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DEDICATÓRIA 

 

 

O Tamanho das Pessoas  

                                                                                      

Os Tamanhos variam conforme o grau de envolvimento… 

  

Uma pessoa é enorme para você, quando fala do que leu e viveu, quando trata você com 

carinho e respeito, quando olha nos olhos e sorri destravado. 

  

É pequena para você quando só pensa em si mesma, quando se comporta de uma maneira 

pouco gentil, quando fracassa justamente no momento em que teria que demonstrar o que há 

de mais importante entre duas pessoas: a amizade, o carinho, o respeito, o zelo e até mesmo o 

amor. 

  

Uma pessoa é gigante para você quando se interessa pela sua vida, quando busca alternativas 

para o seu crescimento, quando sonha junto com você. E pequena quando desvia do assunto. 

  

Uma pessoa é grande quando perdoa, quando compreende, quando se coloca no lugar do 

outro, quando age não de acordo com o que esperam dela, mas de acordo com o que espera de 

si mesma. 

  

Uma pessoa é pequena quando se deixa reger por comportamentos clichês. 

  

Uma mesma pessoa pode aparentar grandeza ou miudeza dentro de um relacionamento, pode 

crescer ou decrescer num espaço de poucas semanas. 

  

Uma decepção pode diminuir o tamanho de um amor que parecia ser grande. Uma ausência 

pode aumentar o tamanho de um amor que parecia ser ínfimo. 

  

É difícil conviver com esta elasticidade: as pessoas se agigantam e se encolhem aos nossos 

olhos. Nosso julgamento é feito não através de centímetros e metros, mas de ações e reações, 

de expectativas e frustrações. 

  

Uma pessoa é única ao estender a mão, e ao recolhê-la inesperadamente, se torna mais uma. 

O egoísmo unifica os insignificantes. Não é a altura, nem o peso, nem os músculos que 

tornam uma pessoa grande… é a sua sensibilidade, sem tamanho… 

 

W.Shakespeare  

 

Dedico esta obra a GRANDES pessoas de minha vida, que tornaram possível esta 

conquista. Obrigado Pai, Mãe, Bruno, Hugo, Ruth e Leandro. 
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RESUMO 

 

No presente estudo, extratos brutos ricos em polissacarídeos sulfatados foram obtidos a partir 

de três espécies de Dictyotales (uma ordem de macroalgas marrons): Canistrocarpus 

cervicornis, Dictyota mertensii e Dictyopteris delicatula, e suas atividades anticoagulante e 

antioxidante foram avaliadas. Todos os extratos apresentaram atividade anticoagulante frente 

ao ensaio de aPTT, mas não sobre o ensaio de PT. Os extratos também exibiram atividade 

antioxidante total, capacidade em sequestrar radicais superóxido e propriedade de quelar 

ferro. O extrato obtido a partir de C. cervicornis apresentou os melhores resultados e foi 

escolhido para ter seus polissacarídeos sulfatados fracionados e subsequentemente analisados. 

Deste modo, seis frações (CC-0.3, CC-0.5, CC-0.7, CC-1.0, CC-1.2 e CC-2.0) foram obtidas 

por proteólise seguida de precipitação sequencial com acetona. Eletroforese em gel de agarose 

corada com azul de toluidina comprovou a presença de polissacarídeos sulfatados em todas as 

frações. As análises químicas mostraram que todas as frações apresentam heterofucanas 

constituídas principalmente por fucose, galactose, ácido glucurônico e sulfato. Nenhuma 

fração alterou o PT. Entretanto todas as frações foram capazes de dobrar o aPTT de uma 

maneira dose dependente.  As frações, CC-0.3, CC-0.5, CC-0.7 e CC-1.0, precisaram de 

apenas 0,100 mg/mL para dobrar o tempo de coagulação, concentração que é apenas 1,25 

vezes maior do que aquela utilizada com Clexane
®
 (heparina de baixo peso molecular) para se 

obter o mesmo efeito. As heterofucanas apresentaram apreciável capacidade antioxidante 

total, baixa capacidade em sequestrar radicais hidroxila e uma boa eficiência em sequestrar 

radicais superóxido (exceto CC-1.0). CC-1.2 mostrou uma capacidade de sequestrar 43,1 % 

dos radicais superóxido. Este resultado foi maior do que o apresentado pela mesma 

concentração de ácido gálico (41,8 %), um antioxidante conhecido. Além disso, as 

heterofucanas mostraram uma excelente atividade em quelar ferro (exceto CC-0.3).  CC-0.5, 

CC-0.7 e CC-1.0 apresentaram as maiores atividades com 47,0 % de quelação férrica, um 

resultado 2 vezes menor do que o exibido pela mesma concentração de EDTA. Estes 

resultados indicaram claramente os efeitos benéficos de heterofucanas extraídas de C. 

cervicornis como potenciais agentes anticoagulante e antioxidante. Entretanto, passos 

adicionais de purificação, estudos estruturais, além de experimentos in vivo, são necessários 

para que estas fucanas possam vir a ser utilizadas como agentes terapêuticos. 

 

Palavras-chaves: Dictyota cervicornis. Fucoidan. Radicais livres. Polissacarídeos sulfatados. 



10 

ABSTRACT 

 

In the present study, extracts rich-sulfated polysaccharides were obtained from three different 

species of Dictyotales (a class of brown macroalgae): Canistrocarpus cervicornis, Dictyota 

mertensii and Dictyopteris delicatula and their anticoagulant and antioxidant activities were 

evaluated. All extracts showed anticoagulant activity on aPTT assay, but not on PT assay. 

Extracts also exhibited total antioxidant activity, superoxide radical scavenging capacity and 

ferric chelating property. The extract from C. cervicornis showed the best results and was 

choose to have their sulfated polysaccharides fractioned and subsequently analysed. Thus, six 

fractions (CC-0.3, CC-0.5, CC-0.7, CC-1.0, CC-1.2 and CC-2.0) were obtained by proteolysis 

followed by sequential acetone precipitation. Agarose gel eletrophoresis stained with blue 

toluidine, confirmed the presence of sulfated polysaccharides in all fractions. Chemical 

analyses showed that all fractions presented heterofucans mainly constitued by fucose, 

galactose, glucuronic acid and sulfate. Any fraction changed the PT. However, all fractions 

were able to double the aPTT on a dose-dependent manner. CC- 0.3, CC-0.5, CC-0.7 and CC-

1.0 needed only 0.100 mg/mL to double the aPTT, result only 1.25 times higher than the 

Clexane
®

 (0.080 mg/mL), a commercial low molecular heparin. The heterofucans presented 

appreciable total antioxidant capacity, low capacity on scavenging hydroxyl radical and good 

efficiency on scavenging superoxide radicals (except CC-1.0). CC-1.2 showed 43.1 % on 

superoxide radical scavenging. This result was higher than that showed by the same 

concentration of gallic acid (41.8 %), a known antioxidant. Furthermore, the heterofucans 

showed excelent activity on ferrous chelating activity (except CC-0.3).  CC-0.5, CC-0.7 and 

CC-1.0 showed the highest activities with 47.0 % of ferrous chelating activity, a result 2.0 

times lesser than that exhibited by the same concentration of EDTA. These results clearly 

indicated the beneficial effects of heterofucans extracted from C. cervicornis as potential 

anticoagulant and antioxidant agents. However additional steps of purification, structural 

studies, besides in vivo experiments are needed for  these fucans may be used as therapeutic 

agents. 

 

Keywords: Dictyota cervicornis. Fucoidan. Free radicals. Sulfated polysaccharides. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 MACROALGAS MARINHAS 

 

As macroalgas marinhas são classificadas conforme a predominância pigmentar 

acessória ou fotossintética presente no organismo, sendo assim divididas em: Chlorophyceae 

(algas verdes), que possuem as clorofilas a e b como principais pigmentos; Rhodophyceae 

(algas vermelhas), cujo principal pigmento é a ficoeritrina; e Phaeophyceae (algas marrons ou 

pardas) que apresentam como principal pigmento o carotenóide fucoxantina (O‟SULLIVAN 

et al., 2010). 

As macroalgas verdes são didaticamente incluídas no reino Plantae, já as macroalgas 

marrons e vermelhas no reino Protista. Em 2005, no entanto, a Sociedade Internacional de 

Protistologistas baseando-se em estudos de filogenia molecular, propôs uma nova 

classificação dos seres vivos, transformando os antigos reinos clássicos do domínio eucariota 

(Animalia, Plantae, Fungi e Protista) em seis novos reinos (Opisthokonta, Amoebozoa, 

Plantae, Chromalveolata, Rhizaria e Excavata) (ADL et al., 2005; SIMPSON; ROGER, 

2004). Nesta nova classificação as macroalgas continuam em diferentes reinos, no entanto as 

vermelhas estão no reino Plantae, junto às verdes, enquanto que as marrons encontram-se no 

reino Chromalveolata (filo Stramenopiles) (figura 01). Vale salientar que esta nova 

classificação ainda está sofrendo duras críticas, e ao que parece ainda sofrerá algumas 

mudanças até que seja estabelecida. No entanto, está claro que as algas vermelhas e, 

principalmente, as verdes apresentam uma maior semelhança filogenética com as plantas do 

que as algas marrons (ROGER; SIMPSON, 2009). Desta forma deve-se ter ainda mais cautela 

ao classificar algas marrons como plantas, como ocorre popularmente. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Animal
http://en.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://en.wikipedia.org/wiki/Fungi
http://en.wikipedia.org/wiki/Protista
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Figura 01. Cladograma representando a nova hipótese de organização dos eucariotos. Os seis reinos 

(Opisthokonta, Amoebozoa, Plantae, Chromalveolata, Rhizaria e Excavata) estão representados por diferentes 

cores e separados por semicircunferências da mesma cor. Os ramos menores do cladograma representam os filos 

que constituem os reinos. O filo Stramenopiles que abrange as algas marinhas marrons está destacado por um 

retângulo tracejado vermelho. Figura adaptada de Simpson e Roger, 2004. 

 

Para a grande maioria da população mundial, as macroalgas participam de suas vidas 

sem que elas tenham conhecimento destas discussões de sistemática. Milhões de pessoas nos 

países asiáticos consomem toneladas de macroalgas como alimento, sendo a China, o Japão e 

a Coréia do Sul os maiores cultivadores e consumidores desses organismos (BOCANEGRA 

et al., 2009; DHARGALKAR; PEREIRA, 2005). As macroalgas marinhas apresentam um 

alto valor nutritivo, são ricas em carotenóides, proteínas, fibras dietéticas, ácidos graxos 

essenciais, vitaminas (C, D, E, K e do complexo B), minerais (cálcio, fósforo, sódio, 

magnésio, ferro, cobre, manganês, potássio, iodo, dentre outros) (BURTIN, 2003; 

MACARTAIN et al., 2007; ORTIZ et al., 2009) e ainda produzem outros metabólitos com 

potencial econômico, inclusive farmacológico, como lectinas, aminoácidos tipo-micosporinas, 

compostos halogenados, e principalmente polissacarídeos sulfatados, que fazem destes 

organismos foco das mais diversas pesquisas biomédicas (CARDOZO et al., 2007; MAYER 

et al., 2009; O‟SULLIVAN et al., 2010). 
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1.2 POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DE ALGAS MARINHAS MARRONS 

 

Os polissacarídeos sulfatados de algas marinhas estão localizados em sua parede 

celular formando uma matriz mucilagenosa que parece estar relacionada à proteção contra 

desidratação em períodos de maré baixa, além de oferecer uma maior flexibilidade à alga 

permitindo que esta permaneça estendida e assim capte luz e nutrientes de uma maneira mais 

eficaz (PERCIVAL; MCDOWELL, 1967). 

As algas marrons possuem na constituição de suas paredes celulares um único e 

característico grupo de polissacarídeos sulfatados, denominado de fucanas, que têm como 

traço marcante a presença de α-L-fucose sulfatada (ROCHA et al., 2001). Estes 

polissacarídeos apresentam uma grande variabilidade estrutural e podem se apresentar na 

forma de homopolímeros (homofucanas) ou heteropolímeros (fucoidans ou heterofucanas) 

(BERTEAU; MULLOY, 2003). A figura 02 mostra um modelo hipotético simplificado da 

estrutura de uma parede celular típica de algas marrons proposta por Kloareg e Quatrano 

(KLOAREG; QUATRANO, 1988) e revisada por Michel e colaboradores (MICHEL et al., 

2010). 

 

 

Figura 02. 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. Figura adaptada de Michel et al., 2010. 
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As fucanas vêm sendo descritas como possuidoras das mais diversas atividades 

farmacológicas (BERTEAU; MULLOY, 2003; LI et al., 2008; SHANMUGAN; MODY, 

2000). A tabela I resume algumas destas atividades, no entanto duas merecem destaque. A 

atividade anticoagulante que é, sem sombras de dúvidas, a atividade farmacológica mais 

estudada e a atividade antioxidante que tem proporcionado a publicação de uma grande 

quantidade de trabalhos nos últimos 12 anos. 

 

Tabela I. Algumas atividades farmacológicas de fucanas extraídas de algas marrons 

ATIVIDADE ALGA REFERÊNCIA 

   
Antiadesiva Spatoglossum schröederi ROCHA et al., 2001 

Antiadipogênica Fucus vesiculosos KIM et al., 2010 

Antiangiogênica 
F. vesiculosos, Ascophylum 

nodosum, Sargassum 

stenophillum 

CUMASHI et al., 2007; DIAS et 

al., 2005 

Anticoagulante 
Laminaria japonica, Laminaria 

saccharina, Dictyota menstrualis 

CUMASHI et al., 2007; LI et al., 

2008; WANG et al. 2010 

Anticomplemento A. nodosum TISSOT et al., 2003 

Antiinflamatória L. saccharina, Fucus evanescens CUMASHI et al., 2007 

Antioxidante 
Sargassum crassifolia, 

Sargassum pallidum, L. japonica 

AL-AMOUDI et al., 2009; YE et 

al., 2008; ZHAO et al., 2007 

Antiproliferativa 
F. vesiculosos, Cladosiphon 

okamuranus 

TERUYA et al., 2007; 

YAMASAKI-MIYAMAMOTO 

et al. 2009;  

Antitrombótica S. schröederi 
ALMEIDA-LIMA et al., 2010; 

BARROSO et al. 2008; ROCHA 

et al., 2005a 
Antitumoral S. pallidum, S. stenophillum DIAS et al., 2005; YE et al, 2008 

Antiúlcera C. okamuranus, F. vesiculosos SHIBATA et al., 2003 

Antiviral 
L. japonica, C. okamuranus, F. 

vesiculosos 

HIDARI et al., 2008; 

MAKARENKOVA et al., 2010; 

QUEIROZ et al., 2008 

Hepatoprotetora F. vesiculosos, Sargassum 

Wightii 

HAYASHI et al., 2008; 

JOSEPHINE et al., 2008 

Proliferativa Capsosiphon fulvescens, A. 

nodosum 

GO et al, 2010; JIANG et al., 

2010 

Adaptado de Rocha et al., 2006. 
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Descreve-se abaixo, com maiores detalhes, as atividades farmacológicas que estão 

correlacionadas com os resultados obtidos nesta dissertação. 

 

1.3 ATIVIDADE ANTICOAGULANTE 

 

1.3.1 Doenças cardiovasculares 

 

As doenças cardiovasculares que compreendem condições como enfarte do miocárdio, 

acidente vascular cerebral (AVC), hipertensão e angina são consideradas as maiores causas de 

morte no mundo, e representaram 30 % do total estimado em 58 milhões de óbitos ao redor do 

mundo no ano de 2005. Este percentual foi igual à soma dos óbitos ocasionados por doenças 

infecciosas (incluindo HIV/AIDS, tuberculose e malária), deficiências nutricionais e 

condições maternas/perinatais. Em projeção realizada no mesmo ano, esse percentual iria se 

elevar em 8,5 % no período compreendido entre 2006 e 2015 (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2007). 

As doenças cardiovasculares ocorrem principalmente na meia idade, tanto em homens 

como em mulheres, no entanto a aterosclerose – o principal processo patológico responsável 

por levar às doenças coronarianas, AVC e doenças arteriais periféricas – é precoce, 

assintomática e progride gradualmente ao longo da juventude até a vida adulta. A 

aterosclerose é caracterizada pela diminuição do lúmen arterial, um processo que envolve a 

oxidação de lipoproteínas de baixa densidade (LDLs), deposição de colesterol, colágeno e 

inflamação (RADER; DAUGHTRY, 2008; SANZ; FAYAD, 2008). A taxa de progressão da 

aterosclerose é influenciada por fatores tais como: tabagismo, dieta não saudável e 

sedentarismo (que juntos resultam em obesidade), hipertensão, dislipidemia e diabetes 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007). Tal progressão resulta na formação de placas 

ateroscleróticas instáveis que podem iniciar, por sua ruptura espontânea ou mecânica, o 

processo de coagulação na região afetada, culminando na formação do trombo, que pode ser 

deslocado, provocando embolias, ou permanecer na parede vascular de artérias de grande e 

médio calibre, diminuindo o fluxo sanguíneo para órgãos vitais como o coração e o cérebro 

(SANZ; FAYAD, 2008). Um resumo detalhado dos eventos relacionados à progressão da 

aterosclerose está exposto na figura 03. 
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Figura 03. Esquema ilustrativo da progressão da aterosclerose em um vaso sanguíneo, nos planos axial e 

sagital. (a) Lipoproteínas aterogênicas, como as LDLs, chegam à íntima onde são oxidadas e se agregam. 

Concomitantemente, moléculas de adesão (VCAM, ICAM e selectinas), em decorrência da sinalização de 

citocinas ou da modificação de LDLs por estresse oxidativo, são expostas no endotélio vascular, aumentando a 

diapedese de leucócitos. A captação não regulada de LDLs por macrófagos leva ao desenvolvimento de células 

espumosas repletas de lipídeos. O acúmulo destas células leva ao aparecimento de estrias ateroscleróticas, em 

aortas de crianças, artérias coronárias de adolescentes e outros vasos de adultos jovens. As estrias são 

consideradas as primeiras lesões do processo. (b) Monócitos e outros tipos de leucócitos, como células T, são 

recrutados para o local da lesão e ajudam a perpetuar um estado de inflamação crônica. Além disso, células 

musculares lisas contribuem com este processo secretando grandes quantidades de componentes da matriz 

extracelular, como o colágeno, que aumenta a retenção e agregação de lipoproteínas aterogênicas. (c) Células 

espumosas eventualmente morrem, aumentando a quantidade de debris celulares e cristais de colesterol livres. 

Além disso, as células musculares lisas formam uma capa fibrosa abaixo do endotélio. Um núcleo necrótico é 

formado dentro da placa, aumentando o recrutamento de células inflamatórias. Esta placa não-obstrutiva pode se 

romper ou o endotélio pode erodir, resultando na exposição de material trombogênico, incluindo fator tecidual, 

permitindo a formação de um trombo no lúmen vascular. Se o trombo for grande o suficiente, ocorre o bloqueio 

do vaso, causando síndromes coronárias agudas ou um enfarte do miocárdio. (d) Por fim, se a placa não for 

rompida, a lesão continua a crescer e pode obstruir o lúmen do vaso, causando uma doença obstrutiva. Figuras 

adaptadas de Rader e Daughtry, 2008 e Sanz e Fayad, 2008. 

a                                                                  b                   c                                                                         d 
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1.3.2 Sistema de coagulação sanguínea 

 

O desencadeamento do processo de coagulação abrange diversos elementos, tais 

como: paredes vasculares, plaquetas e proteínas solúveis nas imediações de lesões 

traumáticas. Em meados dos anos 60, numa tentativa de explicar os mecanismos da 

coagulação, MacFarlane, Davie e Ratnoff propuseram uma hipótese da sequência de eventos 

responsáveis pela fisiologia da coagulação (DAVIE; RATNOFF, 1964; MACFARLANE, 

1964). Tal hipótese acabou se tornando um modelo clássico da coagulação sanguínea. Nele a 

coagulação ocorre por meio da ativação proteolítica sequencial de zimógenos, por proteases 

presentes no plasma, resultando na formação da trombina que por sua vez converte a molécula 

de fibrinogênio em fibrina. Este modelo (figura 04) divide o mecanismo da coagulação em 

duas vias: extrínseca (que envolve componentes do próprio sangue e outros que usualmente 

não o compõe) e intrínseca (contém somente componentes do próprio sangue). 

A via extrínseca é desencadeada pela exposição extracelular do Fator Tecidual (FT), 

uma molécula transmembrana expressa por diversas células localizadas fora dos vasos 

sanguíneos. O FT é exposto após uma injúria vascular, e está presente em grande quantidade 

nos macrófagos de placas ateroscleróticas e nos fibroblastos subjacentes ao endotélio 

vascular. O FT também pode ser encontrado em micropartículas, derivadas de debris 

celulares, e em plaquetas, podendo assim, ser considerado um fator de amplificação do 

processo de coagulação. Na via extrínseca, o FT é o cofator de ativação do Fator VII, em 

Fator VIIa, que por sua vez ativa o Fator X, em Fator Xa (MACKMAN; TILLEY; KEY., 

2007). 

A via intrínseca é iniciada pela ativação do Fator XII, em Fator XIIa pelo simples 

contato do sangue com qualquer superfície diferente do endotélio normal e das células 

sanguíneas, como uma superfície carregada negativamente como a membrana de uma 

plaqueta ativada (RIDDEL et al., 2007). Tal processo é denominado de “ativação por contato” 

e ainda requer a presença de outros componentes do plasma como a calicreína 

(serinoprotease) e o cininogênio (cofator não enzimático). A ativação do Fator XII 

desencadeia uma série de ativações protéicas culminando, da mesma forma, na ativação do 

Fator X (ADAMS; BIRD, 2009; FRANCO, 2001). 

A ativação do Fator X é o ponto de convergência entre as vias que continuam de forma 

comum a ambas. Esta via comum é caracterizada pela ativação de fibrinogênio à fibrina, pela 

trombina (ou Fator IIa), que se polimeriza formando uma malha densa, na forma de coágulo, 

que vai ser estabilizada pelo fator XIIIa (FRANCO, 2001). 
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Figura 04. Esquema da cascata de coagulação proposto na década de 60. PT: tempo de trombina; aPTT: 

Tempo parcial de tromboplastina ativada; FT: Fator tecidual. Figura adaptada de Adams e Bird, 2009. 

 

No entanto, atualmente, tal separação é inadequada uma vez que esta divisão não 

ocorre in vivo. Partindo deste pressuposto, foi desenvolvido um novo modelo da cascata de 

coagulação, baseado em três complexos procoagulantes: o complexo tenase extrínseco, tenase 

intrínseco e protrombinase (figura 05), os quais envolvem serinoproteases dependentes de 

vitamina K (Fatores II, VII, IX e X) associadas aos cofatores (V e VIII), que estariam 

localizados em membranas fosfolipídicas celulares (em especial de plaquetas) (ADAMS; 

BIRD, 2009). 
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Figura 05. Representação esquemática dos complexos procoagulantes. (a) O Fator VII encontra-se ativado 

em concentrações muito baixas no sangue. (b) O Fator VIIa tem alta afinidade pelo FT. O complexo FT/VIIa é 

capaz de converter uma quantidade significativamente maior de Fator VII, gerando o Fator VIIa. (c) No entanto 

o principal papel de FT/VIIa é formar um complexo com os Fatores X e IX (Complexo tenase extrínseco), 

levando a formação dos Fatores Xa e IXa. O Fator Xa, por sua vez, leva a formação de pequenas concentrações 

de trombina, que por sua vez ativam os cofatores V e VIII. (d) Os Fatores IXa e VIIIa se complexam ao Fator X 

(Complexo tenase intrínseco) ativando mais moléculas de trombina. (e) Os Fatores Va e Xa se complexam ao 

Fator II (Complexo protrombinase) aumentando consideravelmente sua conversão em trombina (a formação de 

trombina por este complexo é 50 vezes maior do que pelos demais). FT: Fator tecidual 

 

Apesar da proposição deste novo modelo, as técnicas laboratoriais utilizadas para a 

avaliação da coagulação sanguínea ainda se baseiam em conceitos antigos (vias intrínseca e 

extrínseca). Dentro deste contexto, os ensaios laboratoriais mais utilizados para este fim são 

os testes de aPTT (Tempo de tromboplastina parcial ativada) e PT (Tempo de protrombina), 

que analisam, respectivamente, distúrbios nas vias intrínseca e extrínseca da coagulação 

(MARTINI et al., 2008). 

As reações bioquímicas envolvidas na coagulação sanguínea devem ser estritamente 

reguladas de modo que não haja ativação excessiva do sistema, o que ocasionaria a formação 

exarcebada de fibrina, levando a oclusão vascular. As principais proteínas regulatórias que 

funcionam como anticoagulantes naturais são: o TFPI (Inibidor da via do fator tecidual) 

(BUTENAS; ORFEO; MANN, 2009), a proteína C (DAHLBÄCK; VILLOUTREIX, 2005), a 
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proteína S (SERÉ; ROSING; HACKENG, 2004) e antitrombina (AT) (QUINSEY et al., 

2004). 

 

1.3.3 Compostos anticoagulantes 

 

Os mecanismos pelos quais a fisiologia da coagulação sanguínea ocorre já se 

encontram bem entendidos, no entanto há um atraso quanto ao desenvolvimento de fármacos 

que possam ser utilizados no tratamento das doenças cardiovasculares, sendo ainda a 

prevenção o melhor método de se combater tais enfermidades. Os anticoagulantes são um dos 

principais grupos de fármacos utilizados no tratamento de doenças cardiovasculares 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 destes tipos de patologia 

(WEITZ; WEITZ, 2010). 

A heparina foi o primeiro composto utilizado como agente anticoagulante e 

antitrombótico. Foi primeiramente isolada por McLean a partir de uma preparação de fígado 

canino (MCLEAN, 1916). As preparações comerciais de heparina, introduzidas na clínica há 

mais de 60 anos, eram e ainda são extraídas da mucosa intestinal de suínos e bovinos, assim 

como de pulmões de bovinos. Após mais de 20 anos de seu uso, Brinkhours e colaboradores 

(BRINKHOURS et al., 1939) demonstraram que o seu efeito era dependente de um cofator 

existente no plasma, nomeado de antitrombina III, hoje conhecido simplesmente por 

antitrombina (AT). Mais tarde o mecanismo responsável pela interação heparina/AT foi 

elucidado. A atividade anticoagulante da heparina ocorre pela formação de um complexo 

ternário entre heparina/AT e serinoproteases da cascata da coagulação (IXa, ,Xa, XIa e XIIa). 

A inibição da trombina pela antitrombina é acelerada cerca de 1000 vezes na presença da 

heparina, e a mesma ainda é capaz de potencializar o efeito de uma serpina conhecida como 

cofator II da heparina (HCII) que age especificamente sobre a trombina, além de aumentar a 

síntese de TFPI por células endoteliais (NADER et al., 2004; WEITZ; WEITZ, 2010). 

A heparina é um polissacarídeo constituído principalmente de repetições de um 

hexassacarídeo contendo ácido idurônico 2-O-sulfatado, glucosamina 2-6-disulfatada e ácido 

glucurônico não sulfatado, podendo haver algumas pequenas variações conforme a fonte da 

qual houve sua extração (NADER et al., 2004). Estudos demonstram que a presença de uma 

unidade básica repetitiva pentassacarídica sulfatada seja responsável por seu poder de ação 

(NADER et al., 2004; WEITZ; WEITZ, 2010). A heparina é o único polissacarídeo sulfatado 

utilizado como anticoagulante, entretanto sua utilização pode apresentar reações adversas tais 
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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). Além destes riscos, apesar de não se ter casos confirmados, há a 

possibilidade de ocorrer contaminações por vírus ou príons durante seu processo de extração, 

uma vez que este composto é extraído de tecidos animais. O desenvolvimento de heparinas de 

baixo peso molecular (LMWH) através de métodos químicos e enzimáticos tem sido 

estimulado pelos menores riscos de reações adversas induzidos por seu uso terapêutico e por 

apresentar propriedades farmacocinéticas superiores. Porém estas apresentam uso restrito a 

determinadas patologias (HIRSH et al., 2001; WEITZ; WEITZ, 2010). 

Dentro deste contexto, a busca por novos compostos anticoagulantes tem se 

intensificado e um dos principais alvos são os polissacarídeos sulfatados. Estes polímeros 

podem ser encontrados em: vertebrados (NADER et al., 2004); invertebrados (POMIN; 

MOURÃO, 2008); angiospermas marinhas (AQUINO et al., 2005) e Cianobactérias (VOLK 

et al., 2006). Contudo, é nas macroalgas marinhas que eles são encontrados em maior 

quantidade (ROCHA et al., 2006). 

 

1.3.4 Atividade anticoagulante de polissacarídeos sulfatados de algas marinhas 

 

A presença de atividade anticoagulante mediada por polissacarídeos sulfatados de 

algas marinhas foi primeiramente relatada em 1941, quando se estudava uma alga marinha 

marrom (Laminaria), porém estudos mais significativos in vitro e in vivo só foram realizados 

anos mais tarde, com uma homofucana denominada de fucoidin ou fucoidan de Fucus 

vesiculosos (SHANMUGAN; MODY, 2000). Trabalhos já verificaram que este composto tem 

ação anticoagulante pela formação de um complexo ternário entre HC II/fucana/trombina e, 

em menor escala, pela inibição do fator Xa (DURIG et al., 1997; SOEDA et al., 1993). 

O conhecimento do mecanismo de ação anticoagulante de fucanas de outras algas 

também já está em fase avançada, por exemplo, já se demonstrou que o fucoidan extraído da 

alga Ecklonia kurome é capaz de inibir a geração de trombina através de três mecanismos: 

bloqueando a formação do complexo protrombinase, prevenindo a geração do fator Xa e 

aprimorando a atividade da antitrombina via cofator II da heparina (NISHINO et al., 1999).  

Além destes mecanismos de ação, fucanas também podem atuar de forma indireta no 

processo de coagulação, promovendo a liberação do TFPI (inibidor do fator tecidual) ou de 

heparam sulfato (glicosaminoglicano) por células endoteliais (ALMEIDA-LIMA et al., 2010; 

BARROSO et al., 2008; ROCHA et al., 2005a, 2005b). 
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Alguns autores atribuem à ação anticoagulante exercida pelas fucanas ao grau de 

sulfatação e tamanho dos polímeros. Desta forma, polímeros com maiores teores de sulfato e 

menores pesos moleculares apresentariam melhores atividades (BOISSON-VIDAL et al., 

2000). No entanto, outros trabalhos têm demonstrado que estes fatores não são 

majoritariamente preponderantes, sendo o efeito anticoagulante de fucanas atribuído 

principalmente ao caráter estereoespecífico dos sítios de sulfatação e/ou das ligações 

glicosídicas (CHEVOLOT et al., 1999; CUMASHI et al., 2007; LI et al., 2008). 

A grande variabilidade de mecanismos de ação anticoagulante, e consequentemente, 

da intensidade desta atividade, exibida pelas fucanas, se deve principalmente a sua 

diversidade estrutural. Assim, a extração e purificação de novas fucanas pode levar a 

descoberta de potenciais agentes anticoagulantes com atividades, possivelmente, distintas das 

exibidas pelos compostos já estudados. 

 

1.4 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

 

1.4.1 Radicais livres e antioxidantes 

 

O termo radical livre é frequentemente utilizado para designar qualquer espécie 

química, com existência independente, que contenha um ou mais elétrons desemparelhados, 

nos orbitais externos. Este desemparelhamento de elétrons confere alta reatividade a estes 

compostos, fazendo com que reajam nos sítios onde foram formados (WICKENS, 2001). 

Tão logo sejam formados, os radicais livres são capazes de reagir com vários 

constituintes celulares. Ao reagir com o DNA, modificando as bases púricas e pirimídicas que 

compõe este material, os radicais livres podem, caso não haja um correto reparo, gerar 

mutações ou inativar genes importantes. Ao reagir com proteínas, as espécies reativas são 

capazes de oxidar grupos sulfidrilas (-SH) a pontes dissulfeto (S-S), alterando a conformação 

e consequentemente a função destes componentes. Por fim, ainda podem iniciar a oxidação de 

ácidos graxos poliinsaturados que constituem os lipídeos de membranas celulares, efeito 

denominado de lipoperoxidação, ocasionando mudanças estruturais e funcionais nestes 

invólucros. Vale ressaltar que estas espécies não geram apenas malefícios. Elas participam de 

importantes eventos de sinalização celular e atuam na defesa contra agentes patogênicos 

como, por exemplo, o íon superóxido produzido por neutrófilos, monócitos, macrófagos e 

eosinófilos (FERREIRA; MATSUBARA, 1997; VALKO et al., 2007;). 
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Devido a esta alta reatividade, inúmeras condições inflamatórias e relacionadas ao 

envelhecimento têm sido atribuídas à ação dos radicais livres. Doenças neurodegenerativas 

como mal de Parkinson, mal de Alzheimer e esclerose amiotrófica lateral (BARNHAM; 

MASTERS; BUSH, 2004), diabetes tipo 2, aterosclerose (KANETO et al., 2010) e câncer 

(VALKO et al., 2006) são exemplos de condições derivadas diretamente ou indiretamente da 

ação destas espécies reativas. 

Nos organismos aeróbios a fonte mais comum de radicais livres é o oxigênio (figura 

06), onde se estima que 2-3 % de seu total absolvido seja convertido em espécies reativas. No 

entanto, o nitrogênio também é outra importante fonte de espécies reativas. Os radicais 

formados a partir do oxigênio são denominados espécies reativas do metabolismo do oxigênio 

(ROS), por sua vez, os derivados do nitrogênio são denominados espécies reativas do 

nitrogênio (RNS). As principais fontes fisiológicas de produção dos ROS incluem a 

mitocôndria, o metabolismo do citocromo P450, a ação da enzima xantina oxidase e a 

ativação de células inflamatórias. A ativação de neutrófilos, eosinófilos e macrófagos, por 

sinal, são a principal fonte de RNS. Estas espécies reativas, assim como os ROS, também são 

geradas por situações não-fisiológicas, tais como, pela exposição da célula a agentes 

xenobióticos (fármacos, poluentes, íons metálicos, dentre outros) ou pela exposição a 

radiações eletromagnéticas de alta frequência, como a radiação ultravioleta, gama e os raios X 

(VALKO et al., 2006). 

 

 
Figura 06. Redução tetravalente do oxigênio molecular (O2) na mitocôndria até a formação de água (H2O), 

com a formação de espécies reativas do oxigênio (ROS). Figura adaptada de Ferreira e Matsubara, 1997. 
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O ânion superóxido (O2
•-
) é considerado um ROS primário e é capaz de gerar 

derivados reativos por interação direta com outras moléculas ou prevalentemente através de 

processos catalisados por enzimas ou metais. O ânion superóxido não reage diretamente com 

polipeptídeos, açúcares ou ácidos nucléicos, e sua habilidade em peroxidar lipídeos é 

controversa (VALKO et al., 2006). A maioria dos ânions superóxido produzidos no nosso 

organismo são prontamente inativados por uma reação de desmutação exercida pela enzima 

antioxidante Superóxido desmutase (SOD): 

 

É importante salientar que a ação da SOD ocorre concomitantemente à ação de outras 

enzimas que removem o H2O2 como a catalase e a glutationa peroxidase (GPx): 

 

 

A produção in vivo de várias espécies reativas está intimamente ligada a participação 

da atividade redox de alguns metais (principalmente ferro e cobre). Sob algumas condições de 

estresse, um excesso de ânions superóxido, por exemplo, pode reagir e liberar o ferro que se 

encontra associado a algumas proteínas. Hemocromatose, β-talassemias e hemodiálise são 

outras condições que podem gerar um excesso de ferro livre no organismo. Íons de ferro 

livres podem participar da reação de Fenton (que ocorre em duas etapas) gerando radicais 

hidroxilas altamente reativos (JOMOVA et al., 2010): 

 

Os íons superóxido ainda podem participar da reação de Haber-Weiss reagindo com o 

peróxido de hidrogênio gerando ainda mais radicais hidroxila (JOMOVA et al., 2010): 

 
O peróxido de hidrogênio (H2O2), apesar de não ser um radical livre, é um metabólito 

do oxigênio extremamente deletério, porque participa de reações (Fenton e Haber-Weiss) que 

produzem o OH
•
. O H2O2 tem vida longa, é capaz de atravessar camadas lipídicas, pode reagir 

com a membrana eritrocitária e com proteínas ligadas ao Fe
++

 (FERREIRA; MATSUBARA, 

1997). 

O radical hidroxila (OH
•
) é o mais reativo dos radicais, tendo um tempo de meia vida 

de apenas 10
-10

 s, o que o torna extremamente danoso. A sua principal fonte de produção in 
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vivo se deve a reação de metais de transição com o íon superóxido pela reação de Fenton. Este 

radical é extremamente danoso a moléculas de DNA (VALKO et al. 2006). 

Os radicais peroxil (ROO
•
) são outros exemplos de ROS. Os radicais peroxil são as 

espécies reativas que possuem os maiores potenciais de redução dentre os ROS, e este 

potencial varia de acordo com seu grupo R. O mais simples dos radicais peroxil é o radical 

peroxil (HOO
•
), que é o ácido conjugado do íon superóxido (O2

•−
) (VALKO et al., 2006). 

As células do sistema imune produzem tanto ânion superóxido como óxido nítrico 

(NO
•
) durante a sua ativação. Como dito anteriormente o ânion superóxido não apresenta uma 

boa reatividade, assim como o óxido nítrico. Porém, sob certas condições o óxido nítrico e o 

ânion superóxido podem reagir e produzir quantidades significantes de uma molécula muito 

mais oxidativa, o ânion peróxidonitrito (ONOO
-
), que é capaz de provocar a fragmentação do 

DNA e a peroxidação lipídica (JOMOVA et al., 2010): 

 

Os efeitos biológicos danosos das ROS/RNS são balanceados pela ação de 

antioxidantes não-enzimáticos e enzimáticos. Um antioxidante ideal deve ser capaz de 

sequestrar radicais livres, quelar metais de transição, interagir com outros antioxidantes, ser 

prontamente absolvido, ter uma concentração relevante em tecidos e biofluídos e trabalhar 

tanto em soluções aquosas como em domínios de membrana celular. No entanto, os 

antioxidantes existentes apresentam uma ou algumas destas características (VALKO et al., 

2007). 

Os antioxidantes enzimáticos mais eficientes já foram citados anteriormente e 

compreendem a superóxido desmutase, a catalase e a glutationa peroxidase. Os não 

enzimáticos compreendem o ácido ascórbico (vitamina C), o α-tocoferol (vitamina E), 

carotenóides, antioxidantes tióis (glutationa, tioredoxina e ácido lipóico), melatonina, dentre 

outros (VALKO et al., 2007; FERREIRA; MATSUBARA, 1997). 

Embora quase todos os organismos apresentem sistemas de defesa antioxidante e de 

reparo envolvidos na proteção contra o dano oxidativo, estes sistemas são incapazes de 

prevenir que todos os danos oxidativos aconteçam, principalmente em situações favoráveis ao 

surgimento de grandes quantidades de espécies reativas. Por isso, os organismos fazem uso de 

substâncias antioxidantes exógenas, provenientes da alimentação, como ferramenta adicional 

para combaterem os radicais livres (SIMIC, 1988). A figura 07 resume algumas reações 

intracelulares envolvendo os ROS e alguns mecanismos antioxidantes. 
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Figura 07. Vias de formação de ROS, processo de peroxidação lipídica e o papel da glutationa (GSH) e 

outros antioxidantes no estresse oxidativo. Reação 1: O ânion superóxido (O2
•-
) é formado pela redução do 

oxigênio molecular por ação enzimática (NADPH e xantina oxidase) ou não-enzimática pela cadeia 

transportadora de elétrons. Reação 2: O ânion O2
•-
 é desmutado pela SOD à peróxido de hidrogênio. Reação 3: 

O peróxido de hidrogênio (H2O2) é mais eficientemente sequestrado pela enzima Glutationa peroxidase (GPx) 

que requer GSH (Glutationa reduzida) como doador de elétrons. Reação 4: A glutationa oxidada (GSSG) é 

reduzida de volta a GSH pela enzima Glutationa redutase (Gred) que usa o NADPH como doador de elétrons. 

Reação 5: Alguns metais de transição (Fe
2+

, Cu
+
 e outros) podem gerar radicais hidroxila (OH

•
) a partir de 

peróxido de hidrogênio pela reação de Fenton. Reação 6: O radical OH
•
 pode sequestrar um elétron de ácidos 

graxos poliinsaturados (LH), dando origem a radicais lipídicos (L
•
). Reação 7: O radical L

•
 pode interagir com o 

oxigênio molecular dando origem a um radical peroxil lipídico (LOO
•
). Se o radical LOO

•
 não for reduzido por 

antioxidantes o processo de peroxidação lipídica ocorre. Reação 8: O radical LOO
• 

é reduzido dentro da 

membrana pela forma reduzida da vitamina E (T-OH) resultando na formação do hidroperóxido lipídico e um 

radical de vitamina E (T-O
•
). Reação 9: Regeneração da vitamina E pela Vitamina C; o radical de vitamina E (T-

O
•
) é reduzido a Vitamina E (T-OH) pelo ácido ascórbico (a forma fisiológica do ascorbato é o monoânion 

ascorbato, AscH
−
) resultando na formação do radical ascorbil (Asc

•−
). Reação 10: A regeneração da vitamina E 

pela GSH; o radical oxidado da Vitamina E (T-O
•
) é reduzido pela GSH. Reação 11: A GSSG e o radical Asc

•−
 

são reduzidos a GSH e a AscH
−
, respectivamente, pela ação do ácido dihidrolipóico (DHLA) que se 

autoconverte em α-ácido lipóico (ALA). Reação 12: A regeneração do DHLA a partir do ALA é realizada pelo 

NADPH. Reação 13: Hidroperóxidos lipídicos (LOOH) são reduzidos a alcoóis e O2 pela GPx usando GSH 

como doador de elétrons. Reação 14: LOOH podem reagir rapidamente com Fe
2+

 para formar radicais lipídicos 

alcoxil (LO•), ou mais lentamente com Fe
3+

 para formar radicais LOO•, ambos serão os gatilhos para o início da 

peroxidação lipídica que uma vez iniciada não pode mais ser interrompida e gerará adutos altamente reativos 

com bases nitrogenadas do DNA, como o malonildialdeído. Figura adaptada de Valko et al., 2007. 

Mitocôndria 

Dano 

 DNA 

Processo de peroxidação lipídica 
Processo de peroxidação lipídica 

Hipoxantina     Xantina 

Xantina     Ácido úrico 

Xantina oxidase 
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A indústria alimentícia faz uso de antioxidantes sintéticos, dentre os quais se destacam 

o hidroxianilose butilado (BHA), hidroxitolueno butilado (BHT), tert-butilhidroquinona 

(TBHQ) e o galato propil (PG) para garantir a qualidade de seus produtos dentro do período 

de validade. Estes antioxidantes são utilizados como aditivos alimentares, porém seu uso está 

sob regulação severa devido ao perigo a saúde que os mesmos apresentam. O BHA e o BHT, 

por exemplo, têm sido suspeitos de causar danos no fígado e promover a carcinogênese (ITO; 

TURUSHIMA; TSUDA, 1985; QI et al., 2005a,). 

Assim, se torna essencial a descoberta e a utilização de antioxidantes naturais que 

possam proteger organismos dos radicais livres e retardar o progresso de muitas doenças 

crônicas, além de antioxidantes que possam ser utilizados na indústria alimentícia. Dentro 

deste contexto, os polissacarídeos sulfatados de algas marinhas vem ganhando grande 

destaque. 

 

1.4.2 Atividades antioxidantes de polissacarídeos sulfatados de algas marinhas 

 

As algas marinhas habitam principalmente áreas intertidais, ambientes adversos onde 

estão sujeitas a repetidos ciclos de imersão/emersão devido as flutuações da maré. Como 

resultado duas vezes por dia elas estão expostas a um estresse ambiental rigoroso como a 

exposição direta a radiação ultravioleta, mudanças bruscas de temperatura, estresse osmótico 

e dessecação (AGUILERA et al., 2002; BURRITT; LARKINDALE; HURD, 2002). Alguns 

destes fatores contribuem para a geração de radicais livres. No entanto, as algas marinhas 

mesmo apresentando mais de 30 % dos seus ácidos graxos na forma de cadeias 

poliinsaturadas, não apresentam danos oxidativos severos, nem mesmo quando estocadas 

durante grandes períodos, indicando que elas possuem mecanismos protetores mediados por 

enzimas e/ou compostos antioxidantes não-enzimáticos (AGUILERA et al., 2002; 

CARDOZO et al., 2007; ROCHA et al., 2007). 

Dentre os compostos antioxidantes não-enzimáticos de algas, destacam-se os 

polissacarídeos sulfatados. Estes compostos foram descritos pela primeira vez como agentes 

antioxidantes por Xue e colaboradores no ano de 1998 (XUE et al., 1998) e ao longo dos 

últimos 12 anos têm sido amplamente descritos como potenciais compostos antioxidantes 

(AL-AMOUDI et al., 2009; BARAHONA et al., 2010; COSTA et al., 2010; HU et al., 2010; 

LUO et al., 2009; QI et al., 2005a; 2005b; RUPÉREZ; AHRAZEM; LEAL, 2002; SOUZA et 

al., 2007; VEENA et al., 2007; WANG et al., 2008; WANG et al., 2010; XUE et al., 2000; 

ZHANG et al., 2003; ZHANG et al., 2010; ZHAO et al., 2006; ZHOU et al., 2008). 
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Os mecanismos antioxidantes exercidos por polissacarídeos sulfatados de macroalgas 

marinhas são bastante variados. A literatura relata desde a prevenção da peroxidação lipídica 

e da capacidade em sequestrar espécies reativas, tais como o radical hidroxila e o ânion 

superóxido, até a quelação de íons metálicos (LI et al., 2008). A ação antioxidante dos 

polissacarídeos sulfatados pode ir bem além do sequestro e impedimento da formação de 

espécies reativas. Por exemplo, em 2009, Luo e colaboradores descreveram, através do uso de 

um modelo de Parksionismo em camundongos e de ensaios in vitro, que o fucoidan da alga 

marinha Laminaria japonica era capaz de inibir a formação de uma neurotoxina de origem 

lipídica (a 1-methyl-4-phenyl-1, 2, 3,6-tetrahydropyridine ou MPTP), intimamente ligada ao 

desenvolvimento do mal de Parkinson, através do seu mecanismo antioxidante pela prevenção 

da peroxidação lipídica (LUO et al., 2009). 

O litoral potiguar, assim como o nordestino, é rico em várias espécies de algas 

marinhas. Contudo, poucos estudos foram realizados para se avaliar os potenciais 

farmacológicos dessas algas. Pesquisadores do grupo de pesquisa da UFRN denominado, 

“Glicoconjugados: estrutura e atividades farmacológicas”, em especial aqueles dos 

laboratórios de Glicobiologia Vegetal e de Biotecnologia de Polímeros Naturais da UFRN 

(BIOPOL) vem sistematicamente estudando polissacarídeos sulfatados de macroalgas 

marinhas. Dados das atividades anticoagulante/antitrombótica (ALBUQUERQUE et al., 

2004; AZEVEDO et al., 2009; BARROSO et al., 2008; COSTA et al., 2010; LEITE et al., 

1998; MEDEIROS et al., 2008; ROCHA et al., 2005a; SILVA et al., 2005), antiinflamatória 

(MEDEIROS et al., 2008), anti-HIV (QUEIROZ et al., 2008), antiproliferativo (ALMEIDA-

LIMA et al., 2010; QUEIROZ et al., 2008; ROCHA et al., 2005b), antiadesiva (ROCHA et 

al., 2001; 2005b) e antioxidante (COSTA et al., 2010; SOUZA et al., 2007) destas moléculas 

já foram encontrados. Contudo, apesar dos esforços, poucas espécies foram analisadas até o 

momento. O grande número de algas do litoral potiguar que ainda não tiveram seus 

polissacarídeos sulfatados estudados, o potencial farmacológico/industrial que estes possam 

apresentar, o papel social da Universidade, no caso UFRN, e a cobrança da sociedade são as 

principais forças motrizes que impulsionam o grupo de glicoconjugados a se dedicar ao 

preenchimento da lacuna existente devido à falta de conhecimento sobre os polissacarídeos 

sulfatados de algas marinhas do litoral potiguar. 
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2 OBJETIVOS 

 

Este trabalho teve como objetivo geral: 

 

 Avaliar as atividades anticoagulante e antioxidante de extratos brutos ricos em 

polissacarídeos sulfatados das macroalgas marinhas marrons Canistrocarpus 

cervicornis, Dictyota mertensii e Dictyopteris delicatula, selecionando aquele com 

maior potencial para a obtenção de heterofucanas e avaliação de suas atividades 

anticoagulante e antioxidante. 

 

Este trabalho teve como objetivos específicos: 

 

 Obter extratos ricos em polissacarídeos sulfatados das algas marinhas Canistrocarpus 

cervicornis (cujo basinômio é Dictyota cervicornis), Dictyopteris delicatula e 

Dictyota mertensii; 

 

 Avaliar as atividades anticoagulante e antioxidante dos extratos obtidos; 

 

 Selecionar aquele extrato com maior potencial anticoagulante e antioxidante; 

 

 Fracionar os polissacarídeos encontrados no extrato selecionado; 

 

 Caracterizar quimicamente os polissacarídeos sulfatados extraídos; 

 

 Avaliar as atividades anticoagulante e antioxidante inerente aos polissacarídeos 

obtidos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS BIOLÓGICOS 

 

3.1.1 Algas 

 

As algas marinhas marrons Canistrocarpus cervicornis (Kützing) De Paula e De 

Clerck (cujo basinômio é Dictyota cervicornis) (DE CLERCK et al., 2006), Dictyopteris 

delicatula (Lamouroux) e Dictyota mertensii (Martius) Kützing (figura 08) “arribadas” (não 

fixas ao substrato) foram coletadas na Praia de Búzios (38 Km de Natal), município de Nísia 

Floresta, litoral sul do Rio Grande do Norte em períodos de marés baixas (entre 0,0 e 0,2 

metros). A praia é relativamente rasa, de fundo arenoso, em muitos pontos cobertos por algas 

calcárias e protegida do embate das ondas pelos arrecifes. Esta praia possui uma vasta 

diversidade de algas com um grande número de espécies de Chlorophyceae, Rhodophyceae e 

Phaeophyceae. 

 

  

 

Figura 08. Algas marinhas marrons coletadas. (a) Canistrocarpus cervicornis, (b) Dictyopteris delicatula e 

(c) Dictyota mertensii. As setas indicam as algas utilizadas neste trabalho. 

a b 

c 
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Após serem coletadas, um espécime de cada alga foi levado para identificação pela 

Profa. Dra. Eliane Marinho, do Departamento de Oceanografia e Liminologia da UFRN. Os 

demais espécimes foram levados ao BIOPOL (Laboratório de Biotecnologia de Polímeros 

Naturais), Departamento de Bioquímica da UFRN. No laboratório as algas foram lavadas em 

água corrente e separadas de epífitas, pequenos moluscos, inclusões calcárias e outros 

contaminantes. Posteriormente, foram desidratadas em estufa aerada a 45 ºC, trituradas e 

guardadas em recipientes adequados. 

 

3.1.2 Plasma humano 

 

O sangue humano foi coletado de doadores adultos, de ambos os sexos, saudáveis e 

em jejum de no mínimo 8 horas, utilizando-se seringas descartáveis, sendo em seguida 

transferidos para tubos de polietileto, esterilizados, contendo citrato de sódio (concentração 

final de 0,82 %) e homogeneizado por inversão. O plasma foi separado por centrifugação e 

alíquotas de 2 mL foram estocadas a -20 ºC em tubos de microcentrífuga. O protocolo de 

obtenção do plasma para estes experimentos foi aprovado pelo comitê de ética do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(Número 082/07). 

 

3.2 REAGENTES 

 

 Acetona, ácido acético, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, álcool etílico, álcool metílico, 

azul de toluidina, brometo de cetiltrimetilamônio P.A. (CETAVLON), citrato de 

sódio, cloreto de bário, coomasie brilliant blue R 250, fosfato de sódio dibásico, 

fosfato de sódio monobásico, glicina, hidróxido de sódio, peróxido de hidrogênio e 

sulfato de ferro heptahidratado foram adquiridos da CRQ (Diadema, SP, Brasil); 

 Ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) proveniente da VETEC (Duque de Caxias, 

RJ, Brasil); 

 Metionina proveniente da Synth (Diadema, SP, Brasil); 

 Ácido gálico adquirido da CAQ Casa da Química Ind. e Com. (Diadema, SP, Brasil); 

 Bacto-Getatina adquirido da Difco Laboratories (Detroit, MI, USA). 

 Ácido ascórbico, cloreto de sódio, 1,3-diaminopropano acetato, ferrozina, nitroblue 

tetrazolium (NBT), riboflavina, L-fucose, D-xilose, D-galactose, D-manose, D-glucose, 
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D-arabinose, D-ramnose e ácido D-glucurônico foram comprados da Sigma-Aldrich 

Brasil (São Paulo, SP, Brasil); 

 Agarose (Standart L„ow-MR) proveniente da BioRad Laboratories (Richmond, CA, 

EUA); 

 Cloreto de ferro adquirido da Merck (Darmstadt, Alemanha); 

 Clexane® (enoxaparina sódica) adquirida da Aventis Intercontinental (Maisons, 

Alfort, França); 

 Fenol, molibdato de amônia, sulfato de cobre, sulfato de potássio e sulfato de sódio 

anidro adquiridos da Reagen Quimibrás Indústrias Químicas S.A. (Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil); 

 Kit de tempo de tromboplastina parcial ativada e kit de tempo de protrombina 

provenientes da Labtest (Lagoa Santa, MG, Brasil); 

 Prozima (preparação enzimática a base de protease alcalina PROLAV 750) adquirida 

da Prozyn Biosolutions, São Paulo, SP, Brasil; 

 Salicilato de sódio adquirido da FLUKA (Steinheim, Germany); 

 Todos os demais materiais e reagentes utilizados foram da melhor qualidade 

disponível. 

 

3.3  APARELHOS 

 

 Agitador orbital modelo 255-B, banhos-maria e estufas de temperatura constante da 

FANEM Ltda. (São Paulo, SP, Brasil); 

 Câmara para eletroforese em gel de agarose, modelo desenvolvido por Jaques e col. 

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

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

 Fontes de corrente contínua regulável desenvolvida pelo Dr. H. Rzeppa, Técnica 

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

 Espectrofotômetro Femto 700 plus, Femto Ind. Com. Instrumentos Ltda. (São Paulo, 

SP, Brasil); 

 Medidor de pH Orion Research, modelo 701 A/digital lonalyzer (Cambridge, MA, 

EUA); 

 Coagulômetro automático Quick Timer da DRAKE eletrônica e comércio LTDA (São 

José do Rio Preto, SP, Brasil); 
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 Bomba a vácuo da TECNAL modelo TE-058 (Piracicaba, SP, Brasil). 

 Sistema de HPLC, Merck (Richmond, CA, EUA) com coluna LiChroCART
®
 250-4 

LiChrospher
®
 100 NH2 (10 μm) acoplada. 

 

3.4 OBTENÇÃO DOS EXTRATOS RICOS EM POLISSACARÍDEOS 

(EXTRATOS BRUTOS) DAS ALGAS DICTYOPTERIS DELICATULA, 

DICTYOTA MERTENSII E CANISTROCARPUS CERVICORNIS 

 

3.4.1 Despigmentação, delipidação e obtenção do pó cetônico 

 

As algas foram secas e trituradas, e então submetidas à despigmentação e delipidação 

por meio da adição de 2 volumes de acetona PA, à temperatura ambiente por um período de 

cerca de 12 horas. A fim de otimizar a descontaminação por estes componentes (pigmentos e 

lipídeos) o processo foi repetido 2 vezes. A acetona foi decantada e o resíduo foi levado para 

secagem, à temperatura ambiente, sob aeração. A massa resultante de cada alga foi 

denominada, por convenção, de pó cetônico. 

 

3.4.2 Proteólise 

 

Com o intuito de liberar os carboidratos que estavam ligados ou associados a proteínas 

da matriz extracelular, ou de outras estruturas, fez-se uso de proteases alcalinas (Prozima). 

Para isso foram adicionados ao pó cetônico (40 g), de cada alga, dois volumes de NaCl a 0,25 

M, e o pH foi ajustado para 8,0 com NaOH. A Prozima foi então adicionada na proporção de 

15 mg/g de pó cetônico. Os recipientes contendo estas suspensões foram levados ao banho-

maria (60 ºC) onde permaneceram por 12 horas. Em seguida, os materiais foram 

centrifugados a 10.000 g por 15 minutos à temperatura de 4 ºC. Após a centrifugação, 

realizou-se uma filtração, desprezando-se o precipitado e armazenando-se o sobrenadante, 

onde estavam presentes todos os polissacarídeos solúveis. 

 

3.4.3 Obtenção dos extratos brutos 

 

Aos sobrenadantes obtidos foram adicionados 2 volumes de acetona para promover a 

precipitação dos polissacarídeos sulfatados existentes nestes extratos. Após a adição de 

acetona, o material permaneceu em repouso por 18 horas a 4 ºC. Em seguida, o material foi 



41 

centrifugado a 10.000 g por 15 minutos sob temperatura de 4 ºC. Cada sobrenadante foi 

desprezado e os materiais precipitados foram secos à pressão reduzida, triturados, pesados e 

guardados para posteriores análises. Os materiais precipitados foram denominados de extrato 

bruto. 

 

3.5 OBTENÇÃO DE FRAÇÕES RICAS EM FUCANAS DA ALGA 

CANISTROCARPUS CERVICORNIS 

 

3.5.1 Fracionamento 

 

Após as análises das atividades anticoagulante e antioxidante (descritas adiante), a 

alga Canistrocarpus cervicornis foi escolhida para que se realizasse o fracionamento dos 

polissacarídeos presentes no extrato bruto. Assim, após a proteólise realizada nas condições 

descritas acima, ao sobrenadante obtido após a centrifugação do material, acrescentaram-se 

volumes crescentes de acetona segundo metodologia descrita anteriormente por Rocha e 

colaborabores (ROCHA et al., 2001), sendo as frações obtidas denominadas conforme o 

volume de acetona ao qual estas foram precipitadas (CC-0.3, CC-0.5, CC-0.7, CC-1.0, CC-1.2 

e CC-2.0) (figura 09). Não houve o surgimento de precipitado após a adição de novos 

volumes de acetona.  
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Figura 09. Obtenção do extrato bruto e dos polissacarídeos sulfatados da alga Canistrocarpus cervicornis.  

Pó Cetônico 

Sobrenadante  
(Extrato Bruto solúvel) 
 (Polissacarídeos solúveis) 

CC-0.3 

(Precipitado) 

2v de acetona (2x). 
Decantar e secar. 

Proteólise - 2v de NaCl 0,25M pH 

8,0; Prozima (15mg/g de pó 

cetônico); 60 ºC por 12 horas. 
 
Centrifugação (10.000 g, 15 

minutos, 4 ºC). 

 

Delipidação e 
despigmentação 

Adição de 0,3v de acetona 
Repouso (18 horas; 4 ºC) 
Centrifugação (10.000 g, 15 minutos, 4 ºC). 

Adição de 0,2v de acetona 
Repouso (18 horas; 4 ºC) 
Centrifugação (10.000 g, 15 minutos, 4 ºC). 

 

Adição de 0,2v de acetona 
Repouso (18 horas; 4 ºC) 
Centrifugação (10.000 g, 15 minutos, 4 ºC). 

 

Adição de 0,3v de acetona 
Repouso (18 horas; 4 ºC) 
Centrifugação (10.000 g, 15 minutos, 4 ºC). 

 

Adição de 0,2v de acetona 
Repouso (18 horas; 4 ºC) 
Centrifugação (10.000 g, 15 minutos, 4 ºC). 

 

Adição de 0,8v de acetona 
Repouso (18 horas; 4 ºC) 
Centrifugação (10.000 g, 15 minutos, 4 ºC). 

 

CC-0.5 

(Precipitado) 

CC-0.7 

(Precipitado) 

CC-1.0 

(Precipitado) 

CC-1.2 

(Precipitado) 

CC-2.0 

(Precipitado) 

Extrato Bruto 
(Precipitado) 

Adição de 2,0v de acetona 
Repouso - 18 h; 4 ºC 
 Centrifugação - 10.000 g, 15 min, 4 ºC 
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3.6 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DOS POLISSACARÍDEOS EXTRAÍDOS 

 

3.6.1 Eletroforese em gel de agarose a 0,6 % 

 

Com o objetivo de se certificar da presença de polissacarídeos sulfatados, bem como 

identificar as diferentes populações destes presentes nas frações, as frações polissacarídicas 

foram submetidas a uma corrida eletroforética como descrito abaixo (DIETRICH; 

DIETRICH, 1976). 

O gel de agarose foi preparado na concentração de 0,6 % em tampão 1,3 - 

diaminopropano acetato (PDA) e colocado sob lâminas de vidro (5,0 cm X 7,5 cm X 1,5 mm). 

Cinco microlitros de cada fração na concentração de 10 μg/μL, foram aplicados em poços no 

gel e submetidos à corrida eletroforética (100 V/cm por 1 hora) em tampão PDA pH 9,0, 

dentro de uma cuba refrigerada a 4 ºC, partindo do pólo negativo. Em uma dos poços do gel 

foram aplicados 5 μL de uma mistura de glicosaminoglicanos sulfatados (HS - Heparam 

Sulfato; DS - Dermatam Sulfato; CS - Condroitim Sulfato) que serviu de padrão de referência 

para a corrida. Em seguida, os polissacarídeos foram precipitados com brometo de 

cetiltrimetilamônio 0,1 % (CETAVLON) por um período de no mínimo 2 horas à temperatura 

ambiente. Posteriormente, o gel foi submetido a uma corrente de ar quente desidratado e então 

corado com uma solução de azul de toluidina 0,6 %. O excesso de corante foi removido por 

uma solução de ácido acético 1 % e etanol 49 % em água (solução descorante). Após a 

remoção do excesso de corante, a lâmina foi seca à temperatura ambiente e analisada. 

 

3.6.2 Composição monossacarídica 

 

As amotras foram hidrolisadas (HCl 2 N, 2 horas, 100 ºC) e os monossacarídeos 

constituintes dos extratos e das frações foram determinados através de cromatografia líquida 

de alta performace (HPLC), utilizando-se a coluna LiChroCART
®
 250-4 LiChrospher

®
 100 

NH2 (10 μm), tendo como fase móvel acetonitrila:água (80:20) em um fluxo de 1 mL/min a 

40 ºC . Usando-se como padrões de açúcares: L-fucose, D-xilose, D-galactose, D-manose, D-

glucose, D-arabinose, D-ramnose e ácido D-glucurônico  
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3.6.3 Dosagem de açúcares totais 

 

Os açúcares totais foram determinados pelo método do fenol/ácido sulfúrico (DUBOIS 

et al., 1956). O teor de açúcares existente em cada extrato e fração foi calculado por 

espectrofotometria a 490 nm se fazendo uso de uma curva padrão construída a partir de uma 

solução de L-fucose (10 μg/μL) em um intervalo de 0 a 100 μg. 

 

3.6.4 Dosagem de sulfato 

 

O teor de sulfato foi determinado, após hidrólise ácida dos extratos e das frações 

utilizando-se HCl 4 N por 6 horas à temperatura de 100 ºC, por turbidimetria a 500 nm pelo 

método da gelatina/bário (DODGSON; PRICE, 1962) utilizando-se uma curva padrão 

construída a partir de uma solução de sulfato de sódio (1 μg/μL) em um intervalo de 0 a 40 

μg. 

 

3.6.5 Dosagem de proteínas 

 

O teor de proteína de cada extrato e fração foi determinado utilizando-se o reagente 

Comassie blue R 250, sendo a leitura realizada a 595 nm (SPECTOR, 1978). Albumina 

bovina foi utilizada como padrão. 

 

3.7 ATIVIDADE ANTICOAGULANTE IN VITRO 

 

Para a análise da possível atividade anticoagulante dos extratos brutos e das frações 

polissacarídicas previamente extraídas e caracterizadas, dois ensaios foram realizados, quais 

sejam: tempo de tromboplastina parcial ativada (aPTT) e tempo de protrombina (PT). Tais 

análises foram realizadas seguindo os protocolos fornecidos pelos “kits” comerciais 

adquiridos (LABTEST, 2009). 

Nestes ensaios foi verificada a massa de cada fração polissacarídica necessária para 

dobrar o tempo de coagulação normal das amostras de plasma coletadas. Como comparação 

foram utilizados os valores obtidos pela Clexane
®
 (heparina de baixo peso molecular) e por 

uma heparina não-fracionada. Os tempos de coagulação foram determinados utilizando-se um 

coagulômetro automático. 
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3.8 ATIVIDADES ANTIOXIDANTES IN VITRO 

 

Para a análise da possível atividade antioxidante inerente aos extratos brutos e aos 

polissacarídeos sulfatados obtidos, quatro ensaios foram realizados: capacidade antioxidante 

total, sequestro do radical hidroxila, sequestro do radical superóxido e quelação férrica 

(COSTA et al., 2010) 

 

3.9 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Os dados referentes à atividade anticoagulante e antioxidante foram submetidos ao 

teste estatístico One-way ANOVA, seguido do pós-teste de Student-Newman-Keuls. As 

diferenças estatísticas foram consideradas significativas, quando o valor de p < 0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISES QUÍMICAS DOS EXTRATOS BRUTOS DAS ALGAS MARRONS 

C. CERVICORNIS, D. MERTENSII E D. DELICATULA 

 

Usando uma metodologia que combina proteólise e precipitação com acetona, 

obtivemos extratos brutos, ricos em polissacarídeos sulfatados, de três algas marrons da 

ordem Dictyotales: C. cervicornis (1,86 g), D. mertensii (1,62 g) e D. delicatula (2,89 g). 

Para se estimar o teor de polissacarídeos sulfatados presentes nos extratos, o conteúdo 

de carboidratos e sulfato de cada um foi quantificado (tabela II). Pode-se observar que o 

extrato bruto de C. cervicornis apresentou o maior teor de sulfato (13,2 %), já o extrato de D. 

delicatula apresentou o maior teor de açúcares totais (32,5 %). O teor de proteínas em todos 

os extratos não ultrapassou 1 %. 

 

TABELA II. Análises químicas e atividade anticoagulante dos extratos brutos ricos em 

polissacarídeos sulfatados das algas marinhas marrons C. cervicornis, D. mertensii e D. 

delicatula.  

Amostra 
Açúcar 

(%) 

Sulfato 

(%) 

Proteínas 

(%) 

aPTT
a
 PT

a
 

      

C. cervicornis 21,4 13,2 0,9 0,010 n.d. 

D. mertensii 28,7 10,4 0,6 0,040 n.d. 

D. delicatula 32,5 12,1 0,5 0,040 n.d. 

Heparina - - - 0,001 0,002 

Clexane
®
 - - - 0,008 - 

      

a
 – Os dados são expressos como massa de amostra (mg) requerida para duplicar o tempo de coagulação de um 

controle salino. n.d. - Não detectado até a máxima massa testada; - Não determinado 

 

 

 

 



47 

4.2 ATIVIDADE ANTICOAGULANTE DOS EXTRATOS BRUTOS DAS ALGAS 

MARRONS C. CERVICORNIS, D. MERTENSII E D. DELICATULA 

 

A atividade anticoagulante in vitro dos 3 extratos brutos ricos em polissacarídeos 

sulfatados, obtidos das algas marrons C. cervicornis, D. mertensii e D. delicatula, frente aos 

ensaio de aPTT e PT, está resumida na tabela II. 

Foi possível notar que nenhum extrato teve atividade anticoagulante frente ao ensaio 

de PT. Já quando se analisou os resultados obtidos no teste de aPTT, percebeu-se que todos os 

extratos apresentaram atividade anticoagulante. O extrato obtido da alga C. cervicornis 

apresentou o melhor desempenho, conseguindo dobrar o tempo de coagulação em relação ao 

controle salino, com apenas 0,01 mg de amostra, um resultado bem próximo ao obtido pela 

Clexane
®

 (0,008 mg). Os extratos obtidos de D. mertensii e D. delicatula tiveram resultados 

iguais e de menor magnitude (0,04 mg). 

 

4.3 ATIVIDADES ANTIOXIDANTES DOS EXTRATOS BRUTOS DAS ALGAS 

MARRONS C. CERVICORNIS, D. MERTENSII E D. DELICATULA 

 

4.3.1 Atividade antioxidante total 

 

A atividade antioxidante total foi um parâmetro utilizado para se avaliar o potencial 

antioxidante dos extratos. Na figura 10 pode-se se observar a capacidade antioxidante total 

dos extratos brutos obtidos a partir das algas C. cervicornis, D. mertensii e D. delicatula. 

Percebe-se que os extratos das algas C. cervicornis e D. mertensii apresentaram resultados 

bem semelhantes (20,1 e 18,8 mg/g de equivalentes de ácido ascórbico, respectivamente). Já o 

extrato da alga D. delicatula apresentou um resultado significativamente maior do que as 

demais (22,8 mg/g de equivalentes de ácido ascórbico). 
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Figura 10. Capacidade antioxidante total dos extratos brutos ricos em polissacarídeos sulfatados das algas 

marinhas marrons C. cervicornis, D. mertensii e D. delicatula. Os resultados são expressos como equivalentes 

de ácido ascórbico. Cada valor é uma média ± desvio-padrão de três determinações. 
a,b

 Diferentes letras indicam 

diferença significativa entre os extratos brutos (p < 0,05). 

 

4.3.2 Sequestro do radical hidroxila e do ânion superóxido 

 

Os resultados das atividades antioxidantes pelo sequestro dos radicais hidroxila e 

ânions superóxido, exercidas pelos extratos brutos das algas marinhas marrons C. cervicornis, 

D. mertensii e D. delicatula estão expostos na tabela III. 

Os extratos brutos das algas C. cervicornis e D. delicatula não apresentaram 

capacidade em sequestrar o radical hidroxila até a máxima concentração testada. Já o extrato 

da alga D. mertensii apresentou uma baixa atividade dose-dependente, não ultrapassando 7,5 

% de inibição. 

No ensaio de sequestro do ânion superóxido todos os extratos tiveram atividade de 

forma dose-dependente. Aqui, novamente, o extrato da alga D. mertensii apresentou uma 

baixa atividade, não ultrapassando 9 % de sequestro na concentração máxima avaliada de 0,5 

mg/mL. Já os demais extratos tiveram melhor desempenho. O extrato da alga D. delicatula 

atingiu um percentual de cerca de 32 % de sequestro nesta mesma condição, resultado 

semelhante ao observado com o extrato da alga C. cervicornis, no entanto, este extrato 

necessitou da metade desta concentração (0,250 mg/mL). Quando a capacidade de seqüestro 

destes dois extratos, estando ambos na concentração de 0,500 mg/ml, foi comparada não se 

identificou diferença significativa entre essas atividades. 
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Tabela III. Sequestro do radical hidroxila e do ânion superóxido por extratos brutos 

ricos em polissacarídeos sulfatados das algas marinhas marrons C. cervicornis, D. 

mertensii e D. delicatula 

Amostra Concentração (mg/mL) 
Sequestro (%) 

OH˙ O2˙
-
 

    

C. cervicornis 

0,050 

0,100 

0,250 

0,500 

 

0,0 ± 0,0
a
 

0,0 ± 0,0
a
 

0,0 ± 0,0
a
 

0,0 ± 0,0
a
 

2,2 ± 3,8
a
 

22,1 ± 3,1
b
 

30,7 ± 2,1
c
 

29,4 ± 0,8
c
 

D. mertensii 

0,050 

0,100 

0,250 

0,500 

 

2,4 ± 0,8
a
 

2,7 ± 0,7
a
 

3,6 ± 0,4
b
 

7,5 ± 1,2
c
 

2,8 ± 0,4
a
 

4,1 ± 0,8
b
 

7,7 ± 1,0
c
 

9,0 ± 0,7
d
 

D. delicatula 

0,050 

0,100 

0,250 

0,500 

 

0,0 ± 0,0
a
 

0,0 ± 0,0
a
 

0,0 ± 0,0
a
 

0,0 ± 0,0
a
 

0,0 ± 0,0 
a
 

13,3 ± 3,7
b
 

23,1 ± 1,8
c
 

32,5 ± 2,4
d
 

Ácido gálico 

0,050 

0,100 

0,250 

0,500 

11,6 ± 1,7
a
 

43,6 ± 2,4
b
 

64,3 ± 3,0
c
 

93,7 ± 3,7
d
 

28,9 ± 3,8
a
 

41,8 ± 4,7
b
 

72,1 ± 2,9
c
 

86,3 ± 3,1
d
 

a, b, c, d
 Diferentes letras indicam diferença significativa entre as diferentes concentrações de cada amostra  (p < 

0,05). 

 

4.3.3 Quelação férrica 

 

O efeito quelante, sobre íons de ferro, exibido por diferentes concentrações dos 

extratos brutos obtidos a partir das algas marinhas marrons C. cervicornis, D. mertensii e D. 

delicatula está exposto na figura 11.  
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Os resultados revelaram que todos os extratos apresentaram um comportamento dose-

dependente sobre a quelação de íons de ferro. Os três extratos na maior concentração avaliada 

apresentaram resultados significativamente semelhantes. Contudo, vale salientar que os 

valores obtidos com 2,0 mg/mL de C. cervicornis foram maiores (49,1 %) do que aqueles 

obtidos com D. mertensii e D. delicatula, que foram capazes de quelar 44,2 % e 38,2 % dos 

íons de ferro, respectivamente, quando utilizada a mesma concentração. 

 

 

Figura 11. Efeito quelante de íons de ferro dos extratos brutos ricos em polissacarídeos sulfatados das 

algas marinhas marrons C. cervicornis, D. mertensii e D. delicatula. Cada valor é uma média ± desvio-padrão 

de três determinações. 
a, b, c, d, e

 Diferentes letras indicam diferença significativa entre as diferentes concentrações 

de cada amostra  (p < 0,05). 

 

Os dados até o momento mostram que os extratos apresentam baixa atividade 

sequestradora de íons hidroxila e superóxido. Por outro lado, o extrato bruto da alga C. 

cervicornis apresentou atividades anticoagulante e quelante maiores do que os demais 

extratos. Esse conjunto de fatores levou a escolha do extrato bruto da alga C. cervicornis para 

um estudo mais minucioso. Decidiu-se, então, fracionar os polissacarídeos sulfatados 

encontrados neste extrato e, posteriormente, analisar suas atividades anticoagulante e 

antioxidante. 

 



51 

4.4 EXTRAÇÃO E RENDIMENTO DAS FRAÇÕES POLISSACARÍDICAS DA 

ALGA MARINHA MARROM CANISTROCARPUS CERVICORNIS 

 

Após a obtenção do extrato bruto resultante da proteólise, o material foi submetido a 

um fracionamento em volumes crescentes de acetona com o intuito de separar os 

polissacarídeos de acordo com sua polaridade. O fracionamento foi realizado de forma lenta, 

adicionando-se paulatinamente pequenos volumes de acetona e verificando a evidência de 

turvação da solução após sua adição. A turvação indicou que os polissacarídeos que estavam 

solúveis, perderam a capacidade de interagir com moléculas de água e precipitaram. Após a 

centrifugação, a fração polissacarídica correspondeu, portanto, ao precipitado, que foi 

prontamente seco em atmosfera reduzida. Ao sobrenadante novos volumes de acetona foram 

acrescentados, da mesma forma como descrita anteriormente, até que não houvesse mais 

evidência de precipitação de material. Deste modo, foi possível obter seis frações 

polissacarídicas (CC-0.3, CC-0.5, CC-0.7, CC-1.0, CC-1.2 e CC-2.0) que corresponderam 

respectivamente aos volumes de acetona em que se provocou a sua precipitação. 

Posteriormente, todas as frações secas tiveram suas massas aferidas. O peso de cada fração foi 

comparado à soma do peso de todas as frações obtidas (432,9 mg), e pode-se observar, desta 

forma, o rendimento de cada uma (figura 12). Vale salientar que esta quantidade de material 

foi obtida a partir de 20,1 g de pó cetônico de alga. 

CC-0.7 apresentou o maior rendimento percentual, representando cerca de 24 % da 

massa total do material obtido. Ao passo que a CC-1.2 apresentou o menor valor percentual, 

cerca de 9 %. As demais frações (CC-0.3; CC-0.5; CC-1.0 e CC-2.0) apresentaram, 

aproximadamente, 14 %, 13 %, 22 % e 17 %, respectivamente. 
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Figura 12. Rendimento percentual das frações obtidas por precipitação sequencial em acetona da alga 

marinha marrom C. cervicornis. 

 

4.5 ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE DAS FRAÇÕES 

POLISSACARÍDICAS DA ALGA MARINHA MARROM CANISTROCARPUS 

CERVICORNIS 

 

As frações foram submetidas à eletroforese em gel de agarose 0,6 % visando uma 

caracterização preliminar dos polissacarídeos sulfatados encontrados nestas frações. A 

presença de grupamentos sulfato foi constatada através da utilização do corante azul de 

toluidina, que se liga a complexos sulfatados conferindo-lhes uma coloração violácea. Desta 

forma, foi possível identificar que todas as frações apresentaram em sua constituição 

polissacarídeos sulfatados, porém estes apresentaram uma distribuição não uniforme. CC-0.3, 

CC-0.7 e CC-2.0 são constituídas principalmente de uma única população de polissacarídeos, 

enquanto CC-0.5, CC-1.0 e CC-1.2 apresentam duas populações predominantes (Figura 13) 
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Figura 13. Eletroforese em gel de agarose 0,6 % das frações polissacarídicas da alga marinha marrom C. 

cervicornis. 50g de cada fração foram aplicados no gel de agarose em tampão PDA (1,3-diaminopropano-

acetato) pH 9.0 e submetidas a eletroforesese à 100V/cm por 1 hora. O gel foi mantido em 0.1% CTV 

(cetiltrimetilamônio), desidratado e os polissacarídeos foram corados com azul de toluidina 0.1% em uma 

solução contendo 49% de etanol e 1% de ácido acético em água. PAD – Marcador de corrida eletroforética 

contendo 10g de cada polissacarídeo sulfatado, quais sejam: heparam sulfato (HS), dermatam sulfato (DS) e 

condroitim sulfato (CS). Or - Origem da corrida. EB – Extrato bruto 

 

4.6 ANÁLISES QUÍMICAS DAS FRAÇÕES POLISSACARÍDICAS DA ALGA 

MARINHA MARROM CANISTROCARPUS CERVICORNIS 

 

As análises químicas das frações polissacarídicas estão resumidas na tabela IV. A 

baixa contaminação protéica em todas as frações se deve ao uso de proteases durante o 

processo de extração dos polissacarídeos. A dosagem de sulfato ratificou o que havia sido 

evidenciado na lâmina de eletroforese em gel de agarose, ou seja, a presença de sulfato em 

todos os polissacarídeos extraídos. CC-0.3 apresentou o menor conteúdo de açúcar (12,2 %), 

enquanto que CC-1.0 o maior (41,8 %). Além disso, CC-0.7 e CC-2.0 apresentaram os 

CS 

 

DS 

HS 

Or 

 CC-0.3    CC-0.5  CC-0.7  CC-1.0 CC-1.2  CC-2.0    PAD    EB 
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maiores conteúdos de sulfato (19,2 % e 20,1 %, respectivamente) quando comparados as 

demais frações polissacarídicas. Os dados ainda constataram a presença de fucose em todas as 

frações. O ácido glucurônico foi o maior constituinte monossacarídico em CC-0.3, CC-0.5, 

CC-0.7 e CC-1.0. Por outro lado, CC-1.2 e CC-2.0 apresentaram a galactose como principal 

constituinte. Glicose foi encontrada apenas em CC-0.3 e CC-0.5. Arabinose e ramnose não 

foram detectados em nenhum dos polissacarídeos sulfatados obtidos. Assim, ficou claro que 

as quantidades relativas destes monossacarídeos variam de acordo com o polissacarídeo 

extraído. 

 

Tabela IV. Análises químicas das frações polissacarídicas da alga marinha marrom C. 

cervicornis  

Polissacarídeos 

Sulfatados 

Açúcar 

(%) 

Sulfato 

(%) 

Proteína 

(%) 

Relações Molares
1
 

Fuc
 

Ac. 

Glu 
Gal Xil Man Gli 

 

CC-0.3 

 

12,2 

 

2,8 

 

0,6 

      

1,0 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

CC-0.5 33,4 3,9 0,5 1,0 2,0 - 0,5 - - 

CC-0.7 33,3 19,2 0,4 1,0 1,5 - 0,5 - n.d. 

CC-1.0 41,8 16,5 0,3 1,0 1,0 0,5 0,5 - n.d. 

CC-1.2 21,8 7,8 0,2 1,0 1,0 2,5 0,5 - n.d. 

CC-2.0 19,9 20,1 0,2 1,0 1,0 2,0 0,5 0,5 n.d. 

1
 relação molar do açúcar, tendo a fucose com referência; -, Traços; n.d., Não detectado 

Gal- Galactose, Gli - Glicose,  Xil - Xilose, Man - Manose, Fuc – Fucose e Ac. Glu. - Ácido glucurônico. 

 

4.7 ATIVIDADE ANTICOAGULANTE DAS FRAÇÕES POLISSACARÍDICAS 

DA ALGA MARINHA MARROM CANISTROCARPUS CERVICORNIS 

 

A atividade anticoagulante in vitro dos polissacarídeos sulfatados foi avaliada pelos 

ensaios de PT e aPTT. Nenhum polissacarídeo foi capaz de inibir a coagulação até a máxima 

concentração avaliada no ensaio de PT. Por outro lado, o aPTT foi prolongado por todos os 

polissacarídeos de forma dose-dependente (figura 14).  

Os polissacarídeos sulfatados CC-0.3, CC-0.5, CC-0.7 e CC-1.0 foram capazes de 

dobrar o aPTT com apenas 0,1 mg/mL de plasma, um resultado bastante similar ao 
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encontrado para a Clexane
®
, uma heparina comercial de baixo peso molecular, que apresentou 

este mesmo efeito com 0,08 mg/mL de plasma. Além disso, as heterofucanas CC-0.7 e CC-

1.0 apresentaram a atividade anticoagulante mais proeminente com uma razão de duplicação 

do aPTT de 4,22 e 4,91 com 0,4 mg/mL e 0,2 mg/mL de plasma, respectivamente. 

 

 

Figura 14. Atividade anticoagulante (aPTT) dos polissacarídeos sulfatados da alga marinha marrom C. 

cervicornis. Os resultados são expressos pela razão entre o tempo de coagulação da amostra pelo tempo de 

coagulação do controle negativo. Cada valor é uma média ± desvio-padrão de três determinações. 
a, b, c, d

 

Diferentes letras indicam diferença significativa entre as diferentes concentrações de um mesma fração 

polissacarídica  (p < 0,05). Cx: Clexane
®
. 

 

4.8 ATIVIDADES ANTIOXIDANTES DAS FRAÇÕES POLISSACARÍDICAS DA 

ALGA MARINHA MARROM CANISTROCARPUS CERVICORNIS 

 

A atividade antioxidante in vitro de todas as frações polissacarídicas foi avaliada por 

quatro ensaios diferentes: capacidade antioxidante total, sequestro do radical hidroxila, 

sequestro do radical superóxido e quelação férrica. 

 

4.8.1 Atividade antioxidante total 

 

Na figura 15 observa-se a capacidade antioxidante total dos polissacarídeos sulfatados 

obtidos da alga C. cervicornis que variou entre 20,9 mg/g (CC-1.0) e 39,4 mg/g (CC-0.3) de 

equivalentes de ácido ascórbico. 
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Figura 15. Capacidade antioxidante total dos polissacarídeos sulfatados da alga marinha marrom C. 

cervicornis. Os resultados são expressos como equivalentes de ácido ascórbico. Cada valor é uma média ± 

desvio-padrão de três determinações. 
a, b, c

 Diferentes letras indicam diferença significativa entre os 

polissacarídeos sulfatados  (p < 0,05). 

 

4.8.2 Sequestro do radical hidroxila e do ânion superóxido 

 

Os resultados das atividades antioxidantes de sequestro dos radicais hidroxila e ânions 

superóxido estão expostos na tabela V. Assim como o extrato bruto desta alga, todos os 

polissacarídeos sulfatados obtidos da alga C. cervicornis apresentaram baixa capacidade em 

sequestrar o radical hidroxila, não ultrapassando 3 % de inibição. 

No ensaio de sequestro do ânion superóxido, a atividade da fração CC-1.0 foi 

significativamente menor do que aquela apresentada pelas demais frações (p<0,001). As 

atividades de CC-0.3, CC-0.5, CC-0.7 e CC-2.0 não apresentaram diferenças significativas e 

foram classificadas como moderadas. Por outro lado, CC-1.2 merece atenção especial, pois 

teve uma excelente capacidade de sequestrar ânions superóxido (43,1 %) a uma concentração 

de 0,1 mg/mL, maior até que a atividade desempenhada pelo controle positivo, o ácido gálico, 

que na mesma concentração foi capaz de sequestrar 41,8 % dos radicais produzidos pela 

reação estabelecida no ensaio. Contudo esta diferença de atividade entre CC-1.2 e o ácido 

gálico não foi significativamente diferente. 
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Tabela V. Sequestro do radical hidroxila e do ânion superóxido pelos polissacarídeos 

sulfatados da alga marinha marrom C. cervicornis 

Polissacarídeos 

sulfatados 

Concentração 

(mg/mL) 

Sequestro (%) 

OH˙ O2˙
-
 

 
   

CC-0.3 

0,010 0,0 ± 0,0
a
 3,9 ± 1,4

a
 

0,025 0,0 ± 0,0
a
 18,1 ± 1,3

b
 

0,050 0,9 ± 0,1
b
 18,0 ± 0,9

b
 

0,100 1,0 ± 0,2
b
 18,0 ± 1,8

b
 

    

CC-0.5 

0,010 0,0 ± 0,0
a
 3,4 ± 0,6

a
 

0,025 0,0 ± 0,0
a
 8,3 ± 1,2

b
 

0,050 0,1 ± 0,0
b
 13,3 ± 0,9

c
 

0,100 0,2 ± 0,1
b
 13,0 ± 1,8

c
 

    

CC-0.7 

0,010 0,0 ± 0,0
a
 3,1 ± 1,3

a
 

0,025 0,0 ± 0,0
a
 18,1 ± 1,3

b
 

0,050 0,9 ± 0,2
b
 18,2 ± 6,1

b
 

0,100 0,9 ± 0,0
b
 18,4 ± 1,2

b
 

    

CC-1.0 

0,010 0,0 ± 0,0
a
 0,8 ± 0,5ª 

0,025 0,0 ± 0,0
a
 0,7 ± 1,4ª 

0,050 2,9 ± 0,2
b
 0,8 ± 1,7ª 

0,100 3,0 ± 0,1
b
 0,6 ± 2,1a 

    

CC-1.2 

0,010 0,0 ± 0,0
a
 9,2 ± 1,0

a
 

0,025 0,0 ± 0,0
a
 14,1 ± 1,9

b
 

0,050 2,9 ± 0,1
b
 14,2 ± 3,7

b
 

0,100 3,0 ± 0,1
b
 43,1 ± 2,1

c
 

    

CC-2.0 

0,010 0,0 ± 0,0
a
 3,4 ± 0,7

a
 

0,025 0,0 ± 0,0
a
 6,0 ± 1,4

b
 

0,050 2,4 ± 0,2
b
 13,4 ± 0,8

c
 

0,100 2,9 ± 0,1
b
 13,1 ± 1,7

c
 

    

Ácido gálico 
0,100 43,6 ±  2,4 41,8 ± 4,7 

 

a, b, c
 Diferentes letras indicam diferença significativa entre os polissacarídeos sulfatados  (p < 0,05). 
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4.8.3 Quelação férrica 

 

O efeito quelante sobre íons de ferro exibido pelos polissacarídeos sulfatados obtidos 

da alga C. cervicornis está exposto na figura 16. Os resultados revelaram que CC-0.3 foi o 

único que não apresentou capacidade de quelação férrica considerável (dado não mostrado). 

CC-1.2 e CC-2.0 apresentaram atividades moderadas até a máxima concentração testada, 

quelando 33,3 % e 39,7 % dos íons formados, respectivamente, atividades significantemente 

diferentes (p<0,05). Já CC-0.5, CC-0.7 e CC-1.0 apresentaram uma atividade dose 

dependente similar. Suas atividades não apresentaram diferenças significativas na 

concentração de 2,0 mg/mL, quando foram detectados os maiores valores de quelação (cerca 

de 47,0 %). Esta atividade foi 2 vezes menor que a do EDTA sob as mesmas condições 

experimentais. 

 

Figura 16. Efeito quelante de íons de ferro dos polissacarídeos sulfatados da alga marinha marrom C. 

cervicornis. Cada valor é uma média ± desvio-padrão de três determinações. 
a, b, c, d, e

 Diferentes letras indicam 

diferença significativa entre as diferente concentrações de amostras (p < 0,05). 
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5 DISCUSSÃO 

 

As fucanas de algas vêm sendo estudadas desde o início do século 20 (KYLIN, 1913) 

e são hoje, os polissacarídeos sulfatados de algas mais bem estudados tanto estruturalmente 

quanto farmacologicamente. Porém, devido às peculiaridades estruturais destes polímeros, a 

proposição de modelos estruturais de fucanas acontece em um número bem reduzido quando 

comparado ao observado para as atividades farmacológicas atribuídas a elas. Um dos 

principais motivos que provoca este desequilíbrio é o fato de que as algas marrons não 

seguem um molde comum para a síntese das fucanas, ou seja, cada alga sintetiza uma ou mais 

fucanas que apresentam estruturas peculiares, geralmente não encontradas em outras fucanas 

(DIETRICH et al., 1995; ROCHA et al., 2006), fazendo com que estudos estruturais de cada 

nova fucana comecem quase do zero. Contudo, esta característica é relevante para explicar o 

grande número de atividades farmacológicas que as fucanas apresentam (tabela I).  

A literatura mostra que a peculiaridade estrutura/atividade farmacológica das fucanas 

faz com que pesquisadores utilizem uma estratégia comum para estudos destes compostos. 

Primeiro se obtém extratos ricos em fucanas, se avalia sua(s) atividade(s), submete-se estes 

extratos a passos de purificação, com o intuito de separar aquela(s) fucana(s) com a(s) 

melhor(es) atividade(s) identificada(s), e então se pensa em identificar as características 

estruturais das fucanas purificadas. Esta estratégia já é utilizada há bastante tempo, como 

mostra o estudo de Chargaff e colaboradores que avaliaram a atividade anticoagulante de 

extratos de várias algas (CHARGAFF; BANCROFT; STANLEY-BROWN, 1936), e continua 

sendo utilizada até hoje, como mostra os trabalho de Zubia e colaboradores, que avaliaram a 

atividade antioxidante de 48 extratos de algas do Golfo do México (ZUBIA; ROBLEDO; 

FREILE-PELEGRIN, 2007), e de Zhang e colaboradores, que avaliaram esta mesma 

atividade em extratos de cinco algas diferentes (ZHANG et al., 2010). 

O grupo de pesquisadores do BIOPOL, ao qual está inserido este trabalho, vem 

utilizando uma estratégia diferente para o estudo de fucanas. Inicialmente as fucanas são 

isoladas, purificadas, caracterizadas estruturalmente e posteriormente suas possíveis 

atividades farmacológicas são avaliadas (ALMEIDA-LIMA et al., 2010; LEITE et al., 1998; 

MEDEIROS et al., 2008; QUEIROZ et al.,2008; ROCHA et al., 2005a; b). Porém esta 

estratégia, apesar dos avanços, não traz informações na velocidade em que se deseja. O que 

faz com que mais de 100 algas encontradas no litoral potiguar ainda não tenham seus 

polissacarídeos sulfatados analisados. Portanto, especificamente nesta dissertação resolveu-se 

utilizar a estratégia descrita no parágrafo anterior. 
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Apesar do desejo, não foi possível se avaliar muitas atividades dos extratos que seriam 

obtidos. Portanto, decidiu-se avaliar as propriedades anticoagulantes e antioxidantes devido a 

razões já apresentadas na introdução desta dissertação, bem como, pelo fato de que as 

metodologias para avaliação destas propriedades já estarem bem estabelecidas no BIOPOL. 

Assim, escolheu-se três macroalgas marinhas marrons, da ordem Dictyotales (Canistrocarpus 

cervicornis, Dictyota mertensii e Dictyopteres delicatula), que se encontram amplamente 

distribuídas no litoral norte-riograndense para que seus extratos brutos fossem primariamente 

estudados. 

Os resultados demostraram que todos os extratos possuíam polissacarídeos sulfatados 

e estes exibiram atividade anticoagulante apreciável (tabela II), com destaque para aquele 

obtido a partir de C. cervicornis que conseguiu dobrar o aPTT com apenas 0,010 mg, um 

resultado bastante animador, haja visto que mesmo se tratando de um extrato, este resultado 

esteve próximo ao desempenhado por uma heparina de baixo peso molecular, a Clexane
®
. 

Este resultando além de ser superior ao encontrado para os extratos de D. mertensii e D. 

delicatula, que necessitaram de uma massa 4 vezes maior para atingir o mesmo efeito, ainda 

foi superior aos obtidos por extratos polissacarídicos de mais seis algas (Codium 

isthmocladum, Caulerpa prolifera, Caulerpa sertularioides, Caulerpa cupressoides, 

Sargassum filipendula e Gracilaria caudata) analisados por nosso grupo (COSTA et al., 

2010). Lara-Isassi e colaboradores, estudando extratos aquosos de 49 algas marinhas da costa 

do Golfo do México, obtiveram resultados bastante expressivos, quando quatro destes 

(Anadyomene stellata, Caulerpa cupressoides, Lobophora variegata e Liagoria farinosa) 

tiveram resultados semelhantes ao obtido pela heparina frente aos ensaios de TT (Tempo de 

trombina) e PT (LARA-ISASSI; ALVAREZ-HERNANDEZ; QUINTANA-PIMENTEL, 

2004). 

Shanmugan e colaboradores, analisando extratos aquosos, ricos em polissacarídeos 

sulfatados, de 30 algas marinhas verdes da costa da Índia, perceberam que os extratos que 

apresentavam as melhores atividades anticoagulantes, eram também aqueles que possuíam os 

maiores conteúdos de açúcar e sulfato (SHANMUGAN et al., 2002). No entanto, nossos 

dados não seguiram plenamente esta afirmativa, haja visto que o extrato de melhor atividade 

(C. cerviconis) apresentou o maior teor de sulfato e a menor quantidade de açúcar, levando a 

crer que os teores em si não são tão importantes, mas a disposição em que estes grupamentos 

sulfato estão arranjados nos polímeros é que deve lhe conferir melhor atividade. 

Os extratos polissacarídicos das três algas também apresentaram potencial 

antioxidante (figura 10). Analisando os resultados obtidos para o teste de capacidade 
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antioxidante total pode-se observar que os valores variaram de 18,8 - 22,8 mg/g de 

equivalentes de ácido ascórbico (para D. mertensii e D. delicatula, respectivamente). Estes 

valores foram muito animadores, já que valores bem menores (9,79 e 9,65 mg/g de 

equivalentes de ácido ascórbico) foram considerados altos para extratos das algas Padina 

tetrastomatica e Turbinaria conoides (CHANDINI; GANESAN; BHASKAR, 2008). 

Os resultados obtidos pela análise da capacidade antioxidante total fizeram com que a 

atividade antioxidante dos extratos das algas C. cervicornis, D. delicatula e D. mertensii 

fossem analisadas frente a testes mais específicos como os de sequestro dos radicais hidroxila 

e superóxido e de quelação férrica. 

Os extratos de C. cervicornis e D. delicatula não apresentaram atividade sequestradora 

de radicais hidroxila, enquanto que D. mertensii apresentou uma atividade muita baixa, não 

ultrapassando 8 % de inibição (tabela II). A ausência ou presença de baixas atividades frente a 

este radical também foi relatada por Costa e colaboradores (COSTA et al., 2010). Heo e 

colaboradores obtiveram extratos aquosos de sete algas marrons com resultados que variaram 

de 8 % - 33 % de inibição, no entanto a concentração dos extratos utilizada para a realização 

do teste foi 4 vezes maior (2 mg/mL) do que a concentração máxima utilizada por este 

trabalho (HEO et al., 2005). 

Ao analisar os resultados da atividade sequestradora de radicais superóxido, resumidos 

na tabela III, percebe-se que os extratos obtidos a partir de D.delicatula e C. cervicornis 

apresentaram os melhores resultados, no entanto o extrato de C. cervicornis exerce sua 

atividade máxima (cerca de 30 % de inibição) necessitando de apenas 0,250 mg/mL, metade 

da concentração necessária para que o extrato de D. delicatula tenha uma atividade um  pouco 

superior (32 %). Os resultados obtidos por estes dois extratos são superiores aos encontrados 

para os extratos de algas estudados por Costa e colaboradores (COSTA et al., 2010). 

Novamente Heo e colaboradores encontraram valores que compreenderam um amplo espectro 

desde 1 – 55 % de sequestro deste radical. Contudo, vale salientar, que a concentração 

utilizada para a obtenção de seus resultados foi muito superior (8 vezes maior) a utilizada por 

este trabalho (HEO et al., 2005). 

Os dados obtidos a partir do teste de quelação férrica mostraram, novamente, que o 

extrato de C. cervicornis obteve melhor desempenho (49 %) frente aos extratos das outras 

duas algas. Este valor foi bem superior aquele encontrado por Cho e colaboradores quando 

trabalharam com extratos aquosos e etanólicos da alga Sargassum siliquastrum, onde seus 

extratos não ultrapassaram 10 % de quelação férrica (CHO et al., 2007). 
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Com base nos resultados obtidos com os extratos brutos ricos em polissacarídeos 

sulfatados das três algas marrons estudadas, optou-se pela escolha da alga C. cervicornis para 

a etapa posterior deste trabalho, que foi a separação em diferentes frações dos polissacarídeos 

presentes no extrato bruto desta alga. 

O fracionamento de polissacarídeos sulfatados é realizado por intermédio da 

precipitação diferencial pela adição de volumes crescentes de solventes orgânicos, ou pelo uso 

de resinas de troca iônica (VOLPI, 1994). Este passo não só tem o objetivo de separar 

diferentes polissacarídeos, mas permite também a separação dos polissacarídeos sulfatados de 

contaminantes como: proteínas, ácidos nucléicos e oligossacarídeos (KLOAREG; 

QUATRANO, 1988). Contudo, uma análise crítica do uso destas ferramentas mostra que 

nenhuma delas apresenta vantagens em detrimento das outras. Esse fato ocorre, 

principalmente, devido às características estruturais das fucanas que estão sendo purificadas. 

Como as fucanas são polissacarídeos estruturalmente complexos, elas não apresentam um 

padrão estrutural definido e, portanto, exigem das metodologias adaptações que se adequem 

as suas características, tornando-as mais eficazes.  

Dentro deste contexto, decidiu-se utilizar uma combinação de precipitação diferencial 

com acetona e eletroforese em gel agarose em tampão PDA. Essa última tem como principal 

função servir de ferramenta de monitoramento dos passos de purificação das fucanas. Esta 

estratégia já foi utilizada anteriormente e se mostrou bastante eficaz no processo de 

purificação de fucanas de algas da ordem Dictyotales (ALBUQUERQUE et al., 2004; 

BARROSO et al., 2008; LEITE et al., 1998; ROCHA et al., 2005; SILVA et al., 2005;). 

Após os procedimentos de extração proteolítica e fracionamento sequencial com 

acetona, foram obtidas seis frações polissacarídicas (CC-0.3 - CC-2.0) a partir do extrato 

bruto da alga C. cervicornis. As frações foram submetidas à eletroforese em gel de agarose e 

pôde-se evidenciar, pelo padrão violáceo de bandeamento, a presença de polissacarídeos 

sulfatados em todas elas (figura 13). O perfil de migração eletroforética dos polissacarídeos 

sulfatados varia de acordo com a posição e a conformação espacial das cargas moleculares, 

principalmente, aquelas referentes aos grupamentos sulfato, o que acarreta em uma maior ou 

menor interação com a diamina do tampão PDA (DIETRICH; DIETRICH, 1976). Assim é 

evidente que as frações CC-0.3 e CC-2.0 são compostas predominantemente por uma 

população de polissacarídeos sulfatados, enquanto as demais são formadas por mais de uma 

população. 

As análises químicas, resumidas na tabela IV, mostraram a presença de sulfato e L-

fucose em todas as frações, ratificando a idéia de que esses polissacarídeos encontrados nas 
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frações são realmente fucanas. Os demais dados da composição monossacarídica dos 

polímeros, indicaram que a alga C. cervicornis sintetiza um complexo sistema de 

polissacarídeos sulfatados formado por glucuronofucanas, encontradas em CC-0.3, CC-0.5, 

CC-0.7 e CC-1.0, e glucuronogalactofucanas, encontradas em CC-1.2 e CC-2.0.  

Algas como Laminaria japonica (WANG et al., 2010), Fucus evanescences 

(KUZNETSOVA et al., 2003) e Sargassum stenophyllum (DUARTE et al., 2001) também 

sintetizam um complexo sistema de heterofucanas. Além disso, quando se compara a 

composição monossacarídica das fucanas obtidas neste trabalho com as de outras, trabalhadas 

pelo grupo, que também foram extraídas de Dictyotales, se verifica que C. cervicornis 

sintetiza fucanas bem singulares. Em 1998, Leite e colaboradores estudando a alga 

Spatoglossum schroederi verificaram que esta sintetiza uma xiloglucuronofucana (LEITE et 

al., 1998) e duas galatofucanas (ROCHA et al., 2005a; b), enquanto que a alga Dictyota 

menstrualis sintetiza xiloglucuronofucanas e xilogalactofucanas (ALBUQUERQUE et al., 

2004). 

A contaminação de fucanas por proteínas é indesejável, pois este contaminante pode 

interferir em suas atividades farmacológicas. A presença de proteínas nas frações pode estar 

relacionada à metodologia de extração utilizada, ou então, pode ser um fator intrínseco da 

alga estudada. As frações da alga C. cervicornis apresentaram um nível de contaminação que 

variou de 0,2 - 0,6 % (ver tabela IV) que pode ser considerado baixíssimo quando comparado 

com outros autores, como por exemplo, Hussein e colaboradores que encontraram em fucanas 

de Padina pavonia um elevado teor de proteínas (67%) (HUSSEIN et al., 1980). Já Dietrich e 

colaboradores obtiveram para Padina gymnospora valores compreendidos entre 1,6 - 7,5 % 

(DIETRICH et al., 1995). Enquanto que Silva e colaboradores, utilizando outra metodologia 

de purificação de fucanas desta mesma alga, obtiveram frações com níveis de contaminação 

variando entre 0,6 e 5,8% (SILVA et al., 2005). 

Com relação à presença de sulfato, as frações CC-0.7, CC-1.0 e CC-2.0 demonstraram 

possuir os maiores teores. Esperava-se que as frações obtidas com os maiores volumes de 

acetona fossem mais sulfatadas, uma vez que a metodologia empregada promove o aumento 

gradativo da constante dielétrica do sistema, o que faz com que ocorra primeiro a precipitação 

de compostos menos carregados. Contudo, a fração CC-0.7 se apresentou mais sulfatada do 

que a CC-1.2. Este fato também foi observado com polissacarídeos sulfatados do camarão 

Litopenaeus vannamei, onde aqueles mais sulfatados foram precipitados primeiro do que os 

menos sulfatados o que segundo os autores pode ser atribuído a distribuição dos grupos 

sulfatos pela molécula e a conformação em que estes assumem em solução aquosa (BRITO et 
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al., 2008). Fato semelhante pode estar acontecendo com CC-0.7, no entanto, somente estudos 

estruturais futuros poderão esclarecer estas considerações. 

Muitos artigos relatam uma gama de bioatividades exercidas por polissacarídeos 

sulfatados extraídos de diversas algas (BERTEAU; MULLOY, 2003; LI et al., 2008; 

MAYER et al., 2009). Particularmente há uma grande quantidade de relatos na literatura 

acerca da atividade anticoagulante de fucanas de algas marrons (CUMASHI et al., 2007; 

SHANMUGAN; MODY, 2000). 

Ao se avaliar o efeito anticoagulante in vitro desempenhado pelas frações 

polissacarídicas obtidas da alga C. cerviconis pôde-se perceber que essas não apresentaram 

nenhuma atividade no ensaio de PT. No entanto, no ensaio de aPPT todas as frações 

apresentaram atividade anticoagulante (figura 14), da mesma forma como observado para o 

seu extrato bruto (tabela II). Estes resultados sugerem que o(s) alvo(s) molecular(es) dos 

polissacarídeos sulfatados da alga C. cervicornis, se encontra(m) na via intrínseca e/ou 

comum da cascata de coagulação, e não na via extrínseca.  

Um resultado que merece maior destaque é o de que quatro frações polissacarídicas 

(CC-0.3, CC-0.5, CC-0.7 e CC-1.0) necessitaram de apenas 0,010 mg para dobrar o tempo de 

coagulação do plasma, em relação ao controle salino, resultado próximo ao de uma heparina 

de baixo peso molecular comercialmente utilizada (Clexane
®

) que necessitou de 0,008 mg 

para alcançar o mesmo efeito. Este resultado é melhor do que aquele observado para fucanas 

das algas Dictyota menstrualis (ALBUQUERQUE et al., 2004) e Padina gymnospora que 

precisaram do dobro desta massa (0,020 mg) para apresentarem atividade semelhante (SILVA 

et al., 2005). Outro fato interessante é que dentre estas quatro frações, duas apresentaram 

baixos teores de sulfato (CC-0.3 e CC-0.5), ao passo que as outras duas mostraram uma 

composição oposta (CC-0.7 e CC-1.0), levando a crer que a atividade anticoagulante das 

fucanas encontradas nestas frações, realmente, não só depende da quantidade de sulfato 

presente nos polissacarídeos e sim no posicionamento em que estes grupamentos estão dentro 

da cadeia e/ou na conformação espacial do polímero, como descrito para outras fucanas 

(CHEVOLOT et al., 1999; CUMASHI et al., 2007). Outra informação importante que pode 

ser obtida a partir destes dados, é que a massa do extrato bruto para dobrar o tempo de 

coagulação também foi de 0,010 mg, indicando que as fucanas presentes nas frações, apesar 

de terem características químicas diferentes, não foram capazes de somarem suas atividades 

quando estavam compondo o extrato bruto, o que leva a crer que elas devem agir no mesmo 

alvo molecular. Porém estudos futuros se fazem necessários para que se comprove esta 

hipótese. Além disso, acredita-se que a purificação das fucanas encontradas nestas frações, 
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permitirá que a massa necessária para que se verifiquem atividades anticoagulantes 

semelhantes ou ainda melhores do que as obtidas seja ainda menor. 

Diversos polissacarídeos sulfatados de algas marinhas vêm sendo recentemente 

descritos como potenciais compostos antioxidantes (ZHANG et al., 2010; COSTA et al., 

2010; HU et al., 2010, WANG et al., 2010). Uma estratégia muito utilizada para se identificar 

o potencial antioxidante de um composto é utilizar testes não-específicos que avaliem a sua 

capacidade antioxidante. Neste sentido, a capacidade antioxidante total das frações 

polissacarídicas de C. cerviconis foi avaliada e os dados apresentaram valores maiores do que 

aqueles observados para o extrato bruto (20,1 mg/g de equivalentes de ácido ascórbico), que 

estavam dentro de um intervalo de 20,9 (CC-1.0) a 39,4 mg/g (CC-0.3) de equivalentes de 

ácido ascórbico (figura 15). Estes resultados levaram a avaliação da atividade antioxidante, 

das fucanas de C. cervicornis, por meio de testes mais específicos. 

O radical hidroxila é extremamente danoso e pode, por exemplo, subtrair átomos de 

hidrogênio de grupos tióis de moléculas biológicas e formar radicais sulfidrilas, que são 

capazes de se combinar com oxigênio para gerar radicais oxisulfidrilas e danificar moléculas 

biológicas (SUDHAKAR; SINGH, 2008; VALKO et al., 2007;). Os resultados das atividades 

de sequestro do radical hidroxila, expostos na tabela V, mostraram que os polissacarídeos 

sulfatados obtidos de C. cervicornis, assim como seu extrato bruto, exibem uma atividade 

praticamente irrisória sobre este ROS. No entanto, a ausência ou a presença de baixas 

atividades, semelhantes às encontradas neste trabalho, parece ser algo comum a 

polissacarídeos sulfatados de algas marrons (LI et al., 2008), o que sugere que esta atividade, 

provavelmente, não é o principal mecanismo antioxidante de heterofucanas. 

Além de sequestrar o radical hidroxila formado há outra maneira de se prevenir os 

danos provocados por este radical: suprimindo a sua formação, por exemplo por seqüestrar o 

ânion superóxido (QI et al., 2005a). A reatividade do ânion superóxido é muito baixa e seus 

efeitos biológicos estão associados ao seu efeito indireto na produção do mais reativo dos 

ROS, o radical hidroxila (VALKO et al., 2007). Portanto, sequestrando-se o ânion 

superóxido, indiretamente evita-se os danos ocasionados pelo radical hidroxila. 

A atividade sequestradora do ânion superóxido foi tanto detectada no extrato bruto 

como também em todas as frações polissacarídicas, em especial CC-1.2, que apresentou uma 

atividade maior até que a do próprio extrato bruto e semelhante ao controle positivo, o ácido 

gálico, indicando que a fucana presente nesta fração possui um grande potencial em prevenir 

os danos causados pelo radical hidroxila, por ser capaz de sequestrar um de seus precursores, 

o ânion superóxido. 
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A capacidade de sequestrar o ânion superóxido está muito relacionada com a presença 

de cargas na estrutura do polissacarídeo. Estudos com heteroxilanas neutras que não possuíam 

essa atividade mostraram que quando estes polímeros eram ligados covalentemente a sulfato 

ou selênio, passavam a apresentar capacidade de sequestrar o ânion superóxido (CAO; 

IKEDA, 2009). De fato, fucanas da alga marinha marrom Laminaria japonica (ZHAO et al., 

2008) e ulvanas sulfatadas da alga verde Ulva pertusa (QI et al., 2005a) têm uma atividade 

sequestradora de radical superóxido maior do que a apresentada pela vitamina C. Estes dois 

trabalhos afirmaram que a habilidade de sequestro desses radicais depende do conteúdo de 

sulfato presente na estrutura dos polissacarídeos, propondo que polissacarídeos altamente 

sulfatados têm maior capacidade sequestradora do que os polissacarídeos menos sulfatados. 

Além disso, quando quitosanas (amino polissacarídeos) foram sulfatadas, exibiram maior 

atividade sequestradora em comparação ao composto original (YAN-CHUN; RONG-LIANG, 

1991). 

Alguns antioxidantes inibem a interação entre metais de transição e lipídeos pela sua 

interação com íons de ferro, por impedimento estérico ou levando a formação de complexos 

insolúveis. Além disso, íons de metais de transição também podem reagir com H2O2 gerando 

o temível radical hidroxila (VALKO et al., 2007). Os resultados encontrados com os 

polissacarídeos sulfatados de C. cervicornis levaram a observação de que as fucanas desta 

alga possuem capacidade de quelar íons de ferro de forma dose dependente, com exceção de 

CC-0.3. Além disso, os valores de quelação obtidos são superiores aos descritos para os 

polissacarídeos sulfatados da alga Laminaria japonica (WANG et al., 2008), de 

polissacarídeos sulfatados extraídos da alga Ulva pertusa, com baixo peso molecular (QI et 

al., 2005b), de derivados sulfatados quimicamente dos mesmos polissacarídeos de Ulva 

pertusa (QI et al., 2005a), além daqueles obtidos com extratos ricos em polissacarídeos 

sulfatados das algas Dictyopteris delicatula, Dictyota menstrualis, Sargassum filipendula, 

Spatoglossum schroederi, Gracilaria caudata, Caulerpa cupressoides e Codium 

isthmocladum (COSTA et al., 2010). Esse resultado é bastante significativo visto que a 

capacidade de quelação de íons de ferro é uma característica extremamente importante para a 

utilização de compostos com finalidade antioxidante, já que o potencial de inibir a reação de 

Fenton (onde ocorre a participação do íons ferro na formação de radicais hidroxila) expõe 

uma característica de um antioxidante preventivo, ou seja, que inibe a formação de espécies 

reativas (SOMOGYI, 2007). 

Uma revisão atual da literatura leva a conclusão que o conteúdo de sulfato influencia a 

capacidade antioxidante dos polissacarídeos sulfatados de algas marinhas (HU et al., 2010, QI 
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et al., 2005a). Entretanto quando se tentou identificar uma correlação entre as atividades 

observadas para as fucanas obtidas neste trabalho e seu conteúdo de sulfato esta não pôde ser 

identificada. O que mostra que só o teor de sulfato em um polissacarídeo sulfatado não basta 

para que este apresente uma boa atividade antioxidante, é preciso que os grupos sulfatos 

tenham uma distribuição e posicionamento ao longo da cadeia polissacarídica, de forma 

correta. Espera-se que estudos estruturais futuros das fucanas de C. cervicornis, em especial 

de CC-0.7 e CC-1.2 possam esclarecer melhor esta correlação entre estrutura e atividades 

analisadas aqui. 

Existem abundantes evidências de que os ROS estão envolvidos na patogênese de 

várias desordens e doenças tais como diabetes, aterosclerose e outras complicações 

vasculares, e que o uso de diversos antioxidantes inibem ou retardam estes eventos 

(KANETO et al., 2010). Além disso, compostos anticoagulantes também são utilizados no 

tratamento destas mesmas doenças. Neste trabalho, várias heterofucanas obtidas da alga C. 

cervicornis com propriedades antioxidante e anticoagulante foram descritas e estudos mais 

aprofundados podem servir para que estes potenciais compostos multipotentes possam vir a 

ser utilizados como fármacos anticoagulante/antioxidante. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 Obteve-se três extratos brutos, ricos em polissacarídeos sulfatados de três macroalgas 

marinhas da ordem Dictyotales (Canistrocarpus cervicornis, Dictyota mertensii e 

Dictyopteris delicatula); 

 

 Os extratos brutos apresentaram atividade anticoagulante e antioxidante apreciável, 

com maior destaque para aquele obtido a partir de Canistrocarpus cervicornis. 

 

 Obteve-se seis frações polissacarídicas da alga Canistrocarpus cervicornis que foram 

nomeadas como CC-0.3, CC-0.5, CC-0.7, CC-1.0, CC-1.2 e CC-2.0.  

 

 Os dados da composição monossacarídica das frações polissacarídicas, indicaram que 

a alga Canistrocarpus cervicornis sintetiza um complexo sistema de polissacarídeos 

sulfatados formado por glucuronofucanas, encontradas em CC-0.3, CC-0.5, CC-0.7 e 

CC-1.0, e glucuronogalactofucanas, encontradas em CC-1.2 e CC-2.0. 

 

 As frações CC-0.3, CC-0.5, CC-0.7 e CC-1.0 foram capazes de dobrar o aPPT com 

apenas 0,1 mg/mL de plasma, um resultado similar ao obtido pela Clexane
®
. Além 

disso, CC-0.7 e CC-1.0 apresentaram as mais proeminentes atividades 

anticoagulantes.  

 

 Todas as frações apresentaram apreciável capacidade antioxidante total, boa eficiência 

em sequestrar o ânion superóxido (exceto CC-1.0) e excelente competência em 

quelar íons de ferro (exceto CC-0.3). 

 

 Com tão expressivas e concomitantes atividades antioxidante e anticoagulante, estas 

heterofucanas, principalmente CC-0.7 e CC-1.2, foram identificadas como 

promissores fármacos multipotentes. 
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