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Resumo 

O Fillo Mollusca é um dos maiores e mais diversos filos do reino animal, 

sendo encontrados nos mais diversos ambientes. Esta ampla distribuição confirma 

seu sucesso evolutivo, pois apresentam uma grande capacidade adaptativa, 

reprodutiva e de defesa contra predadores e microrganismos patógenos. 

Desenvolveram um sistema de defesa altamente diversificado em relação à 

conformação, mecanismos de ação e alvo, que são os peptídeos antimicrobianos 

(PAMs). Estas moléculas apresentam uma resposta direta contra patógenos, 

apresentam baixa toxicidade celular para os indivíduos que o produz e servem como 

base para encontrar novas substâncias mais eficazes e eficientes contra os 

microrganismos resistentes. No entanto, existem numerosos trabalhos que 

descrevem o potencial dessas moléculas em outros grupos de animais, o qual não 

ocorre em moluscos terrestres. Neste projeto, isolamos e caracterizamos moléculas 

bioativas do muco de lesmas da espécie Limacus flavus. Com base nos resultados 

obtidos pelos ensaios, o muco, quando tratado com dimetilsulfoxido (DMSO) 

apresenta um perfil não hemolítico e potencial antimicrobiano contra Escherichia coli 

SBS363 e Aspergyllus niger. Uma característica notável dessa amostra é a 

capacidade de inibição da esporulação do A. niger, permitindo o seu crescimento 

micelar; ou seja, permite o crescimento do fungo, mas não a sua reprodução. 

Quando o muco é analisado sem o DMSO, identificamos a fração FR 47 que 

apresentou similaridade com a região C terminal da Lectina 2 da própria espécie e 

massa molecular similar a sequência RQ TTTHTASPTS TVMKIKSID, também 

observamos que algumas frações deste muco apresentaram atividade 

antimicrobiana com organismos diversos (Escherichia coli SBS363, Micrococcus 

luteus A270, Micrococcus luteus BR2 e Candida albicans MDM8). 

Concomitantemente, isolamos 19 frações do extrato total das lesmas com potencial 

antimicrobiano contra M. luteus A270. Esses dados permitem maior esclarecimento 

em relação às moléculas bioativas presentes nas lesmas e seu modo de defesa 

perante aos diversos patógenos nos ambientes em que vivem. 

 

Palavras chave: Moléculas bioativas, Lesma, Muco, Limacus flavus 



 
 

Abstract 

 

 The Phylum Mollusca is one of the largest and most diverse phyla of 

the animal kingdom, being found in the most diverse environments. This wide 

distribution confirms its evolutionary success, since they present a great 

adaptive, reproductive and defense capacity against predators and pathogenic 

microorganisms. They have developed a highly diversified defense system in 

relation to the conformation, mechanisms of action and target, which are the 

antimicrobial peptides (PAMs). These molecules have a direct response against 

pathogens, present low cellular toxicity to the individuals that produce it and 

serve as a basis for finding new, more effective and efficient substances against 

resistant microorganisms. However, there are numerous papers describing the 

potential of these molecules in other groups of animals, which does not occur in 

terrestrial mollusk. In this project, we isolate and characterize bioactive mucus 

molecules from slugs of the Limacus flavus species. On the basis of the results 

obtained by the assays, mucus, when treated with dimethylsulfoxide (DMSO) 

has a non-hemolytic profile and antimicrobial potential against Escherichia coli 

SBS363 and Aspergyllus niger. A notable feature of this sample is the ability to 

inhibit sporulation of A. niger, allowing its micellar growth; that is, it allows the 

growth of the fungus, but not its reproduction. When the mucus is analyzed 

without DMSO, we identified the fraction FR 47 that showed similarity with the 

C-terminal region of Lectin 2 of the species itself and molecular mass similar to 

the sequence RQ TTTHTASPTS TVMKIKSID, also observed that some 

fractions of this mucus presented antimicrobial activity with organisms 

(Escherichia coli SBS363, Micrococcus luteus A270, Micrococcus luteus BR2 

and Candida albicans MDM8). Concomitantly, we isolated 19 fractions of the 

total extract of the slugs with antimicrobial potential against M. luteus A270. 

These data allow greater clarification regarding the bioactive molecules present 

in the slugs and their way of defense against the different pathogens in the 

environments in which they live. 

 

 

Key words: Bioactive molecules, Slug, Mucus, Limacus flavus
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1. INTRODUÇÃO 

O Filo Mollusca representa um dos maiores e mais diversos filos do 

reino animal, perfazendo um total de mais de 60 mil espécies, sendo 

amplamente distribuídos nos ecossistemas. Tal distribuição, entre ambientes 

marinhos, terrestres e em águas doces, confirma seu sucesso evolutivo, pois 

apresenta uma grande capacidade adaptativa, reprodutiva e de defesa contra 

predadores e microrganismos patógenos.  

O filo surgiu no período Cambriano, sofrendo poucas alterações durante 

o curso da evolução, o qual sugere que os moluscos desenvolveram um 

sistema imunológico eficiente para sobreviverem em ambientes enriquecidos 

com microrganismos patógenos, como fungos, vírus e bactérias (Egorov et al., 

2005; Izadpanah et al., 2005; Zhong et al., 2013, Dos Santos, 2016).  

Um dos mecanismos de defesa que permitiu a expansão desses 

indivíduos em grande parte dos ecossistemas é a produção de uma secreção 

mucosa. Além de facilitar a locomoção (Landauer et al., 1981), a reprodução 

(Deyrup-Olsen et al., 1982), a minimizar a dessecação corporal (Iguchi et al., 

1982; Kubota et al., 1985; Li et al., 2007), também permitiu que os danos 

físicos, sejam lesões mecânicas, quanto substâncias nocivas (Toledo-Piza, 

2007; Toledo-Piza, 2012), fossem minimizados. 

Os moluscos, ao contrário dos vertebrados que apresentam um sistema 

imunológico inato e adaptativo, não apresentam a produção de células 

altamente específicas (imunoglobulinas) e nem células de memória. Tais 

atributos permitem que os vertebrados apresentem uma ação específica contra 

os microrganismos invasores e uma resposta mais eficaz e rápida em um 

segundo contato com o patógeno (Abbas et al., 2015). Desta forma, o sistema 

imunológico dos moluscos é caracterizado somente pela resposta imune inata, 

a qual se apoia em complexas reações humorais e celulares coordenadas 

(Parkin et al. e Warrington et al., 2001), com a finalidade de eliminação de 

microrganismos invasores. As reações celulares podem envolver eventos de 

fagocitose, encapsulação e/ou formação de nódulos, enquanto as reações 

humorais são responsáveis pela melanização, a coagulação da hemolinfa e a 

síntese e/ou liberação de peptídeos antimicrobianos (PAMs) (Fukuzawa et al., 

2008).  
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Nas reações celulares, os principais carreadores são os hemócitos, 

células circundantes da hemolinfa, e atuam de diversas maneiras. As bactérias, 

quando em contato com essas células, por exemplo, podem ser fagocitadas e 

mortas (Greenberg et al., 2002), diferentemente quando o número desses 

patógenos é maior ou quando o organismo é um parasita, os hemócitos 

formam cápsulas ou nódulos em torno destes, provocando a morte por asfixia 

ou pela liberação de toxinas. Essas células, em contato com componentes da 

parede ou membrana de microrganismos, liberam rapidamente substâncias 

tóxicas, as quais podem ser fatores de coagulação, inibidores de proteases, 

lectinas e proteínas antimicrobianas (Soderhall et al., 1998).  

Frequentemente pode ocorrer a melanização desses nódulos e/ou 

cápsulas quando ocorre o isolamento de parasitas. A reação de melanização, a 

qual é comum em relação à invasão de parasitas em invertebrados, 

principalmente em artrópodes, ocorre devido a atividade da enzima 

fenoloxidade. Tal composto integra o sistema de proteases, que são proteínas 

de reconhecimento e inibição de proteases, chamado de sistema ativador da 

pró-fenoloxidade. Tal sistema possui um mecanismo onde uma pró-enzima 

(profenoloxidade) é convertida em fenoloxidade e catalisa a oxidação de 

compostos fenólicos presentes na hemolinfa e nas cutículas de insetos 

(Iwanaga et al. 2005). A conversão da profenolixidase para fenoloxidade ocorre 

pela clivagem de preoteases, que são ativadas por lipopolissacarideos, 

peptideoglicanos e β-1,3-D-glucano, os quais são oxidados e produzem a 

melanina. Tal composto é uma substância em gel, tóxica para os 

microrganismos invasores que, por hipóxia, resulta em morte (Soderhall et al., 

1998). 

Outro sistema de defesa semelhante à cascata de fenoloxidase é a 

cascata de coagulação.  Neste sistema, a presença de β-1,3-glicanas, 

provenientes da parede de fungos e principalmente de lipopolissacarídeos 

(LPS) da parede das bactérias Gram-negativas, provocam uma intensa 

desgranulação dos hemócitos, liberando para o plasma uma série de fatores 

que desencadeiam uma cascata proteolítica, que culmina na formação de um 

gel de coagulação (Barracco et al. 2008), induzindo a conversão de uma 

proteína solúvel (coagulogênio) em uma proteína insolúvel (coagulina) 
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(Theopold et al. 2004), cujo principal objetivo é de limitar a infecção e eliminar o 

patógeno. 

Apesar dos moluscos não apresentarem células altamente específicas e 

nem células de memória, por meio das reações humorais e celulares, foram 

capazes de encontrar formas alternativas para combater os mais diversos 

microrganismos, tornando capazes de eliminá-los eficazmente e rapidamente, 

por meio dos peptídeos antimicrobianos. 

Atualmente, os peptídeos antimicrobianos (PAMs) estão sendo alvos de 

grande reconhecimento, uma vez que podem elucidar os mecanismos de 

defesa do sistema imunonógico de seu hospedeiro e seu funcionamento e 

contribuir para a produção de novos fármacos contra doenças infecciosas. 

Devido ao seu amplo espectro de atividade e a crescente resistência 

microbiana, o estudo e a caracterização de peptídeos antimicrobianos têm sido 

ampliados (Sathyan et al, 2012). 

 Os peptídeos antimicrobianos são, na sua maioria, moléculas anfipáticas 

e catiônicas, compostas estruturalmente por 12 a 45 resíduos de aminoácidos. 

Agem por meio de duas etapas, a primeira, seria a interação eletrostática entre 

o peptídeo carregado positivamente e componentes da membrana, carregados 

negativamente, de bactérias e microrganismos; posteriormente, a segunda, a 

interação entre a porção apolar da membrana (neutra) das células e os 

resíduos  dos PAMs (Bechinger,2004). Destas interações, podem haver a 

formação de três modelos que levam à permeabilização das membranas: o 

modelo barril-estável, o modelo carpete ou a formação de poro toroidal 

(Pasupuleti et al.,2012, Wimley, 2017) (Figura 1).  

No modelo barril-estável (barrel-stave model), os PAMs anfipáticos (α-

hélices), após a interação eletrostática com a face externa da membrana 

bacteriana, formam poros do tipo barril, em que a porção apolar do peptídeo 

interage com a porção hidrofóbica do fosfolipídio da membrana e a região 

hidrofílica do peptídeo permanece voltada para dentro do poro, permitindo que 

o vazamento do conteúdo intracelular, por meio deste poro, culmina na morte 

celular, sendo um exemplo deste tipo a alameticina. (Brogden, 2005 e Wu et al, 

2010). 

No segundo modelo, o poro toroidal, é formado após a interação com os 

fosfolipídios da membrana. Os peptídeos se agregam, juntamente com 



17 
 

moléculas de água, formando canais transmembrânicos temporários, 

permitindo a passagem de íons e moléculas com altas massas moleculares. 

Peptídeos como magaininas, protegrinas e melitinas são exemplos deste tipo 

de modelo (Brogden, 2005; Li et al. 2012). 

E no último modelo, o carpete, a membrana da bactéria é coberta 

totalmente pelo peptídeo. Uma vez que os peptídeos são concentrados na 

membrana, esta por sua vez, é danificada, desintegrando a sua estrutura e 

formando micelas, de modo similar ao detergente, levando à morte da bactéria, 

sendo a ovispirina é um exemplo deste tipo de modelo (Brogden, 2005; Jean-

François 2008). 

.  

 

Figura 1 - Mecanismos de ação descritos em PAMs na membrana 
celular. Esquema representativo de interações entre peptídeos antimicrobianos 
e membrana celular, Modelo barril-estável (A). Modelo poro toroidal (B). Modelo 

carpete (C) (Wimley, 2017). 

 

Os PAMs, além da ação em membranas, podem apresentar diferentes 

tipos de ação intracelular em uma célula, dependendo de suas características 

físico-estruturais, pode ligar-se a moléculas de DNA e/ou RNA impedindo os 

processos de replicação, transcrição, tradução e a síntese de proteínas; podem 

ativar vias tendo em vista a autólise celular, inibe a síntese da parede e da 

formação do septo celular e a atividade de enzimas intracelulares. 

Notoriamente, os moluscos possuem mais de 62 mil espécies vivas 

identificadas, são os invertebrados mais familiares e evidentes, pois incluem 

espécies de mariscos, ostras, mexilhões, polvo, caramujos e lesmas. São 

predominante marinhos, mas podem ser encontrados em água doce e em 
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ambiente terrestre. Uma das principais características deste grupo é a 

superfície corporal mole e úmida, no qual possui um epitélio capaz de produzir 

uma secreção mucosa. Nota-se que existem duas regiões capazes de produzir 

a substância mucosa, a região dorsal, o qual produz um muco menos viscoso, 

e a região podal, que é mais viscoso. Sua coloração e composição são 

diferentes, visto que um é secretado diferentemente do outro. O muco dorsal e 

podal são separados por um muco levemente ácido, secretado pelas células no 

sulco parapodial, uma região entre a porção basal e dorsal do corpo 

(Barker,2001).  

Os inúmeros estudos relacionados às moléculas bioativas foram 

realizados com moluscos marinhos. Foram encontrados peptídeos 

antimicrobianos do muco da lesma gigante Achatina fulica  (Kubota et al, 1985), 

da massa dos ovos e da tinta roxa da lebre-do-mar Aplysia kurodai (Kamiya et 

al. 1984) e da parede corporal da lebre-do-mar Dolabella auricularia (Lijima et 

al, 2003). Estudos mais extensos com mexilhões das espécies Mytilus 

edulis (Bulet et al, 1996) e Mytilus galloprovincialis (Mitta et al, 1999) foram 

realizados, os quais identificaram diversos peptídeos que possuem ação 

antimicrobiana e antifúngica: defensina A, mitilina-A, mitilina-B, militila-G1 e a 

miticina-B. 

Anderson et al. (2001), a partir do plasma de bivalves, como as ostras da 

espécie Crassostrea virginica e mexilhões das espécies Mytilus edulis e 

Geukensia demissa, identificou moléculas bioativas com potencial 

antimicrobiano. As três espécies apresentaram atividade positiva contra a 

bactéria de Bacillus megaterium, porém para o protozoário da espécie 

Perkinsus marinus, apenas C. virginica e M. edulis tiveram atividade. 

Com relação a moluscos terrestres, Otsuka-Fuchino et al. (1992) isolaram o 

muco da lesma gigante africana, Achatina fulica, e puderam constatar que a 

substância coletada, a mitimacina, era na maior parte proteica, tendo 

resultados positivos de atividade antibacteriana contra bactérias de Escherichia 

coli e Staphylococcus aureus. Ainda em sua pesquisa, puderam constatar que 

as lesmas sempre secretam o muco independentemente se há algum estímulo, 

seja físico ou químico. 

Iguchi et al.(1982) e Kubota et al.(1985) realizaram os experimentos com 

a mesma espécie de lesma que Otsuka-Fuchino et al. (1992), entretanto 
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confirmaram que os PAMs apresentaram resultados positivos para diferentes 

organismos, como bactérias Gram-positivas de  Bacillus subtulis e 

Staphilococcus aureus e, bactérias  Gram-negativas de Escherichia coli e 

Pseudomonas aeruginosa. Já Zhong et al (2013), confirmou atividade, além 

das espécies citadas, em Bacillus megaherium, Bacillus pyocyaneus, Bacillus 

dysenteriae, Klebsiella peneumoniae e leveduras de Candida albicans.  

Toledo-Piza (2007) estudou os efeitos do muco da lesma terrestre P. 

boraceiensis e não constatou efeito antimicrobiano, sendo testados contra 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa (bactéria 

termotolerante), entretanto, Araujo (2005) confirmou que duas frações do muco 

do mesmo indivíduo estudado, foram capazes de inibir o crescimento de P. 

aeruginosa, C albicans, e M. luteus. 

Ao contrário dos países do ocidente que estão iniciando suas pesquisas 

em relação ao uso de extratos advindos de animais, países do oriente, como 

Japão, Coréia do Sul, China e Tailândia, já vem produzindo produtos estéticos 

e métodos de embelezamento com muco de caracóis e lesmas. Empresas 

como La’dor Eco Professional, Coni Beauty, Seoul Ceuticals, Dr. Jart, Tony 

Moly, Petitfée, COSRX, Missha, Ameizii, Mizon, Dr. Douxi, Nevada, Elensilia, 

Dewtree e ElishaCoy são algumas empresas e clínicas médicas que adotaram 

o uso de produtos com biocompostos de moluscos terrestres. Tais produtos 

oferecem o potencial de clareamento, cicatrização, diminuição de poros e 

vermelhidão, aumento da elasticidade e hidratação. Na área de healthcare, a 

equipe do Prof. Dr. Li, da Universidade McGill (Canadá) formulou uma cola 

cirúrgica com a origem de muco de lesmas da espécie Arion subfuscus (LI, J. 

et al., 2017). 

A Familia Limacidae é composta por grandes lesmas terrestres 

hermafroditas que não apresentam conchas, provenientes da Europa, Ásia e 

África (Thome et al; 2006). São representadas por 12 gêneros, abrangendo 

uma ampla distribuição geográfica, encontradas desde o Japão, Américas, 

África do Sul e Austrália, sendo considerada uma espécie invasora e exótica 

(Thomé et a.; 2006,  Mc Donnell et al; 2009) . Inseridos no gênero de Limacus, 

está a espécie Limacus flavus (Linnaeus, 1758), ou também chamada de Limax 

flavus, que é a única espécie invasora do Brasil. São lesmas com comprimento 

de até 10 cm, com manchas esverdeadas nítidas, tentáculos azulados (Larraz 
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et al., 1993), corpo cinza amarelado (Castillejo et al., 1996; Mc Donnell et al., 

2009) e seu muco corporal é amarelado e espesso e o podal é incolor e 

aquoso. 

Essa espécie, no Brasil, é considerada exótica e invasora (Europa, 

África e Ásia). É uma espécie considerada devastadora de plantações de 

hortaliças principalmente. Também é vetor intermediário dos nematóides 

Angiostrongylus costaricensis (Agudo-Padrón et al.,2015), Angiostoma 

spiridonovi, Aelurostrongylus abstrusus, Cystocaulus ocreatus, Muellerius 

capillaris, Pellioditis hermafrodita, Pellioditis tawfiki (SUDHAUS, W., 2018), 

Troglostrongylus brevior,  além de larvas do nematoide da família Mermithidae 

(Thiengo, et al, 1995), principalmente nas regiões de Santa Catarina e São 

Paulo. Tendo em vista tal perspectiva, poder-se-ia utilizar de tal espécie para 

realizar pesquisas em torno de moléculas bioativas e auxiliar as pesquisas 

médicas. 

O primeiro estudo com Limacus flavus foi realizado por Miller (1982), 

onde foi isolada uma molécula bioativa específica de ácido siálico, chamada 

lectina. A partir deste estudo, Barky et al, (1991) realizou um estudo 

relacionando peptídeos antimicrobianos de Triticum vulgaris e Limacus flavus 

contra bactéria Clostridium botulinum e bacilo Clostridium tetaniI e identificou 

os efeitos positivos da lectina no cérebro de ratos. 

Com relação às moléculas bioativas do muco de Limacus flavus, não 

existem estudos em relação ao seu poder antifúngico, antiviral e antibacteriano, 

representando uma perda de informações e aplicações do potencial que tais 

moléculas poderiam ser aplicadas. 

Uma vez isolados e caracterizados, as moléculas bioativas ou peptídeos 

antimicrobianos, podem ser comparados com moléculas depositadas em 

bancos de dados e sintetizados para serem testados contra diversos 

microrganismos patógenos e identificar seu potencial. Potencial este, que seja 

mais eficaz e mais eficiente contra os vírus, fungos e bactérias que estão 

presentes no ambiente em que vivemos e que estão cada vez mais resistentes. 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1. Gerais 
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O presente trabalho tem como objetivo identificar, isolar e avaliar o 

potencial contra microrganismos patógenos das moléculas bioativas do muco 

de lesmas da espécie Limacus flavus. 

 

1.2. Específicos  

 Isolar moléculas bioativas que apresentem atividade antimicrobiana no 

muco das lesmas por cromatografia líquida; 

 Realizar bioensaios para determinar o potencial antibacteriano, contra 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, e o potencial antifúngico, 

contra fungos e leveduras; 

 Analisar a(s) molécula(s) utilizando o gel de poliacrilamida e 

espectrômetro de massas; 

 Obter a sequência primária do(s) peptídeo(s) por sequenciamento “de 

novo”; 

 Analisar a(s) sequência(s) obtida(s) por bioinformática, utilizando banco 

de dados. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Animais  

Os espécimes da lesma de Limacus flavus (Figura 2) são provenientes 

da coleta manual e busca ativa no perímetro urbano, principalmente na cidade 

de São Paulo e Grande São Paulo. As lesmas foram mantidas em cativeiro no 

biotério do Laboratório Especial de Toxinologia Aplicada (LETA) do Instituto 

Butantan. Os indivíduos foram acondicionados em viveiros de plástico, com 

tampa adaptada com tela, em ambiente de laboratório livre de poluição com 

controle de temperatura a ±24ºC e 85% de umidade relativa do ar.  Os animais 

foram alimentados, majoritariamente, por hortaliças-folhosas (alface e couve-

manteiga) e ração de cobaia (Presence) e a higienização dos viveiros foi 

realizada a cada dois dias. 
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Figura 2 - Espécime da lesma Limacus flavus. 

 

2.2. Processo de Obtenção  

2.2.1. Muco 

Os espécimes da lesma de L. flavus foram estimulados por processos 

mecânicos que não causaram danos e nem mortes. A eliminação do muco se 

deu por estimulação através de choque térmico, onde os indivíduos foram 

submersos em um recipiente contendo água ultrapura gelada. Posteriormente, 

o muco foi obtido por meio da raspagem corporal com o auxílio de uma 

espátula de madeiral e armazenado em um recipiente estéril. O material foi 

submetido à liofilização (Thermo® SuperModulyo® freeze dryer) e armazenado 

em freezer, a -80ºC, até o momento do uso. 

 

2.2.2. Extrato Total 

Os animais mortos foram congelados a uma temperatura de -80ºC, 

macerados com o auxílio de um almofariz e pilão (Figura 3), ambos de 

cerâmica, na presença de gelo seco e/ou nitrogênio líquido, até o resíduo se 

tornar pó. Foi armazenado em um recipiente estéril e mantido em freezer, em 

temperatura constante de -80ºC, até o momento do uso. 
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Figura 3 - Maceração corporal de espécimes de lesma de Limacus 
flavus. 

 

2.3. Pré-fracionamento (primeira etapa de fracionamento) 

Nessa etapa foi realizada primeiramente uma extração ácida com ácido 

acético 2 mol/L por 30 min em banho de gelo com agitação, auxiliado por uma 

barra magnética. Em seguida, o sobrenadante foi transferido para tubos de 

centrifugação de 50 mL estéreis e centrifugados (Centrifuge 5810R Eppendorf 

® Instruments, Inc.), por 30 min, a 3,100 x g, a 4ºC. O sobrenadante resultante 

da centrifugação foi submetido a um pré-fracionamento, com dois cartuchos de 

Sep-Pak C18 12 cc Vac Cartridge 2 g (Waters Associates®) ligados em série 

(Figura 4), equilibrados com água acidificada (TFA 0,05%). O extrato ácido 

submetido à Sep-Pak resultou em duas frações, uma hidrofílica e uma 

hidrofóbica (eluída a 80% ACN/TFA). O material hidrofóbico foi concentrado em 

centrífuga a vácuo (Savant Instrument Inc®), posteriormente foi reconstituído 

em água ultrapura acidificada (TFA 0,05%). 



24 
 

 

Figura 4 - Primeira etapa de fracionamento com dois cartuchos Sep-
pak C18 12 cc Vac Cartridge 2 g (Waters Associates®) ligados em série. 

 

2.4. Fracionamento  

2.4.1. Cromatografia líquida de alta eficiência  

2.4.1.1. CLAE-FR com coluna ODS preparativa 

Foram adicionados 5 mL de DMSO 10%  no muco de 80% de ACN 

liofilizado e centrifugado (Centrifuge5804R Eppendorf ® Instruments, Inc.) por 5 

min, a 1400 x g e 4 ºC. Foi aplicado em um sistema preparativo UFLC 

Shimadzu® Prominence, com coluna de fase reversa Shim-pack XR-ODS 

semipreparativa (3.0 mm i.d. 75 mm) , utilizando-se um gradiente de 0% a 80% 

de acetonitrila (B), durante 60 min, com fluxo de 8 mL/min (A= TFA 0,1%; B= 

ACN100%/TFA 0,1%). A absorbância do efluente foi monitorada em um 

comprimento de onda de 225 nm. As frações foram coletadas manualmente e 

mantidas em refrigeração a -80 ºC até o momento do uso. 

2.4.1.2. CLAE-FR com coluna ODS analítica 

Nesta etapa de fracionamento as amostras do processo acima que não 

se apresentaram homogêneas, foram submetidas a uma terceira etapa de 

fracionamento empregando-se uma coluna de fase reversa ODS analítica 

acoplada ao cromatógrafo analítico Shimadzu® UFLC-Prominence. O gradiente 

foi determinado conforme o tempo de retenção da fração-alvo. O tempo de 
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duração da cromatografia foi de 60 min, com fluxo de 1,0 mL/min (A= TFA 

0,05%; B= ACN100%/TFA 0,05%) e a absorbância do efluente foi monitorada a 

um comprimento de onda de 225 nm . As frações foram coletadas 

manualmente e mantidas em refrigeração a -80 ºC até o momento do uso. 

 

2.4.1.3. CLAE-FR coluna semipreparativa Júpiter 

A cromatografia foi realizada utilizando-se um cromatógrafo analítico da 

Shimadzu® UFLC-Prominence e coluna de fase reversa semipreparativa 

Júpiter C18 (Phenomenex®) (10 µm; 300 Å; 10 mm x 250 mm), onde a eluição 

foi realizada utilizando-se um gradiente de concentração de 0% a 80% de 

acetonitrila acidificada (ACN/TFA 0,05%), por 60 min, em um fluxo de 1,5 

mL/min, e absorbância monitorada a 225 nm. As frações foram coletadas 

manualmente em microtubos e mantidas em refrigeração a -80 ºC até o 

momento do uso.  

 

2.4.1.4. CLAE-FR com coluna analítica Júpiter 

Nesta etapa de fracionamento as amostras que não se apresentaram 

homogêneas, foram submetidas a uma terceira etapa de fracionamento 

empregando-se uma coluna de fase reversa analítica Júpiter C18 

(Phenomenex®), acoplada ao cromatógrafo Shimadzu® UFLC-Prominence. O 

gradiente foi determinado conforme o tempo de retenção da fração-alvo. O 

tempo de duração da cromatografia foi de 60 min, com fluxo de 1,0 mL/min (A= 

TFA 0,05%; B= ACN100%/TFA 0,05%) e a absorbância do efluente será 

monitorada a um comprimento de onda de 225 nm . As frações foram coletadas 

manualmente e mantidas em refrigeração a -80 ºC até o momento do uso. 

 

2.4.1.5. CLAE por Gel Filtração (exclusão por tamanho) 

As amostras foram centrifugadas a vácuo (Savant Instrument Inc®), 

reconstituídas em água ultrapura e aplicadas ao cromatógrafo FPLC AKTA 

Basic Amersham BioSciences GE®, com a coluna Superdex® Peptide HR 

10/30 (300 x 10 mm I.D.); sob condição isocrática de acetato de amônio 50 mM 

em um fluxo de 0,5 mL/min. As frações correspondentes aos picos foram 

coletadas manualmente, centrifugadas a vácuo (Savant Instrument Inc®), 

reconstituídas em 1 mL de água ultrapura  e mantidas em refrigeração a -80 ºC 
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até o momento do uso. Este processo foi empregado apenas nas frações 

selecionadas do muco não tratado com DMSO. 

 

3. BIOENSAIOS 

3.1. Cepas Microbianas 

Foram utilizadas cepas de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, 

fungos filamentosos e leveduras (Tabela 1), obtidas da coleção de 

microrganismos do Laboratório Especial de Toxinologia Aplicada (LETA) do 

Instituto Butantan (São Paulo, Brasil). As bactérias se encontravam em fase 

logarítmica de crescimento (107 células por mL) e a levedura, 108 células por 

mL.  

 

Tabela 1 - Cepas dos microrganismos utilizados nesse estudo. 

Microorganismo Tipo Cepa 

Escherichia coli Bactéria Gram-negativa ATCC 25922 

Escherichia coli Bactéria Gram-negativa SBS 363 

Micrococcus luteus Bactéria Gram-positiva A270 

Micrococcus luteus 
Bactéria Resistente Gram-

positiva 

BR2 restistente Ac. 

Nadilixico 

Candida albicans Levedura MDM8 

Aspergyllus niger Fungo isolado de pão 

 

3.2. Ensaio de Inibição de Crescimento em Meio Líquido 

Para verificar a atividade antimicrobiana das frações, realizamos o 

ensaio de inibição de crescimento em meio líquido conforme Bulet et al. (1993). 

Os ensaios foram realizados em placas estéreis de 96 poços com uma alíquota 

de 20 µL de cada fração e 80 µL contendo os inóculos em seu meio de cultivo 

e em fase logarítmica de crescimento, com uma concentração final de 104  

células/mL de leveduras ou 103 células/mL de bactérias em cada poço.  

As leveduras e os fungos filamentosos foram ressuspensos em meio de 

cultura contento dextrose de batata (1/2 PDB – DifcoTM, Houston, EUA; half 

strength ) na concentração 12 g/L e para as bactérias Gram-positivas e Gram-

negativas  foram ressuspensas em meio pobre em nutrientes (PB – peptona 10 
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g/L; NaCL 5 g/L; pH 7,4). Os poços contendo apenas o meio de cultura foram 

considerados poços de controle de contaminação do meio, poços contendo 

meio e microrganismos foram considerados controle negativo de crescimento e 

poços contendo meio e antibiótico, estreptomicina, foram o controle positivo do 

crescimento antimicrobiano. Após 18 horas sob 30 ºC e agitação constante, 

avaliamos a absorbância em um leitor de microplacas 1420 Multilabel 

Counter/Victor³ - Perkin Elmer® no comprimento de onda 595 nm. 

 

3.3. Ensaio Hemolítico 

Para a realização deste ensaio foi utilizado eritrócitos humanos (A+) de 

um doador adulto saudável. Foram coletados 10 mL de sangue, na presença 

de 3 mL de tampão citrato 0,15 M (pH 7,4), centrifugado (Centrifuge5804R 

Eppendorf ® Instruments, Inc.) por 15 min, a 800 x g e 4 ºC; o sobrenadante foi 

descartado. Foram utilizadas frações na mesma concentração que 

apresentaram atividade antimicrobiana, em triplicata, além de realizarmos 

diluição seriada a partir da concentração ativa. Em placas de 96 poços do tipo 

“U”, foram adicionados 50 µL de uma solução 3% (v/v) de eritrócitos em 

tampão fosfato-salino (PBS) (NaCl 137 mM, KCl 2,7 mM, Na2HPO4 10 mM, 

KH2PO4 1,76 mM; pH 7,4), 40 µL de PBS e 10 µL da amostra, resultando em 

um volume final de 100 µL, e incubadas por 3 hs, em temperatura constante de 

37 ºC. Após o período, o sobrenadante foi transferido para uma microplaca de 

fundo “chato” (placa de 96 poços). A hemólise foi determinada pela leitura de 

absorbância a 414 nm, em um leitor de placas Victor® (1420 Miltilabel 

Counter/Victor³ - Perkin Elmer). O controle positivo para hemólise foi o Triton X-

100 0,05% e controle negativo, PBS. O valor da absorbância foi determinado 

pela média da duplicata. A porcentagem de hemólise da amostra foi calculada 

pela fórmula: 
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% hemólise = Abs (405nm) da solução do peptídeo – Abs (405nm) em PBS 

Abs (405nm) em Triton 0,1% - Abs (405nm) em PBS 

 

4. CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA 

4.1. Dosagem Proteica 

Utilizando um espectrofotômetro modelo NanoDrop 2000 (Thermo Fisher 

Scientific Inc.) e/ou NanoVue Plus™ (Biochrom; Harvard Bioscience Inc.) de 

espectro completo (190 a 940 nm), com leituras de absorbância em 280 nm 

avaliamos a concentração total das amostras. 

 

4.2. Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) 

As frações foram analisadas por eletroforese em gel de poliacrilamida 

(SDS-Page) na presença ou ausência de SDS, utilizando mini-géis de 10 cm x 

10 cm x 1,5 mm em cuba Digel DGV-10. As amostras foram diluídas em um 

mesmo volume de tampão de amostra, 4 vezes concentrado (350 nM de 

Tris/HCl, 30% de glicerol, 1,2 mg de azul de bromofenol) e aplicadas em um gel 

de empilhamento 4,5% e gel de separação de 20% de poliacrilamida. 

Posteriormente foi submetida à eletroforese com corrente constante de 80 V, 

nos 30 min iniciais e 120 V, no restante do processo. 

Os géis foram corados com Coomassie Blue (45% metanol, 10% ácido 

acético, 3 mM coomassie brilliant blue R-250) e foram utilizados três 

marcadores de peso molecular padrão, SeeBlue Pre-Stained (Life 

Technologies®),  SeeBlue 2 Plus Prestained (Life Technologies®) e Marcador 

de Peso Molecular próprio contendo indicadores de 14 e 2,4 kDa. Em casos 

onde não foi possível a identificação de bandas, os géis foram corados com 

nitrato de prata seguindo o protocolo de Bassam et al. (1991) com algumas 

modificações. Os géis foram analisados no foto documentador UVITEC 

(UVITec LTD., Cambridge, UK) auxiliado pelo software UVITECH Alliance 

(UVITec LTD., Cambridge, UK). 

 

4.3. Redução, Alquilação e Tripnização 

A 10 µL das frações ativas (secas) obtidas no tratamento e 

fracionamento com DMSO foram acrescentados em 20 µL de NH4HCO2 0,4 M, 

foram adicionados 5 µL de ditiotritol (DTT) 45 mM e mantida sob incubação a 
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50 ºC por 15 min. Após o resfriamento da amostra em temperatura ambiente, 

adicionaram-se 5µL de iodocetamida (IAA) 100 mM e mantida a temperatura 

ambiente por 15 min, protegida da luz. Incorporamos 130 µL de água ultrapura 

para a diluição da uréia e 2 µL tripsina (Sigma-Aldrich, Estados Unidos), 

incubada a 37ºC por 12 horas. Para interromper a reação, foi acrescentado 160 

µL de água acidificada (TFA 0,1%). A amostra foi centrifugada a vácuo (Savant 

Instrument Inc®) e mantidas sob refrigeração até o momento do uso.  

 

4.4. Quimioeluição das Bandas do Gel  

Protocolo padronizado por nosso laboratório para extrair substâncias 

presentes nas bandas do gel de poliacrilamida (SDS-Page). Após realizar a 

coloração por Coomassie 20%, as bandas que ficaram em evidência, foram 

recortadas e transferidas para microtubos, contendo 2 mL de solução 

descorante (45% metanol, 10% ácido acético, 45% água ultrapura) overnight. 

Após o período requerido, as bandas foram transferidas para microtubos de 1,5 

mL em 250 µL de acetonitrila acidificada (ACN 80%/ TFA 0,05%), maceradas 

com o auxílio de um pistilo e foram adicionados 250 µL de acetonitrila 

acidificada (ACN 80%/TFA 0,05%). As amostras foram homogeneizadas e 

centrifugadas (Centrifuge5804R Eppendorf ® Instruments, Inc.), por 5 min a 

14000 x g. O sobrenadante foi transferido para microtubos e concentrados em 

centrifuga a vácuo (Savant Instrument Inc®) e, por fim reconstituídos em 0,5mL 

de água ultrapura. As amostras foram mantidas sob refrigeração a -20 ºC até o 

momento do uso. 

 

5. CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL 

 

5.1. Espectrometria de Massas (LC/MS) 

5.1.1. LTQ Orbitrap Velos 

As frações-alvo foram analisadas por espectrometria de massas LC-

MS/MS do tipo LTQ - Orbitrap Velos (Thermo Scientific, Estados Unidos) 

acoplado com o sistema de nanocromatografia líquida Easy-nLCII (Thermo 

Scientific, Estados Unidos). Foram utilizadas 10 µL de cada amostra em uma 

pré-coluna C18 (100 μm I.D. × 50 mm; Júpiter 10 μm, Phenomenex Inc., 

Torrance, California, United States) acoplada com uma coluna analítica C18 
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(75 μm I.D. × 100 mm; ACQUA 5 μm, Phenomenex Inc.), eluíndo-se com um 

gradiente de 0% a 40% em 35 min de solvente B (ACN 80%, TFA 0,5%) e 

solvente A (ACN 5%, TFA 0,5%) em um fluxo de 200 nL/min. A amostra foi 

eluída e eletropulverizada a 2 kV e em 200 ºC, no modo de íon positivo. Os 

espectros foram obtidos através do analisador FTMS, com varredura completa 

(MS 1), sob parâmetro de 200-2000 m/z como intervalo de varredura em 

massa, com aquisição de dados de modo dependente de dados, selecionando 

os dez íons mais intensos por varredura por fragmentação por CID ( collision 

induced dissociation). 

 

5.2. Análise Bioinfomática 

Os espectros foram coletados e analisados no software Xcalibur™ 2.2 

(Thermo  Electron,  EUA); a deconvolução dos valores de  m/z  para  a  

obtenção  das massas  moleculares  dos  peptídeos  foi  realizada  no  software 

MassAnalyser 1.03 (Amgen Inc., EUA) e Mag Tran 1.02 (Amgen Inc., EUA).  

Os dados foram avaliados sob a ferramenta Peaks Studio 8.5 (Bioinformatics 

Solutions Inc., Canadá), comparando as proteínas registradas para o grupo de 

gastrópoda no banco de dados público fornecido pelo website National Center 

for Biotechnology Information (NCBI) e Uniprot (uniprot.org). Os parâmetros 

utilizados no Peaks foram modificações fixas para carboximetil, modificações 

variáveis para oxidação e peptídeos com cargas 2+, 3+ e 4+. Outra ferramenta 

utilizada para validar se o fragmento da molécula-alvo estava presente em 

alguma molécula já descrita é o ExPASy ProtParam 

(http://web.expasy.org/protparam/) e o alinhamento com Protein BLAST 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

   

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1. Parte I: Muco 

O muco das lesmas de Limacus flavus, após a coleta por choque 

térmico, apresentava consistência elástica e com coloração translúcida-

amarelada, assim como descrito por Barker, 2001. Quando a amostra era 

separada em frações por concentração de acetonitrila, a fração de 0% ACN, a 

hidrofílica, apresentava uma coloração amarelada, ao contrário da fração de 

80% ACN, hidrofóbica, que era incolor. 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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Durante o processo de extração ácida do muco, notou-se que o pellet 

resultante era gorduroso e não se dissolvia facilmente na solução ácida. Assim, 

foi realizada uma nova solubilização com DMSO, o que possibilitou 

aparentemente um melhor rendimento na extração proteica da amostra, 

solubilizando mais material hidrofóbico. Quando o extrato ácido é aplicado no 

cromatógrafo de fase reversa, o DMSO é removido logo no início, pois é 

hidrofílico. As frações são eluídas dentro do gradiente de acetonitrila. 

 Na segunda etapa de fracionamento, identificaram-se 12 frações ativas 

(Figura 5) com a capacidade de inibição de bactéria Gram-positiva M. luteus e 

fungo filamentoso A. niger. 

 

Figura 5 - Segunda etapa de fracionamento do muco tratado com 
DMSO. Perfil cromatográfico do fracionamento por cromatografia líquida de alta 
eficiência em fase reversa usando coluna Shim-pack XR-ODS C18 preparativa 
do muco tratado com DMSO, com fluxo 8,0 mL/min, absorbância de 280 nm. 

 

Para fins de identificação, nomeamos as frações usando o nome do 

tratamento utilizado, uso de DMSO para solubilização. Desta maneira, as 

frações possuem o nome de FR DMSO. Das frações identificadas com 

potencial bioativo (Tabela 2), todas as frações obtiveram resultado positivo 

para A. niger, com exceção das frações DMSO FR 01 e DMSO FR 14, e quatro 

delas, DMSO FR 13, DMSO FR 14, DMSO FR15, DMSO FR 15 – 

apresentaram atividade parcial contra M. luteus A270. 
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Tabela 2 - Atividade antimicrobiana das frações do muco de lesma 
Limacus flavus tratado com DMSO. 

  Atividade Antimicrobiana 

Fração 
E. Coli 

SBS363 

M. luteus 

A270 

C. 

albicans 
A. niger 

DMSO FR 01 NR - NR - 

DMSO FR 03 NR - NR + 

DMSO FR 04 NR - NR + 

DMSO FR 06 NR - NR + 

DMSO FR 07 NR - NR + 

DMSO FR 09 NR - NR + 

DMSO FR 10 NR - NR + 

DMSO FR 12 NR - NR + 

DMSO FR 13 NR AP NR + 

DMSO FR 14 NR AP NR - 

DMSO FR 15 NR AP NR + 

DMSO FR 16 NR AP NR + 

         (+) atividade antimicrobiana positiva; (-) atividade antimicrobiana 

negativa;  

       (AP)atividade parcial; (NR) Não realizado. 

 

Duas frações, FR DMSO 06 e FR DMSO 07, foram selecionadas para 

um novo fracionamento (Figura 6). Ambas frações apresentaram atividade 

contra M. luteus A270, entretanto foram parcial e total, respectivamente. 
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Figura 6 - Terceira etapa do fracionamento da Fração DMSO FR06 e 
FR07. Perfil cromatográfico do fracionamento por cromatografia líquida de alta 

eficiência usando coluna Shim-pack XR-ODS C18 analítica da fração FR 
DMSO 06 (A) e coluna de fase reversa analítica do tipo Júpiter C18 da fração 

FR DMSO 07 (B), com fluxo 1,0 mL/min, absorbância de 280 nm. 

 

Com relação ao desenvolvimento do fungo A. niger, foram necessários 

28 dias (Figura 7) para o total surgimento dos esporos do organismo e sua 

formação micelar. Nos locais onde eram considerados controle, houve a 

mudança de cor, de incolor para avermelhado, crescimento de micélio e o 

surgimento de esporos; nos locais onde haviam as frações-alvo e o antibiótico, 

não houve a mudança de coloração e nem o surgimento de esporos. Apenas 

duas frações demonstraram não apresentarem atividade contra A. niger, FR 

DMSO 01 e FR DMSO 14. 

 

Figura 7 - Ensaio de inibição de crescimento em meio líquido das 
frações tratadas com DMSO sobre o fungo Aspergyllus niger. Frações 

tratadas com DMSO e aplicadas no ensaio de atividade antimicrobiana com o 
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fungo Aspergyllus niger, fotos correspondentes a 01 (A) e 28 (B) dias, 
respectivamente. 

 

Huis In’t Veld (1996) descreveu que os fungos são capazes de se 

desenvolver em uma vasta diversidade de ambientes, em diferentes 

concentrações de água, pH e temperatura. E, consequentemente, os fungos se 

reproduzem de forma ordenada, por meio de esporos, sem complicações, 

sendo um único esporo suficiente para gerar todo o organismo, conforme 

Bossolan (2002).  Desta forma, considerando o habitat que um molusco 

terrestre reside, há a implicação de possíveis doenças causadas por infecção 

de fungos. Isso não ocorre, pois, os moluscos terrestres apresentam maneiras 

capazes de combater um singelo esporo, seja através da produção do muco 

quanto pelos peptídeos antimicrobianos. 

 Adicionalmente, essas frações apresentam um perfil não hemolítico 

(Figura 8) e contém atividade biológica em baixas concentrações nos volumes 

testados (Tabela 3). Tais características são relevantes no processo para a 

criação de um novo fármaco, pois não comprometem no sistema fisiopatológico 

do ser humano nem tampouco afetam na propriedade estrutural da molécula-

alvo. 
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Figura 8 - Ensaio hemolítico das frações tratadas com DMSO. 
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Tabela 3 - Quantificação proteica das amostras tratadas com DMSO. 
Amostras quantificadas pelo NanoVue Plus™ (Biochrom; Harvard Bioscience 
Inc.) de espectro completo (190 a 940 nm), com leituras de absorbância em 
280 nm. 

 

O muco, também foi avaliado sem o tratamento com o DMSO em 

relação ao rendimento e obtenção de novas moléculas. Após a segunda etapa 

de fracionamento, obtivemos 8 frações isoladas, eluídas com uma variação na 

concentração de ACN entre 0% e 55% (Figura 9) 

 

Figura 9 - Segunda etapa de fracionamento do muco de Limacus 
flavus não tratado com DMSO. Perfil cromatográfico do fracionamento por 
cromatografia líquida de alta eficiência usando coluna de fase reversa 
semipreparativa Júpiter® C18, eluída com 80% de ACN, com fluxo 2,0 mL/min, 
absorbância de 225 nm. 

 

Todas as 8 frações identificadas apresentaram atividade antimicrobiana 

(Tabela 4), sendo que delas, apenas a fração FR01 apresentou atividade total 

Amostra µg/µL

FR03 0,79

FR04 1,46

FR06 0,58

FR07 4,54

FR09 1,64

FR10 1,23

FR12 1,38

FR13 0,86

FR15 0,37
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contra E. coli SBS363.  As demais, apenas as frações FR 07, FR 10 e FR 15 

apresentaram atividade parcial contra M. luteus A270.  

 

Tabela 4 - Atividade antimicrobiana das frações do muco de lesma 
Limacus flavus. 

  Atividade Antimicrobiana 

Fração 
E. Coli 

SBS363 

M. luteus 

A270 

C. 

albicans 
A. niger 

FR01 + + - NR 

FR07 - AP - NR 

FR10 - AP - NR 

FR15 - AP - NR 

FR27 - + - NR 

FR28 - + - NR 

FR37 - + - NR 

FR45 - + - NR 

(+) atividade antimicrobiana positiva; (-) atividade antimicrobiana 

negativa;  

     (AP) atividade parcial; (NR) Não realizado. 

 

Algumas frações foram selecionadas para serem submetidas à terceira 

etapa de fracionamento por não apresentarem homogeneidade. As frações 

FR28 e FR37 (Figura 10) foram as escolhidas. Pelo perfil cromatográfico, foram 

isoladas 2 frações da FR28, a e b, e 3 frações da FR 37, c, d e e. 
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.  

Figura 10 - Terceira etapa de fracionamento da fração FR 28 e FR 
37. Perfil cromatográfico do fracionamento por cromatografia líquida de alta 
eficiência usando coluna de fase reversa analítica do tipo Júpiter C18, com 

fluxo 1,0 mL/min e absorbância de 280 nm nas frações (A) FR 28 e (B) FR37. 

 

Todas as frações apresentaram atividade antimicrobiana total para M. 

luteus BR2 (Tabela 5). Nota-se que neste ensaio antimicrobiano foi utilizado 

uma cepa resistente ao ácido nadilíxico, sendo uma bactéria Gram-positiva M. 

luteus A270 menos resistente.  

 

Tabela 5 - Atividade antimicrobiana das frações da terceira etapa de 
fracionamento do muco de lesma Limacus flavus. 

  
Atividade 

Antimicrobiana 

Fração M. luteus BR2 

FR 28 - a + 

FR 28 - b + 

FR 37 - c + 

FR 37 - d + 

FR 37 - e + 

         (+) atividade antimicrobiana positiva 

 

Com o intuito de verificar a homogeneidade das frações coletadas na 

terceira etapa de fracionamento, realizamos uma nova cromatografia, sendo de 
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gel filtração. Juntamente a este experimento, foi possível verificar o peso 

molecular de cada fração isolada.  

Para facilitar a identificação, nomeamos as frações FR31-07, FR47-07 e 

FR47-09 como peptídeo B, peptídeo C e peptídeo E, respectivamente. Por 

meio dos valores dos pesos moleculares das moléculas padrão (Figura 11), 

como a lisozima (14000 kDa), queliferina (750 kDa) e a molécula com 332 kDa, 

pudermos obter a equação da reta e obter o coeficiente para a obtenção dos 

peptídeos em questão. Assim, obtivemos valores correspondentes aos 

peptídeos (Figura 12) B, C e E com 4,27 kDa, 10,47 kDa e 0,83 kDa, 

respectivamente, conforme a Tabela 6. 

 

 

Figura 11 - Fracionamento das moléculas padrão por cromatografia 
por exclusão de tamanho. Perfil cromatográfico do fracionamento de 

moléculas padrão por cromatografia de gel filtração usando coluna SUPERDEX 
PEPTIDE HR 10/30, com fluxo de 0,5 mL/min, absorbância 280 nm. V0 = 14000 

e Vf = 500 
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Figura 12 - Fracionamento das frações (A) FR31-07, (B) FR47-07 e 
(C) FR47-09 por cromatografia por exclusão de tamanho. Perfil 

cromatográfico do fracionamento das moléculas por cromatografia de gel 
filtração usando coluna SUPERDEX PEPTIDE HR 10/30, com fluxo de 0,5 

mL/min, absorbância 214 nm. 

 

Tabela 6 - Dados das moléculas analisadas para a obtenção da 
massa molecular. Perfil característico das moléculas obtido na cromatografia 
de gel filtração para a obtenção dos pesos moleculares dos peptídeos B, C e E. 

Molécula 

Tempo de 

Retenção 

(min) 

Log PM 

Peso 

Molecular 

(kDa) 

Lisozima 23,7 1,16 14,4 

Queliferina 51,6 -0,12 0,75 

332 57,5 -0,48 0,33 

PEP B 34,96 0,63 4,27 

PEP C 26,87 1,02 10,47 

PEP E 49,8 -0,08 0,83 

 

Anteriormente a terceira etapa de fracionamento da fração FR 47, foi 

possível analisá-la por espectrometria de massas pelo LTQ Orbitrap Velos. 

Ressalta-se que durante essa análise, a fração não estava homogênea (Figura 

13). 
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Figura 13 - Perfil cromatográfico e de íons da fração FR 47 pela 
ferramenta Xcalibur™ 2.2, respectivamente. 

 

Obtido o perfil cromatográfico, realizamos a deconvolução da fração FR 

47 pelas ferramentas Mag Tran 1.02 e MassAnalyzer 1.03 e analisamos as 

possíveis massas. Após este processo, optamos por incorporar a busca pelo 

Peaks Studio 8.5, onde foi possível avaliar a sequência proteica da fração FR 

47 com o banco de dados fornecido pelo Uniprot e NCBI. Os dados revelaram 

que a fração corresponde a 18% para ácido siálico com ligação à lectina 2, 

12% ácido siálico com ligação à lectina 1 e 13% para actina. Considerando que 

a actina é uma proteína contaminante, desconsideramos tal resultado. 

Encontramos então três fragmentos (Figura 14) na região C terminal da 

molécula de lectina 2, mas somente o último fragmento será considerado o 

peptídeo do projeto devido a massa que encontramos, o qual são 

correspondentes. Assim, levamos a crer que o peptídeo em questão é de 

origem a Lectina 2. 

 

 

Figura 14 - Fragmentos encontrados na região C terminal da 
molécula de lectina2 pela ferramenta Peaks Studio 8.5 
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As três sequências fornecidas pelo Peaks Studio 8.5 são (Figura 15): 

GFGDLR, FAEYSTFK e RQ TTTHTASPTS TVMKIKSID, com m/z 332,67, 

496,74 e 768,40, respectivamente.  

 

 

Figura 15 - Sequencias de aminoácidos obtido pela ferramenta 
Peaks Studio 8.5 da fração FR 47 no banco de dados de Gastrópoda pelo 

Uniprot. 

 

As sequências, quando comparadas com as ferramentas ExPASy 

ProtParam e Protein Blast (Figura 16) para ácido siálico ligado a lectina -sialic-

acid-binding lectin, do inglês, são provavelmente, provenientes da Lectina 2 de 

Limacus flavus, que possui peso molecular de 22609,43 Da e 199 aminoácidos.  
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Figura 16 - Sequência da Lectina 2 de Limacus flavus pelas 
ferramentas ExPASy ProtParam e Protein Blast. 

 

Comparando com os resultados obtidos pelas análises nos softwares e 

ferramentas de busca online, pode-se dizer que a fração FR 47 apresenta 

fragmentos da lectina 2, proteína esta que foi descrito por KURACHI et al. A 

fração em questão, quando avaliada perante a massa e m/z identifica-se com a 

sequência RQ TTTHTASPTS TVMKIKSID, com presença de 21 aminoácidos, 

massa de 2302,20 Da e m/z do íon +3, 768,41 Da. Realizando uma busca pelo 

Blast Protein, identificamos 100% de alinhamento com moléculas existentes no 

banco de dados fornecido pelo NCBI de Gastrópoda, o qual não possui falhas e 

com 100% de identidade reconhecida; sendo a molécula pareada, a Lectina 2 

de Limacus flavus (Figura 17). 

 

 

Figura 17 - Alinhamento da sequência com o banco de dados da Uniprot pelo 
Blast Protein. 

 

As lectinas são (glico)proteínas, de origem não imunológica, que 

possuem sítios de combinação e estão presentes em todos os organismos 

vivos (Hernández Díaz et al, 1999). São capazes de caracterizar um 

organismo, possuem o potencial de estimular a mitogênese de células imunes, 

são importantes na defesa imunológica, além de serem importantes no 
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reconhecimento e na interação de células (Sell, A. M.; Costa, C. D.; 2000). 

Miller et. Al (1982) descreveu a lectina 2, como sendo uma proteína altamente 

específica para ácido siálico. Sendo altamente usada para estudos com 

sialoproteínas de membrana celular e na purificação delas. Deste modo, a 

fração FR 47 foi capaz de apresentar partes desta lectina, sendo obtida de uma 

maneira mais acessível e sem levar a óbito os animais; podendo ser utilizada 

para estudos genéticos e para bioquímica na indústria de biofármacos. 

Quando o muco foi tratado previamente com DMSO 10% antes de ser 

analisado pela técnica de HPLC com coluna ODS preparativa, obtivemos outro 

perfil cromatográfico. Realizamos tal técnica devido à presença de um pellet 

gorduroso ao final do processo da extração ácida. A solução de DMSO 

possibilita a solubilização de mais material hidrofóbico, permitindo melhor 

rendimento na extração proteica desta amostra. Picoli et al. (2015) comprovou 

em seu ensaio que a concentração ideal para se utilizar o DMSO era em 10%, 

sendo não citotóxica para as células; Brayton, C. F. (1996) descreveu as 

propriedades desse componente, sendo altamente capaz de penetrar em 

membranas biológicas e a concentração citotóxica sistêmica do DMSO é baixa. 

Sendo assim, utilizamos esta substância nos ensaios deste projeto, uma vez 

que ela não é prejudicial aos resultados. 

Na etapa de fracionamento, identificamos 12 frações ativas (Figura 11) 

com a capacidade de inibir o crescimento de bactéria Gram-negativa M. luteus 

e fungo filamentoso A. niger. 

 

6.2. Parte II. Extrato Total 

Foram utilizados 3 espécimes de lesma (Fig. 18), sendo a média do 

tamanho corporal de 7 cm de comprimento. Os indivíduos vieram a óbito por 

vias naturais e foram imediatamente congelados em temperatura -80 ºC. Do 

macerado, o qual foi utilizado apenas 2,0 g para a realização do fracionamento, 

resultou em 15mL de extrato total para análise.  

Após o processo de pré-fracionamento, coletamos o sobrenadante 

hidrofílico, que foi eluído primeiro dos cartuchos Sep-pak, e o sobrenadante 

hidrofóbico, o qual ficou acoplado na resina destes mesmos cartuchos. Assim, 

realizamos um ensaio contra M. luteus e constatamos que a porção hidrofílica 
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apresenta concentração inibitória mínima (CIM) de 2,19 µg/mL; e a porção 

hidrofóbica – o extrato total propriamente dito – apresenta CIM de 0,34 µg/mL. 

Fizemos uma cromatografia líquida desse material com coluna analítica 

C18 Júpiter com gradiente de 0 a 80% de ACN, onde foi aplicado 1,0 mL do 

material acidificado. Obtivemos o perfil cromatográfico da Figura 18, no qual foi 

possível identificar 19 frações com atividade antimicrobiana contra o organismo 

M. luteus A270, sendo 5 delas parciais e o restante, totais; conforme Tabela 7. 

 

 

Figura 18 - Segunda etapa de fracionamento do macerado corporal 
de Limacus flavus. Perfil cromatográfico do fracionamento por cromatografia 

líquida de alta eficiência usando coluna de fase reversa analítica do tipo Júpiter 
C18 do macerado de lesmas de Limacus flavus, com fluxo de 1,0 mL/min, 

absorbância de 280 nm. 
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Tabela 7 - Atividade antimicrobiana das frações da segunda etapa 
de fracionamento do extrato total de Limacus flavus contra a bactéria 
Gram-positiva Micrococcus luteus A270. 

ExBrCP_80% Atividade 

Fração Total Parcial 

ExBrCP-F01 + - 

ExBrCP-F04 + - 

ExBrCP-F08 + - 

ExBrCP-F09 + - 

ExBrCP-F11 + - 

ExBrCP-F14 + - 

ExBrCP-F15 + - 

ExBrCP-F18 + - 

ExBrCP-F23 + - 

ExBrCP-F26 + - 

ExBrCP-F28 + - 

ExBrCP-F35 - + 

ExBrCP-F38 - + 

ExBrCP-F40 + - 

ExBrCP-F44 - + 

ExBrCP-F50 - + 

ExBrCP-F53 + - 

ExBrCP-F58 + - 

ExBrCP-F68 - + 

Com relação aos resultados dos fracionamentos do muco coletado 

comparados ao do extrato total, é evidente a quantidade de frações que 

apresentam potencial antimicrobiano deste último. É fato que não se sabe a 

origem exata destas moléculas, podendo ser do muco ou da massa visceral. 

Independentemente do local proveniente, nota-se que essas moléculas são 

bioativas. 

Através do gel de poliacrilamida (Figura 19), nota-se a presença de 5 

bandas, das quais foram nominadas conforme o seu peso molecular, A, B, C, D 

e E. A banda A apresenta um peso molecular aproximado de 95 kDa, a banda 

B de 36 kDa, a banda C entre 8 a 14 kDa, a banda D entre 3 a 7 kDa e a banda 
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E, menor que 2,4 kDa. Pelo próprio gel é possível observar que o extrato total 

apresenta moléculas de diferentes pesos moleculares. Ademais, repara-se que 

a banda mais proeminentemente corada é a banda D, que possui peso entre 

2,4 e 6 kDa. Ainda serão necessários mais ensaios para averiguar a natureza 

dessas moléculas.  

 

Figura 19 – Eletroforese do extrato corporal 80% de acetonitrila em 
gel de poliacrilamida 20% corado com Coomassie. Na sequência: marcador 
de peso molecular SeeBlue®Plus2 Pre-Stained, marcador de peso molecular 
próprio, macerado corporal 80% ACN em 6 poços, macerado corporal 80% 

ACN em 1 poço. a. figura gerada pelo foto documentador UVITECH (UVITec 
Ltd., Cambridge, UK) e b. representação gráfica do gel. 

 

7. CONCLUSÕES 

 

Nesta etapa do trabalho, pudermos concluir: 

 O Muco, quando tratado com dimetilsufóxido, apresentou 12 frações 

com atividade antimicrobiana 

 Moléculas apresentam atividade contra Micrococcus luteus A270 e 

Aspergyllus niger; 

 As frações DMSO FR 01; DMSO FR 03; DMSO FR 04; DMSO FR 06; 

DMSO FR 07; DMSO FR 09; DMSO FR 10; DMSO FR 12; DMSO FR 

13; DMSO FR 14; DMSO FR 15 e DMSO FR 16, tratadas com 

dimetilsulfoxido 80% ACN, inibiram a esporulação do fungo Aspergyllus 

niger; 
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 Essas frações apresentam perfil não hemolítico. 

 As frações do muco apresentaram atividade antimicrobiana com 

organismos diversos (bactérias Gram-negativas Escherichia coli 

SBS363, Gram-positiva Micrococcus luteus A270, Micrococcus luteus 

BR2 e levedura Candida albicans); 

 Foram identificados o peso molecular de três peptídeos; PEP B 4,27 

kDa, PEP C 10,47 kDa e PEP E 0,83 kDa; 

 A Fração Fr 47 apresentou massa molecular similar a sequência RQ 

TTTHTASPTS TVMKIKSID; 

 A Fração FR 47 apresentou similaridade com a região C terminal da 

Lectina 2 de Limacus flavus; 

 Extrato total resulta em volume superior ao comparado com o muco; 

 O extrato total, quando eluído com acetonitrila 80%, apresentou 

concentração inibitória do microrganismo Micrococcus luteus de 2,19 

µg/mL 

 Identificaram-se 19 frações do extrato total, ExBrCP-F01; ExBrCP-F04; 

ExBrCP-F08; ExBrCP-F09; ExBrCP-F11; ExBrCP-F14; ExBrCP-F15; 

ExBrCP-F18; ExBrCP-F23; ExBrCP-F26; ExBrCP-F28; ExBrCP-F35; 

ExBrCP-F38; ExBrCP-F40; ExBrCP-F44; e ExBrCP-F50, com potencial 

antimicrobiano. 

 

8. PERSPECTIVAS 

8.1. Com relação ao muco tratado com dimetilsufóxido: 

 Realizar ensaio de citotoxidade, identificar a concentração inibitória 

mínima, realizar novos ensaios antimicrobianos e gel de poliacrilamida; 

 Isolar e identificar as frações por meio de ferramentas bioinformáticas 

 

8.2. Com relação às frações do muco: 

 Realizar novos fracionamentos para aumentar o n amostral e obter mais 

material; 

 Realizar ensaio de citotoxidade, ensaio hemolítico, identificar a 

concentração inibitória mínima das frações já selecionadas e realizar gel de 

poliacrilamida; 
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 Validar manualmente o espectro da fração encontrada com a lectina 2. 

 Investigar o papel da lectina em relação ao sistema imune com o objeto 

de estudo, Limacus flavus. 

 

8.3. Com relação ao extrato total: 

 Realizar ensaio de citotoxidade, ensaio hemolítico, ensaios 

antimicrobianos e de quimioeluição; 

 Identificar e sequenciar as frações com potencial bioativo. 
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