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RESUMO

Uma lectina foi purificada e caracterizada da esponja marinha Tedania ignis.

O procedimento de purificação foi conduzido a partir do extrato bruto obtido por 

solubilização em tampão Bórax 50mM, pH 7,5 e precipitação protéica com 30% de 

sulfato de amônio (FI). O precipitado foi dissolvido no tampão de extração e 

fracionado com 1,0 volume de acetona (F1,0). A lectina foi purificada desta fração 

por meio de cromatografia de afinidade em Sepharose 6B. A proteína apresentou 

uma massa molecular de 45 kDa, conforme determinada por eletroforese em 

poliacrilamida em SDS, e se mostrou estável até a temperatura de 40ºC, por 1 hora. 

Uma curva de pH foi conduzida entre os valores de pH 2,5 a 11,5, onde observou-se 

uma maior atividade em pH 7,5. Dentre os eritrócitos humanos testados ela aglutinou 

preferencialmente os do tipo B tratados com papaína. A atividade hemaglutinante da 

lectina foi dependente do cátion bivalente Mn+2 e foi inibida pelos carboidratos 

galactose, xilose e frutose. Formas promastigotas de Leishmania chagasi coradas 

com Coomassie blue R-250 foram aglutinadas por F1,0 e na presença de galactose 

essa interação não foi observada. Esses resultados indicam que essa lectina pode 

estar envolvida no processo de defesa e que pode vir a ser utilizada como 

ferramenta biológica nos estudos com esse protozoário. 

Palavras-Chaves: Esponja, Tedania ignis, Lectina, Atividade hemaglutinante, 

Leishmania.



ABSTRACT

Lectin obtained from the marine sponge Tedania ignis was purified and 

characterized by extraction of soluble proteins (crude extract) in 50mM Borax, pH 

7.5. The purification procedure was carried out by crude extract precipitation with 

ammonium sulfate 30% (FI). The precipitated was resuspended in the same buffer 

and fractionated with acetone 1.0 volume (F1.0). A lectin was purified from this 

specific fraction by using an affinity chromatography Sepharose 6B. This lectin 

preferentially agglutinated human erythrocytes from B type previously treated with 

papain enzyme. The hemagglutinating activity lectin was dependent of divalent Mn2+

cation and was inhibited by the carbohydrates galactose, xylose and fructose. SDS-

PAGE analysis indicated a molecular mass of the lectin around 45 kDa. This protein 

showed stability until 40°C for 1 h. Further, it showed activity between pH 2.5 and 

11.5, with an enhanced activity at pH 7.5. Leishmania chagasi promastigotes stained 

with Coomassie brilliant blue R-250 were agglutinated by F1,0 and in the presence of 

galactose this interaction was abolished. These results show that this lectin could be 

implicated in defense procedures and it will can be used as biological tools in studies 

with this protozoon. 

Key Words: Sponge, Tedania ignis, Lectin, hemagglutination activity, Leishmania. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Lectinas 

1.1.1. Considerações Gerais 

Lectinas são proteínas que reconhecem e se associam de forma reversível, 

com alta afinidade e especificidade, a carboidratos sem, contudo, apresentarem 

atividade enzimática (PEUMANS & VAN DAMME, 1995; GABIUS et al., 2002; 

LORIS, 2002). Elas constituem moléculas naturais ubíquas, que interagem com os 

açúcares através de uma região denominada domínio reconhecedor de carboidratos 

(DRC), que é altamente conservada em cada tipo de lectina (NI et al., 1996). Os 

processos de interação a carboidratos ocorrem por meio de pontes de hidrogênio e 

interações de Van deer Walls, estabelecidas entre os carboidratos e os resíduos de 

aminoácidos do sítio ativo da lectina (WEIS & DRICKAMER; 1996). Em virtude 

dessa propriedade de ligação aos carboidratos, as lectinas atuam mediando uma 

ampla variedade de papéis biológicos, como: reconhecimento de células-alvo, 

adesão celular, interação entre células, interação entre célula-matriz, fertilização, 

aglutinação de células e bactérias (CAVADA et al., 2001; HAGE, 2002).

A interação das lectinas com receptores glicídicos da membrana celular é a 

base molecular para as várias respostas que essas proteínas são capazes de induzir 

nos mais diversos sistemas biológicos. Ao interagirem com glicoconjugados da 

superfície celular, as lectinas podem promover a formação de ligações cruzadas 

entre células adjacentes, causando aglutinação das mesmas (KECOUREK & 

HOREJSI, 1983; PEUMANS & VAN DAMME, 1995). Quando o carboidrato 

reconhecido pela proteína localiza-se na superfície de hemácias, desencadeia o 

processo de hemaglutinação (ALONSO et al., 2001). Ensaios de inibição da 
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hemaglutinação, em que as lectinas são incubadas com vários carboidratos ou 

glicoproteínas antes da adição das hemácias, constituem um meio de estabelecer a 

especificidade das lectinas (MARQUES & BARRACO, 2000). 

As especificidades das lectinas com relação aos diferentes carboidratos 

possibilitam a sua utilização em diversas pesquisas biológicas e médicas, pois as 

tornam poderosas ferramentas nos processos de purificação e caracterização de 

polissacarídeo ou glicoconjugados, caracterização de grupos sanguíneos, 

identificação de células malignas, diferenciação de células patogênicas e 

caracterização dos estágios de desenvolvimento de microrganismos (LIENER; 

SHARON; GOLDSTEIN, 1986; MATSUI et al., 2001).

As lectinas foram agrupadas em três grupos por PEUMANS & VAN DAMME 

(1995), (1) Merolectinas são proteínas de pequeno tamanho e que possuem um 

único domínio ligante de carboidrato sendo, portanto, incapazes de precipitar 

glicoconjugados ou aglutinar células; (2) Hololectinas consistem de, no mínimo, 

dois domínios idênticos ou bastante homólogos que se ligam ao mesmo carboidrato 

ou a açúcares de estrutura similar. As hololectinas são usualmente designadas como 

moléculas di ou multivalentes, capazes de promover a aglutinação de células e/ou 

precipitar glicoconjugados e, atualmente representam um dos grupos mais 

estudados de lectinas; (3) Quimerolectinas são moléculas que possuem um ou 

mais domínios ligantes a carboidratos, associado(s) a outro domínio distinto, bem 

definido e que possui atividade enzimática ou outra atividade biológica que 

independe do domínio ligante de carboidrato. Posteriormente, VAN DAMME et al.

(1998) sugeriram a existência de um quarto grupo, o das superlectinas, que seriam 

proteínas de natureza quimérica que constituem de, no mínimo, dois domínios 



Introdução - 18 
__________________________________________________________________________

ligantes de carboidratos, que são estruturalmente diferentes e reconhecem 

carboidratos distintos. 

Do ponto de vista estrutural, as lectinas formam um grupo de proteínas 

heterogêneo que variam quanto ao tamanho, estrutura e organização molecular, 

entretanto apresentam em comum a capacidade de reconhecer e interagir com sítios 

contendo glicoconjugados (SHARON & LIS, 1998). 

As lectinas inicialmente foram designadas de aglutininas, termo derivado de 

sua capacidade de aglutinar células vermelhas do sangue. A primeira aglutinina 

vegetal foi isolada da espécie Ricinus communis por STILLMARK em 1888, quando 

pesquisava sobre os efeitos de toxidade da mesma (BARONDES, 1988), já a 

primeira aglutinina animal foi isolada por MITCHELL em 1960 do veneno da cascavel 

Crotalus durissus (KILPATRICK, 2002). 

1.1.2. Famílias de Lectinas Animais  

Segundo KILPATRICK (2002) as lectinas animais são classificadas de acordo 

com a homologia de suas estruturas primárias em diversos grupos e famílias. Dessa 

forma já foram mencionadas cerca de pelo menos 10 famílias de lectinas 

pertencentes ao reino animal: Tipo-S, Tipo-I, Tipo-P, Tipo-L, Anexinas, 

Calreticulinas/Calnexinas, Discoidinas, Eglectinas, Eel aglutininas, Tipo fibrinogênio, 

Pentraxinas, além das galectinas e lectinas do Tipo-C, que compreendem as duas 

maiores famílias de lectinas do referido reino.
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1.1.2.1. Tipo C 

A família de lectinas do tipo-C constitui o grupo mais diversificado com 

relação à estrutura, localização celular e especificidade de ligação com o açúcar. 

Além disso, é composta por proteínas dependentes do íon cálcio (Ca+2)

(KILPATRICK, 2002). As lectinas dessa família apresentam um elevado nível de 

conservação na estrutura dos seus domínios de reconhecimento a carboidratos 

(DRC), geralmente composto por 120 resíduos de aminoácidos (DRICKAMER, 

1988). Os DRCs das lectinas do tipo-C encontram-se incorporados em vários 

contextos de organização molecular, o que permite classificá-las em nas categorias 

de lectinas do tipo-C solúveis (ex. colectinas) e lectinas do tipo-C transmembrana 

(ex. selectinas) (KILPATRICK, 2002). 

1.1.2.2. Galectinas 

As galectinas formam uma família altamente conservada de lectinas animais 

que se ligam a ß-galactosídeos (RABINOVICH; RUBINSTEIN & TOSCANO, 2002). 

Sua atividade independe de íons metálicos, não apresentam pontes dissulfeto e 

glicosilações. As galectinas têm sido mencionadas em várias funções essenciais, 

entre elas desenvolvimento, diferenciação, adesão célula-célula, interação célula-

matriz, regulação do crescimento, apoptose e metástase tumoral. Elas podem ser 

encontradas no núcleo ou acumuladas em sítios citosólicos (DANGUY; CAMBY & 

KISS, 2002). Cada membro da família de galectinas contém no mínimo um domínio 

com cerca de 130 aminoácidos, que é responsável pela ligação com o carboidrato 

(DRC). De acordo com sua estrutura, as galectinas foram classificadas em proto 
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(domínios idênticos), quimera (um domínio de galectina e um domínio não lectínico) 

e tandem (dois domínios distintos) (figura 1) (LIU; PATTERSON & WANG, 2002). 

Figura 1 Tipos de Galectinas
Adaptada do site: www.glycoforum.gr.jp/science/word/lectin/LE_E.html
Acesso em 12 de junho de 2006. 

1.1.2.3. Tipo I

As lectinas do tipo I formam um grupo de moléculas protéicas, proposto por 

POWELL & VARKI em 1995, pertencentes à superfamília das imunoglobulinas 

devido a sua similaridade estrutural com as imunoglobulinas. Dentre as lectinas do 

tipo I, destacam-se as Siglecs que reconhecem especificamente o ácido siálico, 

derivado de monossacarídeo encontrado em abundância na superfície das células 

(ANGATA & LINDER, 2002). 

1.1.2.4. Tipo P

As lectinas do tipo P caracterizam-se por possuírem DRCs com afinidade 

para manose-6-fosfato. Dois tipos de receptores intracelulares reconhecem resíduos 
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de manose-6-fosfato em oligossacarídeos de hidrolases, direcionando-os do 

complexo de Golgi para os lisossomos (DAHMS & HANCOCK, 2002). 

1.1.2.5. Eglectinas 

As eglectinas foram purificadas e caracterizadas de grânulos corticais em 

ovos de anfíbio Xenopus laevis por CHANG e colaboradores (2004). Essas lectinas 

são cálcio dependente, N-glicosiladas, apresentam domínios de fibrinogênio e 

especificidade para galactose. Suas possíveis funções são participação na 

formação e fertilização dos ovos, estimulação da fagocitose e inibição da 

polispermia. Com base na estrutura conservada do sítio de ligação a carboidratos, 

lectinas de vários animais, desde ascídia ao vertebrado superior, foram reunidas 

nesta família (CHANG et al., 2004; VARKI, 2004). 

1.1.2.6. Discoidinas 

As Discoidinas foram isoladas do muco celular da ameba Dictyostelium 

discoideum e apresentaram afinidade para oligossacarídeos com resíduos de 

galactose. Duas espécies de discoidinas, discoidinas I e II, são potentes 

hemaglutininas com composição aminoacídica similar e, com subunidades de 

massa molecular relativa variando entre 26-36,5 kDa e 24-27 kDa para as 

discoidinas I e II, respectivamente. Além disso, essas subunidades apresentam 

afinidade por carboidratos distintos. Embora sua função fisiológica ainda não seja 

totalmente esclarecida, há indicações de sua participação nos processos de adesão 

celular e ao substrato (BERGER, 1982; CURAT & VOGEL, 2002). 
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1.1.2.7. Pentraxinas 

As Pentraxinas são um grupo de lectinas plasmáticas que incluem a proteína 

C reativa (CRP) e componentes P amilóide do soro (SAP) (STEEL & 

WHITEHEAD,1994; GEMURZ et al.,1995). Elas são moléculas compostas por 

subunidades protéicas, arranjadas em ciclo e em uma simetria pentamérica 

(EMSLEY et al.,1994) que se ligam a múltiplos ligantes de forma cálcio dependentes 

(TENNENT & PEPYS,1994). Segundo NI & TIZARD (1996), as pentraxinas possuem 

múltiplas funções biológicas, incluindo ativação do sistema complemento e 

estimulação da fagocitose pelos macrófagos. 

1.1.2.8. Anexinas 

As anexinas compreendem uma família de proteínas com a capacidade de se 

ligar ao Ca+2 e fosfolipídios. Apresentam uma massa molecular variando entre 30 e 

40 kDa (exceto anexina VI que possui 66 kDa). A região N-terminal apresenta uma 

grande diversidade em seqüência e comprimento, variando entre 11 a 196 resíduos. 

Contudo, a região C-terminal apresenta elevada conservação estrutural, constituída 

de quatro domínios em -hélice com 70 resíduos aminoacídicos com alto grau de 

conservação (exceto a anexina VI que possui oito domínios). O sítio de ligação para 

o Ca+2 e os fosfolipídios encontra-se na região C-terminal (GERKE & MOSS, 2002). 

A primeira evidência de atividade lectínica foi observada na anexina IV, que 

apresenta um motivo de ligação para sialoglicoproteínas e glicosaminoglicanos 

(KOJIMA et al., 1996). Depois foi demonstrado que a anexina V e VI, e algumas 

outras anexinas, exibiam atividade lectínicas similares.
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1.1.3. Distribuição nos organismos 

Abundantes na natureza, as lectinas são encontradas em quase todos os 

organismos, sendo amplamente distribuídas entre vegetais, vírus, bactérias, 

mamíferos e vários grupos de invertebrados (KILPATRICK, 2002; GERLACH et al.,

2005).

PEUMANS e VAN DAMME (1998) estudaram os relatos de ocorrência de 

lectinas em plantas superiores e observaram que estas proteínas já haviam sido 

detectadas em cerca de 500 espécies. Muitas das lectinas vegetais são encontradas 

nas sementes, embora sua presença já tenha sido observada em todos os tipos de 

tecidos vegetativos, como casca, folhas, caule, frutos e raízes. As lectinas de 

sementes de leguminosas representam o grupo destas proteínas vegetais mais bem 

estudados, com mais de 100 representantes isolados e caracterizados (SHARON & 

LIS, 2001).

Em bactérias, protozoários e vírus, a ocorrência de lectinas parece 

desempenhar o papel de auxiliar e/ou promover a adesão destes microorganismos 

às estruturas celulares onde são encontrados (SHARON & LIS, 1998). Em trabalho 

desenvolvido por GLICK et al. (1991) na infecção causada pelo vírus da influenza, 

foi constatado que o processo de adesão viral à célula alvo era mediado por uma 

lectina que se liga a resíduos de ácido siálico presente na face externa da superfície 

celular. Na bactéria da espécie Pseudomonas aeruginosa foi isolada uma lectina 

com afinidade a carboidrato que se liga à superfície das células do hospedeiro, 

causando danos aos tecidos de pacientes infectados (GILBOA-GABER & 

SUDAKEVITZ, 1999). 
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Nos animais vertebrados distinguem-se duas categorias de lectinas: as 

citoplasmáticas, que são extraídas com soluções aquosas e salinas e as lectinas de 

membrana que requerem o uso de detergentes para sua solubilização (LIENER et

al., 1986). Dessa forma, já foram detectadas lectinas do cordão umbilical humano 

(KANECO et al.,1990), em veneno de cobras (GARTNER & OGILVIE, 1984), em 

ovos de peixes teleósteos (KRAJHANZL et al., 1985) em soro do peixe Salmo salar 

(STRATTON et al., 2004).  No ano de 1974, STOCKERT et al., descreveram uma 

aglutinina do fígado de coelho, que aglutinava eritrócitos humanos. Essa lectina ficou 

conhecida como a primeira lectina isolada de mamífero.

Embora as lectinas presentes nos animais apresentem uma incontestável 

variedade de funções, a maioria delas pode ser considerada, em termos gerais, 

como moléculas de reconhecimento, uma vez que agem no processo de defesa 

contra patógenos e participam do tráfico celular (KILPATRICK, 2002). Além disso, as 

lectinas podem promover estimulação mitogênica de linfócitos e aglutinação de 

células cancerosas (LIS & SHARON, 1973; LIENER, 1981). 

1.1.4. Lectinas de invertebrados: Distribuição e Funções 

Os invertebrados não possuem um sistema imune adaptativo baseado na 

magnitude de anticorpos altamente específicos e receptores de antígenos como 

aqueles que ocorrem nos vertebrados (MARQUES & BARRACCO, 2000). 

Na ausência de imunoglobulinas mediadoras da imunidade adquirida, lectinas 

presentes em tecidos de organismos invertebrados agem como anticorpos naturais, 

fornecendo a primeira linha de defesa, podendo desencadear um importante 
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mecanismo efetor na eliminação potencial de patógenos (YANG & YOSHINO, 1990; 

BAYNE et al., 1995; KILPATRICK, 2002). 

 Devido ao fato das lectinas terem a habilidade de se ligar a carboidratos e 

promover a aglutinação de diferentes células, tais como bactérias invasoras, é 

razoável assumir que essas moléculas possuem um considerável papel nas reações 

de reconhecimento do não-próprio nos invertebrados. Assim como as 

imunoglobulinas dos vertebrados, as lectinas dos invertebrados podem aglutinar 

microrganismos e favorecer sua fagocitose, por mediar a ligação entre a superfície 

do hemócito e o corpo estranho (papel de opsonização). Contudo em contraste com 

as imunoglobulinas, a especificidade das aglutininas desses organismos é restrita 

somente para os resíduos de açúcares (MARQUES & BARRACCO, 2000). 

Existem três diferentes rotas para o reconhecimento de partículas estranhas, 

nas quais as aglutininas podem interagir: a primeira é através da interação célula do 

invertebrado com o carboidrato da membrana do microorganismo; a segunda ocorre 

pela ligação entre a lectina do patógeno e o açúcar presente na membrana de 

células de invertebrados; e a terceira rota, através da ligação de aglutininas 

humorais a superfície de glicoconjugados presentes em microorganismos, formando 

um complexo que se une ao receptor de opsonina da célula de defesa dos 

invertebrados (REWRANTZ, 1983).

Nos invertebrados, já foram detectadas e estudadas lectinas nos diversos 

filos. Entre os cnidários, a anêmona Bunodeopsis antillienis apresenta duas 

aglutininas específicas para eritrócitos humanos com características bem distintas 

uma da outra (FENTON-NAVARRO et al., 2003).  Na espécie de anelídeo marinho 

Chaetopterus variopedatus, pertencente a classe poliqueta, foi isolada uma lectina 

específica  para galactose e com atividade anti-HIV-I (WANG et al., 2006). Lectinas 
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com especificidade para D-galactosídeos também foram purificadas da parede 

corporal do equiuróide, Urechis unicinctus e dois anelídeos, Neanthes japonica e 

Marphysa sanguinea (OZEKI; TAZAWA & MATSUI, 1997). 

No filo molusca, lectinas isoladas do bivalve Ruditapes philippinarum,

popularmente conhecido mexilhão, exibiu forte atividade anti-bacteriana, indicando 

que lectinas desencadeiam o papel de eliminação de bactérias, participando desse 

mecanismo de defesa (BULGAKOV et al., 2004). Na hemolinfa da espécie Belamya 

bengalensis, pertencente à classe gastropoda, foi purificada uma lectina com forte 

ligação para a glicoproteína mucina. A proteína isolada apresentou uma potente 

atividade mitogênica, uma vez que estimulou a proliferação dos linfócitos T, 

especificamente do tipo Th1 (BANERJEE et al., 2004). Aplysia dactylomela é uma 

espécie de molusco que contém em sua glândula púrpura uma lectina com atividade 

hemaglutinante para eritrócitos de coelhos, a qual é inibida pela glicoproteína fetuína 

(MELO et al.,2000). Nos ovos e soros do molusco do gênero Aplysia também foram 

encontradas aglutininas que foram inibidas por D-galacturônico (KAMIYA & 

SHIMIZU, 1981). 

Com relação às lectinas de crustáceos, alguns estudos relatando a 

purificação e caracterização dessas moléculas vêm sendo realizados. Nesse filo, 

lectinas já foram detectadas em crustáceos das seguintes espécies: Penaeus indicus 

(MAHESWARI, MULLAINADHAN & ARUMUGAN, 1997), Penaeus japonicus 

(KONDO, ITAMI & TAKAHASHI, 1998) e Penaeus paulensis. (MARQUES & 

BARRACO, 2000). Na hemolinfa da espécie Litopenaeus schimitti foi detectada a 

presença de uma lectina que aglutina eritrócitos de diferentes animais e possui 

especificidade para açúcares acetilados, particularmente o ácido siálico 

(COMINETTI et al., 2002). Aglutinina do soro encontrada na espécie de camarão 
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branco Fenneropenaeus indicus foi purificada e caracterizada (MAHESWARI, 

MULLAINADHAN & ARUMUGAN, 2002). Sua massa molecular nativa, determinada 

em coluna de gel filtração, foi de 200 kDa e, em SDS-PAGE, sob condições 

redutoras, foram detectadas subunidades de 27 kDa. Além disso, a aglutinina 

reconheceu grupos acetilados e sua atividade foi independente de íons bivalentes. 

No ano de 2005, ALPUCHE e colaboradores isolaram da hemolinfa do camarão 

Litopenaeus setiferus uma lectina com capacidade de aglutinar eritrócitos de 

coelhos, porquinhos da índia e ovelhas, no entanto a mesma não aglutinou 

eritrócitos de humanos, galinha e cavalo, dentre outros. A lectina purificada foi 

denominada de LsL e se apresentou como uma proteína heterotetrâmera, com duas 

subunidades de 80 kDa e duas de 52 kDa.

1.2. Esponjas 

O filo porifera contém aproximadamente 5.000 espécies de esponjas, que 

tiveram sua origem no período cambriano inferior. As esponjas são animais 

aquáticos, na maioria marinhos, e não possuem tecidos bem definidos, nem órgãos 

estabelecidos. Sua organização é muito simples e apresentam um crescimento 

assimétrico, com grande diversidade de cores e tamanhos. São animais filtradores, 

que realizam digestão intracelular, e cuja respiração e excreção ocorrem por difusão 

direta entre células e a água circulante através dos canais do corpo (LUCANO, 

2003) (figura 2). 

A parede do seu corpo é formada pela epiderme, pelo mesênquima e pelo 

revestimento interno de células flageladas chamadas coanócitos, que realizam a 

digestão do alimento que chega ao interior do animal. No mesênquima, encontram-
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se os amebócitos que distribuem o alimento pelas diversas células do corpo. 

Existem poros inalantes (óstios) por onde a água entra no porífero; e um poro 

exalante (ósculo) por onde a água sai do porífero. A cavidade central, forrada de 

coanócitos, é o átrio. No mesênquima, podem ser encontradas espículas calcárias 

ou silicosas que fazem parte da sustentação do corpo do animal (figura 3). Há, 

contudo, esponjas sem espículas (esponjas córneas), com esqueleto de fibras de 

espongina (LUCANO, 2003). 

Figura 2 Estrutura das Esponjas
(http://fossil.uc.pt/pags/fbm porifera.dwt- )
Acesso em: 25 de Maio de 2006. 

As esponjas, em sua maioria, são hermafroditas e sua reprodução pode ser 

assexuada (por brotamento) ou sexuada (por meio de fecundação cruzada e 
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interna). No segundo caso, do ovo resulta uma larva que é eliminada pelo ósculo, 

nada e se fixa às rochas, originando outras esponjas (FARABEE, 2001). 

1.3. Lectinas de Esponjas Marinhas 

Esponjas marinhas se apresentam como um reservatório biológico de 

lectinas e outras moléculas bioativas ainda pouco estudadas. Possivelmente, esse 

fato decorre do longo período evolucionário que esses animais sofreram, ao longo 

de seus 800 milhões de anos de existência, convivendo com uma ampla diversidade 

de ambientes e outros seres vivos, numa luta incessante pela conquista do 

ambiente. As esponjas produzem uma ampla variedade de toxinas e outros 

componentes moleculares com o objetivo de repelir predadores (PAWLIK et al.,

2002), competir por espaço com outros organismos sésseis e para a comunicação e 

proteção contra infecções (BECERRO et al., 1997). O interesse em estudar 

esponjas marinhas foi intensificado após o isolamento e caracterização de uma 

lectina anti-HIV chamada niphatevirin presente na esponja Niphates erecta 

(O`KEEFE et al., 1997). 

Historicamente, o primeiro registro de lectinas isoladas de esponja foi feita 

por DODD e colaboradores em 1968, embora não tenha sido caracterizada. No ano 

de 2000, MIARONS & FRESNO investigaram 21 espécies de 12 famílias de espojas 

tropicais. Dentre elas, 10 apresentaram atividades hemaglutinantes com destaque 

para as lectinas das esponjas do gênero Aplysina, que apresentaram atividade 

aglutinante para eritrócitos de vários animais, inclusive quando esses foram 

submetidos a vários tratamentos enzimáticos. Das três espécies do gênero 

Aplysina, duas espécies tiveram suas lectinas purificadas: A. lawnosa e A. archeri,
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ambas as proteínas exibiram uma massa molecular de 63 kDa (em sua forma 

nativa) e quando submetidas a condições redutoras apresentaram massa molecular 

em torno de 16 kDa, sugerindo serem homotetrâmeras. Elas apresentaram 

dependência de cátions bivalentes e afinidade para galactosídeos. De outra 

esponja, Haliclona cratera, foi isolada uma lectina de 29 kDa, dependente de íons 

metálicos sem pontes dissulfeto e com afinidade para galactose. Essa lectina 

apresentou atividade citotóxica sobre células tumorais HeLa (câncer cervical) e 

FemX (melanoma), e atividade mitogênica em linfócitos (PAJIC et al., 2002). Efeitos 

mitogênicos em leucócitos também foram observados para lectinas de esponjas de 

várias espécies como Pellina semitubulosa (ENGEL et al., 1992), Cinachyrella 

alloclada (ATTA et al., 1989) e Geodia cydonium (OPRIC et al., 1996). 

Esponjas da espécie Axinella polypoide possuem quatro lectinas (lectinas – I, 

II, III e V) com especificidade para galactose e uma com afinidade para ácido 

hexurônico (lectina IV) (BUCK et al., 1992). Posteriormente BUCK e colaboradores 

(1998), observaram que as lectinas I e II dessa espécie apresentavam 65% de 

homologia em sua região N-terminal, massa molecular muito similar, pontes 

dissulfeto entre os resíduos 4 e 46 e ausência de glicosilações. Em um trabalho 

realizado por BRETTING e colaboradores (1993), usando métodos imuno-

histoquímicos, foram observadas duas lectinas que se encontravam distribuídas em 

todos os tecidos da esponja e participavam da formação de fibras de espongina, 

responsáveis pela sustentação da esponja. 

Na esponja Aaptos papillata já foram isoladas três lectinas, conhecidas como 

Aaptos lectina I, II e III, respectivamente. A primeira delas apresentou uma 

especificidade para N-Acetil-glicosamina, enquanto as outras duas foram inibidas 

por N-Acetil-galactosamina, N-Acetil-glicosamina e ácido siálico (BRETTING et al.,
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1976). Lectina também foi purificada da espécie Suberites domuncula. A mesma 

possuía uma massa molecular de 27 kDa  e atividade bactericida (SCHRÖDER et

al., 2003). Na espécie Aphrocallistes vastus foram encontradas duas lectinas do tipo 

C com afinidade para galactose e com atividade de adesão celular (GUNDACKER 

et al., 2001). XIONG e colaboradores (2006) isolaram da esponja Craniella

australiensis uma lectina com massa molecular de 54 kDa (nativa), a qual 

apresentava três subunidades de 18 kDa unidas por pontes dissulfeto, 

especificidade para a glicoproteína mucina e independência dos íons Ca+2  e Mg+2

para a aglutinação de diferentes eritrócitos. 

Recentemente, em nosso grupo de pesquisa, foi purificada e caracterizada 

uma lectina da esponja marinha Cliona varians, denominada CLV I. Esta apresentou 

dependência pelo íon cálcio, especificidade pelo monossacarídeo galactose e a 

capacidade de aglutinar formas promastigotas de Leishmania coradas com 

Coomassie blue (MOURA, 2004). Estudos com relação às lectinas que apresentam 

ligantes na superfície de microrganismos como tripanossomatídeos têm sido 

amplamente intensificados (JACOBSON, 1994; GAZZINELLI et al., 1991; 

SCHOTTELIUS & ALSIEN, 1994). 

A variedade de lectinas presentes em esponjas marinhas e que apresentam 

características diversificadas, intensifica o interesse pela descoberta dessas 

moléculas em novas espécies de esponjas. A espécie Tedania ignis

(DUCHASSAING & MICHELOTTI, 1864), objeto de estudo deste trabalho, é 

amplamente encontrada no litoral brasileiro fixada a substratos rochosos e 

arenosos. Apresenta uma coloração “alaranjada” e espículas em sua estrutura que

provocam irritação quando tocadas (ISBISTER & HOOPER, 2005). Além da 
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abundância de sua ocorrência no nosso litoral, a sua seleção deveu-se ao fato de 

não haver relatos na literatura sobre a descrição de lectinas nesta espécie.
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

 Detectar, purificar e caracterizar uma lectina da esponja marinha Tedania ignis

com a capacidade de reconhecer microorganismos. 

2.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar a proteína isolada quanto à (ao): 

Massa molecular; 

Especificidade de ligação com diferentes tipos sanguíneos e 

carboidratos;

Efeito do pH sobre sua atividade hemaglutinante; 

Efeito da temperatura sobre sua atividade hemaglutinante; 

Dependência por íons bivalentes. 

 Testar atividade aglutinante sobre o protozoário Leishmania.
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Material biológico

3.1.1. Esponja marinha

A esponja marinha da espécie Tedania ignis (esponja de fogo) foi coletada na 

praia de Santa Rita, localizada no litoral Norte do Estado do Rio Grande do Norte. O 

material foi acondicionado em caixas de isopor contendo água do mar devidamente 

refrigerada sendo, em seguida, transportadas para o laboratório de Bioquímica da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde foi armazenado a temperaturas 

inferiores a – 20ºC. Espécimes da esponja coletada foram enviados para o Museu 

Nacional, RJ, onde foi feita a identificação da espécie pelo Professor Dr. Eduardo 

Hajdu e mantida na coleção com o número MNRJ-10010. 

Classificação Filogenética 

Filo:       Porifera 

Classe:   Desmopongiae 

Ordem:     Poecilosclerida 

Família:     Tedaniidae 

Gênero:  Tedania

Espécie: Tedania ignis 

Figura 3 Esponja de Fogo (Tedania ignis)
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3.1.2. Leishmania 

Formas promastigotas de Leishmania chagasi, coradas com Coomassie blue,

foram fornecidas pelo Professor Alexandre Flávio Silva de Queiroz, do Departamento 

de Biofísica e Farmacologia – UFRN. 

3.1.3. Eritrócitos Humanos 

Os eritrócitos humanos foram obtidos através de doações de bolsas de 

sangue pelo HEMOCENTRO – RN. As bolsas fornecidas encontravam-se fora do 

prazo de validade para transfusões.

3.2. Outros materiais 

Fucoidan (polissacarídeo sulfatado extraído da alga marrom Fucus

vesiculosus) da SIGMA Chemical Co. (St. Lois, MO, EUA) gentilmente cedido 

pela Professora Edda Lisboa Leite do Laboratório de Glicobiologia Vegetal – 

UFRN.

Comassie Blue G250 e R250 (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, EUA); 

Acrilamida (Reidel – Germany co.) 

N,N-metileno-bis-acrilamida  (Reidel – Germany co.) 

Temed (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, EUA) 

Tetraborato de sódio (Bórax), Sulfato de amônio, Tiossulfato de sódio e

Cloreto de sódio – VETEC 
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Acetona - MERCK 

Dodecil sulfato de sódio (SDS) - TEMED 

Papaína, Tripsina e Carboidratos - Sigma Chemical Co. St. Louis, MO, EUA 

Sepharose 6B - Finechemicals. 

Os outros materiais de grau analítico utilizados foram adquiridos no comércio local. 

3.3. Equipamentos 

Banho Maria (Tecnal - Te 056) 

Balança analítica eletrônica – BEL Engineering. 

Balança eletrônica –Tecnal (mod. B-tec 2200) 

Centrífuga HITACHI  CR G 

Coletor de frações Pharmacia Biotec 

Bomba peristáltica Pharmacia Biotec (mod. Pump-1) 

Espectrofotômetro Pharmacia Biotec (mod, ultrospec 2100 - pro) 

Microcentrífuga para Eppendorf 5410 

Fonte de eletroforese Biorad (mod. Power pac 300) 

Cuba de eletroforese Biorad. 

Liquidificador industrial Skymsen 

Peagâmetro Analyser (pH 300) 

Microscópio óptico Olympus BX60 
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3.4. Métodos 

3.4.1. Extração protéica 

As esponjas foram inicialmente submetidas a uma limpeza para a remoção de 

partículas como fragmentos de conchas e algas, em seguida, fragmentadas e 

trituradas em um liquidificador com o tampão Bórax 50 mM, pH 7,5, na proporção de 

1:3 (p/v), à temperatura ambiente. O material insolúvel, como cascalho e areia, foi 

retirado com o auxílio de uma peneira comum enquanto o material solúvel foi 

mantido sob agitação durante duas horas.  Posteriormente, o mesmo foi centrifugado 

a 10000 x g por 30 min a 4ºC, para separar o precipitado da fração solúvel que foi 

designada de extrato bruto.

3.4.2. Fracionamento Protéico com Sulfato de Amônio 

O extrato bruto foi fracionado com sulfato de amônio nas faixas de 

concentração de 0-30, 30-60 e 60-90%. Após cada uma das etapas de adição de sal 

a suspensão permaneceu a 4ºC por aproximadamente 20 horas e posteriormente 

centrifugada a 10 000 x g por 30 minutos a 4ºC. Os precipitados resultantes de cada 

fracionamento foram dissolvidos em tampão Bórax 50 mM, pH 7,5. As frações 

obtidas foram denominadas de FI, FII e FIII de acordo com a faixa de concentração. 
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3.4.3. Fracionamento com Acetona 

A fração FI, obtida do fracionamento com sulfato de amônio, foi refracionada 

em três etapas de precipitação com acetona 0,5, 1,0 e 2,0 vol. Em cada etapa, após 

a adição da acetona, a solução foi deixada em repouso por, no mínimo, quatro 

horas, a 4ºC. Após este período, as frações foram centrifugadas a 10000 x g, a 4ºC. 

Os precipitados foram recolhidos, secos à vácuo e, então, dissolvidos em tampão 

Bórax 50 mM, pH 7,5 e armazenados a -20ºC. As frações obtidas foram 

denominadas de F0,5, F1,0 e F2,0, respectivamente. 

3.4.4. Cromatografia de Afinidade 

Em uma seringa hipodérmica medindo 1,5 x 40 cm (40 mL), foi montada uma 

coluna de afinidade com a resina Sepharose 6B. A resina foi utilizada como ligante 

para as lectinas que apresentam afinidade por galactose. Inicialmente a mesma foi 

tratada com uma solução de HCl 0,1M durante 24 horas, com o objetivo de romper 

parcialmente o polímero e expor um maior número de resíduos de galactose. A 

coluna foi equilibrada com tampão Bórax 50 mM, Manganês 20 mM, pH 7,5 e em 

seguida aplicado o volume de 45 mL (48,15 mg) da fração F1,0. O pico não retido 

foi eluído com o mesmo tampão de aplicação enquanto que a amostra retida, com 

tampão Bórax 50 mM, EDTA 0,1 M, pH 7,5, com fluxo constante de 1,5 mL/2,0 min. 

Os eluatos foram monitorados a 280 nm. 
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3.4.5. Preparo do sangue 

3.4.5.1. Lavagem dos eritrócitos para Hemaglutinação 

Alíquotas de 2 mL de sangue foram lavadas com 8 mL de solução salina 

fisiológica e centrifugadas a 924 x g, até a obtenção de uma massa de eritrócitos 

íntegros livre de soro e material hemolisado. 

3.4.5.2. Tratamento dos eritrócitos com Proteinases 

Com a finalidade de remover o glicocálise e favorecer uma maior exposição 

dos carboidratos de superfície, os eritrócitos foram submetidos a tratamentos 

enzimáticos com papaína e tripsina. Em ambos os casos, uma solução estoque de 1 

mg/mL em solução salina foi preparada e adicionada ao sangue, previamente 

lavado, na proporção de 1:1 (v/v). No caso da papaína a mistura foi incubada por 30 

minutos a 37ºC, com leve agitação ocasional enquanto que com tripsina a solução 

foi deixada em repouso por 1 hora, à temperatura ambiente. Após esse 

procedimento as misturas foram centrifugadas a 924 x g, por 5 minutos e os 

precipitados lavados 6 vezes com solução salina. Realizou-se o hematócrito e as 

soluções de eritrócitos diluída a 4% em solução salina foram preparadas. 
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3.4.6. Ensaios de Hemaglutinação 

  Os testes de hemaglutinação foram realizados por meio de diluição seriada 

das amostras testes (1/2, 1/4, 1/8, 1/16...) em placas de ELISA com fundo em “V”, 

tanto na presença como na ausência dos íons metálicos: Ca+2, Mn+2 e Mg+2 (200 

mM). No primeiro poço foram adicionados 25 µL da amostra e 25 µL de uma 

suspensão de eritrócitos a 4% tratados enzimaticamente enquanto que, a partir do 

segundo em diante foram adicionados 25 µL solução salina contendo ou não íons, 

25 µL da amostra diluída seriadamente e 25 µL de uma suspensão de eritrócitos a 

4%, submetidos a tratamentos enzimáticos. A reação foi incubada por 1 hora, à 

temperatura ambiente. O grau de aglutinação foi observado visualmente e o título 

expresso em unidades de hemaglutinação (U.H.), que foi definido como inverso da 

maior diluição da amostra que tenha apresentado nítida aglutinação 

(DEAZEVEDOMOREIRA & PERRONE, 1977). Para se estabelecer o padrão de 

hemaglutinação nos primeiros ensaios, o extrato protéico de mulungu (sementes de 

Erythrina veluntina rico em lectinas) foi utilizado como controle positivo da 

aglutinação.

3.4.7. Ensaio de Inibição da Hemaglutinação por Carboidratos e

Glicoproteína

Os ensaios de inibição da hemaglutinação foram realizados de duas 

maneiras. No primeiro momento, utilizando a fração protéica F1,0, os testes foram 

feitos do mesmo modo que no item 3.4.6. No entanto, após a diluição seriada da 

amostra foram adicionados 25 µL do inibidor teste, na concentração de 200 mM, e 
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deixados em contato por 1 hora, antes da adição dos eritrócitos. No segundo, com a 

finalidade de determinar a concentração mínima do inibidor capaz de inibir a 

hemaglutinação da lectina purificada, o ensaio foi realizado adicionando antes da 

adição da lectina e os eritrócitos, o inibidor teste, que foi submetido a uma diluição 

seriada, a partir de uma concentração inicial de 200 mM, e deixados em contato por 

uma hora. Os inibidores testados foram os monossacarídeos: glicose, galactose, 

fucose, frutose, N-acetil-glicosamina, ribose, manose, xilose, rafinose, arabinose; os 

dissacarídeos: sacarose, lactose, maltose; o polissacarídeo: fucoidan e a 

glicoproteína, mucina. 

3.4.8. Dosagem Protéica 

A determinação da concentração de proteínas das amostras foi realizada 

através do método colorimétrico de BRADFORD (1976), utilizando-se albumina 

sérica bovina como padrão. A leitura dos eluatos cromatográficos foi feita à 

absorbância de 280 nm. 

3.4.9. Determinação da Curva de Dependência de Manganês 

            Objetivando-se determinar a curva de dependência de Mn+2, amostras da 

proteína com afinidade para galactose inicialmente foram dialisadas por uma noite 

em solução de Bórax 50 mM, EDTA 0,1M, pH 7,5. Após esse período, uma nova 

diálise em tampão Bórax 50 mM, pH 7,5 foi realizada. Alíquotas da lectina foram 

diluídas em soluções salinas contendo Mn+2 nas seguintes concentrações: 400, 200, 
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100, 50, 25, 12,5 e 6,25 mM. A atividade da proteína foi visualizada e quantificada 

pelo o ensaio de hemaglutinação, descrito anteriormente. 

3.4.10. Efeito do pH sobre a Atividade da Lectina 

Com o objetivo de analisar a influência do pH sobre a atividade 

hemaglutinante, alíquotas da lectina foram dialisadas a 4ºC durante 24 horas, contra 

os diferentes tampões: Glicina 50 mM pH 2,5, 3,5, 9,5 e 11,5; Acetato de sódio 50 

mM pH 4,0 e 5,5; Bórax 50 mM pH 6,0 e pH 7,5; Tris-HCl 50 mM pH 8,0 e 9,0. Após 

esse tratamento uma nova diálise foi realizada contra o tampão Bórax 50 mM pH 7,5 

a 4ºC durante 24 horas. Ensaios de hemaglutinação foram realizados em seguida. 

3.4.11. Efeito da Temperatura sobre a Atividade da Lectina 

O efeito da temperatura sobre a atividade da lectina foi analisado utilizando 

alíquotas da solução de lectina em Bórax 50 mM pH 7,5, as quais foram submetidas 

a diferentes temperaturas: 25, 40, 60, 80 e 100ºC por uma 1 hora.  Após este 

período foi analisada sua atividade pelo ensaio de hemaglutinação, à temperatura 

ambiente.

3.4.12. Eletroforese em Gel de Poliacrilamida na presença de SDS 

           Com o intuito de avaliar o grau de pureza das amostras protéicas, as mesmas 

foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida a 12% em presença de 

SDS, de acordo com a metodologia descrita por LAEMMLI (1970). O gel de 
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separação foi preparado com 1,25 mL de acrilamida-bisacrilamida 30%; 1,25 mL de 

tampão Tris-HCl 1,5M pH 8,8; água destilada 2,425 mL; 50 L de SDS 10%; 5 L de 

TEMED concentrado e 25 L de persulfato de amônio 30%. O gel de concentração 

continha 0,33 mL de acrilamida-bisacrilamida 30%; 625 L de tampão Tris-HCl 0,5 M 

pH 6,8; 1,5 mL de água destilada; 25 L de SDS 10%; 5 L de TEMED e 12,5 L de 

persulfato de amônio. O tampão de corrida consistia de trisma-base 25 mM; glicina 

192 mM e SDS 10%.  Uma vez diluída em tampão de amostra Tris-HCl 0,0625 M, 

SDS 2%, glicerol 10% v/v, 0,01% de azul de bromofenol  num volume de 20 L, a 

alíquota foi aplicada no gel (10 x 14 cm, com espaçadores de 0,75 mm), o qual foi 

submetido a uma corrente constante de 20 mA por, aproximadamente, 2 horas. O 

gel foi corado em solução de Coomasie Blue R 250 a 1%, metanol 40% e ácido 

acético 10 % em água. As bandas protéicas foram descoradas após a imersão do 

gel em uma solução descorante (etanol 30% e ácido acético 10%). Para determinar 

o peso molecular da proteína isolada, foram utilizados padrões de proteínas 

conhecidas.

Após a eletroforese, o gel foi desidratado gradativamente, por três lavagens 

consecutivas com a solução de etanol 50%, tendo cada lavagem, a duração de 20 

minutos. Uma solução de tiossulfato de sódio (0,2 mg/mL) foi adicionada em seguida 

e mantida sob agitação por 1 minuto. Efetuou-se três lavagens rápidas com água 

destilada, adicionando depois, uma solução de nitrato de prata (200 mg + 74 L

formaldeído em 100 mL de H2O), mantido em agitação por 20 minutos. O gel foi 

lavado novamente em água destilada (três vezes), e adicionada à solução 

reveladora (Carbonato de sódio 6 g + 50 L de formaldeído + 2 mL de tiossulfato de 

sódio para um total de 100 mL de H2O). Foi usado ácido acético 13% para cessar a 

revelação.
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3.4.13. Ensaios de Aglutinação da Leishmania 

Os ensaios de aglutinação de Leishmania foram realizados em tubos de 

hemólise. Em cada tubo foram adicionadas Leishmania de cor azul (1920000 

cel./mL), tampão Bórax 50 mM pH 7,5 e lectinas nas concentrações de 1,0, 0,5 e 

0,25 mg/mL, na ausência e na presença de galactose (80,6 mM), totalizando no 

volume final de cada tubo 124 L. A mistura foi incubada à temperatura de 37ºC por 

18 horas. Após esse período as amostras foram centrifugadas a 3500 rpm por 5 min 

e posteriormente a suspensão foi observada no microscópio em aumentos de 20, 40 

e 100 x. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Detecção de Lectinas da Esponja Marinha Tedania ignis no Extrato Bruto 

O extrato bruto da esponja T. ignis, obtido através da trituração e 

homogeneização em tampão bórax 50 mM pH 7,5 teve sua atividade hemaglutinante 

testada. Para isso utilizou-se eritrócitos humanos (sistema ABO) na concentração de 

4% sem e com tratamentos enzimáticos (papaína e tripsina) e sem adição de íons 

bivalentes. Nesses ensaios iniciais, independente do tratamento utilizado para os 

eritrócitos, não foi detectada atividade hemaglutinante, inclusive com os eritrócitos 

nativos.

Testes posteriores foram realizados na presença de cálcio, magnésio e 

manganês e os resultados estão demonstrados na tabela 1. 

Título de Hemaglutinação (U.H.)** 

TRATADOS
Íon* Tipo sanguíneo 

NATIVOS
PAPAÍNA TRIPSINA

Cálcio A 0 32 0
B 0 32 0
O 0 128 0

Magnésio A 0 32 0
B 0 128 0
O 0 256 0

Manganês A 0 256 0
B 0 512 0
O 0 0 0

Tabela 1  Atividade Hemaglutinante do Extrato Bruto da esponja T. ignis na presença de íons 
bivalentes.

*Concentração final do íon : 66,7 mM 
** Unidade de Hemaglutinação: definida como o inverso da maior diluição da amostra 
que apresentou nítida aglutinação.
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Os eritrócitos tratados com papaína foram os únicos a apresentarem uma 

sensibilidade à aglutinação. Dentre os íons testados, o íon manganês demonstrou 

ser o melhor ativador da atividade lectínica, especialmente para os eritrócitos do tipo 

B. Dessa forma, o sangue B tratado enzimaticamente com papaína e o íon 

manganês passaram a ser utilizados nos ensaios posteriores de hemaglutinação. 

4.2. Caracterização da Atividade Hemaglutinante das Frações FI, FII e FIII 

O extrato bruto protéico de T. ignis foi fracionado com concentrações 

crescentes (0-30, 30-60 e 60-90%) de sulfato de amônio e as frações obtidas foram 

testadas com o objetivo de determinar qual delas apresentava maior título de 

hemaglutinação. Os resultados obtidos encontram-se descritos na tabela 2. 

Dentre as frações analisadas, a fração FI precipitada com 30% de sulfato de 

amônio apresentou maior título de hemaglutinação, assim como uma maior atividade 

específica, o que determinou a sua escolha para as análises posteriores. 

Frações Protéicas* 
Título de Hemaglutinação 

U.H.**
Atividade Específica 

U.H./mg***

FI 4096 1694648,9

FII 32 13,3

FIII 1024 26778,8

Tabela 2  Atividade Hemaglutinante das Frações Protéicas da esponja T. ignis obtidas com 
Sulfato de Amônio. 

* Frações obtidas com concentrações crescentes de sulfato de amônio, FI (0-30%), FII 
(30-60%) e FIII (60-90%) 
* *Unidade de Hemaglutinação 
*** U.H./mg proteína 
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4.3. Caracterização da Atividade Hemaglutinante das Frações F0,5,  F1,0 e 

F2,0

Com o objetivo de se conseguir uma fração de lectina com maior grau de 

pureza, a fração FI, obtida com sulfato de amônio, foi refracionada com acetona nos 

volumes de 0,5, 1,0 e 2,0, os quais deram origem às frações F0,5, F1,0 e F2,0, 

respectivamente. Estas foram submetidas aos testes de aglutinação com o intuito de 

determinar a fração protéica com melhor expressão do título de hemaglutinação. Os 

resultados são apresentados na tabela 3. 

A fração F 1,0 apresentou uma maior atividade aglutinante e uma maior 

atividade específica, o que determinou em sua escolha para a continuidade dos 

estudos.

Frações Protéicas* 
Título de Hemaglutinação 

U.H.**
Atividade Específica 

U.H./mg***

F0,5 2048 28484,24

F1,0 4096  482802,51

F2,0 512 131073,67

Tabela 3  Atividade Hemaglutinante das Frações Protéicas da esponja T. ignis obtidas com 
acetona.

* Frações obtidas com volumes crescentes de acetona, F0,5 (0,5vol), F1,0 (1,0vol) e 
F2,0 (2,0vol) 
** Unidade de Hemaglutinação 
*** U.H./mg de proteína 
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4.4. Inibição da Atividade Hemaglutinante da Fração F1,0

Com o intuito de detectar a especificidade da(s) lectina(s) presentes na fração 

F1,0 da esponja T. ignis, testes de inibição da atividade hemaglutinante com 

carboidratos foram realizados. Os carboidratos utilizados nesse experimento 

consistiam de monossacarídeos (glicose, galactose, fucose, frutose, N-acetil-

glicosamina, ribose, manose, xilose, rafinose, arabinose), dissacarídeos (sacarose, 

lactose maltose), polissacarídeo fucoidan e da glicoproteína mucina. Dentre os 

inibidores testados os açúcares simples galactose e manose se destacaram por 

reduzir a atividade hemaglutinante em 87,5 e 75%, respectivamente (figura 4). 
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Figura 4 Inibição da Hemaglutinação da Fração F1,0
Após diluição seriada da amostra foram adicionados 25 µL do inibidor teste, na 
concentração de 200 mM, e deixados em contato por 1 hora, antes da adição dos
eritrócitos.
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4.5. Purificação da Lectina por Cromatografia de Afinidade

Levando-se em consideração os resultados obtidos com a F1,0, referente ao 

ensaio de inibição de hemaglutinação, o qual revelou a afinidade da F1,0 pela 

galactose, e ao requerimento do íon manganês para a lectina exercer sua atividade 

aglutinante, foi montada uma coluna de Sepharose 6B e sua matriz foi utilizada 

como ligante de lectina com especificidade para galactose. O pico retido coincidindo 

com a atividade hemaglutinante foi reunido (figura 5) e dialisado contra Bórax 50mM 

pH 7,5. A proteína com atividade hemaglutinante foi purificada 63,6 vezes e 

apresentou uma atividade específica de 307200 U.H./mg (tabela 4). 
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Figura 5 Perfil Cromatográfico de F1,0 na Coluna de Afinidade em Sepharose 6B.
A coluna foi equilibrada e inicialmente eluída com tampão Bórax 50 mM, pH 7,5, Mn+2

20 mM. O pico retido foi eluído com tampão Bórax 50 mM, EDTA 0,1 M, pH 7,5. 
Coluna 1,5 X 40 cm. Frações: 2 ml/tubo 
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Etapas
Volume

total
(mL)

Proteína
total
(mg)

Atividade
total

(U.H.)*

Atividade
total

específica
(U.H./mg)**

Purificação
(x)

Rendimento
(%)

Extrato bruto 2000 1696 81920000 48301,8 1 100,0

FI 350 175 3584000 20480,0 0,4 4,4

F1,0 45 48,15 9216000 19140,1 0,4 1,1

Cromatografia
de afinidade 

Sepharose 6B 
36 0,03 921600 3072000,0 63,6 0,1

Tabela 4 Purificação da Lectina da esponja T. ignis

*Unidade de Hemaglutinação 
** U.H./ mg de proteína 

4.6. Eletroforese em Gel de Poliacrilamida com SDS 

As diversas frações e a lectina da esponja T. ignis com especificidade a 

galactose, obtida por cromatografia de afinidade em coluna de Sepharose 6B, foram 

analisadas por eletroforese em condições desnaturantes por SDS-PAGE (12%) e 

revelada com prata (figura 6).  A eletroforese demonstrou que a lectina apresenta 

uma única banda protéica, com massa molecular de 45 kDa, estimada por regressão 

linear tendo por base padrões protéicos de massas moleculares conhecidas. 
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M 1 2 3 4

116,0

66,2

45,0

35,0

25,0

18,4

Figura 6 Eletroforese em Gel de Poliacrilamida Desnaturante (SDS-PAGE). 
M - Marcadores de massa molecular: -galactosidase (116,0 kDa); Albumina Sérica 
Bovina (66,2 kDa); Ovalbumina (45,0 kDa); lactato desidrogenase (35,0 KDa), 
Endonuclease de restrição BAP 981 (25,0 kDa); -lactoalbumina (18,4 kDa), 1 - 
Extrato bruto, 2 - Fração 0-30% sulfato de amônio, 3  - Fração 1,0 volume de acetona 
e 4 - Fração retida da Sepharose 6B. 

4.7. Curva de Dependência do Íon Manganês sobre a Lectina 

A lectina isolada da esponja T. ignis apresentou atividade hemaglutinante 

dependente da presença do íon Mn+2. Em virtude desse fato, uma curva de 

dependência do íon foi construída utilizando-se as concentrações de 133,3, 66,7, 

33,3, 16,7, 8,3, 4,2 e 2,1 mM (figura 7).

O experimento revelou que a máxima atividade hemaglutinante da lectina é 

alcançada na concentração de 66,7 mM de manganês. 
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Figura 7 Curva de Dependência do Íon Manganês da Lectina. 
Ensaios de hemaglutinação com a lectinaI foram realizados utilizando-se as 
concentrações de 2,1;  4,2; 8,3; 16,7;  33,3;  66,7 e 133,3 mM do íon manganês.

4.8. Curva de Termoestabilidade da Lectina 

A atividade hemaglutinante da lectina, quando testada após o tratamento 

térmico nas temperaturas de 25, 40, 60, 80, e 100ºC por 60 minutos, demonstrou 

ser estável a temperatura de 40ºC (figura 8). 
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Figura 8 Curva de Termoestabilidade da Lectina. 
A lectina foi submetida a temperaturas 25, 40, 60, 80 e 100ºC durante 1 hora. Após a 
incubação, ensaios de hemagluitnação com a lectina foram realizados à temperatura 
ambiente.
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4.9. Curva de Efeito do pH sobre a Lectina 

A figura 9 mostra o efeito do pH sobre a atividade hemaglutinante após diálise 

da lectina em diferentes tampões: Observa-se uma atividade ótima da lectina 

próxima ao pH 7,5, sendo sensível aos valores de pH abaixo de 6,0 e acima de 8,0, 

embora ainda apresente uma reduzida atividade (8 U.H.). 
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Figura 9 Efeito do pH sobre a lectina.
A lectina isolada da T. ignis foi submetida aos diferentes tampões: Glicina 50 mM pH 
2,5, 3,5, 9,5 e 11,5; Acetato de sódio 50mM pH 4,0 e 5,5; Bórax 50 mM pH 6,0 e pH 
7,5; Tris-HCl  50 mM pH 8,0 e 9,0. Seguida de uma nova diálise contra o tampão 
Bórax 50 mM pH 7,5 a  4ºC durante 24 horas. Terminando esse tratamento ensaios
de hemaglutinação foram realizados. 

4.10. Inibição da Atividade Hemaglutinante da Lectina por Carboidratos e 

Mucina

Com a finalidade de determinar a especificidade da lectina isolada por 

carboidratos, assim como a concentração mínima dos mesmos capaz de inibir a 

atividade lectínica, foram realizados ensaios de inibição da hemaglutinação. Nesse 

caso, antes da adição da lectina e os eritrócitos, o inibidor teste foi submetido a uma 
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diluição seriada, a partir da concentração de 1 mg/mL para fucoidan, 4 mg/mL para 

mucina, 200 mM para os açúcares xilose, frutose, manose galactose, glicose, 

arabinose, glicosamina, lactose, fucose, maltose, N-acetilglicosamina e sacarose. Os 

resultados obtidos são visualizados na tabela 5.

Carboidratos
Concentração mínima 

de inibição 

Xilose 12,5  mM 

Frutose 25  mM 
Galactose 50  mM 
Manose 50  mM 

Glicose 100  mM 
Glicosamina 100  mM 
Arabinose 100  mM 

Fucose 100  mM 
Lactose N.I.
Maltose N.I.

Sacarose
N-acetilglicosamina

N.I.
N.I.

Fucoidan 0,25 mg/mL

Mucina 2,0 mg/mL

Tabela 5  Inibição da Hemaglutinação da lectina por carboidratos e glicoproteína 

N.I.: Não houve inibição 

4.11. Aglutinação de Leishmania

Com a finalidade de verificar se a lectina de T. ignis era capaz de aglutinar 

Leishmania, a fração F1,0 rica em lectina galactose específica foi incubada na 

ausência e na presença de galactose com formas promastigotas de Leishmania 

chagasi corados com coomassie blue. O resultado pode ser visto na figura 10 onde a 

fração de lectinas (1 mg/ml) foi capaz de promover a aglutinação das células de 

Leishmania (figura 10C e 10D). Na presença de galactose (80 mM) a aglutinação 

das células pela lectina foi suprimida (figura 10B). 
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A B

DC

Figura 10 Fotomicrografias de Leishmania tratadas com fração F1,0. 
A - Promastigotas de Leishmania chagasi coradas com coomassie blue (controle 
negativo) - objetiva 40x 
B - Leishmania + F1,0 + galactose (80 mM)- objetiva 20x 
C - Leishmania + F1,0 (sem galactose) - objetiva 40x 
D - Leishmania + F1,0 (sem galactose) - objetiva 40x com contraste de fase brilhante. 
Barras horizontais = 100 m
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5. DISCUSSÃO 

A esponja marinha Tedania ignis constitui uma rica fonte de lectinas, uma vez 

que todas as frações obtidas com sulfato de amônio apresentaram atividades 

hemaglutinantes. A aglutinação ocorreu somente na presença de íons metálicos 

bivalentes (principalmente Mn+2) e foi observada com todos os tipos de eritrócitos 

humanos tratados com a enzima papaína. Resultados semelhantes foram relatados 

para a lectina isolada da esponja Haliclona cratera (PAJIC et al., 2002) e da esponja 

marinha Cliona varians (MOURA, 2004), onde se constatou que estas também 

apresentaram atividade hemaglutinante quando testadas com eritrócitos humanos 

submetidos a tratamento com papaína. Nesse estudo, a fração protéica da esponja 

T. ignis, correspondente à concentração de sulfato de amônio 0-30% (com atividade 

hemaglutinante mais expressiva), foi fracionada com acetona e a fração F1,0 (1,0 

volume de acetona), resultante desse fracionamento, por apresentar uma maior 

atividade específica contra eritrócitos do tipo B papainizados, foi selecionada para os 

passos seguintes de purificação. 

Baseando-se na inibição da hemaglutinação da fração F1,0, que demonstrou 

uma afinidade pelo açúcar galactose, uma coluna de Sepharose 6B, tratada com 

HCl para expor extremidades com galactose, foi usada como gel de cromatografia 

de afinidade. Esse tipo de metodologia já foi usado anteriormente por vários 

pesquisadores que utilizaram essa matriz como ligante para purificar lectinas 

galactose-dependente (PEUMANS et al., 1992; KENOTH et al., 2003; MINAMIKAWA 

et al., 2004). A atividade hemaglutinante da F1,0 somente foi detectada na presença 

de íons bivalentes, principalmente o manganês, demonstrando portanto a 

importância do mesmo para a realização de sua atividade. As famílias de lectinas 
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diferem quanto ao requerimento de íons essenciais ao desencadeamento de sua 

função (GUDMUNDUR, 1996). A dependência de cátions bivalentes foi observada 

para algumas lectinas presentes em diferentes organismos (STRATTON et al., 2004; 

BULGAKOV et al., 2004; JUNG; PARK ; KIM, 2004). Este resultado foi fundamental 

para a escolha de um tampão contendo EDTA, o qual atuou como deslocador das 

proteínas retidas no gel de Sepharose. 

A lectina purificada utilizando um único tipo de cromatografia, pela ligação a 

galactose presente na Sepharose, apresentou uma atividade específica de 

3.072.000 U.H./mg e grau de purificação de 63,6 vezes, foi caracterizada e utilizada 

em testes contra Leishmania.

A lectina purificada apresentou, no gel de poliacrilamida em condições 

desnaturante (SDS-PAGE), uma massa molecular de 45 kDa. Este valor 

determinado para a lectina foi maior do que o encontrado para a lectina da esponja 

Haliclona cratera (PAJIC et al., 2002), que foi de 29 kDa, e menor que das lectinas 

presentes nas esponjas Craniella australiensis (XIONG et al., 2006) e Cliona varians

(MOURA, 2004), as quais apresentaram uma massa molecular de 54 e de 113,64 

kDa, respectivamente. Nos ensaios de inibição da hemaglutinação os 

monossacarídeos xilose, frutose e galactose demonstraram ser os inibidores mais 

potentes dentre os carboidratos testados. Os três conseguiram inibir a atividade 

hemaglutinante da lectina numa concentração mínima de 12,5, 25 e 50 mM, 

respectivamente. Lectinas galactose específicas já foram descritas de outras 

espécies de esponjas como Cinachyrela alloclada (ATTA et al., 1989), Pellina

semitubulosa (ENGEL et al., 1992), Axinella polypoide (BUCK et al., 1992) e 

Haliclona cratera (PAJIC et al., 2002). Os dados do presente trabalho diferem dos 

encontrados para a esponja Craniella australiensis (XIONG et al., 2006), a qual não 
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foi inibida por açúcares simples, mas por glicoproteínas; para Haliclona sp (MEBS et

al., 1985), que possui uma lectina lactose específica e para a esponja Halinchondria

okadai (KAWAGISHI et al., 1994), de onde foram isoladas duas lectinas, HOL-I, 

específica para açúcares N-acetilados e HOL-II, específica para N-acetil-

lactosamina. Estes resultados ilustram a diversidade de especificidade das lectinas 

de esponjas por carboidratos. 

Com relação à termoestabilidade encontrada para a lectina purificada, quando 

exposta em temperaturas acima de 40ºC a lectina reduz sua atividade 

hemaglutinante, de maneira semelhante a lectinas de outros animais marinhos 

(JUNG; PARK ; KIM, 2003),  (BULGAKOV et al., 2004) e de outras esponjas (PAJIC 

et al., 2002 e KAWAGISHI et al., 1994). A estabilidade da lectina pode ser devida, 

provavelmente, à presença das pontes dissulfeto na estrutura da proteína, como 

ocorre com a CVL I (lectina I de Cliona varians) (MOURA, 2004), que mostrou ser 

composta por 4 subunidades idênticas de 27,88 kDa ligadas por pontes dissulfetos. 

A lectina demonstrou uma ótima atividade hemaglutinante quando submetida 

ao pH próximo de 7,5 e estável entre os pH 2,5 e 11,5. Estes resultados 

assemelham-se ao da lectina do molusco Belamyia bengalensis (BANERJEE et al.,

2004). A lectina da esponja T. ignis presente na fração F1,0 apresentou a 

capacidade de aglutinar Leishmania coradas com Coomassie blue, provavelmente

através de sítios com galactoses presentes na superfície do parasita. A habilidade 

que algumas lectinas têm de aglutinar Leishmania foi reconhecida por 

SCHOTTELIUS, 1982. Tal característica foi primordial para a sua utilização como 

ferramenta para a diferenciação, in vitro, das formas amastigotas das promastigotas 

de Leishmania donovani (WILSON & PEARSON, 1984). O conhecimento da 

interação carboidrato/lectina também pode ser utilizado no controle de vetores de 
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Leishmania, onde os carboidratos que interferem na interação da lectina presente no 

intestino do vetor com o parasita, impedem o crescimento de formas promastigotas 

(SVOBODOVA, 2000). Lectinas marcadas com isótopos radioativos também podem 

ser utilizadas para um estudo comparativo de glicoconjugados de Leishmania

(ROSSEAL et al., 1990). 

Os resultados obtidos revelam a importância dos invertebrados como fonte 

abundante de lectinas com elevado potencial de uso biotecnológico, e nos 

estimulam à busca por novas lectinas, tanto da esponja T. ignis, como de outras 

espécies de esponjas e de invertebrados. 

Em termos práticos e objetivos, algumas possibilidades de continuidade do 

trabalho com a lectina purificada incluem: 

Aperfeiçoar as análises estruturais, como determinar a presença e 

número de subunidades protéicas. 

Testar alguns efeitos farmacológicos em mamíferos, como migração de 

neutrófilos na cavidade peritoneal, formação de edema de pata e 

indução de anticorpos. 

Realizar seu seqüenciamento protéico (determinação da estrutura 

primária da região N-terminal). 

Testar seus efeitos sobre leishmanias vivas e com linhagens de 

diferentes graus de virulência. 

Testar atividades heterólogas com diversas espécies de bactérias 
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6. CONCLUSÕES  

O extrato bruto protéico da esponja Tedania ignis constitui uma rica fonte de 

lectinas, uma vez que aglutinou todos os eritrócitos humanos do sistema ABO 

tratados enzimaticamente com papaína, na presença de íons bivalentes. 

A lectina purificada de T. ignis apresentou especificidade para os eritrócitos do 

tipo B submetidos ao tratamento com papaína.

A lectina demonstrou dependência pelo íon Mn+2 na concentração mínima de 

33,3 mM. 

A lectina apresentou múltipla especificidade por carboidratos, sendo inibida 

principalmente por xilose, frutose, galactose e manose nas concentrações 

mínimas de 12,5, 25, 50  e 50 mM, respectivamente. 

A massa molecular da lectina, determinada em eletroforese sob condições 

desnaturantes, foi de 45 kDa.

A temperatura ótima para a atividade hemaglutinante da lectina foi de 40ºC. 

O pH ideal para a atividade hemaglutinante da lectina foi em torno de 7,5. 

A lectina presente na fração F1,0 da esponja T. ignis apresentou a capacidade 

de aglutinar Leishmania coradas com coomassie blue, provavelmente através de 

sítios com galactose presentes na superfície do parasita. 

A fração F1,0 de T. ignis, na presença de galactose, não é capaz de promover a 

aglutinação de Leishmania coradas com coomassie blue.
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