modificações. Onde 0,5 mL de concentrações
variadas (0,08 – 5,0 mg/mL) do alginatos foram adicionados a 0,5 mL de fenantrolina
(5 mM/L), 0,75 mL de tampão fosfato ( 20mM; ph 7,4 ) e 0,5 mL de Fe 2SO4 (7,5
mM/L). Em seguida, foram adicionados 0,5 mL de H2O2 a 15% e a mistura incubada
a 37°C por 90 minutos. Após incubação, a mistura foi centrifugada (172g por 5
minutos) com leitura realizada a 536 nm. A atividade sequestradora de radicais
hidroxila foi determinada pela seguinte fórmula: (%) = ( 1 – Aamostra/ Acontrole) x 100,
onde Acontrole se refere à absorbância da mistura na ausência da amostra teste e
Aamostra se refere a absorbância da mistura na presença da amostra.

4.4.1.5. Sequestro de radicais DPPH
A atividade sequestradora de radicais DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazila), foi
determinada de acordo com o método de Ye et al. (2008) com modificações. Assim,
0,1 mL de concentrações variadas (0,31-5 mg/mL) dos alginatos nativo (DYN) e

sulfatado (DYS) foram adicionados em 1,5 mL de solução etanólica de DPPH (0,1
mM). Após 30 min ao abrigo da luz e em temperatura ambiente, a absorbância foi
mensurada a 517 nm. A atividade sequestradora de radicais DPPH foi determinada
pela fórmula: atividade sequestradora (%)= (1- Aamostra/ Acontrole) x 100, onde Acontrole
refere-se a absorbância da solução etanólica de DPPH na ausência da amostra, e
Aamostra refere-se a absorbância da solução etanólica de DPPH na presença da
amostra teste (absorbância da amostra).

4.4.2. Ensaio para verificação de alteração do funcionamento celular

4.4.2.1. Manutenção das culturas
Para a manutenção das culturas, foi utilizado o meio DMEM da Gibco,
penicilina/estreptomicina (liofilizadas em pó, 10.000 U de penicilina e 10 mg de
estreptomicina por mL de solução de cloreto de sódio a 0,9%) da Sigma Chemical
Co. (St. Louis, MO, EUA) e Soro Fetal Bovino (SFB) da Cultilab (Campinas, SP,
Brasil) para as células da linhagem HeLa (adenocarcinoma cervical - ATCC CCL-2),
células B16 (melanoma murino) e células 3T3 (fibroblastos de camundongos).

4.4.2.2. Ensaio MTT

O método de MTT (brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio) é
um ensaio de verificação celular utilizado para determinar a citotoxicidade após a
exposição das células a substâncias testes (MOSMANN, 1983). Células da linhagem
HeLa, b16 e 3T3 em cultura foram expostas a diferentes concentrações dos
alginatos nativo e sulfatado e incubadas a 37 °C por 24 h. Após a incubação, 100 μL
de meio F-12 contendo MTT (concentração final de 5 mg/mL), foi adicionado a cada
poço, e as placas foram incubadas a 37°C por 4 horas. Decorrido o tempo, o
sobrenadante foi removido e 100 μL de etanol P.A. foram adicionados a cada poço
para solubilizar os cristais de formazan. Após homogeneização, a leitura foi

realizada a 570 nm. Para o controle da reação (100% de proliferação), as amostras
foram substituídas por meio DMEM de acordo com a linhagem celular analisada.

4.4.3. Atividade anticoagulante
4.4.3.1. Tempo de tromboplastina parcial ativada (aPTT)
Para a determinação do tempo de Tromboplastina parcial ativada, um pool de
plasma normal humano citratado (90 µL) foi misturado com 10 µL de uma solução de
polissacarídeo e incubado por 3 min a 37°C. Então 100 µL de reagente contendo
cefalina líquida ativada com complexo de caolim (DiaMed-Latino América S.A., lab,
Brasil) foi adicionado à mistura e incubado por 3 min a 37°C. Posteriormente 100 µL
de CaCl2 0,02 M foi adicionado e o tempo necessário para a coagulação do plasma
foi aferido em um coagulômetro (DRAKE, mod. Quick Times, SP, Brasil).

4.4.3.2. Tempo de protrombina (PT)
Para a determinação do tempo de protrombina um pool de plasma normal
humano citratado (90 µL) foi misturado com 10 µL de uma solução de polissacarídeo
e incubado por 3 min a 37°C. Então 200 µL de reagente (Soluplastin, Wierner lab.,
Argentina) pré-aquecido 37ºC foi adicionado e o tempo necessário para a
coagulação do plasma foi aferido em um coagulômetro (DRAKE, mod. Quick Times,
SP, Brasil).

4.5. ANÁLISES ESTATÍSTICAS
Para análises estatísticas dos modelos experimentais utilizou-se o Teste ANOVA
two-way para múltiplas comparações e adicionalmente o teste de Tukey- Kramer,
para determinar se os grupos diferem entre os valores obtidos para os grupos
controle

e

experimental

com

valores

significantes

para

até

p<0,0001.

5. RESULTADOS
5.1.

Rendimento
Para 94,02 g de alga utilizada para a extração do ácido algínico incluindo o

talo e o folíolo, obteve-se 91,50g de alga seca ou pó cetônico após a delipidação
com acetona. 15g do pó cetônico do alginato foram utilizados para a extração do
ácido algínico seguido de diálise do material. 5g de alginato de sódio parcialmente
purificado (DYN) foram obtidos, indicando um rendimento de 33,3% em relação ao
pó cetônico da alga (Tabela 3). Para a sulfatação utilizou-se 1g do alginato
parcialmente purificado e dialisado.

Tabela 3: Rendimento (%) do alginato nativo
Alga seca ( pó

Alginato de sódio

cetônico)

(DYN)

15g

5g

Rendimento
33,33%a

a

Legenda: Extração do DYN a partir da alga seca

5.2. CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DO ALGINATO DE SÓDIO NATIVO
(DYN) E SULFATADO (DYS)
5.2.1. Composição química
A composição química do extrato de DYN e DYS é mostrada na Tabela 4. Os
resultados mostraram que os alginatos são compostos principalmente por
polissacarídeos (66% para DYN e 59% para DYS) e ácido urônico (62,35% para
DYN e 58,24% para DYS), apresentando uma baixa contaminação protéica (1%
para DYN e 0,4% para DYS). Apenas DYS apresentou sulfato (28,56%).

Tabela 4: Percentual da composição do alginato de DYN e DYS.
Açúcares totais

a

Proteína

b

c

Ácido urônico

Sulfato

d

Alginato
66

1

62,35

0

59

0,4

58,24

28,56

DYN
DYS
a.Dubois et al., (1956)., b.Bradford, (1976)., c.Dische, (1974)., d.Dogson & Price (1982).

5.2.2. Confirmação da sulfatação
Na eletroforese em gel de agarose quando há a presença de estruturas
sulfatadas, há uma interação destas com a diamina (tampão de corrida). A
visualização dos compostos sulfatados dar-se-á através de uma coloração
arroxeada (metacromasia) promovida pela interação do mesmo com o corante azul
de toluidina 0,1%. Apenas o DYS apresentou metacromasia, comprovando presença
de grupamentos sulfato em sua estrutura (Figura 7A). DYS ainda apresentou uma
polidispersão, demonstrando ser uma população polissacarídica com possível
variação de massa molecular. Por outro lado, como era de se esperar, DYN não
desenvolveu metacromasia, ficando imperceptível após a coloração do gel. Com o
objetivo então de visualizar DYN, o mesmo gel foi incubado com tampão acetato de
sódio 0,2M, pH 5,8. Desta forma, as carboxilas de DYN ativadas em meio ácido
(Figura 7B), desenvolveram uma coloração rosada, indicando a presença de
compostos

carboxilados

e

não

sulfatados

(LEITE

et

al.,

1998).

Figura 7: Eletroforese em gel de agarose das amostras de alginato, nativa e sulfatada. 5µg das
amostras foram aplicadas em gel de agarose em tampão PDA 0,05M, pH 9,0 e submetidas a
eletroforese a 10V/cm por 60 minutos, aproximadamente. DYN: alginato nativo, DYS: alginato
sulfatado. Or:. Origem-> referente ao ponto de aplicação das amostras e sentido da corrida. Em (A) a
visualização dos polissacarídeos com azul de toluidina 0,01%. Em (B) temos a mesma lâmina de A,
descorada com acetato de sódio, conforme métodos.

5.2.3. Relação M/G
A composição monossacarídica presente em DYN e DYS foi determinada
após hidrólise do polímero. No cromatograma (Figura 8) a presença dos
monossacarídeos:

ácido

-D-manurônico

(M)

e

-L-gulurônico

(G),

únicos

componentes das cadeias de alginatos foi comprovada. Interessante observar que
os alginatos de alta viscosidade (AV) e de baixa viscosidade (BV) obtidos
comercialmente e utilizados neste experimento como padrão para M e G,
apresentaram uma banda na origem, indicando a presença de outros componentes
monossacarídicos, possivelmente neutros. O mesmo não aconteceu para DYN e
DYS.

Figura 8: Cromatografia descendente em papel das amostras de alginato nativa e sulfatada
com solvente: acetato de etila: piridina: água. Monossacaídeos utilizados – Ác. Gluc: ácido
glucurônico, Ác. Man: ácido manurônico, Ác. Gul: ácido gulurônico. BV: alginato comercial de baixa
viscosidade, AV: alginato comercial de alta viscosidade, DYN: alginato nativo, DYS: alginato
sulfatado. Origem: referente ao ponto de aplicação das amostras. A seta indica o sentido da corrida
cromatográfica.

Após análise da cromatografia pelo programa Imagej®, foi possível determinar a
razão entre os blocos M/G. A razão foi de 0,86 e 1,1 para DYN e DYS,
respectivamente (Tabela 5).

Tabela 5: Composição monossacarídica e razão M/G de DYN e DYS.
Alginatos

Picos por área

Razão

Blocos G

Blocos M

M/G

DYN

179,98

155,70

0,86

DYS

125,55

138,49

1,10

AV

138,32

163,92

1,18

BV

140,50

168,24

1,20

Legenda: DYN – Alginato nativo; DYS –Alginato sulfatado; AV – Alginato comercial de alta
viscosidade; BV – Alginato comercial de baixa viscosidade (utilizados como padrão).

5.2.4. Espectroscopia de infravermelho
Na análise de infravermelho de DYN (Figura 8), pode se observar que a
região entre 3600–1700 cm-1 aproximadamente, apresenta duas bandas: uma banda
larga centrada em 3462 cm-1, atribuída a vibrações de alongamento entre o
hidrogênio ligado ao oxigênio, O–H, e a vibração assimétrica do carboxilato O–C–O
que ocorrem no pico de 1611 cm-1. A banda em 1457 cm -1 pode ser C–OH devido à
vibração de deformação com contribuição de O–C–O vibração simétrica de
alongamento do grupo carboxilato, e a vibração em 1407 cm-1 devido à ligação de
COO- assimétrico (MATHLOUTHI & KOENIG, 1986; SILVERSTEIN, CLAYTON
BASSIER & MORRILL, 1991, SELLIMI et al., 2015). A região de impressão digital ou
anomérica (950–750 cm-1) é a mais discutida em carboidratos (MATHLOUTHI &
KOENIG, 1986; TUL’CHINSKY et al, 1976) e o espectro mostra a banda em 908 cm1

que é atribuída a C–H, vibrações de deformação de resíduos de ácido α-L-

gulurônicos, e em 862 cm-1 que atribuí-se a C1–H, vibrações de deformação de
resíduos de ácido β-D-manurônico. A banda em 580 cm-1 é provavelmente devido às
vibrações de deformação de porções de COH, CCH e OCH nos resíduos de ácido αL-gulurônicos com contribuições nas vibrações de deformação da curvatura de
ligações

glicosídicas

C–O–C

em

blocos

de

homopolímeros

(CHANDI´A,

MATSUHIRO & VA´SQUEZ, 2001; CHANDI´A et al, 2004).
Para DYS (Figura 9) pode-se observar que o pico em 1221 cm-1 é indicativo
da presença do grupo sulfato, S=O (KARMAKAR et al., 2009; BERNARDI e
SPRINGER, 1962). A região entre 3600–1700 cm-1 aproximadamente, foi observada
e esta apresenta duas bandas: uma banda larga centrada em 3439 cm-1 atribuída ao
hidrogênio ligado a oxigênio, O–H vibrações de alongamento. Os sinais em 1749 cm1

é devido a presença do grupo carboxilato, C=O, e em 1638 cm-1 a vibração

assimétrica do carboxilato O–C–O. A banda em 1053 cm-1 pode ser atribuída a C–O,
C–S e C–C vibrações de alongamento do anel de piranose (MATHLOUTHI &
KOENIG, 1986; SILVERSTEIN, CLAYTON BASSIER & MORRILL, 1991, SELLIMI,
et al., 2015). As vibrações da molécula na banda 882 cm-1 é atribuída a C–H,
deformação anomérica de resíduos de ácido α-L-gulurônicos e em 790 cm-1 atribuíse a C1–H, vibrações de deformação de resíduos de ácido β-D-manurônico. (região
de impressão digital ou anomérica 950–750 cm-1 d dos carboidratos) (MATHLOUTHI
& KOENIG, 1986; TUL’CHINSKY et al, 1976). A banda em 599 cm-1 é provavelmente

devido às vibrações de deformação de porções de COH, CCH e OCH nos resíduos
de ácido α-L-gulurônicos com contribuições nas vibrações de deformação da
curvatura de ligações glicosídicas C–O–C em blocos de homopolímeros (CHANDI´A,
MATSUHIRO & VA´SQUEZ, 2001; CHANDI´A et al, 2004). Um resumo das bandas
de vibrações das moléculas DYN e DYS são apresentadas na tabela 6.

A

B

Figura 9. Espectro de infravermelho. (A) alginato nativo (B) alginato quimicamente sulfatado.

-1

Tabela 6: Resumo das bandas vibracionais características no intervalo de 4000-500cm de
DYN e DYS
Grupos(ligações)

Bandas Vibracionais
DYN

DYS
-1

3439 cm

-1

1749 cm

-1

1638 cm

-1

O-H

3462 cm

C=O

-

O-C-O

1611 cm

-1

C-OH

1457 cm

-1

-

COO assimétrico

1407 cm

-1

-

S=O

-

1221 cm

-1

Anéis de piranose (C-O,C-S, C-C)

-

1053 cm

-1

C-H (ácido α-L-gulurônico)

908 cm

-

C1-H (ácido β-D-manurônico)
COH, CCH, OCH

-1

882 cm

-1

862 cm -1

790 cm

-1

-1

599 cm

-1

580 cm

5.2.5. Ressonância magnética nuclear
A espectroscopia de ressonância magnética nuclear de acordo com a
literatura corresponde a vibrações dos átomos das moléculas. Aqui foram estudados
os átomos de hidrogênios (Figura 10) e carbonos (Figura 11) apenas de DYN. A
amostra de DYS não foi suficiente para estas análises, entretanto, em estudos
futuros, pretendemos realizar estes experimentos para DYS.
O espectro de ¹H da RMN de DYN (Figura 10) demonstrou a presença de
todos os sinais na região entre 5,1 ppm e 3,7 ppm. Podemos afirmar que os
espectros de 1H são complexos e sobreponíveis para alginatos de acordo com a
literatura (Cong et al., 2014). Além disso, os monômeros (M e G), os dímeros (MM,
MG, GM, e GG) e trímeros (MMM, GGG, GGM, MGM, também podem ser deduzidas
a partir de dados de RMN de 1H de acordo com a literatura (DAVIS et al., 2003;
CONG et. Al., 2014). No espectro de

13

C observa-se alguns sinais em 102 a 65 ppm

atribuídos a carbonos anoméricos. onde C-1, C-2, C-3, C-4 e C-5 dos resíduos de M
estão a 101,29, 70,70 e 72,17, 78,87 e 76,89 ppm, respectivamente, e a
ressonâncias de C-1, C-2, C-3, C-4 e C-5 dos resíduos G em 106, 65,83, 69,80,
80,48, 68,11 ppm. Um resumo com as vibrações dos átomos de ¹H e
observado na tabela 7.

13

C pode ser

1

Figura 10: Região de espectro de H-RMN (500MHz) para a solução de DYN extraída da alga D.
delicatula (D2O s 70ºC). A amostra não foi submetida à hidrólise prévia. Nos dímeros o sinal
associado refere-se ao primeiro monômero (sublinhado) e nos trímeros o sinal associado se refere ao
monômero do meio (sublinhado). O número que acompanha a letra designa o carbono ao qual o
próton
está
associado.

Figura 11: Região de espectro de
delicatula (D2O s 70ºC).

13

C-RMN (500MHz) para a solução de DYN extraída da alga D.

1

Tabela 7: Sinais da RMN de H e

13

C do ácido β-D-manurônico (M) e α-L-gulurônico (G) do

alginato nativo (DYN).
1

2

3

4

H

4,65

≈3,72

≈3,73

≈3,75

C

101,29

70,70

72,17

78,84

76,89

H

5,05

3,95

4,08

4,25

4,75

C

≈106

65,83

69,80

80,48

68,11

Resíduos
M

G

5.3. ATIVIDADES FARMACOLÓGICAS

5.3.1. Atividades antioxidantes

5

5.3.1.1. Capacidade antioxidante total (CAT)
A capacidade antioxidante total das amostras foi mensurada e expressa em
valores equivalentes ao antioxidante ácido ascórbico (Figura 12), utilizado como
padrão antioxidante. DYN desempenhou sua a maior atividade na maior
concentração (10 mg/mL), apresentando atividade relativa ao ácido ascórbico de
5,9%. Por sua vez, DYS teve sua maior atividade também em 10 mg/mL,
alcançando 27,82% da atividade antioxidante relativa do ácido ascórbico. As duas
amostras (DYN e DYS) apresentaram diferença significante quando comparadas
entre si.

Figura 12: Capacidade antioxidante total dos alginatos nativo (DYN) e sulfatado (DYS) de D.
delicatula. (As amostras de alginato foram testadas em diferentes concentrações. Letras diferentes
significam diferença significativa entre as amostras numa mesma concentração utilizada p< 0,001.
Valores
expressos
como
média
±
DP
(n=3).

5.3.1.2. Teste do poder redutor
DYN e DYS mostraram comportamento semelhante frente ao teste do poder
redutor. O máximo de suas atividades foi logo com 0,15 mg/mL, sendo 10% para
DYS e 9,5% para DYN em relação ao poder redutor do ácido ascórbico (Figura 13).
DYN e DYS não mostraram diferença estatística entre as mesmas massas utilizadas
no teste.

Figura 13: Poder redutor dos alginatos nativo (DYN) e sulfatado (DYS) de D. delicatula. (As
amostras de alginato foram testadas em diferentes concentrações. Não houve diferença
estatisticamente significativa entre DYN e DYS. Valores expressos como média ± DP (n=3).

5.3.1.3. Capacidade de quelação férrica
Na atividade de quelação férrica DYN chegou a quelar 97,32% em 2,5 mg/mL.
Estes valores foram estatisticamente iguais aos do ácido etilenodiamino tetra-acético
(EDTA), um conhecido quelante de ferro. Por outro lado, DYS não possuiu esta
habilidade, revelando uma quelação máxima de 2,59% em 2,5 mg/mL (Figura 14).
As amostras foram estatisticamente diferentes em relação a quelação férrica nas
mesmas concentrações utilizadas.

Figura 14: Capacidade de quelação férrica dos alginatos nativo e quimicamente sulfatado de D.
delicatula. (As amostras de alginato foram testadas em diferentes concentrações. Letras diferentes
significam diferença significativa entre as amostras numa mesma concentração utilizada p< 0,001.
Valores expressos como média ± SD (n=3).

5.3.1.4. Sequestro dos radicais hidroxila (OH) e 2,2-Difenil-1-picril-hidrazila
(DPPH)
No sequestro do radical DPPH (Tabela 8), DYN apresentou sua melhor
atividade na concentração de 1,25 mg/mL, sendo esta de 20,88%. DYS apresentou
sua melhor capacidade de sequestro do radical na concentração de 2,5 mg/mL,

sendo esta de 18,83%, variando sua atividade entre 9,93-18,83%. DYN e DYS
apresentaram resultados estatisticamente diferentes apenas nas concentrações de
0,62 e 1,25 mg/mL.
Na atividade sequestradora de radicais (OH) (Tabela 8) DYN obteve a maior
atividade na concentração de 2,5 mg/mL sendo esta de 88,70% com e todos os
resultados entre 84,11-88,70% de taxa de inibição da formação do radical. Já DYS
obteve a maior atividade na menor concentração de 0,31 mg/mL, que apresentou
uma taxa de inibição de 82,54%, variando sua atividade entre 81,08-82,54%. As
amostras

DYN

e

DYS

apresentaram-se

estatisticamente

diferentes

nas

concentrações de 1,25, 2,5 e 5 mg/mL.

Tabela 8: Percentual de varredura de radicais (DPPH) e hidroxila (OH·) dos alginatos nativo e
sulfatado de D. delicatula.
Concentração (mg/mL)

DPPH

OH

(% de varredura)

(% de varredura)

DYN

DYS

DYN

DYS

0,31

8,00 ± 0,57

10,09 ± 0,26

84,11 ± 0,22

82,54 ± 0,37

0,62

19,00 ± 3,19

b

1,25

20,88 ± 0,32

2,5
5

a

10,43 ± 0,19

85,20 ± 0,32

81,88 ± 0,91

c

9,93 ± 0,19

b

86,81 ± 0,21

a

82,26 ± 0,61

19,90 ± 1,42

18,83 ± 1,95

88,70 ± 0,37

a

81,90 ± 0,07

16,41 ± 0,47

14,86 ± 0,11

85,22 ± 4,40

a

81,08 ± 0,25

b

b

b

Legenda: As amostras de alginato foram testadas em diferentes concentrações. Letras diferentes significam diferença
significativa entre as amostras numa mesma concentração utilizada, para cada teste. p< 0,0001. Valores expressos como
média ± DP (n=3).

5.3.2. Alteração do funcionamento celular
DYN e DYS promoveram uma alteração no funcionamento celular, de modo a
aumentar ou diminuir o número de células em algumas concentrações e num

determinado tempo, dependendo da linhagem celular. Para a linhagem de células
normais 3T3 (fibroblasto de camundongo), foi observado um aumento no número de
células viáveis, principalmente quando tratadas com DYN, que em 24 h teve um
aumento de 30% na maior concentração (1000 ug/mL) e em 48 h um aumento de
20% para 100 e 1000ug. Já DYS apresentou atividade apenas no período de 24h,
ficando esta entre 15-19% (1-100 ug/mL) (Figura 15).
Para a linhagem celular cancerígena HeLa (câncer cervical) foi observado
uma redução no funcionamento celular, tanto para as células tratadas com DYN,
como para DYS. Ambas as amostras tiveram melhores resultados em 48 h após a
administração das amostras. A administração de 100 ug/mL em 48 h foi a que teve
maior taxa de redução, sendo esta de 61% para DYN e 52% para DYS, mostrando
uma atividade na faixa de entre 27-61% e 25-52%, respectivamente (Figura 16).
Na linhagem celular do melanoma B16 também pode se observar uma
diminuição da função celular em 48h, na presença das amostras de alginato nativo e
sulfatado. Não sendo observada uma alteração estatisticamente significativa nas
primeiras 24h, para ambas. Mais uma vez DYS demonstrou ser dose-dependente,
enquanto que DYN não. As duas amostras, DYN e DYS, obtiveram a maior taxa de
redução na maior concentração (1000 ug/mL), sendo estas cerca de 79% e 65%,
respectivamente e variando a atividade numa faixa de 19-79% e 10-65%,
respectivamente

(Figura

17).

(µg/mL)

Figura 15: Efeito dos alginatos nativo (DYN) e quimicamente sulfatado (DYS) de D. delicatula
na função celular em fibroblastos de camundongos (linhagem 3T3). Células 3T3 tratadas com
0,1, 1, 10, 100 e 1000µg de alginato nativo e sulfatado, por 24 e 48 horas. Nível de significância em
relação ao controle: (*) p<0,05; (**) p<0,01; (***) p<0,001; (****) p<0,0001. Acima do colchete, o nível
de significância em relação a diferença entre DYN e DYS. Valores expressos como média ± DP (n=3).

(µg/mL)

Figura 16: Efeito dos alginatos nativo (DYN) e quimicamente sulfatado (DYS) de D. delicatula
na função celular de células de câncer cervical (células Hela). Células Hela tratadas com 25, 50 e
100 µg de alginato nativo e sulfatado, por 24 e 48 horas. Nível de significância em relação ao
controle: (*) p<0,05; (**) p<0,01; (***) p<0,001; (****) p<0,0001. Acima do colchete, o nível de
significância em relação a diferença entre DYN e DYS. Valores expressos como média ± DP (n=3).

(µg/mL)

Figura 17: Efeito dos alginatos nativo (DYN) e quimicamente sulfatado (DYS) de D. delicatula
na função celular de células de melanoma murino (células B16). Células b16 tratadas com 0,1, 1,

10, 100 e 1000 µg de alginato nativo e sulfatado, por 24 e 48 horas. Nível de significância em relação
ao controle: (*) p<0,05; (***) p<0,001; (****) p<0,0001. Acima do colchete, o nível de significância em
relação a diferença entre DYN e DYS. Valores expressos como média ± DP (n=3).

5.3.3. Atividade anticoagulante
No teste do aPTT (via intrínseca) observou-se que DYN aumentou
significativamente o tempo de coagulação com efeito dose-dependente, quando
comparado com o controle do teste, e também foi significativamente diferente da
ação do alginato sulfatado sobre a mesma via de coagulação, este último (DYS) não
apresentou resultado significativo quando comparado ao controle. Já no teste do PT
(via extrínseca) ambos alginatos (DYN e DYS) apresentaram resultado significativo
no aumento do tempo de coagulação quando comparado ao controle, ambos dose
dependente,

com

DYN

apresentando

valores

mais

elevados

e

também

apresentaram-se significantemente diferentes entre si (Figura 18).
O resultado mostra que no teste do aPTT o alginato nativo (DYN) chegou a
atingir 100 s no tempo de coagulação, na sua máxima concentração (10mg/mL),
quando o tempo normal de coagulação do controle foi de 35s, enquanto que DYS
não apresentou resultados significantes (Figura 18A). E no teste do PT, onde o
tempo normal de coagulação foi de 12,5s, o DYN chegou a atingir cerca de 19s e
DYS

14s

(Figura

18B).

Figura 18: Ação anticoagulante dos alginatos nativo e quimicamente sulfatado de D. delicatula.
(A) Tempo de tromboplastina parcial ativada (aPTT). (B) Tempo de protrombina (TP). As amostras de
alginato foram testadas em diferentes concentrações. Nível de significância relacionados ao controle
negativo: * p< 0,001. Letras diferentes significam diferença significativa entre as amostras numa
mesma
concentração
utilizada.
Valores
expressos
como
média
±
DP
(n=3).

6. DISCUSSÃO
A extração do alginato proveniente das folhas e caule da alga marrom D.
delicatula, seguida de diálise, para a retirada do sal (proveniente do método
extrativo), apresentou um rendimento de 33,3% em relação ao peso inicial da alga.
Esse percentual é um indicativo da participação da molécula do alginato na estrutura
da alga, o que corrobora com o trabalho de Kloareg & Quatrano (1998), que fala da
presença dos polissacarídeos ácidos na matriz amorfa da parede celular de algas
marrons. Leite et al. (1998), Dietrich et.al.(1995) também verificaram a presença
desse componente ora denominado como contaminante de fucanas. Evans &
Holligan, (1971) observaram a presença deste componente, através da microscopia
eletrônica, na cutícula e no vacúolo de células medulares do talo das algas marrons
e também como grande constituinte da parede celular desta, juntamente com a
celulose. Os alginatos extraídos de algas marrons estão sendo cada vez mais
procurados pelas indústrias alimentícia e farmacêutica, sendo assim um bom
rendimento na extração deste tornaria o processo mais interessante do ponto de
vista econômico, na medida em que este processo de extração apresenta baixos
custos e se obtém uma amostra com baixo índice de contaminantes.
A baixa contaminação na amostra de alginato obtida da extração pode ser
comprovada pelas análises químicas, onde apresentou uma grande quantidade de
açúcares totais e ácido urônico e baixa concentração de proteína, e ainda pelo seu
perfil eletroforético, onde a coloração da banda do alginato nativo não apresentou
uma polidispersão evidente, diferentemente da banda do alginato sulfatado
quimicamente.
A eletroforese aplicada para os alginatos foi baseada na mesma metodologia
utilizada pela detecção de glicosaminoglicanos sulfatados (DIETRICH & DIETRICH,
1976). Onde é possível somente a visualização dos compostos sulfatados, que são
corados pela solução de azul de toluidina. A coloração dos compostos carboxilados
só pode ser verificada após a imersão da lâmina em solução de tampão acetato de
sódio 0,2 M pH 5,8 para a então a visualização dos ácidos urônicos (NEWTON et.al.,
1974). Alves (2000) tambem caracterizou alginatos extraídos de diferentes partes da
alga Sargassum vulgare, onde os mesmos também apresentaram coloração
característica

de

compostos

carboxilados.

A

sulfatação

da molécula

do

alginato

pode

ser

comprovada

pela

metacromasia com o corante azul de Toluidina na eletroforese em gel de agarose
descrita pelo método de Dietrich & Dietrich (1976), na qual o corante se liga ao
grupamento sulfato da molécula, mostrando certa polidispersão do ácido algínico
quando sulfatado, bem como pela espectroscopia do infravermelho que dectou um
pico em 1221 cm-1 característico desse grupamento, confirmando mais uma vez a
presença do grupo sulfato (KARMAKAR et al., 2009; BERNARDI & SPRINGER,
1962), e por fim pela dosagem de sulfato, onde DYS apresentou um teor de 28,56%
de sulfato. Futuramente outras metodologias serão aplicadas para elucidar a posição
do sulfato na estrutura do alginato.
A técnica de hidrólise, separação e análise de estruturas, como o ácido
algínico, tem permitido determinações acuradas da composição do ácido algínico
produzido de diferentes fontes (ALISTE, A.J.,2000, JIAN et al. 2014). As condições
de hidrólise utilizadas para a molécula do alginato de D. delicatula (HCl 4 N, por 2 h,
à 100 ºC) para a separação monossacarídica da molécula e posterior verificação de
seus constituintes por cromatografia descendente em papel foi anteriormente
descrita por Alves (2000) para a separação dos monossacarídeos dos alginatos de
S.

vulgare.

A

cromatografia

comprovou

a

presença

dos

constituintes

monossacarídicos presentes na estrutura do alginato, os ácidos urônicos (-Dmanurônico (M) e -L-gulurônico (G)) já descrito como parte constituinte dessa
molécula por vários outros autores e também que as condições de hidrólise do
polímero foram favoráveis a separação monossacarídica total (SMIDSROD et al,
1973, LIN & HASSID, 1966, SKJAK-BRAEK et al., 1986, BLANDINO, MACÍAS e
CANTERO, 1999; STABLER et al., 2001, DRAGET, K.I.; SMIDSROD, O.; SKJAKBRAEK, G. 2005). Outro ponto observado foi a presença de um açúcar
contaminante nos alginatos obtidos comercialmente, ao contrário do alginato
extraído neste trabalho, colaborando uma vez mais para a eficácia da metodologia
de extração utilizada.
A relação M/G de DYN e DYS sugere que o ácido gulurônico foi o
monossacarídeo que recebeu o grupamento sulfato, uma vez que pode ser
verificada uma diminuição da visualização de G em DYS na cromatografia
descendente em papel, comprovada pela densitometria analisada pelo programa
ImageJ®. Essa diminuição da visualização ocorre porque o grupamento sulfato

inserido modifica a ligação da molécula com o solvente, mascarando a presença de
G, como pode ser visto na razão dada pela densitometria onde aparenta ocorrer
uma diminuição da quantidade de ácido gulurônico em DYS e a razão M/G sobe de
0,86 para 1,1. Mas não há uma mudança na composição de M e G, pois DYS é
derivado de DYN e apenas passou pela modificação química inserindo o
grupamento sulfato. Esse dado, de onde ocorreu a inserção do grupamento sulfato
na molécula, pode ser comprovado futuramente pela ressonância de magnética
nuclear.
A razão M/G observada em DYN e DYS corrobora com os dados encontrados na
literatura ( FERTAH M. et al, 2014). Jian et al. (2014), Fenoradosoa et al., (2010) e
Bertagnolli et al. (2014) encontraram alginatos com razão M/G variando de 0,94, a
1,1, e também caracterizam como comum esta proporção em algumas espécies de
algas do gênero Sargassum. Para estabelecer um contraponto, no mesmo estudo
Fenoradosoa et al., (2010) verificou que a alga Sargassum filipendula apresentou
alginato com relação M/G de 0,19. Sendo assim concluímos que pode haver uma
variação entre esta relação e segundo alguns autores, reside justamente nesta
relação, o rol de atividades biológicas que um alginato pode desempenhar (Zhao et
al., 2013). E esta variação também pode estar ligada à sazonalidade e ao estágio de
vida da alga marinha (BERTAGNOLLI et al., 2014).
Os resultados obtidos pelas análises químicas corroboraram com os dados
sobre a estrutura química da molécula do alginato já descrita na literatura (Stanford,
1881; ANDRADE et al., 2004; DRAGET, K.I.; SMIDSROD, O.; SKJAK-BRAEK, G.
2005, SELLIMI et al., 2015). Pode se observar que o alginato sulfatado
quimicamente apresentou resultados diferentes com relação a sua composição
quando comparado com o nativo, sendo explicado pelo fato da modificação química
pela qual passou a molécula após a inserção do sulfato.
Leal et al (2008) apresentaram resultados semelhantes na espectroscopia de
infravermelho corroborando para a confirmação da estrutura da molécula,
encontrando também uma banda larga centrada em 3427.5 cm -1 atribuída às
vibrações de alongamento do hidrogênio ligado a O–H, um fraco sinal em 2927,0
cm-1 devido a C-H

vibrações de alongamento, e a vibração assimétrica do

carboxilato O–C–O no pico de 1615,6 cm-1. A banda em 1415,3 cm-1 pode ser devido

a vibração de deformação de C–OH com contribuição da vibração simétrica de
alongamento do grupo carboxilato O–C–O. A banda fraca em 1094.1 cm -1 pode ser
atribuída a vibrações de alongamento dos anéis de piranose C–O, C-S e C–C,
enquanto que a banda em 1035.6 cm -1 pode ser, também, devido a vibrações de
alongamento de C–O (MATHLOUTHI & KOENIG, 1986; SILVERSTEIN, CLAYTON
BASSIER & MORRILL, 1991). Quanto à região de impressão digital ou anomérica
(950–750 cm-1) o espectro mostra a banda em 903.6 cm -1 que é atribuída a C–H
vibrações anomérica de deformação de resíduos de ácido α-L-gulurônicos, e em
888.3 cm-1 atribuí-se a C1–H vibrações de deformação de resíduos de ácido βmanurônico (MATHLOUTHI & KOENIG, 1986; TUL’CHINSKY et al, 1976). E a banda
em 781.1 cm-1 é provavelmente devido às vibrações de deformação de porções de
COH, CCH e OCH nos resíduos de ácido α-L-gulurônicos com contribuições nas
vibrações de deformação da curvatura de ligações glicosídicas C–O–C em blocos de
homopolímeros (CHANDI´A, MATSUHIRO & VA´SQUEZ, 2001; CHANDI´A et al,
2004).
A ressonância nuclear magnética (RNM) de ¹H e ¹³C demonstrou sinais
característicos de hidrogênios e carbonos anoméricos de alginato. De acordo com os
valores na literatura os sinais fracos em 5,05 ppm pode ser atribuído ao H1 do ácido
gulurónico (G), e o forte sinal em 4,65 ppm atribuído ao H1 dos resíduos de ácido
manurónico (M). A ressonância também indica em 4.45 ppm o próton H5 do ácido
gulurónico (G). Além disso, o monómero (M e G), as díades (MM, MG, GM, e GG) e
tríades (MMM, GGG, GGM, MGM, também podem ser deduzidas a partir de dados
de RMN de 1H de acordo com a literatura (GRASDALEN,1983, DAVIS 2003, CONG
et al., 2014). A ressonância magnética nuclear de

13

C corrobora com os dados

encontrados na literatura (Tabela 9) onde C-1, C-2, C-3, C-4 e C-5 dos resíduos de
M estão a 101,29, 70,70 e 72,17, 78,87 e 76,89 ppm, respectivamente, e a
ressonâncias de C-1, C-2, C-3, C-4 e C-5 dos resíduos G em 106, 65,83, 69,80,
80,48, 68,11 ppm (Tabela 7).

1

Tabela 9: Tabela comparativa dos sinais característicos da RMN de H e
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C do alginato

purificado da alga Sargassum fusiforme (CONG, et al., 2014).

De acordo com a literatura (WOLF, 1994, ZHAO et al., 2004; QI et al., 2005,
Zhang, Z. et al., 2009; COSTA, L.S. et al. 2010, CÂMARA, R. B. G., 2010, CÂMARA,
R. B. G. et al, 2011; COSTA et al.,2011, DORE, C. et al 2013, CASTRO, L. et al
2014, SELIMMI et al 2014; CASTRO, L. et al 2015; JIMENEZ-ESCRIG A., GOMEZORDONEZ, E. & RUPEREZ P., 2015 ) a massa molecular e o grau de sulfatação da
molécula influenciam na sua atividade antioxidante, muitas vezes aumentando esta
proporcionalmente ao grau de sulfatação. De acordo com esses dados anteriores,
sugerimos a análise nesses experimentos para ver a diferença nos resultados
utilizando a amostra sulfatada em relação à nativa e observar se corrobora com o
resultado encontrado por esses autores.
Devido à diversidade de processos de oxidação, o uso de um único método para
avaliar a atividade antioxidante não dá uma ideia clara sobre o seu verdadeiro
potencial antioxidante (SELLIMI, et al., 2015). Portanto, para avaliar a atividade
antioxidante e comparar os efeitos do alginato nativo (DYN) e sulfatado (DYN) foram
utilizados 5 experimentos: a capacidade antioxidante total (CAT), o poder redutor, a
capacidade de quelação férrica e o sequestro dos radicais hidroxila e DPPH.
Segundo Qiao et al. (2009) são considerados fortes indicadores de um potencial
de atividade antioxidante compostos que apresentem atividade antioxidante total e
poder redutor. As amostras do estudo em questão não apresentaram uma elevada
atividade

no
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chegando

no

máximo

a

10%

aproximadamente para DYN e DYS, quando comparados aos valores referentes de
ácido ascórbico e também não apresentaram diferenças estatísticas entre si.
Quando verificamos a Capacidade Antioxidante Total podemos inferir que DYS
apresentou melhores resultados, a partir de uma comparação com o ácido

ascórbico, sendo este de 27,82%, chegando a ser aproximadamente 5 vezes maior
que DYN (5,9%). Mas quando comparamos os resultados do Sequestro do Radical e
Hidroxila e a Capacidade de Quelação Férrica verificamos que esta relação é
inversa, onde DYN apresentou o melhor resultado nas duas atividades, sendo de
88,70% e 97,32%, respectivamente, enquanto que DYS apresentou 81,08% e
2,59%, observando que na atividade do Sequestro dos radicais hidroxila os valores
não obtiveram uma nítida diferença, mas quando aplicado à estatística eles se
apresentaram estatisticamente diferentes nas maiores concentrações (1,255mg/mL).
Esses dados sugerem que podem estar sendo formadas ligações cruzadas entre
o íon ferro e as moléculas de DYN, diante da sua capacidade de formar géis quando
em contato com íons, propiciando a quelação do Fe+2. Talvez pela modificação
química o DYS tenha perdido esta capacidade, uma vez que a diferença observada
entre os resultados é muito grande. A importância da eficácia desta atividade está no
fato de que o excesso do íon ferro pode ter efeitos nocivos para a saúde, levando a
uma patologia conhecida como “Hemocromatose”, que tem como consequências:
insuficiência cardíaca, diabetes, cirrose e mau funcionamento de glândulas (ALVES,
H. B., 2014).
De todos os radicais, o radical hidroxila (OH) é o mais reativo e pode induzir
dano oxidativo em várias biomoléculas (SELLIMI et al., 2015), sendo o sequestro
dos radicais hidroxila muito importante para a defesa antioxidante em células e em
sistemas alimentares (ARUOMA, 1998). E foi verificado neste trabalho uma boa
ação das moléculas de DYN e DYS nesta atividade.
Com relação a atividade do sequestro dos íons DPPH as amostras
apresentaram comportamento semelhante, ficando esta atividade na faixa de 20%
aproximadamente para ambos, DYN e DYS, mostrando que o mecanismo utilizado
para neutralizar o efeito deste radial talvez ocorra por outra via.
A atividade antioxidante de DYN e DYS aumenta a importância dessas
biomoléculas como uma potencial nova fonte de aditivos naturais, principalmente
quando se considera a relação inversa entre a ingestão de alimentos ricos em
antioxidantes e a incidência de doenças humanas, como foi visto também por
Sellimi, et al (2015). Zhang et al. (2013) constataram que os polissacarídeos podem
estabilizar os radicais livres, doando elétron para os mesmos. Neste caso DYN
apresentou uma maior disponibilidade em doar elétrons do que DYS, talvez pelo fato

da modificação química que a molécula sofreu após a inserção do grupo sulfato ter
modificado a estrutura de alguma forma e afetado a disponibilidade de doar elétrons,
por um possível rearranjo estrutural.
Frente aos resultados encontrados a sulfatação não parece desenvolver papel
crucial para a ação antioxidante (Tabela 10), uma vez que a molécula do alginato é
naturalmente dessulfatada e apresentou resultados tão bons, muitas vezes melhores
do que o alginato que foi sulfatado quimicamente.

Tabela 10: Comparação dos efeitos antioxidantes de DYN e DYS.
CAT
DYN

1,5-5,9%

DYS 6,2-27,82%

PR

QF

OH

DPPH

2,5-9,5% 93,31-97,32% 84,11-88,70% 7,19-20,88%
2,3-10%

0-2,59%

81,08-82,54% 9,93-18,83%

Legenda: CAT: capacidade antioxidante total; PR: poder redutor; QF: Capacidade de quelação férrica; OH: sequestro de
radicais hidroxila, DPPH- sequestro de radicais DPPH.

Os resultados encontrados estão de acordo com os resultados encontrados por
Xue, et al. (1998), SO et al. (2007), Zubia, Payri, Deslandes (2008), Zhao et al.
(2012), Sarithakumari, C.H & Kurup, G. M. (2013), Sellimi et al. (2015); Meillisa, A. ;
Woo, H. C.; Chun, BS. (2015), que também descreveram que o alginato mostra uma
interessante atividade antioxidante no sequestro do radical hidroxila, poder redutor,
sequestro do radical DPPH, dentre outras atividades antioxidantes, como a
peroxidação lipídica, a atividade varredora de ânion superóxido e o "branqueamento"
do β-caroteno, onde há uma oxidação do ácido linoleico, gerando radicais livres que
atacam a molécula do β-caroteno, e a quebra da molécula do DNA. Estes podem ser
possíveis futuros testes a serem realizados, para a comprovação do poder
antioxidante da molécula do alginato em estudo e aumentar o leque de aplicações
da mesma.
Sellimi et al. (2015) utilizou o alginato em seu trabalho extraído da alga
marrom C. barbata e encontrou valores parecidos com o encontrado pelo DYN,
chegando sua atividade entre 80-82% na atividade de sequestro do radical hidroxila,
obteve também um bom resultado com o sequestro do radical DPPH, chegando sua
atividade em 74%. E Zhao et al. (2012) viu em seu trabalho que alginatos de baixo

peso molecular que possuíam alta atividade antioxidante, entre 70-100%, nas
metodologias de varredura de radicais hidroxila, superóxido e peroxidação lipídica.
Assim como pode ser observado neste trabalho em relação a ação
antioxidante de DYS, Costa et al (2011) viu em seu trabalho sobre heterofucanas,
polissacarídeos sulfatados, que estes polissacarídeos apresentaram uma excelente
atividade antioxidante no teste de capacidade antioxidante total e uma menor
capacidade antioxidante nos testes de radicais, como o hidroxila e o de quelação
férrica, como também pode ser observado em outros trabalhos de fucanas (Zhang,
Z. et al., 2009; Costa, L.S. et al. 2010), onde vários polissacarídeos sulfatados
sistematicamente extraídos de algas não apresentam atividade eliminatória de
radicais hidroxila e superóxido, sugerindo que estes não são os principais
mecanismos antioxidantes desses polissacarídeos sulfatados.
As ROS estão envolvidas na patogênese de várias desordens e doenças, tais
como: aterosclerose, diabetes, lesões vasculares, câncer, dentre outras, e o uso de
antioxidantes podem retardar ou até mesmo inibir estes eventos (KANETO, 2010).
Neste trabalho as amostras de alginato nativo e sulfatado mostraram um
efeito citotóxico nas células cancerígenas, se comparamos o número de células
viáveis do controle com as que foram administradas juntamente com a amostra.
Apresentando-se como um agente antiproliferativo e antitumoral, quando verificada a
taxa de inibição da proliferação celular destas células cancerígenas. Este efeito foi
observado nas linhagens celulares: HeLa (adenocarcinoma cervical - ATCC CCL-2)
e melanoma B16; no período de 48h, chegando a uma ação de 61% e 52% nas
células HeLa, por DYN e DYS respectivamente, e 79% e 65% na linhagem celular
B16, para DYN e DYS respectivamente.
O melanoma B16 é um bom modelo para estudos de tumores metastáticos,
tendo afinidade quase que exclusiva pelo tecido pulmonar (HOSSNE, 2002), e neste
trabalho foi verificado uma significante e elevada redução do número dessas células,
indicando que as moléculas do estudo podem fornecer bons dados para o avanço na
pesquisa de tratamento de câncer pulmonar metastático, bem como para câncer
cervical.
Quando observamos a ação de DYN e DYS na linhagem celular não
cancerígena, os fibroblastos (3T3), o efeito foi o inverso. Houve um aumento no
número de células viáveis, indicando uma ação não citotóxica e ainda proliferativa,

podendo futuramente com um avanço na pesquisa desta molécula ter uso na
cicatrização de lesões teciduais, bem como em feridas e queimaduras como já tem
sido relatado (DANTAS et al., 2011). O alginato nativo apresentou um melhor
desempenho na proliferação de fibroblastos na concentração de 1000 µg/mL em 24
h, sendo este de 30%, e o alginato sulfatado também obteve sua melhor atividade
em 24 h, mas na concentração de 100 µg/mL, chegando a 19% de proliferação.
Podemos comparar a boa atividade antiproliferativa de DYS, com a atividade
antiproliferativa de fucanas, um polissacarídeo ácido sulfatado, que já é elucidado na
literatura a sua boa ação nesta atividade (Ysantha, et al., 2006; COSTA, el al., 2011,
DANTAS-SANTOS, N, et al., 2012, CASTRO, L. et al., 2014; CASTRO, L. et al.,
2015). No trabalho de Costa, el al. (2011) as heterofucanas estudadas, extraídas da
alga marrom Sargassum filipendula apresentaram também atividade antiproliferativa
em células da linhagem Hela por indução de apoptose, com efeito dose-dependente,
aumentando a atividade com o aumento da concentração da amostra, como também
foi verificado no efeito antiproliferativo do alginato em linhagem de células Hela. No
trabalho de Ysantha, et al. (2006) com extratos de cru de polissacarídeos, as
amostras testadas apresentaram uma forte inibição da proliferação celular em todas
as linhagens de células cancerígenas testadas (CT-26, de câncer do cólon, THP-1 e
U-937 de leucemia, e melanoma B-16) no ensaio de proliferação celular in vitro.
Ademais Castro, L., et al. (2015) observou uma proliferação de 88% em células 3T3
na concentração de 100 ug/mL em 24 h e uma toxicidade nas células cancerígenas
HepG2 na concentração de 25 ug/mL, reduzindo a viabilidade celular em 54%
Souza et al. (2007), observou em seu trabalho que os alginatos apresentaram
atividade antitumoral in vivo, em ratos com sarcoma 180, mas como os demais
trabalhos anteriores, o efeito de citotoxicidade direta, tratando o composto na cultura
de células tumorais, não foi detectado, o que pode comprovar que este composto
age de forma modulatória na resposta. Fijihara & Fagumo, (1993) também relataram
a propriedade antitumoral do alginato de sódio contra tumores de camundongos,
sugerindo que a ação biológica do composto poderia estar relacionada com o
aumento da atividade fagocítica dos macrófagos, relacionando esse efeito com a
composição química (relação M/G) e a seqüência MG nos alginatos. Pithon et al.
(2010) também observou uma atividade antiproliferativa testando alginatos
odontológicos de uso comercial e estes revelaram atividade citotóxica para quatro

marcas testadas. E Liu, et al. (2015) viu que alginatos complexados proliferaram
células hepáticas HL-7702, mostrando citocompatibilidade.
A atividade anticoagulante está entre as mais estudadas propriedades de
polissacarídeos sulfatados e como um dos objetivos do presente trabalho é
comparar a atividade do alginato nativo e sulfatado, verificando se há diferença no
desempenho destes nas atividades farmacológicas, a atividade anticoagulante seria
também um bom parâmetro comparativo, além de detectar seu potencial para o
combate de doenças cardiovasculares, lesões provocadas pela formação de
coágulos, obstruindo vasos sanguíneos, dentre outras.
Na literatura já foi visto que polissacarídeos sulfatados extraídos de algas
marinhas (PEREIRA et al., 1999; CARLUCCI et al., 1997 Câmara, R. B. G. 2010,
Câmara, R. B. G. et al, 2011, Dore, C. et al 2013, Castro, L. et al 2014, Castro, L. et
al 2015 ), extraídos de invertebratos (MOURÃO et al., 1996; Pereira et al., 2002) ou
obtido por sulfatação química de polissacarídeos naturais (Alban et al., 1995,
RONGHUA, H. et al., 2003; ZHAO, X., et al, 2007, FAN, et al., 2011), têm

sido

descritos como agentes anticoagulantes.
Na investigação do potencial anticoagulante DYN e DYS foram testadas
quanto a sua ação nas vias extrínseca e intrínseca da coagulação sanguínea. As
duas amostras apresentaram atividade anticoagulante significante, mas DYN
apresentou melhor atividade nas duas vias, sendo a da via intrínseca da coagulação
(teste do aPTT) mais elevada, chegando a 100 s no tempo de coagulação (2,85
vezes a mais que o controle), enquanto que o controle apresentou um tempo de
coagulação de 35 s. A amostra sulfatada apresentou uma pequena atividade apenas
na via extrínseca (teste do PT), sendo esta de 14 s, enquanto que DYN apresentou
um tempo de 19 s e o controle do teste de 12,5 s. Este teste mostra que a presença
do grupo sulfato na molécula não é um fator limitante para esta atividade, uma vez
que a amostra de alginato nativo, que é naturalmente dessulfatada apresentou altos
valores, enquanto que a molécula de alginato sulfatada quimicamente apresentou
valores mais baixos, não condizendo com a maioria dos trabalhos encontrados
sobre a ação anticoagulante de polissacarídeos sulfatados, que apresentaram bons
resultados na via intrínseca da coagulação( R. B. G. 2010, Câmara, R. B. G. et al,
2011, Dore, C. et al 2013, Castro, L. et al 2014, Castro, L. et al 2015). Mas corrobora
com os dados encontrados por Shobharani et al. (2014) que também atribuiu

atividade anticoagulante a um alginato não sulfatado extraído de Sargassum sp.
Podemos inferir então que apesar do alginato não apresentar o grupo sulfato, que dá
às moléculas dos polissacarídeos uma elevada carga negativa, ele apresenta um
grande número de grupamento carboxilas, que dá a esta molécula também carga
negativa em meio aquoso, pela dissociação do próton H +, e estes comportamento
aniônico pode estar contribuindo para a interação dessas moléculas com os fatores
da coagulação.
Fan, et al. (2011) observou em seu trabalho que o alginato sulfatado teve uma
boa atuação nos testes do aPTT e TT (Tempo de trombina), mas não no teste do
PT, apresentando apenas um pequeno efeito nesta via. O alginato sulfatado inibiu a
ação da trombina (fator IIa) e do fator Xa, o que acarretou num aumento do tempo
de coagulação e consequentemente à sua atividade anticoagulante nesta via
intrínseca. Através de futuros testes será possível identificar qual o mecanismo
envolvido na interferência na cascata de coagulação promovido por DYN e DYS,
podendo ser verificado como no trabalho de Fan, et al. (2011) a quais fatores os
alginatos podem estar se ligando, promovendo o aumento no tempo de coagulação.
O resultado encontrado por DYS assim como o encontrado para as fucanas
pode sugerir o efeito anticoagulante é estereoespecífico e não apenas uma
consequência da sua densidade de carga ou conteúdo sulfato. A posição dos grupos
sulfato em resíduos de açúcar também é muito importante para a atividade
anticoagulante. Assim, DYS como outros polissacarídeos sulfatados, provavelmente
não tem uma estrutura favorável para interagir com proteínas envolvidas no
processo

de

coagulação

e,

por

conseguinte,

não

apresentam

atividade

anticoagulante (Li, B. et al., 2008; Costa, S. L et al., 2011). E isso pode ser explicado
também pelo fato de que a molécula passou por uma modificação química ao ser
sulfatada o que pode ter modificado a sua estrutura, como foi visto anteriormente,
bem como a disponibilidade do grupamento sulfato para estas ligações.
De uma forma geral a sulfatação não foi determinante para o sucesso da
molécula do alginato. Nas atividades farmacológicas testadas DYN apresentou
atividades muito relevantes, na maioria das vezes superando DYS, indicando que o
alginato na sua forma nativa é capaz de desempenhar atividades tão bem quanto
compostos sulfatados, como as fucanas, polissacarídeos ácidos já bastante
caracterizados, principalmente em relação a atividade anticoagulante, onde o sulfato
é

descrito

como

um

dos

principais

responsáveis

por

esta

atividade.

Avaliar o potencial de moléculas bioativas de fontes naturais abundantes
como algas marinhas é essencial para a identificação de moléculas com
propriedades antioxidantes, anticoagulante e antitumoral. Considerando que
espécies reativas de oxigênio (ROS) estão envolvidas na patogênese de várias
doenças importantes, como: diabetes, aterosclerose e outras lesões vasculares, e
que há evidências de que o uso de antioxidantes pode retardar ou até mesmo inibir
estes eventos (KANETO, 2010), torna-se de grande importância buscar novas
moléculas com tal propriedade. Um outro alvo importante para prospecção de
moléculas bioativas é o câncer, que representa um grande problema de saúde
pública, sendo a segunda maior causa de morte no mundo, ficando atrás apenas de
doenças cardiovasculares. E que apesar do crescente número de drogas
empregadas no tratamento, ainda não se chegou ao sucesso terapêutico para vários
tipos

de

neoplasias

malignas.

7. CONCLUSÕES



O método de extração utilizado possibilitou que o alginato fosse isolado e
parcialmente purificado a partir da alga marinha marrom D. Delicatula (DYN);



Para fins de análise comparativa de atividades farmacológicas, DYN foi
quimicamente sufatada (DYS). Sinais de IR em 1221cm -1 confirmaram a
sulfatação de DYS;



DYN e DYS foram caracterizadas por análises químicas e espectroscópicas
(IR e C13 E H1-RMN).

DYN apresentou 22% de sulfatação e a taxa de

açúcares totais em torno de 66 e 59% para DYN e DYS, ambas com baixa
contaminação protéica;


DYN

e

DYS

apresentaram

uma

proporção

M/G

de

0,86

e

1,1,

respectivamente, o que pode levar à conclusão que a sulfatação se deu no
ácido gulurônico;


DYN e DYS mostraram propriedades antioxidantes interessantes usando
vários ensaios com destaque para a quelação férrica, onde DYN chegou a
cerca de 97% e a atividade sequestradora de radicais OH onde ambas
atingiram uma média de 85% de sequestro;



DYN mostrou potencial anticoagulante, alterando o tempo de aPTT em torno
dos 100s e um pequeno efeito em PT em torno de 20s. Enquanto que DYS
alterou apenas o PT em torno de 15s, mas não pode ser considerado como
um agente anticoagulante, pela sua baixa expressão na atividade;



DYN e DYS também promoveram alteraçoes no funcionamento celular. Em
celulas da linhagem 3T3, foi verificada proliferação e efeito não citotóxico em
24h e 48h de incubação para DYN principalmente. Entretanto, para linhagens
tumorais Hela e b16, DYN e DYS diminuiram significativamente a viabilidade
celular, principalmente após 48h de incubação;



A modificação química do alginato de D. delicatula, com a inserção do grupo
sulfato, não foi ponto chave para o bom desempenho da molécula do alginato
nas

atividades

farmacológicas

testadas;



Diante dos resultados obtidos neste trabalho, pode concluir-se que o alginato
de D. Delicatula revela-se como um potencial composto a ser utilizado tanto
na indústria farmacêutica como na industria alimentícia, como agente
anticoagulante,

antioxidante

e

antitumoral.

REFERÊNCIAS
ADL, S. M.; SIMPSON, A. G.; LANE, C. E.; LUKEŠ, J.; BASS, D.; BOWSER, S. S. ;
BROWN, M.; BURKI, F.; DUNTHORN, M.; HAMPL, V.; HEISS, A.; HOPPENRATHK,
M.; LARA, E.; LEGALL, L.; LYNNN, D. H.; MCMANUS, H.; MITCHELL, E. A. D.;
MOZLEY-STANRIDGE, S. E.; PARFREY, L. W.; PAWLOWSKI, J.; RUECKERT, S.;
SHADWICK, L.; SCHOCH, C.; SMIRNOV, A.; SPIEGEL, F. W. The revised
classification of eukaryotes. Journal of Eukaryotic Microbiology, v. 59, n. 5, p. 1–
45, 2012.
ADNEN SANAA, ABDENNACER BOULILA, MOHAMED BOUSSAID, NAJEH BEN
FADHEL. Alginic acid and derivatives, new polymers from the endangered
Pancratium maritimum L. Industrial Crops and Products. n. 44. p. 290-293. 2013.
ALBAN, S., JESKE, W., WELZEL, D., FRANZ, G., & FAREED, J. Anticoagulant and
antithrombotic actions of a semisynthetic β-1, 3-glucan sulfate. Thrombosis research,
78(3), 201-210, 1995.
ALBOOFETILEH M., REZAEI M., HOSSEINI H., ABDOLLAHI M. Antimicrobial
activity of alginate/clay nanocomposite films enriched with essential oils against three
common foodborne pathogens. Food Control n.36 p. 1-7, 2014.
ALISTE, J.A.; VIEIRA, F.F.; DELMASTRO, N.L. Radiation effects on agar, alginates
and carrageenan to be used as food additives. Radiation Physics and Chemistry,
v. 57, p. 305-308, 2000.
ALLAMUTHU, Navina A.; BRADEN, Michael; PATEL, Mangala P. Some aspects of
the formulation of alginate dental impression materials—Setting characteristics and
mechanical properties. Dental Materials, v. 28, n. 7, p. 756-762, 2012.
ALVES, H. B. Parâmetros clínicos da hemocromatose hereditária: toxicidade tecidual
resultante da absorção excessiva de ferro Estação Científica, Vol 4, Iss 1, Pp 0715, 2014.
ALVES, L. G. - Polissacarídeos ácidos presentes no folíolo, talo e flutuador da alga
marinha Sargassum vulgare. Natal-RN, 2000 [Dissertação - Mestrado - Universidade
Federal do Rio Grande do Norte - Depto. de Bioquímica].
ANDRADE, L. R. et al. Ultrastructure of acidic polysaccharides from the cell wall of
brown algae. J. Struct. Biol., v. 145 p. 216-225, 2004.
ANDRADE, S. A. C., GUERRA, T. M. B., RIBEIRO M. A., GUERRA, N. B. Emprego
de revestimentos comestíveis de alginato e pectina de baixa metoxilação em
alimentos: revisão. B.CEPPA, Curitiba v. 26, n. 1, p. 41-50, 2008.
ARUOMA, O. I. Free radicals, oxidative stress, and antioxidants in human health and
disease. Journal of the American Oil Chemists Society, v. 75, p. 199-212, 1998.

ATHUKORALA, Yasantha; KIM, Kil-Nam; JEON, You-Jin. Antiproliferative and
antioxidant properties of an enzymatic hydrolysate from brown alga, Ecklonia cava.
Food and Chemical Toxicology, v. 44, n. 7, p. 1065-1074, 2006.
BALASUBRAMANIAN, V.; PALAVESAM, A. Sodium alginate from Sargassum wightii
retards mortalities in Penaeus monodon postlarvae challenged with white spot
syndrome virus.Dis. Aquat Organ. 99 (3): 187-196, 2012.
BANDYOPADHYAY, S .S., NAVID, M. H., GHOSH, T., SCHNITZLER, P., RAY, B.
Structural features and in vitro antiviral activities of sulfated polysaccharides from
Sphacelaria indica. Phytochemistry. 72, 276-283, 2011.
BERNARDI, G. AND SPRINGER, G.F. Properties of highly purified fucan. J. Biol.
Chem., 237, 75–80, (1962).
BERTAGNOLLI C., et al. Sargassum filipendula alginate from Brazil: Seasonal
influence and characteristics. Carbohydrate Polymers 111: 619–623, 2014.
BLANDINO, A.; MACiAS, M.; CANTERO, D. Formation of Calcium Alginate Gel
Capsules: Influence of Sodium Alginate and CaCl2 Concentration on Gelation
Kinetics. Journal of Bioscience and Bioencineering. v. 88, No. 6, 686-689, 1999.
BRADFORD, M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram
quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical
Biochemistry, 72, 248-254, 1976.
CAMARA, R. B. G. et al. Heterofucans from the Brown Seaweed Canistrocarpus
cervicornis with Anticoagulant and Antioxidant Activities. Mar. Drugs 2011, 9, 124138; doi:10.3390/md9010124
CÂMARA, R. B. G.. Atividades anticoagulante e antioxidante de extratos brutos ricos
em polissacarídeos sulfatados das macroalgas marinhas marrons Canistrocarpus
cervicornis, Dictyota mertensii e Dictyopteris delicatula e de Heterofucanas de
Canistrocarpus cervicornis. 81 f. Dissertação (Mestrado em Bioquímica; Biologia
Molecular) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010
CAMERON, M. C.; ROSS, A. G. and PERCIVAL, E. G. V. - Methods for the routine
estimation of mannitol, alginic acid, and combined fucose in seaweeds.J.S.C.I., 67:
161-164, 1948.
CARLUCCI, M. J.; PUJOL, C. A.; CIANCIA, M.; NOSEDA,M. D.; MATULEWICZ, M.
C.; DAMONTE, E. B.; CEREZO, A. S. Int. J. Biol. Macromol., v.20, p.97–105, 1997.
CASTRO, LUIZA ; PINHEIRO, THUANE ; CASTRO, ALLISSON ; SANTOS,
MARILIA ; SORIANO, ELIANE ; LEITE, EDDA Potential anti-angiogenic,
antiproliferative, antioxidant, and anticoagulant activity of anionic

polysaccharides,fucans, extracted from brown algae Lobophora variegata. Journal
of Applied Phycology. Vol.27(3), pp.1315-1325, 2015.
CASTRO, LUIZA; PINHEIRO, THUANE ; CASTRO, ALLISSON ; DORE, CELINA ;
SILVA, NAISSANDRA ; FAUSTINO ALVES, MONIQUE ; SANTOS, MARILIA ;
LEITE, EDDA. Fucose-containing sulfated polysaccharides from brown macroalgae
Lobophora variegata with antioxidant, anti-inflammatory, and antitumoral effects.
Journal of Applied Phycology, Vol.26(4), pp.1783-1790, 2014.
CHAN, G. DAVID J. MOONEY. Ca2+ released from calcium alginate gels can
promote inflammatory responses in vitro and in vivo. Acta Biomaterialia. N.9 p.
9281–9291. 2013.
CHANDIA, N. P.; MATSUHIRO, B.; VÁSQUEZ, A. E. Alginic acids in Lessonia
trabeculata: characterization by formic acid hydrolysis and FT-IR spectroscopy.
Carbohydrate Polymers, v. 46, n. 1, p. 81-87, 2001.
CHANDÍA, NANCY P., et al. Alginic acids in Lessonia vadosa: partial hydrolysis and
elicitor properties of the polymannuronic acid fraction. J.App. Phycol., 16.2 (2004)
127-133.
CHATTOPADHYAY,N. et al. Polysaccharides from Turbinaria conoides: Structural
features and antioxidant capacity. Food Chemistry 118: 823–829, 2010.
COCK, J. M. et al. The Ectocarpus genome and the independent evolution of
multicellularity in brown algae. Nature. Vol 465|3 June, 2010.
doi:10.1038/nature09016
CONG Q. , XIAO F. , LIAO W. , DONG Q. , DING K. Structure and biological
activities of an alginate from Sargassum fusiforme, and its sulfated derivative.
International Journal of Biological Macromolecules. 69. p 252–259, 2014.
COOPER, G. M. A célula – uma abordagem molecular. 2ed. Artmed, Porto Alegre,
2001. p. 633-669.
COSTA, L. S., Atividades biológicas de polissacarídeos sulfatados extraídos da alga
vermelha Gracilaria caudata. Tese de mestrado, 2008.
COSTA, L. S., et al. Antioxidant and antiproliferative activities of heterofucans from
the seaweed Sargassum filipendula. Mar Drugs.;9(6):952-66, 2011.
Costa, L.S., G. P. Fidelis, S. L. Cordeiro, R. M. Oliveira, D. A. Sabry, R. B. G.
Câmara, H. A. O. Rocha, Biological activities of sulfated polysaccharides from
tropical seaweeds. Biomed. & Pharmacoth., 64.1 (2010) 21-28.
COSTA, L.S.; FIDELIS, G.P.; CORDEIRO, S.L.; OLIVEIRA, R.M.; SABRY, D.A;
CÂMARA, R.B.G.; NOBRE, L.T.D.B.; COSTA, M.S.S.P.; ALMEIDA-LIMA, J.;

FARIAS, E.H.C.; LEITE, E.L.; ROCHA, H.A.O. Biological activities of sulfated
polysaccharides from tropical seaweeds. Biomed. Pharmacother., 64, 21–28, 2010.
COSTA, S. L et al Antioxidant and Antiproliferative Activities of Heterofucans from the
Seaweed Sargassum filipendula. Mar. Drugs 2011, 9, 952-966;
doi:10.3390/md9060952.
DANTAS-SANTOS, N. et al. Antiproliferative Activity of Fucan Nanogel Mar. Drugs.
10, 2002-2022; 2012. doi:10.3390/md10092002
DAVIE, E.W.; RATNOFF, O.D. Waterfall Sequence for Intrinsic Blood Clotting.
Science, v. 145, p.1310-1312, 1964.
Davis, Thomas A., et al, 1H-NMR study of Na alginates extracted from Sargassum
spp. in relation to metal biosorption, App. Biochem. Biotechnol. 110.2: 75-90, 2003.
DEVLIN TM. Manual de Bioquímica Química com Correlações Clínicas. São Paulo:
Editora Blücher, 2007.
DIETRICH, C. P., DIETRICH, S. M. C. Electrophoretic behavior of acidic
mucopolysaccharides by agarose gel electrophoresis. J Chromatogr. v. 130, p. 299304, 1977.
DIETRICH, C. P., DIETRICH, S. M. C. Electrophoretic behavior of acidic
mucopolysaccharides by agarose gel electrophoresis. J Chromatogr. v. 130, p. 299304, 1976.
DIETRICH, C. P., FARIAS, G. G. M., ABREU, L. R. D., SILVA, L. F., LEITE, E. L.,
NADER, H. B. A new approach for characterization of polysaccharides from algae:
Presence of four main acid polysaccharides in three species of the class
phaeophyceae. Plant Science, v. 108, p. 143-153, 1995.
DISCHE, Z. - A new specific color reaction of hexuronic acids. J.Biol.Chem.,
167:189.1974.
Disponível em: http://www.inca.gov.br/estimativa/2014/ (acesso em:17/09/2015)
DODGSON, K.S.; PRICE, R.G. A note on the determination of the ester sulphate
content of sulphated polysaccharides. Biochem. J., v.84, p.106-110, 1962.
DONATI, I., HOLTAN. S., MORCH Y. A., BORGOGNA, M. DENTINI, M., SKJAKBRAEK, G., 2005. New hypothesis on the role of alternating sequences in calciumalginate gels. Biomacromolecules 6(2):1031-1040.

DONATI, I., HOLTAN. S., MORCH Y. A., BORGOGNA, M. DENTINI, M., SKJAKBRAEK, G., 2005. New hypothesis on the role of alternating sequences in calciumalginate gels. Biomacromolecules 6(2):1031-1040.
DRAGET KI. ALGINATES. IN: PHILLIPS GO, WILLIAMS PA, editors. Handbook
ofhydrocolloids; 2009. p. 379e95.
DRAGET, K.; TAYLOR, C.. Chemical, physical and biological properties of alginates
and their biomedical implications - Food Hydrocoll. 23:251-256, 2009.
DRAGET, K.I.; SMIDSROD, O.; SKJAK-BRAEK, G. Alginates from algae. In:
Polysaccharides and polyamides in food industry: properties, production, and
patents. Ed. Steinbuchel, 2005.
DUBOIS, M.; GILLES, K.A.; HAMILTON,J.K.; REBERS, P.A.; SMITH,F. Colorimetric method for determination of sugars, and related substances. Anal.
Chem.,28: 350 -356, 1956.
DURAIRATNAN & NASCIMENTO, H. C. Seaweed Res. Utilin., 7(1): 39-42, 1984.
EFTEKHARZADEH B., KHODAGHOLI, F, ABDI, A, MAGHSOUDI, N. Alginate
protects NT2 neurons against H2O2-induced neurotoxicity. Carbohydrate Polymers
79 (2010) 1063–1072.
EVANS, L. V., & HOLLIGAN, M. S. Correlated light and electron microscope studies
on brown algae. New phytol. 71, p. 1161-1172, 1971.
FAN, L. et al. Synthesis and anticoagulant activity of sodium alginate sulfates.
Carbohydrate Polymers. 83:1797–1803, 2011.
FENORADOSOA, Taratra Andrée et al. Extraction and characterization of an
alginate from the brown seaweed Sargassum turbinarioides Grunow. Journal of
applied phycology, v. 22, n. 2, p. 131-137, 2010.
FERREIRA, A. L. A.; MATSUBARA, L. S. radicais livres: conceitos, doenças
relacionadas, sistema de defesa e estresse oxidativo. Revista da associação
médica brasileira, [S.1], v. 43, n. 1, p. 61-237. 1997.
FERTAH, M. et al. Extraction and characterization of sodium alginate from
MoroccanLaminaria digitate brown seaweed. Arabian Journal of Chemistry. 17
may 2014 http://dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2014.05.003
FUJIHARA, M.; NAGUMO, T. An influence of the structure of alginate on the
chemotatic activity and the antitumor activity. Carbohydr. Res., 243: 211-216, 1993.

GEORG, J. M. ; KRISTENSEN, B. UM; KNUDSEN, J.C. Efeito agudo do alginato de
pré-carga baseado em sentimentos de saciedade, o consumo de energia e taxa de
esvaziamento gástrico em indivíduos saudáveis. Obesidade (Silver Spring) 2012.
GRANT, G. T.; MORRIS, E. R.; REES, D. A.; SMITH, P. J. C.; THOM, D.; (1973)
Biological interactions between polysaccharides and divalent cations: the egg-box
model, FEBS Lett. v.32, p. 195-198.
GRASDALEN, Hans. High-field, 1 Hn. mr spectroscopy of alginate: sequential
structure and linkage conformations. Carbohydrate Research, v. 118, p. 255-260,
1983.
HALLIWELL B. Reactive oxygen species and the central nervous system. J
Neurochem 1992; 59: 1.609-23.
HALLIWELL, B. Free radicals and antioxidants: a personal view. Nutrition Reviews,
New York, v.52, n.8, p.253-265, 1994
HALLIWELL, B., & GUTTERIDGE, J. M. C. Oxygen toxicity, oxygen radicals,
transition metals and disease. Biochemical Journal, 219, 1–4, 1984.
HAY, I.D., REHMAN, Z.U., AND REHM, B.HMembrane topology of outer membrane
protein AlgE, which is required for alginate production in Pseudomonas
aeruginosa. Appl Environ Microbiol 76: 1806–1812, 2010.
HIRSH, J. et al. Guide to anticoagulant therapy: Heparin a statement for healthcare
professionals from the American Heart Association. Circulation, v. 103, n. 24, p.
2994-3018, 2001.
HOFFMAN, M. A cell-based model of coagulation and the role of factor VIIa. Blood
Reviews, v. 17, n. 1, p. 1-5, 2003a.
HOFFMAN, M. Remodeling the blood coagulation cascade. Journal of Thrombosis
and Thrombolysis, v. 16, p. 17-20, 2003b.
HOFFMAN, M.; MONROE, D.M. A cell-based model of hemostasis. Thrombosis
and Haemostasis, v. 85, p. 958-965, 2001.
HOSSNE FS. Experimental liver tumor (VX-2) in rabbits: implantation of the model in
Brazil. Acta Cir Bras. 17(4), 2002.
HU, Wei-Wen; TSOU, Shiang-Lung. The effect of alginate on DNA delivery from
layer-by-layer assembled films. Carbohydrate polymers, v. 101, p. 240-248, 2014.

ITO, N., FUKUSHIMA, S.; TSUDA, H. Carcinogenicity and modification of the
carcinogenic response by BHA, BHT, an other antioxidants. Critical reviews in
Toxicology, v. 15, n. 2, p. 109-150, 1985.
JENSEN, M. G., KNUDSEN, J.C., VIERECK, N., KRISTENSEN, M., ASTRUP, A.
Functionality of alginate based supplements for application in human appetite
regulation. Food Chemistry. 132: 823–829, 2012.
JEON, C., NAH, I. W., HWAN, K. Adsorption of heavy metals using magnetically
modified alginic acid. Hydrometallurgy. 86 :140–146, 2007.
JEONG, H.J.; LEE, S.A.; MOON, P.D.; NA, H.J.; PARK, R.K.; UM, J.Y.; KIM, H.M.;
HONG, S.H. Alginic acid has anti-anaphylactic effects and inhibits inflammatory
cytokine expression via suppression of nuclear factor-kappaB activation. Clin Exp
Allergy. 36(6):785-94, 2006.
JIMÉNEZ‐ESCRIG, ANTONIO ; GÓMEZ‐ORDÓÑEZ, EVA ; RUPÉREZ, PilarInfrared
Characterisation, monosaccharide profile andantioxidant activity of chemical
fractionated polysaccharides from the edible seaweed sugar Kombu ( Saccharina
latissima ). International Journal of Food Science & Technology. Vol.50(2),
pp.340-346, 2015.
KANETO, H. E. T. et al. Role of reactive oxygen species in the progression of type 2
diabets and atherosclerosis. Med. Inflammat., 1-11, 2010.
KARMAKAR, Paramita et al. Polysaccharides from the brown seaweed Padina
tetrastromatica: Characterization of a sulfated fucan. Carbohydrate Polymers, v. 78,
n. 3, p. 416-421, 2009.
KATZ L A. Origin and diversification of Eukaryotes. Annu Rev Microbiol, 66: 411–
427, 2012.
KAWAGUTI, Haroldo Yukio; SATO, Hélia Harumi. Isomaltulose production, a new
sucrose substitute, using microbial glucosyl transferase. Química Nova, v. 31, n. 1, p.
134-143, 2008.
KIM, S. K., RAJAPASKE, N., & SHAHIDI, F.. Production of Bioactive Chitosan
Oligosaccharides and Their Potential Uses as Nutraceuticals. C. Barrow, & F.
Shahidi (Eds.). CRC Press, Taylor & Francis Group: Boca Raton, FL, USA. pp. 183196, 2008.
KIM, Se-Kwon; RAJAPASKE, N.; SHAHIDI, Fereidoon. Production of Bioactive
Chitosan Oligosaccharides and Their Potential Uses as Nutraceuticals. CRC
Press, Taylor & Francis Group: Boca Raton, FL, USA, 2008.

KIM, Se-Kwon; WIJESEKARA, Isuru. Development and biological activities of
marine-derived bioactive peptides: A review. Journal of Functional Foods, v. 2, n.
1, p. 1-9, 2010.
KLOAREG, B., MABEAU S, BLAIN C. 1986. Proceedings of the IVth International
Meeting ‘Cell Walls 1986’: 300–303.
KUMAR, M. N. V.. A review of chitin and alginate application. Reactive and
Functional Polymers, v.46, p.1-27, 2000.
LAGUERRE, M.; LECANTE, J. e VILLENEUVE, P. Evaluation of the ability of
vantioxidants to couteract lipid oxidation: existing, methods, new trends and
vchallenges. Prog. Lip. Res. v. 46(5), p. 244-282, set, 2007.
LAI HL, ABU´KHALIL A. CRAIG DQ. The preparation and characterization of drougloaded alginate and chitosan sponges. Int, j. Pharm. V.251 p.175-181, 2003.
LEAL, D. et al., FT-IR spectra of alginic acid block fractions in three species of brown
seaweeds. Carbohydrate Research vol 343, p. 308–316, 2008.
LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de Bioquímica. 2.ed.
São Paulo: Sarvier, 1995.
LEITE, E. L., MEDEIROS, M. G., ROCHA, H. A., FARIAS, G. G., DA SILVA, L. F.,
CHAVANTE, S. F., & NADER, H. B. Structure and pharmacological activities of a
sulfated xylofucoglucuronan from the alga Spatoglossum schröederi. Plant
science, 132(2), 215-228, 1998.
LI, B.; LU, F.; WEI, X.; ZHAO, R. Fucoidan: Structure and Bioactivity. Molecules
2008, 13, 1671–1695;
LIN, T. Y. & HASSID, W. Z. (1966b). Pathway of alginic acid synthesis in the marine
brown alga, Fucus gardneri Silva. Journal of Biological Chemistry 241, 5284-5297.
LIN, T.Y. & HASSID, W. Z. (1966a) Isolation of guanosine diphosphate uronic acids
from a marine brown alga, Fucus gardneri Silva. Journal of Biological Chemistry 241,
3282-3293.
LINS, K. O; VALE, ML.; RIBEIRO RA.; COSTA-LOTUFO LV . Atividade próinflamatória de um alginato isolado a partir de Sargassum vulgare. Carbohydr
Polym. 92 (1): 414-420, 2013.
LISBÔA, A.C.V.C., VALENZUELA, M. G. S., JUSTI, D. M., GRAZIOLI, G.,
GOLDBERG, A. C. K., VALENZUELA-DIAS, F. R., SOGAYAR, M. C. Produção de
microcápsulas poliméricas a partir de alginato de sódio para uso em terapia celular.
17ºCBECIMat, 2006.

MACFARLANE, R.G. An enzyme cascade in the blood clotting mechanism, and its
function as a biochemical amplifier. Nature, v. 202, p. 498-499, 1964.
MATHLOUTHI, Mohamed; KOENIG, Jack L. Vibrational spectra of
carbohydrates. Advances in carbohydrate chemistry and biochemistry, v. 44, p.
7-89, 1986.
MEILLISA, A.; WOO, H. C.; CHUN, BS. Produção de monossacarídeos e compostos
bio-ativos derivados de polissacarídeos marinhos por hidrólise da água subcrítica.
Food Chem. 171: 70-7, 2015. doi: 10.1016 / j.foodchem.2014.08.097. Epub 2014 02
de setembro. 21.
MICHEL, G., TONON, T., SCORNET D., COCK, J. M., KLOAREG, B. The cell wall
polysaccharide metabolism of the brown algaEctocarpus siliculosus. Insights into the
evolution of extracellular matrix polysaccharides in Eukaryotes. New Phytologist.
188: 82–97, 2010.
MOE, K. T.; KWON, Soon-Wook; PARK, Yong-Jin. Trends in genomics and
molecular marker systems for the development of some underutilized crops. Genes
& genomics, v. 34, n. 5, p. 451-466, 2012.
MOE, S.T. et. al. Alginates. In: STEPHEN (Ed.). Food polysaccharides and their
applications. New York: Marcel Dekker, 1995. p. 245-286.
MOMOH, F. U. et al. Development and functional characterization of alginate
dressing as potential protein delivery system for wound healing. International
Journal of Biological Macromolecules. 81: 137–150, 2015.
MONROE, D.M.; HOFFMAN, M. What does it take to make the perfect clot?
Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, v. 26, p. 41-48, 2006.
MONROE, D.M.; HOFFMAN, M.; ROBERTS, H.R. Platelets and thrombin generation.
Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, v. 22, p. 1381-1389, 2002.
MORETINI, A., & MELO, I. S. Formulação do fungo Coniothyrium minitanspara
controle do mofo-branco causado por Sclerotinia sclerotiorum. Pesq. agropec.
bras., Brasília, v .42, n.2, p.155-161, fev . 2007.
MOSMANN, T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application
to proliferation and cytotoxicity assays. J. Immunol. Met. , 65, 55–63, 1983.
MOURÃO, P. A., PEREIRA, M. S., PAVÃO, M. S., MULLOY, B., TOLLEFSEN, D. M.,
MOWINCKEL, M. C., & ABILDGAARD, U. Structure and anticoagulant activity of a
fucosylated chondroitin sulfate from echinoderm sulfated fucose branches on the
polysaccharide account for its high anticoagulant action. Journal of Biological
Chemistry, 271(39), 23973-23984, 1996.

MÜLLER, J. M. et al. - Produção de alginato por microrganismos. Polímeros. 2011.
NALLAMUTHU, N. A., BRADEN, M., PATEL, M. P. Some aspects of the formulation
of alginate dental impression materials—Setting characteristics and mechanical
properties. Dental materials. 28:756-762, 2012.
NEWTON, D. J., SCOTT, J. E., WHITEMAN, P. The estimation of acid
glycosaminoglycan-alcian blue complexes eluted from electrophoretic strips. Anal
Biochem., 62, 268-273, 1974.
O’SULLIVAN, L. et al. Prebiotics from marine macroalgae for human and animal
health applications. Marine drugs, [S.1.], v. 8, p. 2038-2064, 2010.
OERTHER, S., PAYAN, E., LAPICQUE, F., PRESLE, N., HUBERT, P., MULLER, S.,
NETTER, P., LAPICQUE, HYALURONATE, F. Alginate combination for the
preparation of new biomaterials: investigation of behavior in aqueous solutions,
Biochim. Biophys. Acta 1426, p.185–194, 1999.
OOI, V. E. C., & LIU, F. (2000). Imunomodulation and anti-cancer activity of
polysacchacride-protein complexes. Current Medicinal Chemistry, 7, 715-729.
PANDEY, R.; AHMAD, Z.; SHARMA, S.; KHULLER G.K. Nano-encapsulation of
azole antifungals: potential applications to improve oral drug delivery. Int. J, Pharm.
V.301 p.268-276, 2005.
PEREIRA, M. S.; MULLOY, B.; & MOURAO, P. A. S. Structure and anticoagulant
activity of sulfated fucans. Comparison between the regular, repetitive, and linear
fucans from echinoderms withthe more heterogeneous and branched polymers from
brown algae. Journal of Biological Chemistry, v. 274, p. 7656–7667, 1999.
PEREIRA, R. et al. Development of novel alginate based hydrogel ﬁlms for wound
healing applications. International Journal of Biological Macromolecules. 52:221
–230, 2013.
PRIETO, P., PINEDA, M., AGUILAR, M. Spectrophotometric Quantitation of
Antioxidant Capacity through the Formation of a Phosphomolybdenum Complex:
Specific Application to the Determination of Vitamin E1. Analytical Biochemistry, v.
269, p. 337–341, 1999.
QI, H., ZHANG, Q., ZHAO, T., CHEN, R., ZHANG, H., NIU, X., LI, Z. Antioxidant
activity of different sulfate content derivatives of polysaccharide extracted from Ulva
pertusa (Chlorophyta) in vitro. International Journal of Biological
Macromolecules, v. 37, p. 195–199, 2005.
QIAO, M. et al. Thiol oxidative stress induced by metabolic disorders amplifies
macrophage chemotactic responses and accelerates atherogenesis and kidney injury

in ldl receptor-deficient mice. Arterioscler Thromb Vasc. Biol. V. 29, p. 1779-1786,
2009.
RAMÍREZ, C., MILLON, C., NUÑEZ, H., PINTO, M., VALENCIA, P., ACEVEDO, C.,
SIMPSON, R. Study of effect of sodium alginate on potato starch digestibility during
in vitro digestion. Food Hydrocolloids 44: 328e332, 2015.
RANG HP, RITTER JM, DALE MM. Fármacos ansiolíticos e hipnóticos In:
Farmacologia. Rio de Janeiro: Elsevier; 2004.
RAVEN P. H, EVERT R. F & EICHHORN S. E. Biologia Vegetal. 7th ed. Editora
Guanabara Koogan S. A., Rio de Janeiro, 2007.
REHM N, BUCHINGER S, STROSSER J, DOTZAUER A, WALTER B, HANS S,
¨BATHE B, SCHOMBURG D, KRAMER R & BURKOVSKI A. Impact ¨of
adenylyltransferase GlnE on nitrogen starvation response in Corynebacterium
glutamicum.J Biotechnol 145: 244–252, 2010.
REVIERS, B., Natureza e posição das “algas” na árvore filogenética do mundo vivo.
Em: FRANCESCHINI, I. M., BURLIGA, A. L., REVIERS, B., PRADO, J. F., RÉZIG, S.
H. Algas: uma abordagem filogenética, taxonômica e ecológica. Porto Alegre:
ARTMED, 2010.
REZENDE, R. A., BÁRTOLO, P. J., MENDES, A., FILHO, R. M. Análise do
comportamento mecânico do alginato como biomaterial para a fabricação de
Scaffolds na engenharia de tecidos. 2007.
ROBERTS, H.R.; HOFFMAN, M.; MONROE, D.M. A cell-based model of thrombin
generation. Seminars in Thrombosis and Hemostasis, v. 32, n. 1, p. 32-38, 2006.
ROGER, A.J., SIMPSON, A.G.B. Evolution: reviciting the root of the eukaryote tree.
Current Biology, [S.1.], v. 19, n. 4, p. 165-167, 2009.
RONGHUA, H., YUMIN, D., JIANHONG. Y., Preparation and in vitro anticoagulant
activities of alginate sulfate and its quaterized derivates. Carbohydr, Pol. 52, 19-24,
2003.
RUVINOV, E. & COHEN, S. Alginate biomaterial for the treatment of myocardial
infarction: Progress, translational strategies, and clinical outlook. From ocean algae
to patient bedside. Adv Drug Deliv Rev. (2015),
S. LIU et al. Novel vanadyl complexes of alginate saccharides: Synthesis,
characterization, and biological activities. Carbohydrate Polymers 121 86–91, 2015.
SABRA, W.;ZENG, A. P. & DECKWER,W. D. Bacterial alginate: physiology,
product quality and process aspects - Appl. Microbiol. Biotechnol., V.56, p.315325, 2001.

SALTARELLI, R., CECCAROLI, P., LOTTI, M., ZAMBONELLI, A., BUFFALINI, M.,
CASADEI, L., VALLORANI, L., STOCCHI, V. Biochemical characterisation and
antioxidant activity of mycelium of Ganoderma lucidum from Central Italy. Food
Chemistry, v. 116, p. 143–151, 2009.
SARITHAKUMARI, C. H.; KURUP, G. M. Alginic acid isolated from Sargassum
wightii exhibits anti-inflammatory potential on type II collagen induced arthritis in
experimental animals. Int Immunopharmacol. 2013
SELLIMI, S. et al. Structural, physicochemical and antioxidant properties of sodium
alginate isolated from a Tunisian brown seaweed. International Journal of
Biological Macromolecules. 72. p 1358–1367, 2015.
SELLIMI, SABRINE ; KADRI, NABIL ; BARRAGAN-MONTERO, VERONIQUE ;
LAOUER, HOCINE ; HAJJI, MOHAMED ; NASRI, MONCEF. Fucans from a Tunisian
brown seaweed Cystoseira barbata: Structural characteristics
and antioxidant activity. International Journal of Biological Macromolecules,
Vol.66, pp.281-288, 2014.
SHOBHARANI, P., et al. Antioxidant and anticoagulant activity of polyphenol and
polysaccharides from fermented Sargassum sp. Int. J. Biol. Macromol. 65 542-548,
2014.
SIDDHESH N. P.; KEVIN J. E. REVIEW Alginate derivatization: A review of
chemistry, properties and applications. Elsevier . Vol.33 pág 3279–3305, 2012.
SIEBER, O. M., HEINIMANN, K., TOMLINSON, I.P.M. Genomic instability – the
engine of tumorigenesis. Nature Rev. 2003; 3:701-708.
SILVERSTEIN, R.M., G.C. BASSLER, C.M. Terence. Spectrometric identification of
organic compounds. Jone Wiley & Sons, London. (1991).
SILVERSTEIN, R.M., G.C. BASSLER, C.M. Terence. Spectrometric identification of
organic compounds. Jone Wiley & Sons, London. (1991).
SIMPSON, A. G. B.; ROGER, A. J. The real “kingdoms” of eukaryotes. Current
Biology, [S.1.], v.14, n. 17, p. 693-696, 2004.
SINHA, S.; ASTANI, A.; GHOSH, T.; SCHNITZLER, P.; RAY, B. Polysaccharides
from Sargassum tenerrimum: structural features, chemical modification and anti-viral
activity. Phytochemistry. 71(2-3):235-42, 2010.
SKJDAK-BRAEK, G.; LARSEN B.; GRASDALEN H. Monomer sequence and
acetylation patter in some bacterial alginates, Carbohydr. Res. 154, 239-250,1986.
SMIDSROD, O. (1973) Some physical properties of alginates in solution and in the
gel state, Thesis, Norweigian Institue of Technology, Trondheim.

SMIRNOFF, N., CUMBES, Q. J. Hydroxyl radical scavenging activity of compatible
solutes. Phytochemistry, v. 28, p. 1057–1060, 1989.
SO, M.J., KIM, B.K., CHOI,M.J., PARK, K.Y.,RHEE, S.H. AND CHO, E.J. 2007.
Protective activity of fucoidan and alginic acid against free radical-induced oxidative
stress under in vitro and cellular system. Journal of Food Science and Nutrition, 12
(4), 191-196.
SOHAL, R.S., WEINDRUCH, R. Oxidative stress, caloric restriction, and aging.
Science. 273 pp. 59–63, 1996.
SOUZA, A.P.A.; TORRES, M.R.; PESSOA, C.; MORAES, M.O.; ROCHA FILHO,
F.D; ALVES, A.P.N.N.; COSTA-LATOUFO, L.V. In vivo growth inhibition of sarcoma
180 tumor by alginates from the brown seaweed Sargassum vulgare. Carbohydr.
Pol. 69: 7-13, 2007.
STABLER, C. WILKS, K. SAMBANIS, A., CONSTANTINIDIS I (2001) The effects of
alginate composition on encapsulated BTC3 cells, Biomaterials 22: 1301-1310.
STEVAN, F. R.; OLIVEIRA, M. B.; BUCCHI, D. F.; NOSEDA, I. M.; DUARTE, M. E.
Cytotoxic effects against HeLa cells of polysaccharides from seaweeds. J
Submicrosc Cytol Pathol. 33(4):477-84, 2001
TEIXEIRA V. L., KELECOM A., GOTTLIEB O. R. 1991. Produtos naturais de algas
marinhas. Quimica Nova 14: 83-90.
TREVELYAN, W. E., PROCTER, D. P. & HARRISON, J. S. Detection of sugar on
paper chromatograms. Nature, 166, 444-445, 1950.
TUL'CHINSKY, Vladimir M. et al. Study of the infrared spectra of oligosaccharides in
the region 1,000-40 cm− 1. Carbohydrate Research, v. 51, n. 1, p. 1-8, 1976.
VALKO, M. et al., Free radicals and antioxidant in normal physiological functions and
human disease. The International Journal of Biochemistry & Cell Biological, v.
39, p. 44-84, 2007.
VANSTRAELEN, P. Comparison of calcium sodium alginate and porcine venograft in
the healing of split-thickness skin graft donorsites. Journal of Burns,18, 145, 2000.
W. ZHANG, J. WANG, W. JIN, Q. ZHANG, Carbohydr. Polym. 95 (2013) 9–
15.
WALKER, H. Lynn; CONNICK JR, William J. Sodium alginate for production and
formulation of mycoherbicides. Weed Science, p. 333-338, 1983.

WANG J.; ZHANG Z.; LI Z. Antioxidant activity of sulfated polysaccharide fraction
extracted from Laminaria japonica. International of Biologica Macromolecules, v.42,
p.127-132, 2008.
WANG, J., PAN, C.J., HUANG, N., SUN H., YANG P., LENG, Y.X., CHEN, J.Y.,
WAN, G.J. AND CHU, P.K., Surface characterization and blood compatibility
poly(ethylene terephthalate) modified by plasma surface grafting. Surface & Coatings
Technology, 196 (2005), pp. 307–311.
WANG, X.; WANG, L.; CHE, J.; LI, Z.; ZHANG, J.; LI, X.; HU, W.; XU, Y.Improving
the quality of Laminaria japonica-based diet for Apostichopus japonicus through
degradation of its algin content with Bacillus amyloliquefaciens WB1. Appl Microbiol
Biotechnol. 99(14):5843-53, 2015.
WEI WANG, XIAO-JUN HUANG, JIAN-DA CAO, PING LAN, WEN WU.
Immobilization of sodium alginate sulfates on polysulfone ultrafiltration membranes
for selective adsorption of low-density lipoprotein. Acta Biomaterialia. n. 10. p. 234243, 2014.
WEI WANG, XIAO-JUN HUANG, JIAN-DA CAO, PING LAN, WEN WU.
Immobilization of sodium alginate sulfates on polysulfone ultrafiltration membranes
for selective adsorption of low-density lipoprotein. Acta Biomaterialia. n. 10. p. 234243, 2014.
WEITZ, J. I. et al. New oral anticoagulants in development. Thrombosis &
Haemostasis, v. 19, n. 1, p. 62, 2010.
WICKENS, A. P. ageing and the free radical theory. Respiratory physiology, [S.1],
v. 128, n. 3, p. 379-391,2001.
WIJESEKARA, Isuru; YOON, Na Young; KIM, Se‐Kwon. Phlorotannins from Ecklonia
cava (Phaeophyceae): Biological activities and potential health benefits. Biofactors,
v. 36, n. 6, p. 408-414, 2010.
WOLF, S. P. Ferrous ion oxidation in presence of ferric ion indicator xylenol orange
for measurment of hydroperoxides. In: Packer L (ed.), Methods in Enzymology,
Academic Press Inc., p. 182–189, 1994.
X. ZHAO et al. Preparation of low-molecular-weight polyguluronate sulfate and its
anticoagulant and anti-inXammatory activities. Carbohydrate Polymers 69. p. 272–
279, 2007.
XU, X.; BI, D. C.; LI, C.; FANG, W. S.; ZHOU, R.; LI, S. M.; CHI, L. L.; WAN, M.;
SHEN, L. M. Morphological and proteomic analyses reveal that unsaturated
guluronate oligosaccharide modulates multiple functional pathways in murine
macrophage RAW264.7 cells. Mar Drugs.;13(4):1798-818, 2015. doi:
10.3390/md13041798.

Xue C-H, Yu G, Hirata T, Terao J, Lin H. Antioxidative activities of several marine
polysaccharides evaluated in a phosphatidylcholine-liposomal suspension and
organic solventes. Biosci Biotech Bioch 62: 206-209, 1998.
YANG, R., XU, J.J., OZAYDIN-INCE, G., WONG, S.Y. AND GLEASON, K.K.,
Surface-tethered zwitterionic ultrathin antifouling coatings on reverse osmosis
membranes by initiated chemical vapor deposition. Chemistry of Materials, 23 pp.
1263–1272, 2011.
YE H.; WANG K.; ZHOU C.; LIU J.; ZENG X. Purification, antitumor and antioxidant
activities in vitro of polysaccharides from the brown seaweed Sargassum pallidum.
Food Chemistry. v.111. p.428–432.2008.
YOON, H. S., HACKETT, J. D., CINIGLIA, C., PINTO, G. & BHATTACHARYA, D. A
molecular timeline for the origin of photosynthetic eukaryotes. Mol. Biol. Evol. 21,
809–818 ,2004
Zhang, J. W., Wang, W. Jin, Q. Zhang, Carbohydr. Polym. 95 (2013) 9–15
ZHANG, Z.; ZHANG, Q.; WANG, J.; ZHANG, H.; NIU, X.; LI, P. Preparation of the
different derivatives of the low-molecular-weight porphyran from Porphyra
haitanensis and their antioxidant activities in vitro. Int. J. Biol. Macromol., 45, 22–
26, 2009.
ZHAO, X. et al. Preparation of low-molecular-weight polyguluronate sulfate and its
anticoagulant and anti-inXammatory activities. Carbohydrate Polymers 69. p. 272–
279, 2007.
ZHAO, X., XUE, C., LI, B. Study of antioxidante activities of sulfated polysaccharides
from Laminaria japonica. Journal of Applied Phycology, [S.1.], v. 20, n. 4, p. 431436, 2007.
ZHAO, Y. X. et al. Coagulation performance evaluation of sodium alginate used as
coagulant aid withaluminum sulfate, iron chloride and titanium tetrachloride.
Desalination 299 79–88, 2012.
ZUBIA, M.; PAYRI, C.; DESLANDES, E. Alginate, mannitol, phenolic compounds
and biological activities of two range-extending brown algae, Sargassum
mangarevense and Turbinaria ornata (Phaeophyta: Fucales), from Tahiti (French
Polynesia) J Appl Phycol (2008) 20:1033–1043.

