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RESUMO 
 

 

 

As esponjas marinhas se apresentam como uma rica fonte de novos compostos 
bioativos de grande interesse biotecnológico, vimos, neste trabalho, relatar a 
purificação e caracterização de uma lectina da espécie Aplysina fulva, denominada 
AFL com atividade imunomoduladora, bem como avaliar se a mesma possue efeito 
citotóxico sobre células em cultura (normais, tumorais e leishmanias). As proteínas 
totais foram extraídas da esponja com tampão Tris-HCl 20 mM, pH 7,5, e 
fracionadas por precipitação com acetona. A fração obtida com 1 volume de acetona 
possuía maior atividade hemaglutinante e foi submetida a uma cromatografia em 
matriz de goma guar com tampão tetraborato de sódio 20 mM, pH 7,5. Em seguida 
foi aplicada em uma coluna de Superdex 75 (FPLC-AKTA) contendo tampão Tris- 
HCl 20 mM, pH 7,5. A pureza da lectina foi atestada em uma coluna HILIC (HPLC).  
A sequência de 15 resíduos de aminoácidos do N-terminal da lectina foi determinada 
por degradação de Edman e não apresentou similaridade com nenhuma outra 
proteína dos bancos de dados mais conhecidos. A massa foi estabelecida em 62 
kDa, por gel filtração em Superdex 75. Análise após tratamento com agentes 
redutores permitiu deduzir que AFL é uma proteína homotetramérica. Sua atividade 
hemaglutinante foi reduzida quando a lectina foi exposta em meio ácido (pH < 4) ou 
quando submetida a temperaturas acima de 60 ºC. AFL apresentou especificidade 
para lactose e parcial para D-glicose e D-galactose. A lectina purificada AFL não 
apresentou efeito citotóxico para as linhagens de células cancerígenas (PANC, 
HeLa, HT-29, Bf16F10, A549) e de fibroblastos (MRC5). AFL foi capaz de aglutinar 
formas promastigotas vivas de Leishmania amazonensis e Leishmania. braziliensis,e 
teve sua atividade revertida pela adição de lactose ao ensaio. AFL não diminuiu de 
forma significante a viabilidade de Leishmania amazonensis. A lectina AFL 
apresentou atividade mitogênica em concentrações a partir de 40 µg/mL para célula 
mononucleares do sangue periférico (monócitos e linfócitos). A lectina AFL foi capaz 
de induzir na linhagem de macrófagos (RAW264.7) de murinos a liberação de TNF- 
α, mas não de IL-6, na concentração de 10,0 µg/mL. Quando AFL foi incubada com 
células esplênicas de camundongos BALB/c, foi capaz de estimular a produção de 
IFN-γ e promover a diferenciação de células T para uma resposta imune celular do 
tipo Th1. A capacidade de modular a resposta imune do tipo Th1 jamais foi relatada 
em lectinas de esponjas marinhas. Todos os resultados corroboram com o alto 
potencial que a lectina AFL apresenta como uma nova molécula capaz de modular o 
sistema imune, podendo ser utilizada como adjuvante de vacinas contra 
microrganismos, dentre eles, os do gênero leishmania. 

 
Palavras chave: Citotoxicidade, Leishmania, Imunidade celular, fator de necrose 

tumoral. 



ABSTRACT 
 

 
 

 

Marine sponges are presented as a rich source of new bioactive compounds of great 
biotechnological interest. Here in this research we report the purification and 
characterization of a lectin from Aplysina fulva species, called AFL, that presents 
immunomodulatory activity, and it was also evaluated whether it possesses cytotoxic 
effects on cultured cells (normal, tumor and Leishmania). Total proteins were 
extracted from the sponge with Tris-HCl buffer 20 mM, pH 7.5, and fractionated by 
precipitation with acetone. The fraction obtained with 1 volume of acetone  had 
greater hemagglutinating activity and was subjected to a column chromatography on 
guar gum matrix with 20 mM sodium tetraborate buffer, pH 7.5. It was then applied to 
a Superdex 75 column (AKTA-FPLC) containing 20 mM Tris-HCl buffer, pH 7.5. The 
purity of the lectin was attested in a HILIC (HPLC) column. The sequence of 15 
residues of N-terminal amino acid of the lectin was determined by Edman  
degradation and showed no similarity to any other protein of the known databases. 
The molecular mass was set at 62 kDa by gel filtration on Superdex 75. Analysis  
after treatment with reducing agents enabled to deduce that the AFL is a 
homotetrameryc protein. Their hemagglutinating activity was reduced when the lectin 
was exposed in an acidic medium (pH <4) or when subjected to temperatures above 
60 ° C. AFL showed specificity for partial lactose and D-glucose and D-galactose.  
The purified lectin LFA showed no cytotoxic effect on cancer cell lines (PANC, HeLa, 
HT-29, Bf16F10, A549) and fibroblast (MRC5). AFL was able to agglutinate living 
promastigotes of Leishmania amazonensis and Leishmania braziliensis, and had  
their activity reversed by the addition of lactose to the test. AFL did not decrease 
significantly the viability of Leishmania amazonensis. The AFL lectin showed 
mitogenic activity at concentrations from 40 ug / ml for mononuclear peripheral blood 
cells (lymphocytes and monocytes). The AFL lectin was able of induce the 
macrophage murine lineage (RAW264.7) release of TNF-α, but not IL-6 at a 
concentration of 10.0 mg / mL. When LPA was incubated with spleen cells from  
BALB / c mice was able to stimulate the production of IFN-γ and to promote the 
differentiation of T cells to a cellular Th1 immune response. The ability to modulate 
the immune response of the Th1-type lectins has never been reported in marine 
sponges. All results confirm the high potential that the lectin AFL, that appears as a 
new molecule capable of modulating the immune system and can be used as an 
adjuvant for vaccines against microorganisms, including the gender Leishmania. 

 
Keywords: Cytotoxicity, Leishmania, cellular immunity, tumor necrosis factor. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1 Lectinas 

 
 

Ao final do século XIX, algumas provas sobre a ocorrência de proteínas 

com capacidade de aglutinar eritrócitos começaram a se acumular. Por terem sido 

encontradas originalmente em extratos de plantas, essas proteínas foram 

chamadas de fito-hemaglutininas. Acredita-se que a primeira descrição dessas 

moléculas foi relatada na tese de doutorado de Hermann Stillmark, que versava 

sobre uma proteína tóxica, denominada ricina, extraída de Ricinus comunis 

(SHARON & LIS, 2004). Boyd e Reguera (1949) observaram que em extratos de 

feijão lima (Phaseolus limensis) aglutinaram especificamente eritrócitos do grupo 

sanguíneo A. Em 1950, Morgan e Watkins observaram que a aglutinação de 

eritrócitos tipo A pela lectina de feijão lima foi totalmente inibida pela adição de 

N- acetilgalactosamina, e que a aglutinação de eritrócitos do tipo 'O, realizada 

pela lectina de Lotus tetragonolobus, foi inibida pela L-fucose, chegando à 

conclusão de que os carboidratos específicos de eritrócitos A e B são N-

acetilgalactosamina e L- fucose, respectivamente. Dessa forma, as lectinas 

tiveram papel crucial na elucidação da especificidade dos antígenos associados 

ao sistema ABO (Figura 1A). 

O termo lectina foi generalizado por Sharon e Lis, em 1972, para definir 

todas as proteínas de origem não imune, que interagem de forma específica com 

carboidratos, independentemente da sua origem e dos tipos de eritrócitos 

aglutinados. Outra definição estabelece que as lectinas são proteínas que 

possuem ao menos um domínio não-catalítico, que se liga reversivelmente e 

especificamente a mono ou oligossacarídeos (PEUMANS e VAN DAME, 1995). 

Sharon e Lis (1998) atualizaram o conceito para descrever as lectinas como 

proteínas ou glicoproteínas de origem não-imune, com um ou mais sítios de 

ligação por subunidade, que podem ligar-se reversivelmente e especificamente a 

resíduos glicídicos, através principalmente de pontes de hidrogênio e interações 

de Van der Waals. 

A habilidade de aglutinar diferentes tipos de eritrócitos observada pelas 

lectinas de plantas conduziu Boyd e Shapleigh em 1954, a propor o nome lectinas 

(do latim legere, que significa selecionar). Dessa forma, ao interagirem com 
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glicoconjugados da superfície celular, as lectinas podem promover a formação de 

ligações cruzadas entre células  adjacentes,  causando  aglutinação  das  mesmas 

(Figura 1B) (KECOUREK & HOREJSI, 1983; PEUMANS & VAN DAMME, 1995). A 

interação das lectinas com os carboidratos se deve ao fato de existir em sua 

estrutura um sítio de ligação a carboidrato, denominado de “domínio de 

reconhecimento de carboidrato”, CRD (cada subunidade polipeptídica possui pelo 

menos um desses domínios), que reconhece e determina para qual carboidrato a 

molécula tem afinidade (GABIUS, 1994). Dessa maneira, as lectinas são capazes 

de reconhecer diferenças sutis na estrutura de glicanos complexos (configuração 

do carboidrato, pontos distintos de ligação aos aminoácidos do CRD, sequência de 

carboidratos específica ou conformação do mesmo sítio de reconhecimento) e, 

portanto, capazes de discriminar entre os diferentes tipos de células que têm 

variações pequenas nos tipos de carboidratos de membrana (CAVADA et al.,1993/ 

CRUZ et al., 2005). 

 
 

 

Figura 1 : A-Carboidratos presentes nos eritrócitos do sistema ABO, B- reconhecimento 
das lectinas dos carboidratos presente nas membranas dos eritrócitos com formação de 
ligações cruzadas entre células adjacentes, causando aglutinação das mesmas. Adaptado 
de www.profbio.com.br. 

 

As lectinas podem ser agrupadas em classes com base na natureza dos 

seus ligantes de carboidratos, nos processos biológicos em que participam, na sua 

localização subcelular, e sua dependência de cátions bivalentes. Segundo o CRD, 

as lectinas de plantas podem ser classificadas em lectinas de legumes e lectinas 

de cucurbitáceas, ligadoras de manose, ligadoras de quitina, semelhantes à 

http://www.profbio.com.br/
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jacalina, semelhantes a amarantinas e RIPs do tipo 2 (SHARON, 1993). Dentre as 

lectinas animais, as principais classes são as do tipo C, tipo I, tipo L e tipo P, 

bem como as galectinas (tipo S), pentranxinas, eglectinas e 

calreticulinas/calnexinas, anexinas e discoidinas (KILPATRICK, 2002). 

As lectinas do Tipo C incluem subfamílias como as colectinas, selectinas, 

receptor de manose de macrófagos, receptores transmembrana do grupo NK (do 

inglês, Natural killers cells), e receptores de assialoglicoproteínas (KILPATRICK, 

2002). As colectinas são encontradas no plasma e em outros fluidos do corpo, 

desempenhando importante papel biológico, pois modulam respostas inflamatórias 

e alérgicas, induzem a morte celular por apoptose e modulam o sistema imune 

adaptativo (VAN DE WETERING, 2004). As selectinas se encontram na superfície 

celular e podem ser de três tipos: L-selectinas, encontradas nos leucócitos, E- 

selectinas, em células endoteliais, e P-selectinas, nas plaquetas e células 

endoteliais (ARASON, 1996). As galectinas desempenham importantes funções, 

como adesão celular e regulação do crescimento e, com base na estrutura das 

suas subunidades, podem ser classificadas em: proto (único domínio CRD), 

tandem (dois domínios homólogos) e quimera (dois domínios diferentes) 

(KILPATRICK, 2002). As pentraxinas são um grupo de proteínas plasmáticas 

capazes de ativar o sistema complemento e estimular macrófagos (NI; TIZARD, 

1996). 

Os carboidratos têm uma enorme capacidade para codificar a informação 

genética e as lectinas são capazes de decifrar esse glicocódigo. Devido à 

interação específica lectina-glicoconjugados, seja em solução ou na superfície 

celular, já foram definidas diversas aplicações para as lectinas considerando seu 

potencial como ferramentas valiosas para pesquisas biomédica e biotecnológica. 

Essas aplicações foram sumarizadas por Sharon e Lis (2004): isolamento e 

purificação de glicoconjugados por cromatografia de afinidade; detecção de 

epítopos tipo carboidratos de glicoconjugados em blots, em placas de 

cromatografia em camada delgada; quantificação de atividade de 

glicosiltransferases/glicosidades por detecção dos produtos da reação enzimática 

por lectinas; análise de glicomas; análise de mecanismos envolvidos na correta 

glicosilação por variantes celulares; modulação da proliferação celular e de estágio 

de ativação celular; detecção de doenças relacionadas com alterações na síntese 

de glicanas; liberação controlada de drogas; marcador celular com finalidade 
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diagnóstica (por exemplo, agentes infecciosos); diagnóstico terapêutico do câncer 

e doenças auto-imunes; estimulação mitogênica de linfócitos e produção de 

citocinas; investigação de estruturas de carboidratos complexos na superfície de 

células e partículas subcelulares de animais,   bactérias, protozoários e vírus; 

tipagem, identificação e estudos estruturais dos grupos sanguíneos; agentes 

defensivos e pragas na agricultura. 

Embora haja um número maior de lectinas de origem vegetal relatadas na 

literatura, as de origem animal foram também descobertas na mesma época. A 

primeira delas foi provavelmente identificada em uma variedade de extratos de 

venenos de serpentes por Flexner e Noguchi (1902), pela aglutinação e lise de 

eritrócitos e leucócitos. As lectinas de animais vertebrados, em sua maioria são 

consideradas moléculas de reconhecimento, uma vez que agem no processo de 

defesa contra patógenos, participando do trafego celular, da regulação 

imunológica  e na prevenção de doenças autoimunes (KILPATRICK, 2002) além 

de promover estimulação mitogênica de linfócitos e aglutinação de células 

cancerosas (LIS & SHARON, 1973). 

Em invertebrados as lectinas parecem estar associadas à primeira linha de 

defesa na eliminação de patógenos (KILPATRICK, 2002), embora não possuam 

sistema imune adaptativo, baseado na produção de anticorpos e receptores como 

nos vertebrados (MARQUES & BARRACO, 2000). Rewrantz, em 1983, propôs três 

rotas para o reconhecimento nas quais as lectinas podem interagir: a primeira,  

lectina com carboidratos do patógeno; a segunda, pela lectina do patógeno e o 

carboidrato do invertebrado e a terceira, através da ligação das lectinas humorais 

com glicoconjugados presentes nos microrganismos, formando um complexo, a 

lectina se comportando como opsonina e marcando o parasita, e logo em seguida 

se unindo ao receptor da célula de defesa dos invertebrados. 

Nos invertebrados já foram purificadas diversas lectinas em diferentes filos. 

Fenton-Navarro e colaboradores (2003) purificaram duas lectinas do cnidário 

Bunodeopsis antillensis que aglutinam eritrócitos humanos. No poliqueta 

(anelídeo) marinho Chaetopterus variopedatus foi isolada uma lectina que 

reconhece galactose e com atividade Anti-HIV (WANG et al., 2006). No mexilhão 

(bivalve) Ruditapes philippinarum, uma lectina exibiu forte atividade antibacteriana 

(BULGAKOV et al., 2004). Em artrópodes, os crustáceos têm recebido bastante 

atenção, principalmente no gênero Farfantepenaeus (Penaeus), como, por 
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exemplo, na espécie Farfantepenaeus paulensis (MARQUES & BARRACO, 2000). 

Existem outras funções atribuídas as lectinas, como, por exemplo, cristalização do 

carbonato de cálcio (Megabalanus rosa), morfogênese (Polyandrocarpa 

misakiensis) e lise da membrana vitelínica (espermatozoide de Mytilus edulis).  

Todos esses exemplos demonstram como é grande a variedade de lectinas 

presentes nos invertebrados e dos inúmeros papeis fisiológicos que elas podem 

desempenhar nos referidos organismos (HATAKEYAMA et al., 1995 TAKAGI, T 

1994; MUTA et al., 1991). Um grupo que vem se destacando na pesquisa com 

lectinas são os poríferos. 

 

1.2 Poríferos como fontes de compostos bioativos 
 

O nome do filo Porifera (do latim porus = poro; e ferre = portador) significa 

poroso, esponjoso, e se deve à presença de numerosos poros na superfície destes 

animais. São invertebrados, e estão dentre os animais multicelulares, os mais 

simples e estão entre os mais antigos animais metazoários. Eles diferem de outros 

grupos de invertebrados em sua estrutura corporal por manterem independência 

entre suas células constituintes, já que não formam órgãos, mas apresentam um 

tecido conjuntivo bem desenvolvido sendo capazes de realizar funções complexas 

nas quais suas células agem de maneira coordenada, tais como a reprodução e a 

geração do fluxo de água por células especializadas, com colarinho e flagelo 

chamados coanócitos, responsáveis pelos revestimento interno, e que juntamente 

com a epiderme e mesênquima formam a parede celular da esponja (Figura 2). 

Em relação ao tamanho, é observada grande variação, pois há esponjas 

pequenas, da ordem de milímetros, enquanto outras ultrapassam um ou mais 

metros, seja em comprimento, altura ou diâmetro. 

O corpo das esponjas pode ser simétrico (esférico, cônico, cilíndrico), mas  

são notoriamente assimétricos. Organizações anatômicas em disposição radial 

são relativamente comuns, e em casos mais raros, geralmente no mar profundo, 

pode-se observar padrões que se assemelham superficialmente ao bilateral e até 

mesmo ao metamérico. A respiração dos poríferos é por simples difusão entre 

células e a água circundante, possuindo reprodução assexuada por brotamento, 

gemulação ou fissão (RUPPERT, FOX e BARNES, 2005; TAYLOR, 2006). Em 

relação à sua distribuição os poríferos ocorrem em todos os principais mares e 
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oceanos, entre os polos e o Equador, e do entre marés às grandes profundezas 

oceânicas. Atrelado a sua simplicidade estrutural é comumente associada a uma 

suposta alta adaptabilidade, o que lhes confere papel de destaque na 

competição por substrato, especialmente consolidados (substrato duro) e de 

iluminação moderada à ausente onde são frequentemente dominantes. 

 
 

Figura 2: Estrutura Corporal da esponja Asconoide. (Adaptado de 

https://wikispaces.psu.edu/pages/viewpage.action?pageId=164791895). 

 
 

Esponjas marinhas têm sido consideradas, nas últimas décadas, um campo 

bastante fértil para a descoberta de novos compostos bioativos naturais com  

respeito à diversidade de seus metabólitos primários e secundários. Os efeitos 

biológicos dos novos metabólitos têm sido relatados na literatura demonstrando 

seu potencial de serem utilizados para futuras aplicações farmacêuticas. Por 

serem animais filtradores primitivos, têm uma alta frequência de componentes 

bioativos e acredita-se que sejam utilizados principalmente como defesas químicas 

contra fatores de estresse ambientais, como por exemplo, a predação, o 

supercrescimento por incrustação de organismos ou competição por espaço. 

Estudos demonstraram que as maiores concentrações de metabólitos 

tóxicos das esponjas são encontradas em habitats como os recifes de coral, que 

se caracterizam por uma intensa concorrência. Além disso, foi observado que suas 
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defesas químicas são altamente eficazes contra a maioria das espécies de peixes, 

com exceção aos nudibrânquios que se alimentam das esponjas, sequestrando 

seu arsenal  químico  (PROKSCH,  1994). No fim dos  anos  50,  foram  isolados 

dois nucleosídeos da esponja Tectitethya crypta, a espongouridina e a 

espongotimidina (FAULKNER, 1992) que apresentaram atividade antiviral sendo 

os pioneiros entre os agentes antivirais derivados de nucleosídeos (NORTH & 

COHEN, 1979). Dois análogos sintéticos da espongouridina e espongotimidina, a 

citosina-arabinosídeo (Ara-C) e a adenina-arabinosídeo (Ara-A), foram 

introduzidos no mercado de fármacos, o primeiro como agente antitumoral para o 

tratamento de leucemia aguda não-linfocítica, leucemia crônica mielocítica e 

leucemia da meninge e o segundo como agente antiviral indicado para o 

tratamento de viroses por Herpes simplex e Herpes zoster dando origem a toda 

uma geração de agentes antivirais, dentre os quais o acyclovir, a azidotimidina 

(AZT) e a dideoxicitidina, e dentre eles, o AZT é o único medicamento 

regulamentado internacionalmente para o tratamento da síndrome da 

imunodeficiência adquirida (SIDA) (MCCONNELL et al., 1994). Silva e Scheuer, 

(1980) isolaram o manoalida, da esponja Luffariella variabilis, que tem grande 

importância por sua atividade antibiótica contra Streptomyces pyogenes e 

Staphylococcus aureus. Pouco tempo depois Jacobs e colaboradores (1985) 

descobriram que a manoalida possuía atividade anti-inflamatória e analgésica. 

Espécies do gênero Aplysina, da ordem Verongida encontradas ao longo da costa 

brasileira produzem metabólitos secundários de interesse químico e 

farmacológico.  A espécie Aplysina lacunosa produz o alcalóide 11-

oxoaerothionina, um composto citotóxico antitumoral com atividade contra câncer 

de cólon (ACOSTA & RODRIGUEZ, 1992). Aplysina cauliformis produz ainda 

derivados de bromotirosina com atividades citotóxicas (CIMINIELLO et al., 1999) e 

antimicrobianas (RODRIGUEZ & PINA, 1993). Todos esses relatos apontam para 

o grande potencial que esses organismos possuem para a busca de novos 

compostos bioativos, dentre eles as lectinas. 

 
1.3 Lectinas em Poríferos 

 

A primeiro registro de purificação de lectinas de esponjas foi realizado por 

Dodd e colaboradores em 1968. Khalap e colaboradores (1970) examinaram os 
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extratos de várias espécies de Axinella e Cliona celata e observaram que eles 

aglutinaram uma variedade de eritrócitos de diferentes espécies de vertebrados. 

Ao longo  dos  anos  diversas  lectinas  foram  purificadas  de  esponjas  marinhas       

e demonstraram diversas atividades biológicas. A lectina CGC, uma galectina, de 

Geodia cydonium, é a mais estudada dentre as lectinas de esponjas, possuindo 

características tanto de proto quanto de quimera (STALZ et al., 2006). Atividade 

antiviral também foi observada pela lectina CnL purificada de Chondrilla nucula em 

células H9 infectadas com o vírus HIV-1 pela estimulação do metabolismo de (2-5’) 

oligoadenilato, retardando a saída do vírus das células infectadas (SCHRODER et 

al., 1990). 

As lectinas de esponjas marinhas são capazes de aglutinar uma série de 

patógenos pela interação com carboidratos que estão sobre as superfícies de 

agentes patogénicos. A lectina CvL de Cliona varians, é uma glicoproteína 

tetramérica com subunidades de 28 kDa, com peso molecular total de 144 kDa 

(estimada em uma coluna de gel filtração S-300 Sephacryl), com especificidade 

para D-galactose e dependente de íons Ca2+, foi capaz de aglutinar bactérias 

gram- positivas, tais como Bacillus subtilis e Staphylococcus aureus, mas não 

afetou bactérias gram-negativas (MOURA et al., 2006). Resultado similar foi 

encontrado por Kawsar e colaboradores (2008), quando purificaram uma lectina e 

denominaram de HOL-3 capaz de inibir o crescimento de bactérias gram-positivas 

Bacillus  megaterium e Bacillus subtilis, mas não afetou o crescimento das gram-

negativas. Por sua vez a lectina de Suberites domuncula teve atividade 

antibacteriana contra as espécies Staphylococcus aureus e Escherichia coli (gram-

negativa) (SCHRODER et al., 2003). Fento e colaboradores (2013), purificaram 

pela primeira vez de Spheciospongia vesparia duas lectinas Svl-1 e Svl-2, 

caracterizadas como isolectinas, com atividade antibacteriana para Pseudomonas 

aeruginosa e E. coli. Sugerindo que as lectinas de esponjas podem estar 

envolvidas em estratégias de reconhecimento na resposta de defesa das esponjas 

a espécies de bactérias invasoras. 

Ueda e colaboradores (2003) purificaram duas lectinas, CchG 1 e CchG 2, 

afirmando que as mesmas são galectinas do tipo proto, baseado nas suas 

características químicas e nas suas sequências primárias, apresentando atividade 

sobre receptores glutamatérgicos ionotrópicos (iGluRs), sugerindo que membros 

das galectinas podem ter um papel importante no sistema nervoso central dos 
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mamíferos. Atividade citotóxica também foi relatada para lectinas de esponjas 

marinhas, como, por exemplo, as lectinas H-1 e H-2 de Haliclona caerulea ambas 

apresentaram efeito citotóxico contra Artemia naupli de maneira dose 

dependente (CARNEIRO et al., 2012). A lectina ACL-I isolada por Dresch e 

colaboradores (2012) de Axinella corrugata, também apresentou forte efeito 

citotóxico sobre Artemia nauplii, quando avaliada sua atividade antioxidante, a 

mesma não foi observada. 

Em decorrência de algumas doenças mudanças fisiológicas podem 

estimular mudanças no padrão de glicosilação em proteínas e tecidos (AMBROSI 

et al., 2005). O desenvolvimento do processo neoplásico está associado com 

modificações quantitativas e qualitativas nos resíduos de glicanos de glicolípideos, 

glicoproteínas  e proteoglicanos presente na superfície celular (GUILLOT et al., 

2004). As lectinas podem ter papel chave ao reconhecer essa mudança do padrão 

de carboidratos presentes na superfície de células tumorais no processo 

neoplásico e ativar vias de sinalização (Sharon e Lis, 2004). Efeitos citotóxicos das 

lectinas de esponjas  também são observados em células tumorais. A lectina HcL, 

com 29 kDa, de Haliclona cratera, nas concentrações de 9 µg/mL a 11 µg/mL, 

causaram 50% de diminuição da sobrevivência celular em células tumorais de 

câncer cervical (HeLa) e melanoma FemX, respectivamente (PAJIC et al., 2002). A 

lectina CvL de Cliona varians, com especificidade para D-galactose foi capaz de 

induzir morte celular em células de K562 (leucemia) por um mecanismo 

independente de caspase (QUEIROZ et al., 2009). Por sua vez, Rabelo e 

colaboradores (2012), observaram que a lectina CaL, isolada de Cinachyrella 

apion (MEDEIROS et al., 2010), possui atividade antiproliferativa para a linhagem 

tumoral HeLa, de maneira dose dependente na concentração de 10 µg/mL, sendo 

capaz de induzir morte celular por apoptose através da ativação da proteína pro-

apoptótica Bax, e promover parada do ciclo celular na fase S, com acúmulo de 

células de aproximadamente 57% nessa fase,  por um mecanismo tanto 

dependente como independente de caspase, por sua vez, CaL não foi tóxica para 

células do sangue periféricos. 

A interação entre os resíduos glicídicos presentes na superfície e as lectinas 

de esponjas marinhas também já foi documentada. A lectina purificada de Tedania 

ignis (com cerca de 45 kDa e dependente de Mn2+) apresentou especificidade de 

ligação para galactose e foi capaz de aglutinar formas promastigotas de 
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Leishmania chagasi (DIAS, 2006). A lectina de Cinachyrella apion, contendo 

subunidades de 15,5 kDa com peso molecular total de 124 kDa, com 

especificidade para lactose, foi capaz de aglutinar formas promastigotas de 

Leishmania chagasi, sendo sua  atividade aglutinante diminuída pela incubação 

prévia com lactose (MEDEIROS et al., 2010). A lectina CvL de Cliona varians 

também foi capaz de aglutinar formas promastigostas de Leishmania chagasi e 

sua atividade foi revertida pela adição de galactose. 

O gênero Aplysina demonstra ser uma excelente fonte de lectinas. Miarons 

e Fresno (2000) avaliaram a atividade de hemaglutinante com eritrócitos do 

sistema ABO, assim como de diferentes fontes tratados enzimaticamente ou não e 

observou que os extratos aquosos das espécies Aplysina lawnosa, Aplysina 

archeri e Aplysina cauliformis foram capazes de aglutinar todos os eritrócitos 

testados, demonstrando que esse gênero é uma importante fonte de lectinas. Em 

seguida, no mesmo estudo eles purificaram duas lectinas das espécies A. lawnosa 

e A. archeri com 63 kDa e dependentes de íons Ca2+/Mg2+. Em um trabalho 

recente realizado pelo nosso grupo de pesquisa (Laboratório de Química e Função 

de Proteínas Bioativas) foi purificada uma lectina da esponja A. cauliformis com 

especificidade para galactose, capaz de aglutinar formas promastigotas de L. 

amazonenses (dados ainda não publicados). Isso demonstra o grande potencial 

desse gênero como fonte de descoberta de novas lectinas. 

 
1.4 Lectinas como proteínas imunomoduladoras 

 

A procura por moléculas que estimulem o sistema imune a fim de facilitar ou 

direcionar uma resposta imune eficiente contra um determinado patógeno tem sido 

uma questão importante e recorrente para o desenvolvimento de vacinas. A  

primeira lectina com atividade mitogênica para linfócitos foi a fito-hemaglutinina 

PHA obtida de Phaseolus vulgaris, essa descoberta teve grande impacto na 

imunologia pois até então acreditava-se que os linfócitos seriam incapazes de se 

dividir ou proliferar (MORGAN et al., 1976). Pouco tempo depois, foi descrita a 

atividade mitogênica da lectina concanavalina A (ConA), de Canavalia ensiformes, 

a mesma apresentou potencial mitogênico muito superior ao demonstrado por 

PHA e sua atividade foi inibida pela adição do monossacarídeo manose, 

demonstrando que a atividade resulta da interação da lectina com carboidratos 
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presentes na superfície dos linfócitos e sendo um dos primeiros estudos a 

demonstrar o papel biológico dos açúcares presentes na superfície celular 

(DWYER & JOHNSON, 1981). 

Em esponjas marinhas várias lectinas já demonstraram a capacidade de 

estimular a  proliferação  de  células  do  sistema  imune,  assim  como  também, 

de induzir a produção de citocinas, demonstrando o grande potencial dessas 

moléculas em interagir com carboidratos da superfície das células do sistema 

imunológico. A primeira lectina de esponja com capacidade de estimular 

proliferação de linfócitos humanos foi a GCG de Geodia cydonium (DIEHL-

SEIFERT et al., 1985). A lectina purificada ACL-I de Axinella corrugata teve 

atividade mitogênica máxima em células mononucleares humanas na 

concentração 32 µg/mL (DRESCH et al., 2012). Pajic e colaboradores em 2002 

purificaram uma lectina com especificidade a D-galactose de Haliclona cratera que 

desempenhou atividade mitogênica em linfócitos T humanos pré-tratados com fito-

hemaglutinina. Em Cinachyrella alloclada foi purificada uma lectina com atividade 

mitogênica em linfócitos do sangue periférico (ATTA et al.,1989). A CAL, uma 

lectina que reconhece mucina de Craniella australiensis foi capaz de induzir efeito 

mitogênico em esplenócitos de camundongos BALB/c (XIONG et al., 2006). 

Atividade mitogênica em linfócitos do sangue periférico humano também foi 

observada pelas lectinas CcL de Crambe crambe (DOGOVIC et al., 1996) e ApL I 

de Axinella polyploides (PHILLIPS et al., 1976). 

Algumas lectinas de esponjas possuem também atividade quimiotática para 

células do sistema imune. A lectina ACL-I teve atividade quimiotática com 

neutrófilos in vitro na concentração 0,4 µg/mL, sendo sua atividade inibida pelo 

carboidrato N- acetil-D-glucosamina, demonstrando que o DRC foi o responsável 

por desencadear a ação. Moura e colaboradores (DRESCH et al., 2008) 

purificaram uma lectina (CvL) de Cliona varians que foi capaz de recrutar 

neutrófilos para cavidade peritoneal, demonstrando atividade pro-inflamatória 

(QUEIROZ et al., 2008). 

A produção de citocinas é resultado da ativação celular, podendo ser 

induzida por interações de lectinas com partes glicídicas de receptores da 

superfície das células do sistema imune, ativando transdução de sinais, podendo 

conduzir a uma resposta imune específica (VILLALOBO & GABIUS, 1998). Ao 

longo dos anos tem sido demonstrado que as lectinas de vegetais possuem 
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atividades imunomoduladoras, promovendo uma eficiente resposta imune contra 

as infecções microbianas. 

Barral-Netto e colaboradores (1992) avaliaram oito lectinas de plantas frente 

a células mononucleares de sangue periférico (PBMC), e mostraram que as 

lectinas de Canavalia brasiliensis (ConBr) e de Dioclea virgata induziram uma alta 

atividade mitogênica em linfócitos e que as lectinas de Dioclea rostrata, Cratylia 

floribunda e Canavalia brasiliensis estimularam os linfócitos a produzirem altos 

níveis de IFN-γ. Panunto-Castelo e colaboradores (2001) mostraram que a lectina 

com especificidade para manose, KM+, purificada de Artorcarpus integrifolia é 

capaz de estimular esplenócitos de camundongos BALB/c a produzirem IFN-γ e 

que essa produção de IFN-γ é dependente de IL-12, produzida pelos macrófagos, 

efeito esse bloqueado pelo uso do anticorpo anti-IL12. Ainda nesse estudo os 

pesquisadores mostraram que a imunização de camundongos BALB/c 

(sabidamente susceptíveis a L. major) com KM+ tornou-os resistentes a essa 

infecção, mudando o padrão de resposta imune de Th2, produtor de IL-4, causador 

susceptibilidade à infecção, para Th1, produtor de IFN-γ, citocina ativadora dos 

mecanismos leishmanicidas dos macrófagos. 

Teixeira e colaboradores (2006) avaliaram o potencial imunomodulador de 

três lectinas de plantas, Canavalia brasiliensis (ConBr), Pisum arvense (PAA) e 

Artocarpus integrifólia (KM+), na vacinação contra a infecção de L. amazonensis, 

combinando as lectinas com o antígeno SLA de leishmania. Os dados mostraram 

que, embora as três lectinas induzam a produção de IFN-γ em sobrenadante de 

cultura de células esplênicas, a combinação do antígeno SLA de leishmania com 

as lectinas não reduziu a lesão da pata do animal causada pela inoculação de L. 

amazonensis. No entanto, foi observado que a carga parasitária foi amplamente 

reduzida em camundongos imunizados com a lectina KM+ associada ao antígeno 

SLA de leishmania. Além disso, foi observado também que a incubação da lectina 

KM+ com células dendríticas (DCs) previamente diferenciadas da medula óssea foi 

capaz de induzir a maturação dessas células de maneira dose-maneira, 

aumentando a expressão de MHC II, CD80 e CD86, que caracterizam um perfil de 

DCs maduras capazes de ativar células T. Os pesquisadores concluíram que 

esses dados indicam um papel modulador do sistema imune pelas lectinas na 

vacinação contra leishmaniose pode estar relacionado com a sua ação na 
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resposta inata inicial. 

Existem poucos estudos com lectinas de esponjas e suas atividades 

imunoduladoras. Um estudo de Engel e colaboradores (1992) mostrou que uma 

lectina obtida da esponja marinha Pellina semitubulosa desempenhou forte efeito 

mitogênico em linfócitos de baço de camundongos e foi capaz de acentuar de 

forma potente a produção de citocinas pró-inflamatória IL-1 por macrófagos 

peritoneais de camundongo, bem como a produção de IL-2 em cultura mista de 

linfócitos murinos nas concentrações de 0,3 a 10 µg/mL. Nesse contexto, a busca 

por lectinas imunomoduladoras tem atraído o interesse de pesquisadores devido 

ao grande potencial farmacêutico para futuras aplicações na elucidação dos 

mecanismos da resposta imune, assim como, no seu uso como imunoestimulador 

frente a doenças causadas por parasitas intracelulares, podendo ajudar a 

identificar alvos para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. 

 
1.5 Leishmaniose 

 

As leishmanioses, doenças infecto-parasitárias, consideradas 

antropozoonoses (transmitidas pela picada de insetos vetores infectados com 

tripanossomatídeos do gênero Leishmania), representam um complexo de 

doenças com importante espectro clínico e diversidade epidemiológica, sendo 

consideradas um grande problema de saúde pública mundial (WHO, 2010; 

BRASIL, 2010). A leishmaniose ainda é uma das doenças mais negligenciadas do 

mundo, afetando, em grande parte, os países mais pobres e principalmente os 

países em desenvolvimento. Possui endemismo em 88 países dos quatros 

continentes (16 países desenvolvidos e 72 em desenvolvimento), com 

aproximadamente 350  milhões de pessoas em risco de contrair leishmaniose. A 

incidência é estimada em cerca de 2 milhões de novos casos anualmente, sendo 

desses, 1,5 milhão de leishmaniose cutânea e 0,5 milhão para leishmaniose 

visceral (DESJEUX, 1998; WHO, 2010). Nos últimos 10 anos, grandes avanços 

científicos foram feitos no tratamento, prevenção e diagnóstico de leishmaniose, 

no entanto o crescimento da mortalidade e morbidade da leishmaniose em todo o 

mundo mostra uma tendência preocupante (WHO, 2010). As leishmanioses que 

afetam o homem são classificadas dependendo das espécies de parasitas e do 

sistema imune do paciente em quatro formas principais: leishmaniose visceral, 



31 
 

leishmaniose cutânea, leishmaniose cutânea difusa, leishmaniose muco-cutânea, 

cada uma com seus respectivos quadros clínicos, como demonstrado na tabela 1. 

No Brasil a espécie causadora da leishmaniose visceral é a Leishmania 

chagasi, espécie semelhante à Leishmania infantum, que é encontrada em alguns 

países do mediterrâneo e da Ásia (BARATA et al., 2004). No continente 

americano, a leishmaniose cutânea simples, difusa e muco-cutânea são 

genericamente chamadas Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA). No Brasil 

são reconhecidas pelo menos seis espécies de Leishmania responsáveis por 

doença humana, sendo a forma tegumentar causada principalmente pela L. 

(Viannia) braziliensis, L. (V.) guyanensis e L. (L.) amazonensis e, mais raramente, 

pela L. (V.) lainsoni, L. (V.) naiffi e L. (V.) shawi. (GRIMALDI e TESH, 1993) Todas 

as leishmanias apresentam particularidades concernentes às manifestações 

clínicas, a vetores, reservatórios e padrões epidemiológicos, à distribuição 

geográfica e até mesmo à resposta terapêutica (VALE & FURTADO, 2005). 

Tabela 1: Tipos de leishmanioses e seu respectivos quadro clínicos 
 

TIPOS DE 
LEISHMANIOSE EM 

HUMANOS 
 

 
QUADRO CLÍNICO 

LEISHMANIOSE 
VISCERAL 

Caracteriza-se por febre irregular, perda de peso, inchaço do fígado 
e baço e anemia. É a forma mais grave de leishmaniose, e 
geralmente fatal se não tratada. O período de incubação pode ser de 
meses ou anos e, ao contrário das formas de leishmaniose cutânea, 
que envolve órgãos internos. Após o tratamento e recuperação, os 
pacientes podem desenvolver a leishmaniose cutânea crônica que 
requer tratamento longo e caro. 

LEISHMANIOSE 
CUTÂNEA 

Produz lesões na pele, principalmente na face, braços e pernas. 
Embora nesta forma seja observado muitas vezes cura espontânea, 
ela pode gerar deficiência grave e cicatrizes permanentes. Após a 
recuperação ou tratamento bem sucedido, leishmaniose cutânea 
induz imunidade a re-infecção por espécies de Leishmania que 
causou a doença.  
 

LEISHMANIOSE 
CUTÂNEA DIFUSA 

O tratamento é difícil devido a lesões disseminadas que se 
assemelham a hanseníase e não se curam espontaneamente. Esta 
forma particular está relacionada com um sistema imunitário 
deficiente e é muitas vezes caracterizada por recidivas após o 
tratamento.  
 

LEISHMANIOSE 
MUCO-CUTÂNEA 

Causa lesões desfigurantes na face; destrói as membranas mucosas 
do nariz, boca e garganta. A cirurgia de reconstrução de 
deformidades é uma parte importante da terapia.  
  

Adaptado de WHO Report on Global Surveillance of Epidemic-prone Infectious Diseases, 2000). 
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Nos últimos 20 anos têm sido observado franco crescimento da endemia 

no Brasil, tanto em magnitude quanto em expansão geográfica das LTA, com 

surtos epidêmicos nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e, mais 

recentemente, na Região Norte (BRASIL, 2000). Segundo o Ministério  da Saúde, 

388.155 casos de leishmaniose tegumentar americana foram registrados no 

Brasil entre 1995 a 1999 (BRASIL, 2000), e de 1984 a 2002, 48.455 casos de 

leishmaniose visceral foram notificados (BRASIL, 2003).  

Uma análise da evolução dessa forma demonstra uma expansão 

geográfica no início da década de 80, quando foram registrados casos em 19 

unidades federadas e, em 2003, esse número aumentou e foi constatado em 

todos os estados registro de autoctonia (BRASIL, 2006a). Silva e colaboradores 

(2001) apontam que a leishmaniose visceral acomete pessoas de todas as faixas 

etárias no Brasil, contudo, 80% dos casos registrados ocorrem em crianças com 

menos de 10 anos de idade na maioria das áreas endêmicas. A razão da maior 

susceptibilidade das crianças não é conhecida, mas poderia ser explicada devido 

a um estado de relativa imaturidade imunológica celular, agravada pela 

desnutrição (comum nas áreas endêmicas), além de uma maior exposição ao 

vetor no peridomicílio (BRASIL, 2006b). No nordeste Brasileiro, o estado do Rio 

Grande  do Norte, no ano de 2004, registrou 14 casos de leishmaniose 

tegumentar com incidência de 0,48 por 100 mil habitantes. Com relação à 

leishmaniose visceral foram registrados 55 casos com incidência de 1,9 por 100 

mil habitantes. Destaca-se um aumento de 100% nos casos de LTA e uma 

redução de 18% dos casos de LV, quando comparados com o ano anterior. Vale 

ressaltar o baixo percentual de cura clínica de leishmaniose tegumentar (39%), 

não cumprindo a meta (85%) referente à Ação 6.5 firmada no PPI-VS em 2005 

(Programação Pactuada Integrada de Vigilância em Saúde) (SNVS, 2006). 

 

1.5.1 Ciclo da leishmaniose 
 
 

O modo de transmissão das leishmanioses visceral ou tegumentar é através 

da picada de fêmeas de insetos durante o repasto sanguíneo, a partir de 

reservatórios infectados pelo parasito, sendo que as espécies de flebotomíneos 

envolvidas na transmissão irá depender da sua localização geográfica (SACKS; 
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KAMHAWI, 2001). As leishmanias são espécies dimórficas quando se encontram 

no trato intestinal do inseto vetor, após a ingestão de sangue contaminado de 

vertebrados. As formas amastigotas (Figura 3B) transformam-se em formas 

promastigotas, flageladas (Figura 3A), que proliferam intensamente e para se 

protegerem das enzimas digestivas produzem glicoconjugados que correspondem 

em sua maioria aos lipofosfoglicanos (LPG) na sua superfície (Figura 4), sendo 

essa expressão essencial para sua sobrevivência e crescimento (ILG, 2000). 

 

 

Figura 3: Formas evolutivas de Leishmania spp. (A)-Formas promastigotas alongadas e com 
flagelo. (B) Formas Amastigotas (seta), ovoides com flagelo rudimentar, encontradas em  
células do sistema fagocítico mononuclear de mamíferos hospedeiros (Adaptado de BRASIL, 
2006) 

 
 
 
 
 

Figura 4: Padrões de Glicoconjugados presentes na membrana de Leishmania spp, LPG- 
Lipofosfoglicanos, PG-Proteoglicanos, PPG-peptidoglicanos GIPLs-
Glicoinositolfosfolipídeo. (Adaptado de DESCOTEAUX e TURCO, 1992). 

 
Com a destruição da membrana peritrófica, realizada pelas quitinases 

produzidas pelo parasita, as promastigotas se transformam em promastigotas 
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metacíclicas infectantes, num processo conhecido como metaciclogênese, que 

acompanha mudanças na morfologia, expressão gênica e modificações estruturais 

na molécula de LPG (SARAIVA et al., 1995). As promastigotas metacíclicas 

infectantes então migram para cavidade bucal do inseto que ao se alimentar de um 

outro animal vertebrado acaba transmitindo as formas infectantes, que são 

fagocitadas pelas células do sistema imune (Figura 5). 

 

Figura 5: Ciclo de vida de Leishmania. Formas promastigotas de Leishmania são 
inoculadas por flebotomíneos fêmeas. Uma vez inoculados, os parasitos são 
internalizados por células dendríticas e MØ na derme, onde perdem o flagelo, 
transformando-se em amastigotas. As formas amastigotas multiplicam-se, destroem a 
célula hospedeira e infectam outros fagócitos. As amastigotas se disseminam pelos 
sistemas linfático e vascular, e eventualmente se infiltram na medula óssea, fígado e 
baço. (Adaptado de Kaye e Scott, 2014). 

 

1.5.2 Mecanismo de defesa contra leishmaniose em vertebrados. 
 

A variabilidade da evolução clínica produzida pela infecção com Leishmania 
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spp. constitui um paradigma para a resposta imunológica a parasitas 

intracelulares. As manifestações clínicas de leishmanioses não dependem 

somente da capacidade do  parasita  em  infectar o  hospedeiro, mas também do  

estado  de saúde  geral do hospedeiro (BOGDAN et al., 1998). Após a picada do 

inseto vetor contaminado com o protozoário, as formas promastigotas de 

Leishmania podem penetrar passivamente nos macrófagos através de fagocitose, 

em células dendríticas (DCs) e neutrófilos. Laskay e colaboradores (2003) 

sugeriram que os neutrófilos agiam como Cavalo de Troia para as formas 

promastigotas das leishmanias atingirem seu  objetivo de infecção do hospedeiro, 

ao observar que eram rapidamente fagocitadas pelos neutrófilos in vitro e que 

sobreviviam dentro do fagolisossomo, os neutrófilos infectados entram em 

apoptose e são fagocitados pelos macrófagos, através de vias mediadas por 

receptores que não desencadeavam uma resposta de defesa, dessa forma, as 

promastigotas são transportadas com eficiência e segurança para dentro do 

fagolisossomo. 

Diversas famílias de moléculas (LPG, GPI, gp63, GIPLs) são expressadas 

diferentemente na superfície das formas promastigotas e amastigotas das 

leishmanias e conferem resistência intrafagossomal e intrafagolisossomal 

(BOGDAN et al., 1998). Desjardins e Descoteaux (1997) demonstraram a inibição 

da biogênese do fagolisossomo realizada pelo LPG com o objetivo de ganhar 

tempo para conseguir se transformar na forma amastigota que é mais resistente as 

enzimas e ao pH do fagolisossomo. 

A imunidade mediada pelas células é o tipo de defesa dos hospedeiros que 

é mediada pelos linfócitos T, e serve como mecanismo de defesa contra os micro- 

organismos intracelulares, dentre eles os protozoários, que sobrevivem e se 

replicam dentro dos fagócitos e das células não-fagocíticas. As reações imunes 

mediadas pelas células T CD4+ são desencadeadas pelos antígenos proteicos de 

microrganismos, esses antígenos são internalizados em vesículas pelas células 

dendríticas, processados e apresentados em associação às moléculas de MHC 

classe II. As células T CD4+ virgens podem se diferenciar nos subtipos efetores 

Th1, Th2, Th17, Treg (regulatórias) e Thf (foliculares) e para isso dependem do 

reconhecimento do antígeno, coestimulação e citocinas que são produzidas pelas 

próprias células T, pelas APCs e por outras células no local de reconhecimento. 

Foi observado que na infecção por L. major, em modelos de murinos, a resposta 
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imune do padrão Th1, produtor de IFN-γ, promovia a resistência à doença e que a 

resposta Th2, produtora de IL-4, IL-5 e IL-13, promovia a susceptibilidade (SACKS 

e NOBEN- TRAUTH, 2001; ABBAS et al.,2011). Como exposto anteriormente, as 

células T CD4+ virgens ao interagirem com as células dendríticas infectadas com 

leishmanias, e com moléculas coestimuladoras (CD40-CD40L, OX40-OX40L e/ou 

CD80 ou CD86/CD28) juntamente com citocinas liberadas pelas DCs irão se 

diferenciar em células T efetoras. Tem sido proposto que grupos específicos de 

células dendríticas, DC1 e DC2, poderiam existir e direcionar a respostas Th1 e 

Th2 respectivamente. Na resposta Th1 as DC1 secretam IL-12, promovendo a 

diferenciação do fenótipo Th1, que secreta IFN-γ, que amplifica o padrão induzido, 

podendo ainda acentuar a produção dessa citocina através do ligante CD40 

expresso em suas células que reconhecem o CD40 nas APCs e estimula a 

secreção de IL-12. O IFN-γ ativa o fator de transcrição STAT1, que por sua vez, 

estimula a expressão de T-bet (membro da família dos fatores de transcrição T-

box), fortalecendo a transcrição do gene do IFN-γ, configurando uma alça de 

amplificação positiva, que induz a uma maior diferenciação no fenótipo Th1. A IL-

12 contribui para o comprometimento do fenótipo Th1 ao se ligar a receptores nas 

células T virgens e ativar o fator de transcrição STAT4 que intensifica ainda   mais 

a produção de IFN-γ. Além do IFN-γ, as células Th1 produzem outras citocinas, 

como por exemplo, o TNF-α que contribuem para o recrutamento de leucócitos e 

aumento da inflamação TRIPATHI et al, 2007; SACKS e NOBEN-TRAUTH, 2002; 

ABBAS et al.,2011). 

O fator de necrose tumoral-α recombinante de murinos (TNF-α) foi capaz de 

exercer atividade antileishmania em L. major através da produção de NO pelos 

macrófagos (LIEW et al.,1990b). Em modelos murinos TNF-α tem papel importante 

no controle de infecções cutâneas causadas por leishmanias (Liew et al., 1990a, 

b). Titus e colaboradores (1989), demonstraram que células do linfonodo de 

camundongos resistentes a leishmanias produziram grandes quantidades de TNF-

α quando estimuladas in vitro. Em contrapartida, em células de camundongos 

susceptíveis foram observados baixos níveis de TNF-α. Quando TNF-α e IFN-γ 

foram incubados com macrófagos resultou em um aumento da morte das formas 

amastigotas, entretanto, quando o TNF-α foi incubado sozinho com os macrófagos 

não foi observada atividade antileishmanicida (Bogdan et al., 1990). Liew e 

colaboradores (1990c) afirmam que possivelmente esse aumento de atividade 
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antileishmanicida, observado quando TNF-α e IFN-γ são ministrados juntos, é 

devido à indução de NO. 

Na imunidade adaptativa mediada por células Th1, o IFN-γ produzido irá 

funcionar junto com o ligante CD40, também expresso pelas células T, para ativar 

macrófagos. Diversas vias de sinalização são acionadas levando à ativação do 

fator nuclear de transcrição κB (NFκB) e da proteína de ativação 1 (AP-1) (Figura 

6A). Estes irão estimular a expressão de diversas enzimas nos fagolisossomos 

dos macrófagos, incluindo a oxidase de fagócitos, que induz a produção de 

espécies de oxigênio reativo (ROS); óxido nítrico sintase induzível (NOS), que 

estimula a produção de óxido nítrico (NO) e enzimas lisossômicas, sendo essas 

substâncias responsáveis pela função microbicida dos macrófagos ativados 

(Figura 7), (LONDON et al., 1998; TRIPATHI et al, 2007; ABBAS et al.,2011). 

A diferenciação das células T em células Th2 também foi documentada em 

modelo de murinos infectados com L. major, e está associada à susceptibilidade a 

doença (SACKS e NOBEN-TRAUTH, 2002). A diferenciação das células T para 

uma resposta Th2 é iniciada pela citocina IL-4 e geralmente ocorre em resposta a 

helmintos e alérgenos que causam estimulação crônica. Dessa forma, essas 

células podem se desenvolver em resposta a patógenos e antígenos que causam 

estimulação persistente ou repetida das células T com pouca inflamação ou pouca 

produção das citocinas pró-inflamatórias que são observadas em, por exemplo, 

Th1 (ABBAS et al.,2011). Após a estimulação causada pela IL-4, a mesma 

estimula o desenvolvimento do fenótipo Th2 por ativar o fator de transcrição 

STAT6, e o STAT6 junto com os sinais via TLR, induz a expressão de GATA-3, 

que é um fator de transcrição específico da subpopulação Th2 que amplifica a 

expressão dos genes para as citocinas IL-4, IL-5 e IL-13 e estabiliza a 

diferenciação em direção ao fenótipo Th2, fortalecendo sua própria expressão 

através de alça de retroalimentação positiva. 

O desenvolvimento da resposta Th2 demonstrado em modelos murinos 

susceptíveis a L. major resultou da incapacidade das células dendríticas DC2 em 

produzir IL-12, além disso o próprio antígeno e/ou ambientes de tecidos 

específicos podem ativar células dendríticas para produzir IL-4 que resulta na 

indução a uma diferenciação em células Th2 (Figura 6B) (SACKS e NOBEN-

TRAUTH, 2002). As citocinas IL-4, IL-10 e fator transformador de crescimento β 

(TGF-β), secretados por células Th2, tem ação supressora das citocinas 
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ativadoras de macrófagos, causando aumento da sobrevivência  dos protozoários 

e  exacerbação das lesões,  conferindo susceptibilidade à infecção por Leishmania 

spp. (LONDON et al., 1998; TRIPATHI et al, 2007). 

 

 

Figura 6: Diferenciação das células TH1 e TH2 mediada por células dendríticas DC1, e 
DC2, respectivamente. A) Células dendríticas DC1 com antígenos produzem IL-12 
promove diferenciação de células T virgens em células Th1, IFN-γ produzido por Th1 e IL-
12 ativam os fatores de transcrição STAT1 e STAT4, respectivamente e o T-bet membro 
da família  dos fatores de transcrição T-box produzindo mais IFN-γ. B) Células dendríticas 

DC2 com antígenos produzem IL-4 que promove diferenciação em células TH2, e ativa o 

fator de transcrição STAT6 que ativa GATA3 que produz citocinas IL-4, IL-5 e IL-13. A 
diferenciação ao fenótipo TH2 é reprimida por Bcl-6, ROG (repressor de GATA) e FOG1 

(GATA1) e SOCS impedem a diferenciação no fenótipo TH1 e TH2. Adaptado de SACKS e 

NOBEN-TRAUTH, 2002). 
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Figura 7: Ativação dos macrófagos pelas células Th1. Os macrófagos são ativados pelas 
interações CD40-CD40L e pelo IFN-y, morte dos protozoários no fagolisossomo 
estimulando  a inflamação e aumentando a capacidade de apresentação de antígenos 
pelas células. (Adaptado de ABBAS et al., 2011) 

 

 

As leishmanias desenvolveram a habilidade de modular vias de sinalização 

celular do hospedeiro no intuito de se estabelecerem e persistirem em células do 

sistema fagocítico mononuclear do hospedeiro vertebrado, através da inibição da 

produção de citocinas envolvidas na resposta inflamatória, como IL-12 e TNF-α, e 

induzir a produção de moléculas imunossupressoras nas células que parasitam. 

As principais citocinas produzidas por macrófagos que inibem a morte da 

leishmanias é o fator de crescimento TGF-β e a IL-10, em L. braziliensis, L. 

mexicana e L. major demonstraram ativar a produção de TGF-β in vitro 

(macrófagos da cavidade peritoneal) ou in vivo (após infecção intracutânea) 

(BOGDAN et al., 1998). Melby e colaboradores (1994) observaram um aumento na 

expressão de TGF-β com consequente aumento das lesões em pacientes com 

leishmaniose cutânea crônica. O TGF-β é uma citocina imunossupressora que 

inibe a diferenciação de células Th1 (GORELIK et al., 2002). VAN ZANDBERGEN 

e colaboradores (2004) demonstraram que neutrófilos infectados com L. major 

secretam a quimiocina inflamatória macrofágica-1β (MIP-1β), que atrai os 

macrófagos que fagocitam tais neutrófilos, resultando na liberação de TGF-β. 
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Os antimoniais pentavalentes (Sb+5), usados no tratamento da 

leishmaniose, permanecem como drogas de primeira escolha no tratamento da 

LTA desde a década 40 no Brasil. Comercialmente estão disponibilizados em duas 

fórmulas: o antimoniato-N-metilglucamina (antimoniato de meglumina ou 

Glucantime®) e o estibogluconato de sódio (Pentostam®). O Ministério da Saúde no 

Brasil distribui gratuitamente o antimoniato N-metilglucamina na rede pública de 

saúde adotando o esquema terapêutico preconizado pela Organização Mundial da 

Saúde, que recomenda que sejam ministradas doses no período de vinte (20) dias 

para todos os três tipos: leishmaniose cutânea de 10-20 mg/Sb+5/kg/dia, 

leishmaniose cutânea difusa de 20 mg/Sb+5/kg/dia, leishmaniose mucosa de 20 

mg/Sb+5/kg/dia (BRASIL, 2006a). A Anfotericina B, uma outra alternativa para o 

tratamento da leishmaniose, é um antibiótico que interage com o ergosterol da 

membrana celular do parasito, formando poros que alteram a permeabilidade 

celular e o balanço iônico, causando morte celular (ROBERTS, 2003). 

Todos os tratamentos até hoje encontrados para leishmaniose possuem 

diversos efeitos colaterais, principalmente no sistema cardiovascular (Brasil, 2010).  

A busca de novos fármacos que estimulem a resposta imune do hospedeiro frente  

as leishmanias é de extrema importância na proposição de novas terapias 

antileishmaniose. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

 
2.1. Objetivos Gerais 

 
 

 Purificar, caracterizar e testar a atividade imunomoduladora de uma lectina 

da esponja Aplysina fulva. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 
 
 

 Extrair e purificar uma lectina da esponja Aplysina fulva; 

 Determinar a massa molecular dessa lectina; 

 Determinar a especificidade de ligação da lectina com diferentes tipos 

sanguíneos e a carboidratos; 

 Avaliar o efeito da temperatura, pH e de cátions bivalentes na atividade 

hemaglutinante da lectina; 

 Analisar a estrutura primária da proteína por espectroscopia de massa e 

sequenciamento do seu N-terminal; 

 Avaliar a citotoxicidade da lectina sobre linhagens celulares normais e 

tumorais; 

 Testar a atividade aglutinante da lectina sobre espécies de leishmanias; 

 Avaliar o efeito da lectina no processo inflamatório, por meio da 

quantificação da liberação de TNF-α e IL-6 por macrófagos RAW 264.7; 

 Avaliar o potencial mitogênico da lectina em linhagens de

 células mononucleares (linfócitos e monócitos). 

 Avaliar   a   atividade   imunomoduladora  da  lectina com   esplenócitos   

de camundongos BALB/c. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

3.1. MATERIAL BIOLÓGICO - Esponja marinha Aplysina fulva 
 
 

A esponja marinha da espécie Aplysina fulva (Pallas, 1766) (figura 6) foi 

coletada no Litoral Norte do Rio Grande do Norte, na Risca do Zumbi, praia de Rio 

do Fogo, a uma profundidade entre 14-25 metros, pelo colaborador e pesquisador 

MSc. Bertran Miranda Feitosa (Figura 8). As esponjas coletadas foram 

acondicionadas em caixas de isopor contendo água do mar e gelo, sendo 

transportadas em seguida para o Laboratório de Química e Função de Proteínas 

Bioativas (LQFPB) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde foram 

armazenadas à temperatura de -20 ºC. 

 
 

Figura 8: Localização da região da coleta da esponja marinha Aplysina fulva: região da 
Risca  do Zumbia e o local da coleta Cabelo Seco coordenadas S05°´11´06”,W 035°11´15”. 

 
 

3.2. Extração e Fracionamento de Proteínas da Esponja Aplysina fulva. 
 

As esponjas foram limpas, fragmentadas e trituradas em um liquidificador 

com tampão Tris-HCl 20 mM, pH 7,5, na proporção 1:5 (p/v), em temperatura    

ambiente, por 4 horas. Após extração, o material foi centrifugado a 8.000 x g por 30 

minutos a 4 °C, para separar o precipitado da fração solúvel que foi designada de 
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extrato bruto. 

O extrato bruto foi fracionado em duas etapas de precipitação com acetona: 

0,5 e 1,0 volume. Em cada etapa, após a adição da acetona, a solução foi deixada 

em repouso por, no mínimo, quatro horas, a 4 °C. Após esse período, as frações 

foram centrifugadas a 8.000 x g por 30 minutos, a 4 °C. Os precipitados resultantes 

de cada fracionamento foram recolhidos, secos em estufa e só então solubilizados 

em tampão tetraborato de sódio 20 mM, pH 7,5. As frações obtidas foram 

denominadas de F0,5 e F1,0, de acordo com os volumes de acetona empregados e 

foram utilizadas nas etapas de purificação. Em todas as etapas de extração, o 

enriquecimento da fração em atividade hemaglutinante foi monitorada. A maior 

atividade hemaglutinante (U.H.) foi o critério de seleção para a escolha da fração 

1,0 (Figura 9). 

 
 

Figura 9: Esquema de Extração e fracionamento de proteínas da 
esponja 

Aplysina fulva. 
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3.3. Preparo do Sangue 

 

 
3.3.1. Lavagem dos eritrócitos 

 

Alíquotas de 1 mL de sangue humano heparinizado, (obtido através de 

doações de bolsas de sangue fora do prazo de validade pelo HEMOCENTRO-RN), 

foram lavadas com 9 mL de solução salina fisiológica e centrifugadas a 924 x g por 

5 minutos a fim de se obter uma massa de eritrócitos íntegros e livre de soro e 

material hemolisado. 

 

 
3.3.2. Tratamento dos eritrócitos com Papaína 

 
 

Uma solução de papaína na concentração 1 mg/mL em solução salina 

150mM, foi preparada e adicionada aos eritrócitos, previamente lavados com 

salina 150mM na proporção 1:1 (v/v), com o objetivo de gerar novos possíveis 

sítios de ligação de lectinas, aos novos carboidratos expostos presentes na 

superfície, pela degradação de glicoproteínas sensíveis a papaína. A mistura foi 

incubada por 30 minutos a 37 ºC. Em seguida, essa mistura foi centrifugada a 924 

x g, por 5 min e o precipitado formado foi lavado 6 vezes com solução salina. Em 

seguida uma suspensão de eritrócito 4% (v/v) foi preparada em solução salina com 

base no resultado do hematócrito. 

 

 
3.3.3. Tratamento dos eritrócitos com Tripsina 

 
 

Uma solução de tripsina na concentração de 1mg/mL em solução salina 

150mM, foi preparada e adicionada à 1 mL de eritrócitos previamente lavados com 

salina 150mM, na proporção 1:1 (v/v), com o objetivo de gerar novos possíveis 

sítios de ligação de lectinas, aos novos carboidratos expostos presentes na 

superfície, pela degradação de glicoproteínas sensíveis a tripsina. A mistura foi 

deixada em repouso por 1 hora à temperatura de 25 ºC. Em seguida, essa mistura 

foi centrifugada a 924 x g, por 5 min e o precipitado formado foi lavado 6 vezes 
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com solução salina. Em seguida uma suspensão de eritrócito 4% (v/v) foi 

preparada em solução salina com base no resultado do hematócrito. 

 

3.3.4. Ensaio de Hemaglutinação 
 
 

Os testes de hemaglutinação foram realizados com diferentes 

concentrações da lectina em estudo, por diluição seriada na razão 2 em solução 

salina (1/2,1/4,1/8,1/16,1/32...) empregando microplacas constituídas por 96 poços 

com fundo em formato V. a diluição seriada das amostras foi realizada 

adicionando-se 25 µL de solução salina em todos os poços da microplaca, em 

seguida, 25 µL da amostra foram adicionados apenas no primeiro poço e feita a 

diluição seriada da amostra. Em todos os poços exceto no último foram 

adicionados 25 µL de suspensão de eritrócitos 4% e a microplaca foi incubada por 

1 h a temperatura ambiente. O grau de aglutinação foi determinado visualmente, e 

o título foi expresso em unidades de hemaglutinação (UH), que foi estabelecido 

como sendo o inverso da maior diluição da amostra que tenha apresentado nítida 

aglutinação (MOREIRA; PERRONE, 1977). 

 

 
3.3.5. Ensaio de Inibição da Hemaglutinação por Carboidratos 

 
 

Os ensaios de inibição da hemaglutinação foram realizados da mesma forma 

como descrito no item anterior, no entanto, após a diluição seriada da amostra 

foram adicionados 25 µL do carboidrato inibidor 200 mM e deixados em contato 

por 1 h, antes da adição dos eritrócitos. Os carboidratos inibidores testados foram: 

D- glucurônico, D-glicose, D-xilose, D-galactose, D-glucosamina D-frutose, D-

melibiose, D-ribose, D-arabinose, D-fucose, D-maltose, D-manose, D-

galactosamina, sacarose, D-frutose, D-Lactose e N-acetil-D-glucosamina. 

 

 
3.4. Cromatografia de Afinidade em matriz de Goma guar 

 
 

As frações obtidas pelo fracionamento com acetona foram analisadas 

através do ensaio de hemaglutinação com sangue A papainizado. O preparo da 
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matriz foi realizado por ligação cruzada da goma guar comercial (Sigma), pelo 

método de Appukuttan et. al. (1977). Foram pesados 10 g de goma guar e 

emulsionados em uma solução de 3 mL de epicloridrina com 30 mL de hidróxido 

de sódio por 24 horas a 40 ºC e, em seguida, por mais 12 horas a 70 ºC. Os 

blocos secos obtidos foram pulverizados sob ação mecânica com gral e pistilo, e o 

pó foi embebido em água destilada, homogeneizados e exaustivamente lavados 

para a retirada do reagente e partículas finas suspensas. O gel resultante foi 

sedimentado em colunas de 30 mL ou 60 mL em suportes de plástico, lavado com 

uma solução de ureia 8M, galactose 100 mM, água destilada e NaCl 150 mM. A 

coluna de gel foi equilibrada em tampão tetraborato de sódio 20 mM, pH 7,5. A 

F1,0, dissolvida no mesmo tampão, foi aplicada na coluna até a saturação e, em 

seguida, a coluna foi lavada com o mesmo tampão para retirar todas as proteínas 

que não se associaram à matriz. As proteínas retidas na coluna foram eluídas com 

tampão glicina 100 mM, pH 2,5. As frações coletadas (3 mL/tubo) foram 

monitoradas em espectrofotômetro por de 280 nm. O conteúdo proteico eluído, 

denominado RGG (Retido Goma Guar), foi dialisado contra água, liofilizado e 

submetido a ensaios de hemaglutinação, eletroforese e aos próximos passos 

cromatográficos para purificação da proteína. 

 

3.5. Cromatografia de Exclusão molecular em Sistema de FPLC-AKTA Purifier 
 
 

A fração obtida na coluna de afinidade de goma guar foi analisada e  

purificada por cromatografia líquida rápida para proteínas, FPLC-AKTA (FPLC - 

Fast Protein Liquid Chromatography). A fase móvel utilizada foi tampão Tris-HCl 

20 mM com NaCl 0,15 M, pH 7,5, com fluxo de 0,5 mL/min e a fase estacionária, 

composta por uma resina com ligações cruzadas entre dextran e beads de 

agarose (Coluna Superdex 75). Essa resina permite uma excelente separação 

de proteínas entre 3.000 a 70.000 Da, com um limite máximo de exclusão de 100 

Da. Dois miligramas do liofilizado da fração da coluna de afinidade foram 

solubilizados em 100 µL do tampão de aplicação e injetados no sistema. As 

frações de 0,5 mL foram coletadas em um fluxo de 0,5 mL/min e monitorados sob 

absorbância de 280 e 215 nm. As frações que apresentaram atividade 

hemaglutinante foram reunidas e denominadas AFL. 
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3.6. Determinação da Massa Molecular por Cromatografia de Exclusão 

Molecular em Superdex 75 em Sistema FPLC-AKTA Purifier 

 

 
A coluna Superdex 75 foi equilibrada em tampão Tris-HCl 20 mM, com NaCl 

0,15 M, pH 7,5 e previamente calibrada com os seguintes padrões de proteínas: 

conalbumina (75 kDa) anidrase carbônica (29 kDa) e ribonucease (13,7 kDa). 

Frações de 0,5 mL foram coletadas em um fluxo de 0,5 mL/min e absorbância 

medida em 280 e 210 nm. A massa molecular das proteínas foi estimada a partir 

da interpolação logarítmica entre as massas moleculares dos diferentes 

marcadores proteicos e os seus respectivos volumes de eluição. 

 

 
3.7 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência – HILIC. 

 
 

Por se tratar de uma proteína muito polar, o grau de pureza da lectina AFL 

purificada por exclusão molecular foi avaliado por cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC) empregando uma coluna de interação hidrofílica HILIC. A 

cromatografia foi realizada no Instituto Biológico em São Paulo (SP) com a 

colaboração da pesquisadora Dra. Sumika Kiyota em um cromatógrafo líquido LC- 

10A da Shimadzu, constituído por um sistema binário de bombeamento de 

solvente (LC-10ADvp), detector espectofotometrico UV-Vis (SPD-10A vp), injetor 

Rheodyne e uma estação de trabalho com aplicativo de controle do sistema (SCL-

10Avp system controller). A coluna empregada foi a Luna HILIC Phenomenex 

adquirida da Allcrom. O sistema de solventes utilizados com a coluna HILIC foi o 

mesmo que o empregado com as colunas de fase reversa: solvente A (TFA 0,1%, 

pH 2,5) e solvente B (ACN 60%/TFA 0,09%, pH2,5). O programa de gradiente 

desenhado para AFL foi o seguinte: A/B (35:65) por 5 min; A/B (35:65) a A/B 

(40:60) em 15 min; A/B (40:60)   a A/B (95:5) em 2 min; A/B (95:5) por 3 min; A/B 

(95:5) a A/B (35:65) em 2 min e A/B (35:65) por 2 min. O volume de AFL de 1 

mg/mL aplicado foi de 5 µL, o fluxo foi 0,3 mL/min e os comprimentos de onda de 

detecção foram 220 e 280 nm. O composto que foi eluído da coluna HILIC foi 

coletado, liofilizado e encaminhado para o sequenciamento por degradação de 

Edman afim de se determinar a sequência de aminoácidos de sua porção N-
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terminal. O esquema de purificação de AFL encontra- se na figura 10. 

 

 
 

Figura 10: Fluxograma com as etapas de purificação da lectina AFL da esponja 
Aplysina fulva – A primeira etapa foi aplicação da fração F1,0 precipitada com 
acetona em uma coluna de afinidade de matriz goma guar onde foi obtido A 
lectina isolada AFL foi dialisada, liofilizada e aplicada em uma coluna de 
exclusão molecular Superdex 75 obtendo sua purificação. 

 

 
3.8. Degradação de Edman 

 
 

A determinação da porção N-terminal da proteína de interesse foi realizada 

na Unidade de Sequenciamento de Peptídeos e Proteínas do Instituto Butantan, 

pela colaboradora e pesquisadora Dra. Isabel Batista, através do método de 

degradação de Edman (EDMAN; BEGG, 1967). Neste experimento o material que 

foi utilizado para o sequenciamento foi a fração obtida na cromatografia hidrofílica 

HILIC em sistema de alta eficiência. A proteína íntegra foi submetida ao 
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sequenciador automático (PPSQ-21 – Shimadzu), e nele foram realizados 15 

ciclos de sequenciamento. A sequência obtida foi então analisada através de     

ferramentas disponíveis no sistema EXPASY - Expert Protein Analysis 

System (http://www.expasy.org). 

 

 
3.9. Análise da estrutura primária de AFL por espectroscopia de massa 

 
 

O sequenciamento de AFL foi realizado no Laboratório de Espectrometria 

de Massa LEM), da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília-DF) 

com a colaboração do pesquisador Dr. Marcelo Porto Bemquerer, utilizando 

técnicas de espectrometria de massas como sequenciamento de peptídeos 

gerados por tratamento enzimático. 

A obtenção da sequência de aminoácidos da lectina AFL por espectrometria 

de massa foi realizada através de processos de redução e alquilação seguidas de 

processamento por tratamento enzimático. Para isso, foi realizado tripsinização em 

gel de AFL em um gel de poliacrilamida de acordo com Shevchenko (1996). A 

banda proteica do gel contendo a lectina foi excisada cortada em quatro pedaços e 

transferida para tubos de microcentrifuga. O corante Comassie Blue foi retirado do 

gel com três lavagens feitas com solução aquosa de etanol 30% (em volume) no 

agitador por 20 min até descorar completamente. Em seguida o gel foi lavado por 

15 minutos em 400 µL de ACN 50% e NH4CO3 25mM no agitador. Logo após 

adicionar 200 µL de ACN 100% e deixar entre 5 a 10 minutos sob agitação até 

ficar opaco, retirar o excesso de ACN e secar o gel por 20 minutos. A digestão de 

tripsina foi realizada adicionando 15 µL de solução de tripsina deixando no gelo 

por 30 minutos, após adicionar 40 µL de NH4CO3 e incubar overnight. Em seguida 

as amostras foram levadas ao espectrômetro de massa. 

O Sequenciamento de AFL foi realizado a partir da lectina tripsinizada foi 

misturada a uma solução de uma matriz de ácido α-ciano-4-hidroxicinâmico 

(CHCA). Para a preparação foram dissolvidos 5mg do sólido em 250 µL de ACN, 

200 µL de água tipo I (ultrapura) e 50 µL de solução aquosa de ácido 

trifluoroacético a 3% (em volume). Portanto uma solução de CHCA a 10mg/mL (50 

mmol/mL) foi preparada. A solução da amostra e a solução da matriz foram 

misturadas em proporção de 1/3 (v/v) e depositadas em uma placa do tipo 
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Anchorchip (Bruker Daltonics, Bilerica, EUA) e cristalizadas à temperatura 

ambiente. Os fragmentos foram analisados e sequenciados manualmente por 

espectrometria de massa do tipo   MALDI-TOF/TOF em espectrômetro Ultraflex III 

(Bruker Daltonics, Bilerica, EUA). Inicialmente os peptídeos foram analisados e os 

seus repectivos espectros adquiridos. Os íons foram analisados na serie b e y. A 

estrutura primária dos peptídeos foi interpretada manualmente por 

sequenciamento de novo dos espectros obtidos nas análises de MS/MS, com 

fragmentação conduzida por meio da metodologia LIFTTM (SUCKAU et al., 2003). 

Os espectros foram processados e visualizados utilizando o programa 

computacional FlexAnalysis 3.3 (Bruker Daltonics, Bilerica, EUA). 

 

4.0 Dosagem Proteica 
 
 

A determinação da concentração de proteínas das amostras foi realizada 

pelo método de Bradford (1976), utilizando albumina sérica bovina (BSA) como 

padrão.  O ensaio foi feito à temperatura DE 25 ºC, por 10 minutos e a leitura das 

amostras foi verificada em leitor ELISA à absorbância de 595 nm. A concentração 

proteica da amostra foi calculada a partir da equação da curva previamente 

construída com o padrão de albumina. 

 

4.1. Eletroforese em gel de poliacrilamida descontínuo e desnaturante (SDS- 

PAGE) 

 

 
O grau de pureza de todos os passos de purificação foi avaliado através de 

eletroforese em gel de poliacrilamida a 12% em presença de SDS, de acordo com 

a metodologia descrita por Laemnli (1970). O gel de separação foi preparado com 

2,513 mL de água destilada; 1,875 mL de Tampão Tris-HCl 1,5 M, pH 8,8; 75 µL 

de SDS; 3,0 mL de Acrilamida/Bis; 37,5 µL de persulfato a 10% e 3,75 µL de 

TEMED. O gel de concentração foi preparado com 2,250 mL de água destilada; 

0,938 mL de Tampão Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8; 37,5 µL de SDS; 0,495 mL de 

Acrilamida/Bis;18,75 µL de persulfato a 10% e 3,75 µL de TEMED. O tampão de 

corrida foi Tris 25 mM; glicina 192 mM e SDS 10%. As amostras foram dissolvidas 

para um volume final de 20 µL no tampão Tris-HCl 0,0625 M; SDS 2%, glicerol 
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10% v/v, 0,01% de azul de bromofenol) que foi aplicado no gel (10 x14 cm, com 

espaçadores de 0,75 mm) e este submetido a uma amperagem constante de 20 

mA, por aproximadamente 2 horas. Quando foi necessário observar a ocorrência 

de pontes dissulfeto entre subunidades da proteína foi adicionado 1 mM de 

ditiotreitol (DDT) ao tampão de amostra. 

 

 
4.2. Eletroforese em Gel de Poliacrilamida Descontínuo e Não desnaturante 

(PAGE) 

 
A metodologia estabelecida por LaemmLi (1970) foi modificada para a 

análise de AFL. O protocolo acima foi repetido, sem a adição de SDS. A 

eletroforese foi realizada sob amperagem constante de 20 mA, por 

aproximadamente 2 horas. 

 

 
4.3. Efeito da temperatura sobre a atividade da Lectina 

 
 

O efeito da temperatura sobre a atividade das lectinas foi investigado 

usando alíquotas da solução de lectinas em Tris HCl 50 mM, pH 7,5, incubadas 

nas temperaturas de 4, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 oC, por uma hora. 

Sendo, após esse período, analisadas suas atividades pelo ensaio de 

hemaglutinação, à temperatura de 25 ºC. 

 

4.4. Efeito do pH sobre a Atividade da Lectina 
 
 

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

hemaglutinante, alíquotas das lectinas foram dialisadas a 4 ºC 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 7,5 e 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 4 ºC durante 24 horas. Ensaios de hemaglutinação foram realizados 

em seguida. 
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4.5. Determinação da Dependência de íons bivalentes 
 
 

 
Para determinar se havia dependência da atividade hemaglutinante a íons 

bivalentes, a lectina foi dialisada em solução de Tris-HCl 50 mM com EDTA 20 

mM, pH 7,5. Após esse período foi realizada uma nova diálise no tampão Tris-

HCl 50 mM, pH 7,5 (sem EDTA) contendo o íon bivalente: Ca2+, Mg2+ ou Mn2+, na 

concentração de 100 mM. A atividade da lectina com este tratamento foi 

visualizada e quantificada pelo ensaio de hemaglutinação. 

 

4.6. Ensaios com Linhagens Celulares 
 
 

Os ensaios de viabilidade celular foram realizados com as seguintes 

linhagens celulares descritos na tabela 2: 

 

Tabela 2 Linhagens celulares utilizadas nos ensaios celulares. 
 

Nº da coleção Linhagens Celulares 

B16F10 (ATCC® CRL-647) Células de melanoma murinho 

HeLA (ATCC® CCL-2) Células tumorais de colón Uterino 

A549 (ATCC® CRM-CCL-185) Células tumorais de Pulmão 

MRC5 (ATCC® CCL-171) Fibroblastos 

HT29 (ATCC® HTB-38) Células de adenocarcinoma de cólon humano 

PANC-1 (ATCC®   CRL 1469) Células tumorais de Pâncreas 

RAW 264.7 Macrógafos murinos 

 

As linhagens HeLa, B16f10, Ht29, MRC5, PANC-1 e RAW 264.7 foram 

cultivadas em meio DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) e a linhagem 

A549 teve seu crescimento em meio Ham F12. Ambos os meios foram 

suplementados com 10% de soro fetal bovino, adicionando a estreptomicina 

(5000 mg/mL) e penicilina (5000 UI). Todas as linhagens foram cultivadas a 37 

ºC, em atmosfera úmida de 5% de CO2. 

A citotoxicidade de AFL foi determinada pelo teste de redução do brometo 

de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio (MTT) (MOSMANN, 1983). O teste 

de MTT avalia a integridade da membrana mitocondrial das células testadas 

baseada na redução enzimática do corante até o produto chamado formazan, 
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pela ação das desidrogenases mitocondriais em células viáveis. Foram utilizadas 

5 x 103 células por poço. Após os períodos de tratamento de 24 horas com as 

diferentes concentrações da lectina AFL (20, 30, 40 e 50 µg/mL), as células foram 

incubadas em meio de cultura sem soro fetal bovino, contendo 1 mg/mL de MTT, 

por 4 horas. Posteriormente, o meio foi aspirado e adicionados 100 µL de etanol 

P.A., para a dissolução dos cristais de formazan formados e precipitados, 

mantendo as células sob agitação moderada por 10 minutos e protegidas da 

incidência da luz. A quantificação em absorbância foi realizada em leitor de 

microplacas, em comprimento de onda de 570 nm. O ensaio foi realizado em 

triplicata. O cálculo de inibição da proliferação celular foi realizado em 

comparação com o controle contendo células não tratadas com a lectina AFL da 

seguinte forma: 

% de Viabilidade = Abs 570 nm Amostra X 100 

Abs 570 nm Controle 
 
 
4.7. Teste de aglutinação de Leishmanias. 

 

 
Formas promastigotas de Leishmania (Viannia) braziliensis 

(MHOM/BR/2011/AF) e L. (Leishmania) amazonensis (IFLA/BR/67/pH8) foram 

cultivadas in vitro em meio de cultura ágar-sangue "Novy-MacNeal & Nicolle" 

(NNN) e meio Schneider (Sigma-Aldrich™, St. Louis, USA), suplementado com 

20% de soro fetal bovino (SFB), streptomicina (100 µg/mL) e penicilina (100 

U.I/mL) (Cultilab, São Paulo, Brasil), a uma temperatura de 25 ±1 ºC (AMORIM et 

al., 2013). Para o ensaio de aglutinação, formas promastigotas em fase logarítmica 

de crescimento foram lavadas três vezes em tampão fosfato-salina gelado [PBS 

(NaCl 145 mM, Na2HPO4 mM NaH2PO4 1mM, pH 7,4)], e quantificadas em câmara 

de Neubauer. Em microplacas de 96 poços foram adicionados 25 µL de AFL (0,7 

mg/mL) diluída em PBS, e realizado o procedimento de diluição seriada, também 

em PBS. Em seguida, foram adicionados 25 µL das formas promastigotas dos 

parasitos (3 x 107 células/poço), incubadas por 10 minutos a 25 ºC e observadas e 

fotografadas em microscópio óptico comum. As amostras foram analisadas 

comparando-as a dois controles: (1) formas promastigotas em PBS (ausência da 

lectina) e (2) formas promastigotas na presença da lectina e de lactose (200 mM). 
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Foi utilizado Con A na concentração (50µg/mL) como controle positivo para 

aglutinação. 

 

4.8. Cultura de Leishmania (Leishmania) amazonensis 
 
 

Formas promastigotas de L. amazonensis (cepa MHOM/BR/73/M2269) 

foram rotineiramente mantidas em meio M199 contendo 40 mM de HEPES, 0.1 

mM de adenina, 7.7 mM de hemina, 10% (v/v) de soro bovino fetal (SBF), 50 U/mL 

de penicilina e 50 μg/mL de streptomicina. Culturas foram incubadas a 26ºC, e as 

células foram mantidas em densidades que variavam entre 1x105 e 3x107 

parasitos/mL (ROMÃO et al., 2006). 

 
4.9. Atividade leishmanicida da lectina AFL sobre formas infectantes de L. 

amazonensis 

 
Formas promastigotas de L. amazonensis, na fase estacionária de 

crescimento, foram plaqueadas em placas de 96 poços (3x106/poço – 

quadruplicata) e incubadas com meio M199 suplementado com SBF 10% 

(controle) ou com diferentes concentrações das lectinas (50, 40 e 30 µg/mL). A 

viabilidade das formas promastigotas foi avaliada após 48 horas de incubação 

através da contagem do número de parasitos viáveis utilizando um hemocitômetro. 

A anfotericina B (Sigma, EUA) na concentração de 4 ug/mL foi utilizada como 

fármaco leishmanicida padrão (100 % de mortalidade em 48 horas). 

 

5.0. Atividade leishmanicida de macrófagos estimulados com AFL. 
 
 

Macrófagos da linhagem RAW 264.7 foram ajustados para concentração 

de 2 x 106/mL em meio RPMI incompleto e distribuídos em placa de 96 poços 

no volume de 100 μL/poço. Após 12-16 h de incubação a 37ºC em atmosfera de 

5% de CO2, as células não aderentes foram removidas e as células aderentes 

lavadas com meio RPMI pré-aquecido. Os macrófagos foram infectados com 

formas promastigotas de L. amazonensis (5 parasitos/célula). Quatro horas 

após a infecção, as culturas de células foram lavadas com PBS para remover os 

parasitos que não foram internalizados pelos macrófagos e, em seguida 



55 
 

estimuladas com LPS (10 ng/mL) + IFN-γ (10 ng/mL) ou com diferentes 

concentrações da lectina AFL na presença ou ausência do inibido da óxido 

nítrico sintase induzida, aminoguanidina na concentração de 300 µM ou lactose. 

Após 48 h de incubação, amostras do sobrenadante foram removidas e 

armazenado a -20ºC para determinação dos níveis de NO. Em seguida, as 

células foram lavadas com PBS e incubadas com 100 μL de meio M199 

contendo 0,01% de dodecil sulfato de sódio (SDS) durante 20 minutos a 37 ºC. 

Após este período, o volume de 100 μL de meio M199 suplementado com 30% 

de SBF foi adicionado às culturas e as mesmas foram transferidas para estufa 

B.O.D. a 26ºC. A atividade leishmanicida dos macrófagos foi avaliada através 

da contagem em hemocitômetro do número de formas promastigotas 

recuperadas, uma vez que apenas amastigotas viáveis são capazes de se 

diferenciar em promastigotas nas condições de cultivo utilizadas. 

 

5.1. Avaliação da atividade imumoduladora de AFL 
 
 

A atividade inflamatória de AFL in vitro foi avaliada em macrófagos da 

linhagem RAW 264.7 na presença e ausência de lipopolissacarídeos (LPS). As 

células foram mantidas em meio DMEM suplementado com 10% de Soro Fetal 

Bovino, a 37 ºC, em atmosfera úmida de 5% de CO2. O número de células por 

poço foi de 2,4 x 104, alocadas em uma microplaca de 96 poços por 24 horas para 

sedimentação das células. Os testes foram realizados com diferentes 

concentrações de AFL (0,1, 1,0 e 10,0 μg/mL), por 24 horas, na ausência e na 

presença de LPS (E. coli 055: B5, Sigma), que foi adicionado após 1 hora do início 

do teste a uma concentração final de 100 ng/mL. Após 24 horas o meio foi 

coletado e submetido a dosagem de citocinas com o objetivo de saber se houve a 

liberação de TNF-α e IL-6 por macrófagos. A quantificação das citocinas foi 

realizada por ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) utilizando o kit 

produzido por BD Bioscience seguindo as instruções do fabricante. 

A atividade mitogênica foi avaliada conforme Sladowski et al. (1993), em 

placa de poliestireno estéril de microcultura de células com 96 poços. A lectina foi 

incubada em diferentes concentrações (20, 30, 40 e 50 µg/mL), em meio RPMI  

1640, suplementado com 10% de soro fetal bovino endógeno, com células 
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mononucleares de sangue periférico humanos (linfócitos e monócitos). As células 

mononucleares foram coletadas por punção venosa, sobre EDTA 0,1 M e isoladas 

por centrifugação do sangue a 2.300 rpm por 10 minutos em gradiente de Ficoll. A 

concentração de células foi ajustada de modo a obter 1,5 x 105 células em 200 µL 

de meio por poço, sendo a placa incubada a 37 ºC em atmosfera umidificada, 

contendo 5% de CO2, durante 72 horas. O MTT a 0,5% em PBS foi adicionado 

quatro horas antes de completar o tempo de incubação, logo após o término do 

tempo de incubação e o sobrenadante foi aspirado e centrifugado à temperatura 

de 20 ºC. O sobrenadante foi removido e substituído por DMSO para dissolver os 

cristais de formazan formados pela reação do MTT com as células. Após este 

procedimento, os volumes foram transferidos novamente para a placa de 

microcultura de células e realizada leitura a 540/620 nm em leitura automática de 

microplacas. Como controle positivo foi utilizada a lectina de Canavalia ensiformes 

na concentração final de 1% e como controle negativo apenas RPMI com células 

mononucleares. 

No ensaio com esplenócitos foi utilizado o meio de cultura utilizado foi o 

meio RPMI 1640 (Sigma, St. Louis, MO). Na preparação do meio incompleto, ou 

seja, desprovido de suplemento proteico ou aminoácidos, foram diluídos 10,4 g de 

RPMI 1640, 2,6 g de N-2 hidroxietilpiperazina, N-2 ácido etanossulfônico (HEPES) 

e 2,0 g de bicarbonato de sódio em um litro de água deionizada em MILLI-Q, e o 

pH ajustado para 7.2. O meio foi então suplementado com 10% de soro fetal 

bovino (Gibco BRL, Life Technologies, Inc.), L-glutamina (2mM), penicilina (100 

ng/mL), estreptomicina (100 µg/mL), aminoácidos não essenciais e piruvato de 

sódio (1 mM), 2-mercaptoetanol (5x10-5M), todos da Sigma. O meio foi filtrado num 

sistema de filtragem de polipropileno estéril sob pressão (Corning, N.Y.) e 

chamado de meio completo. 

A solução de Turk foi utilizada para contagem de células em câmara de 

Neubauer. Para isso diluiu-se 0,4 g de violeta de genciana mais 2 mL de ácido 

acético em 100 mL de água destilada. A solução teve uma concentração final de 

0,4% e foi estocada a temperatura ambiente até momento do uso. O tampão de 

lise foi utilizado para eliminar as hemácias presentes nas suspensões celulares do 

baço e macrófagos usadas neste estudo, uma vez que elas poderiam interferir na 

ativação dessas células. A solução é composta de cloreto de amônio 0,16m e 

TRIS 0,17M na proporção de 9:1 (volumes). A solução foi filtrada em membrana de 
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0.22 µm e mantida a 4°C até o momento do uso. 

A obtenção da cultura de células do baço para dosagem de citocinas foi 

realizado com camundongos BALB/c, pesando em torno de 25 g, de 6 a 8 

semanas de idade, foram sacrificados por deslocamento cervical, seus baços 

colhidos e divulsionados em solução salina 0.9% estéril, para obtenção das células 

esplênicas totais. Os esplenócitos foram sedimentados por centrifugação a 4°C, 

durante 10 minutos, a 250 x g. O sobrenadante foi desprezado e as células 

incubadas a 4°C em tampão de lise por 4 minutos (2 mL de tampão/baço) para 

retirada de hemácias. Em seguida foram adicionados 30 mL de solução salina 

0,9% e a suspensão celular centrifugada nas condições acima citadas. Esse 

procedimento foi repetido mais uma vez; ao final da segunda centrifugação o 

sobrenadante foi desprezado, o botão celular diluído em 1 mL de meio RPMI 

completo e a concentração celular foi determinada em câmara de Neubauer 

usando corante azul de Turk. Os esplenócitos livres de hemácias foram diluídos 

em meio RPMI completo, na concentração de 1x106 células/mL. Foram 

depositados 500 µl da suspensão celular por poço em placas de 48 poços 

(Becton-Dickinson, Lincoln Park, NJ). Às suspensões celulares desta placa foram 

adicionadas diferentes concentração de AFL (50, 40 e 30 µg/mL), previamente 

incubadas ou não por 30 minutos à temperatura ambiente com lactose, 

Concanavalia A (2 µg/mL) como controle positivo ou somente meio de cultura 

como controle negativo ou lactose sozinha. A placa foi incubada por 72 horas em 

estufa umidificada, a 37°C, contendo 5% de CO2 e ao término da cultura o 

sobrenadante foi coletado para dosagem das citocinas IL-4, IL-17 e IFN-, e as 

células foram coletadas para ensaio de MTT. Foras usados kits da Ebioscience 

para determinação dos níveis das citadas citocinas, seguindo o protocolo padrão 

fornecido pelo fabricante dos kits. 

 
5.2. Análises Estatísticas 

 

Todos os dados representam pelo menos três experimentos independentes 

e foram expressos com média ± DP (Desvio Padrão). As diferenças entre os 

grupos foram comparadas pelo teste ANOVA e pelo teste de Tukey. Foram 

consideradas diferenças significativas quando o valor de p foi inferior a 0,05. 
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6.RESULTADOS 

 

 
6.1. Determinação da atividade Hemaglutinante presente no extrato e frações 

de Aplysina fulva. 

 

 
O extrato proteico da esponja obtido com tampão Tris-HCl 20 mM, pH 7,5, 

foi fracionado por meio de precipitação com 0,5 e 1,0 volume de acetona (F0,5 e 

F1,0, respectivamente). Foram realizados ensaios de hemaglutinação com o 

extrato total, F0,5 e F1,0, utilizando eritrócitos humanos dos diversos tipos ABO, 

tratados e não tratados enzimaticamente, visando elucidar qual dos tipos 

sanguíneos sofria maior título de hemaglutinação e qual tratamento enzimático se 

apresentava mais eficiente na exposição de carboidratos na superfície das 

células (Tabela 3). 

 
Tabela 3: Avaliação da atividade hemaglutinante do Extrato Bruto e das Frações F0,5 e F1,0 de 

Aplysina fulva. 

 
 

SISTEMA ABO 
  

UNIDADES DE HEMAGLUTINAÇÃO (U.H.) 

  
EXTRATO BRUTO F0,5 F1,0 

Sem tratamento 
enzimático 

A 128 256 1024 

B 128 64 1024 

O 128 256 512 

Tratados com 
papaína 

A 512 256 2048 

B 256 128 1024 

O 256 256 512 

Tratados com 
tripsina 

A 256 128 1024 

B 256 64 1024 

O 256 128 512 

 
 

No ensaio de hemaglutinação com o extrato bruto foi possível observar 

hemaglutinação em todos os tipos sanguíneos tratados ou não com enzimas, 

com maior título de hemaglutinação no sangue A tratado com papaína. Entre as 

frações obtidas pelo fracionamento com acetona foi observada nítida 

discrepância entre a hemaglutinação da fração F0,5 e F1,0. A fração F1,0 

apresentou valores de unidade de hemaglutinação elevados e melhor rendimento 

de extração, por essa razão, foi submetida aos procedimentos subsequentes de 

purificação e análise. 
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6.2. Purificação de AFL por métodos cromatográficos. 
 
 

A fração F1,0, obtida pela precipitação com acetona, apresentou maior 

atividade hemaglutinante e melhor rendimento proteico, sendo, então, aplicada em 

uma coluna de afinidade com matriz de goma guar. As proteínas retidas na coluna 

foram eluídas com Glicina 100 mM, pH 2,5 e, em seguida, dialisadas contra água, 

liofilizadas e dissolvidas em tampão Tris-HCl 20 mM, pH 7,5. O ensaio de 

hemaglutinação da amostra obtida nesta fase de purificação revelou uma elevada 

atividade com sangue A papainizado (4096 U.H.) (Figura 11). 

 

Figura 11: A- Perfil cromatográfico da fração F1,0 na coluna de afinidade em matriz 

degoma guar. A coluna foi equilibrada e inicialmente eluída em tampão tetraborato 

de sódio 20mM pH7,5. A fração proteica retida foi eluída com Glicina 100mM pH 

2,5. As frações foram coletadas em um volume de 3mL/tubo e monitoradas a 280 

nm (linha azul). A atividade hemaglutinante (linha laranja) foi detectada na presença 

de eritrócitos humanos A papainizado. B- Eletroforese SDS-PAGE: Primeira coluna 

marcadores proteicos e, segunda coluna, fração eluída da coluna de afinidade de 

goma guar, com banda predominante 

 
 

A fração obtida da lectina isolada foi denominada AFL e a pureza do 

material obtido foi monitorada em todas as etapas por eletroforeses em gel de 
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poliacrilamida, em condições nativas (PAGE), condições desnaturantes (SDS-

PAGE) e redutoras, segundo LaemmLi (1970). A fração com AFL isolada foi 

dialisada, liofilizada e dissolvida em tampão Tris-HCl 20mM com NaCl 0,15M, pH 

7,5 e recromatografada em uma coluna de Exclusão Molecular Superdex 75, em 

sistema FPLC-AKTA. As frações 18 e 19, com atividade hemaglutinante (1024 

U.H.), foram reunidas para efetuar a caracterização de AFL (Figura 12). 

 
 

Figura 12: Perfil cromatográfico da lectina AFL na coluna de Exclusão molecular 

Superdex 75 em sistema de FPLC-AKTA. A coluna foi previamente equilibrada com 

tampão Tris-HCl 20mM com 0,15M de NaCl. As frações 0,5mL/tubo forma monitoradas a 

280 e 215 nm. A atividade hemaglutinante foi detectada na presença de 4% de eritrócitos 

humanos tipo A papainizado. As frações 18 e 19 apresentaram atividade Hemaglutinante. 

 
 

A fração correspondente à AFL purificada, obtida na coluna de exclusão 

molecular, foi recromatografada em uma coluna de Interação hidrofílica HILIC e o 

perfil cromatográfico, exibido na Figura 13, atestou sua pureza. 
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Figura 13: A lectina purificada AFL Cromatografada em uma coluna de interação hidrofílica com  
tempo de retenção de 6,319 min, o programa de gradiente desenhado para AFL: A/B (35:65) por 
5 min; A/B (35:65) a A/B (40:60) em 15 min; A/B (40:60) a A/B (95:5) em 2 min; A/B (95:5) por 3 
min; A/B (95:5) a A/B (35:65) em 2 min e A/B (35:65) por 2 min. O volume de AFL de 1 mg/mL 
aplicado foi de 5 µL, o fluxo foi 0,3 mL/min e os comprimentos de onda de detecção foram 220 e 
280 nm. 

 

 

Com a fração obtida na HILIC foi realizada a degradação de Edman para  

obter a sequência de aminoácidos da região N-terminal, os resultados 

demonstram o sequenciamento de 15 resíduos: Asp-Cys-Ile-Asp-Leu-Glu-Phe-

Asp-Val-Gly-Gln- Cys-Ile-Glu-Ala. As sequências obtidas por espectrometria 

de massa pelo tratamento com tripsina, também não apresentaram homologia 

com nenhuma lectina (Figura-14). 

A pesquisa por similaridade das sequências obtidas de AFL (degradação 

de Edman e espectrometria de massa) com outras lectinas (utilizando o 

programa Blastp) não resultou em correspondência significativa com qualquer 

outra lectina. 
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Figura 14 Sequências obtidas por 
espectrometria de massa após o 
tratamento com tripsina. 

 

 

A partir das alíquotas das frações obtidas em cada etapa da purificação de 

AFL, assim como de suas respectivas dosagens de proteínas e unidades 

hemaglutinantes (U.H.), foi construída uma tabela de purificação da lectina. O 

extrato bruto (EB), obtido na primeira etapa de purificação, foi utilizado como 

referência para as frações proteicas. O grau de purificação 1 e recuperação de  

100% foram atribuídos a essa função. Outros componentes da tabela são: 

Atividade total - sendo uma medida do número de unidades de proteína presentes 

numa amostra, é obtida multiplicando-se a atividade da amostra (U.H.) pelo 

volume total; já a Atividade específica – foi utilizada para medir o quanto de AFL, 

medida em Unidades de Hemaglutinação, tinha em relação às outras proteínas 

contaminantes, calculada como a razão entre a atividade inibitória da fração e a 

quantidade total de proteína obtida em cada passo de purificação; a Purificação foi 

medida através da razão entre a atividade específica do extrato bruto pela 

atividade específica encontrada em cada etapa de purificação; o Rendimento - foi 

calculado a porcentagem de rendimento de cada passo utilizando a atividade total 

do extrato bruto com cada passo de purificação (Tabela 4). 
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Tabela 4: Avaliação do grau de pureza das etapas de purificação da Lectina AFL. 
 
 

 

Etapa 
Vol. da 
fração 
(mL) 

Proteína 
Total 
(mg) 

Atividade 
Total 
(UH) 

Atividade 
Específica 
(UH/mg) 

Purificação 
(núm. de 
vezes) 

Rendimento 
(%) 

Extrato 
bruto 

980 4.429,60 1.003.520,00 226,54 1 100 

Fração 
F1,0 

116 1.187,84 475.136,00 400,00 1,77 47,35 

Afinidade 
(Goma 
Guar) 

 

1,45 
 

14,84 
 

95.027,20 
 

6.403,45 
 

16,00 
 

9,47 

Exclusão 
Molecular 

1 0,46 65.536 142.469,56 22,24 6,53 

 
 

 

6.3. Caracterização da lectina purificada (AFL) 
 
 

Testes da atividade hemaglutinante na presença e na ausência de íons 

bivalentes mostraram que AFL não requer a presença dos cátions Ca2+, Mg2+ e 

Mn2+ (100 mM) na tabela 5. 

 
Tabela 5: Efeito de cátions bivalentes e do EDTA sobre a atividade hemaglutinante de AFL. 

 
 

SOLUÇÕES TESTADAS Atividade Hemaglutinante (U.H.) 

Tris-HCl 20mM 1024 

Tris-HCl 20mM + Mg2+(100mM) 1024 

Tris-HCl 20mM + Ca2+(100mM) 1024 

Tris-HCl 20mM + Mn2+(100mM) 1024 

 
 

A análise de termoestabilidade revelou que a lectina AFL purificada foi 

estável até a temperatura 60 °C, perdendo sua atividade total em temperaturas 

acima de 80°C. Temperaturas inferiores 40 °C não afetaram sua atividade (Figura 

15). 
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Figura 15 Curva de estabilidade térmica de AFL. A lectina foi submetida as 
temperaturas: 4,20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100°C. Após a incubação, ensaios de 
hemaglutinação com a lectina foram realizados à temperatura ambiente. 

 
 

Ensaios de inibição da atividade hemaglutinante por carboidratos 

mostraram que AFL tem sua atividade bastante reduzida na presença do 

dissacarídeo lactose, mas que, ainda, D-glicose e D-galactose também podem 

inibi-la em menor grau (Figura 16). 

 
 

Figura 16 Ensaio de inibição a Hemaglutinação de AFL com os carboidratos: 25 µL do 
inibidor teste (200mM), e deixados em contato por 1 hora, antes da adição dos eritrócitos. 
Forte Ação inibitória do carboidrato lactose sobre a hemaglutinação de AFL e inibição 
moderada pelos carboidratos D(+) Glicose e D(+)Galactose. 
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Testes de exposição a diferentes concentrações hidrogeniônicas, 

mostraram que AFL é bastante estável a diversos valores de pH (figura 17), tendo 

decréscimo de sua atividade apenas quando submetida a meio ácido (abaixo de 

4). 

 
 

 

Figura 17: Curva de pH da lectina AFL com eritrócitos A papainizados. AFL um pouco 
sensível a pHs ácidos e mais estável em pHs básicos a alcalinos. 

 
 
 
 

As etapas de purificação da lectina AFL foram analisadas por eletroforese 

em condições desnaturantes por SDS-PAGE (Figura-18). Em condições 

desnaturantes foi possível observar, na fração obtida pela cromatografia em goma 

guar, um componente proteico predominante com 38 kDa e outros, menos 

representativos, com valores de 55kDa e 42kDa, principalmente quando corados 

com Comassie blue (figura 15A). Por sua vez, a fração obtida pela cromatografia 

em Superdex 75 apresentou apenas o componente com 38 kDa (figura 18B). A 

avaliação da pureza de AFL foi constatada através de eletroforese nativa (PAGE), 

onde apenas um componente proteico foi visualizado, tanto por coloração com 

Comassie Brilliant  Blue, como por reação com prata (figura 18C). Em condições 

desnaturantes e redutoras foi possível observar uma única banda de 16 kDa 

(figura -18D). 
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Figura 18 Eletroforese em gel de poliacrilamida desnaturante SDS-PAGE a 12 % (A) 
Eletroforese desnaturante SDS-PAGE corada com comassie 1-extrato bruto, 2-fração 1,0, 3- 
Fração goma  guar, 4- Fração gel filtração. (B) SDS-PAGE revelação na prata: M: marcadores, 
linha 1- extrato bruto, linha 2- Fração F1,0, linha 3- Fração Coluna de afinidade goma guar, linha 
4- AFL purificada em exclusão molecular Superdex 75. (C) PAGE- não desnaturante da lectina 
purificada, AFL na forma nativa corada comassie e 6-AFL corada na prata (D) SDS-PAGE em 
condições redutoras da lectina purificada, 7- AFL reduzida com DTT, 8- padrões moleculares. 

 
 

6.4. Ensaios Biológicos com AFL 
 
 

O exame de citotoxicidade frente às linhagens de células tumorais (A549, 

HeLa, B16f10, HT-29 e PANC), foi feito em diferentes concentrações (20, 30, 40 e  

50 µg/mL) de AFL, por 24 horas. Entretanto, em nenhuma das concentrações foi 

observada alteração significativa da viabilidade de quaisquer das células testadas 

(Figura 19). Na linhagem HT-29, na concentração de 50 µg/mL da AFL, houve um 

aumento da atividade mitocondrial de forma significante em relação ao seu 

controle, sem a presença de AFL, proporcional à quantidade de cristais formazan 

produzidos. 
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Figura 19: Ensaio de viabilidade com linhagens de células tumorais por 24 horas, com diferentes 
concentrações de AFL (0,1-1,0-10µg/mL) na presença ou ausência de LPS. 

 
 

Os resultados dos testes de aglutinação com leishmanias demonstraram 

que, nos controles negativos de ambas as espécies utilizadas no experimento, 

com apenas PBS e leishmanias, não foi observado aglutinação (Figura 20 A e E).  

Quando as leishmanias foram expostas a AFL (diluição 1/256) foi observada 

aglutinação em ambas as espécies (Figura 20 B e F). Diferentemente, a adição de 

lactose possibilitou a reversão da atividade aglutinante da lectina AFL (Figura 20 C 

e G). Foi observado aglutinação de ambas as espécies nos controles positivos 

com a lectina Con A (Figura 20D e H). 
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Figura 20: Testes de aglutinação: L. amazonensis (A) e L. 
braziliensis (E) controle negativo sem aglutinação . A lectina 
foi capaz de aglutinar L. amazonensis (B) e L. braziliensis 
(F). A reversão da atividade aglutinante em ambas as 
espécies de leishmanias foi realizada pela adição de lactose 
L. amazonensis (C) e e L. braziliensis (G). Controle positivo 
utilizando Con A para L. amazonensis (D) e L. braziliensis 
(H) 
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No ensaio de viabilidade com L. amazonensis, foi observado com AFL não 

alterou de forma significante a viabilidade de L.amazonensis em nenhuma das 

concentrações avaliadas (100-50-25-12,5-6,25-3,1-1,25-0,78-0,39 µg/mL) (Figura 

21). 

 
 

 

Figura 21 Avaliação da viabilidade de L. amazonensis diferentes 

concentrações de AFL. A Lectina AFL não foi capaz de alterar a  

viabilidade de L. amazonensis quando comparado ao controle de 

maneira significante. 

 
 
 
 

Teste de viabilidade com macrófagos (RAW) mostrou que AFL também não 

apresentou efeito citotóxico significante sobre essas células, nas concentrações de 

0,1, 1,0 e 10 µg/mL (Figura 22). 
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Figura 22 Avaliação do efeito citotóxico em células de 
macrófagos murinos (RAW) frente a diferentes 
concentrações da lectina AFL (0,1-1,0-10µg/mL). 

 
 

O meio DMEM onde os macrófagos (RAW) foram submetidos a diferentes 

concentrações de AFL (0,1, 1,0 e 10 µg/mL) por 24 horas, foi utilizado para serem 

feitas as dosagens das citocinas TNF-α e IL-6, na presença ou ausência de LPS. 

Foi observado, que quando os macrófagos foram submetidos a diferentes 

concentrações de AFL, sem a presença de LPS, a quantidade de IL-6 liberada 

para o meio, em comparação ao controle sem LPS, não foi significante, 

demonstrando que AFL não ativa nenhuma via de sinalização para a liberação 

desta citocina. Só foi observada alta liberação de IL-6 de forma significante no 

controle com LPS (p<0,0001) em relação aos outros tratamentos (Figura 23A). 

Também não foi observado efeito significante de liberação de IL-6 entre o controle 

e as concentrações de AFL testada na presença de LPS, embora tenha havido 

diferença entre o controle sem LPS e as concentrações de AFL 0,1 µg/mL 

(p<0,0004), 1,0 µg/mL (p<0,0005) e 10,0 µg/mL (p<0,0003) com LPS e entre os 

controles (p<0,001) (Figura 23B). 
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Figura 23: Avaliação da quantidade de citocina IL-6 liberada pela linhagem de macrófagos 
RAW sujeitos a diferentes concentrações da lectina AFL (0,1, 1,0 e 10 µg/mL), na presença 
ou ausência de LPS no ensaio de citotoxicidade. A- Na ausência de LPS houve diferença 
significante (p<0,0001) apenas entre o controle com LPS e os demais tratamentos, B- Na 
presença de LPS no meio com os macrófagos foi observado apenas diferença significante 
(p<0,0001) entre as concentrações de AFL e o controle sem LPS. 

 
 
 

Além da IL-6, também foi dosado o TNF-α do meio com macrófagos 

submetidos a diferentes concentrações de AFL (0,1, 1,0 e 10 µg/mL), na presença 

ou ausência de LPS. Foi demonstrado que na presença de LPS não houve 

diferença significante nas quantidades de TNF-α (µg/mL) liberadas pelos 

macrófagos submetidos às concentrações de AFL testadas em relação ao 

controle. Portanto AFL não inibe a ação pró-inflamatória do LPS, assim como, não 

potencializa sua ação. Entretanto, houve diferença significatante entre as 

quantidades de TNF-α liberados pelos macrófagos submetidos às concentrações 

de AFL em presença de LPS e o controle sem LPS (p<0,0001) (Figura 24B). Na 

concentração 10 µg/mL de AFL, constatou-se a liberação acentuada de TNF-α de 

forma significante quando comparada ao controle (p<0,020), onde apenas existiam 

macrófagos com ausência da lectina AFL. Assim como as outras duas 

concentrações inferiores, 0,1 µg/mL (p<0,018) e 1,0 µg/mL (p<0,032) (figura 24A), 

demonstrando dessa forma, que AFL tem uma ação pró-inflamatória na 

concentração de 10 µg/mL. Por sua vez, apesar de chegar próximo aos níveis de 

produção do controle com LPS, não foi observada diferença significante entre os 

níveis de TNF-α na concentração 10 µg/mL e o controle na presença de LPS 

(figura 24B). 
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Figura 24 : Avaliação da quantidade de TNF-α liberado pela linhagem de macrófagos 
RAW sujeitos a diferentes concentrações da lectina AFL (0,1-1,0-10 µg/mL) no ensaio de 
citotoxicidade. A- Na ausência de LPS foi observado diferença significante entre a 
concentração de 10 µg/mL e o controle sem LPS(p<0,020), entre os controles (a), entre  o 
controle com LPS e as concentrações 0,1 e 1,0 µg/mL (e-f). B- Houve diferença 
significante entre os controles(a), entreo controle sem LPS e as concentrações de AFL 
(b,c,d). 

 
 
 

Em relação ao ensaio de avaliação do efeito mitogênico através do ensaio 

de isolamento de células mononucleares do sangue periférico, foi observado que 

AFL induziu mitogênese nos linfócitos nas maiores concentrações 40 µg/mL e 50 

µg/mL de forma significante (p<0,0001) quando comparada ao controle e as outras 

concentrações de AFL (p<0,0001). Na presença do carboidrato lactose foi 

observado inibição da atividade mitogênica induzida por AFL quando comparado 

com as concentrações que apresentaram atividade mitogênica (40 e 50 µg/mL), 

indicando que seu CRD está envolvido na indução da proliferação (Figura 25). 
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Figura 25: Avaliação da atividade mitogênica de AFL em células mononucleares do 

sangue periférico. AFL possui atividade mitogênica significante nas concentrações 

40 e 50 µg/mL, e sua atividade foi revertida pela lactose de forma significante. Em 

relação a PHA, AFL desempenhou atividade mitogênica inferior 

 
 
 

No ensaio com células isoladas do baço de camundongos BALB/c, foi 

observado que AFL não causou efeito citotóxico significante em nenhuma das 

concentrações avaliadas 30 µg/mL, 40 µg/mL e 50 µg/mL. AFL foi capaz de elevar 

a atividade mitocondrial de forma significante pelo aumento de cristais de 

formazan formados quando comparado ao controle (p<0,05) e essa atividade 

mitocondrial estimulada pela AFL não foi afetada com a prévia incubação da 

lectina com a lactose. Isso demonstra que o DRC não é o responsável por 

estimular a atividade mitocondrial em células de baço de camundongos BALB/c 

(Figura 26). 
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Figura 26. Avaliação da atividade mitocondrial com células de baço de camundongos 

Balb/c. Todas as concentrações de AFL não tiveram efeito citotóxico em relação ao 

controle. A atividade mitocondrial foi elevada nas concentrações de AFL em relação 

ao controle apenas com o meio (p<0,05) e não foi inibida pelo seu carboidrato 

inibidor a lactose. 

 
 
 
 

No ensaio com esplenócitos de camundongos BALB/c e a lectina AFL, o meio 

foi utilizado para dosagem das citocinas IFN-y, IL-4 e IL-17. Foi observado 

liberação no meio de IFN-γ de forma significante na concentração 30 µg/mL 

quando comparado ao controle (p<0,05), mas sua liberação não foi dose-

dependente. A liberação de IFN-y por AFL foi reduzida de forma significante 

quando a lectina foi previamente incubada com lactose, demonstrando que o DRC 

é o responsável por desencadear o estímulo de produção de IFN-y e induzir a 

diferenciação em uma resposta Th1 (Figura 27). AFL não foi capaz de estimular a 

liberação de forma significante de IL-4 (Figura 28) e IL-17 (Figura 29). 
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Figura 27: Avaliação do nível de IFN-y do meio contendo células de baço de 

camundongos BALB/c submetidos a Con A, AFL e AFL+lactose. A liberação de 

IFN-y foi significante (p<0,05) entre os controles (meio e Con A) e a 

concentração de AFL 30 µg/mL (*). O estimulo na produção de IFN-y por AFL foi 

inibido pela incubação com lactose de forma significante (*). 

 
 
 
 

 

Figura 28: Avaliação do nível de IL-4 do meio de células de baço de 

camundongos BALB/c submetidos a Con A, AFL e AFL +lactose. Não foi 

observado diferença significante entre os tratamentos e controle (p<0,09). 
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Figura 29: Avaliação do nível de IL-17 do meio de células de baço de 
camundongos BALB/c submetidos a Con A, AFL e AFL +lactose. Não foi 
observado diferença significante entre os tratamentos e controle (p<0,09). 
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7. DISCUSSÃO 
 
 

Ao longo de décadas, esponjas marinhas têm atraído a atenção de 

pesquisadores devido à capacidade de sintetizar uma gama de compostos 

químicos naturais bioativos, tornando-as fontes promissoras para o isolamento de 

metabólitos primários e secundários, com potencial para inúmeras aplicações 

farmacêuticas. Nesse estudo, a esponja marinha Aplysina fulva demonstrou ser 

uma rica fonte de lectinas, como observado pelas atividades hemaglutinantes, 

tanto no extrato bruto, como nas frações obtidas por precipitação com acetona, em 

diferentes tipos sanguíneos do sistema humano ABO, tratados ou não 

enzimaticamente. Essa hemaglutinação de eritrócitos do sistema ABO humano 

não tratados enzimaticamente, além de eritrócitos de outros animais, também foi 

encontrada por Dresch e colaboradores (2005) em outras esponjas: Acervochalina 

sp, Agelas sp, Axinella corrugata, Chondrosia collectrix, Chondrilla nucula, 

Placospongia carinata, Pseudaxinella reticulata, demonstrando o grande potencial 

para o isolamento de lectinas que as esponjas marinhas apresentam. Os 

pesquisadores Miarons e Fresno (2000) relatam o alto potencial lectínico do 

extrato aquoso do gênero Aplysina nas três espécies avaliadas: Aplysina lawnosa, 

Aplysina cauliformes e Aplysina archeri, para eritrócitos de coelho, hamster e 

bovinos, tratados ou não enzimaticamente. 

A primeira análise cromatográfica realizada neste estudo, foi em uma coluna 

de afinidade em matriz de goma guar a partir da fração F1,0, obtida pela  

precipitação com acetona. A metodologia desenvolvida para purificação da lectina 

AFL, em uma coluna de afinidade, baseou-se na propriedade de ligação a 

carboidratos em matrizes de polissacarídeos e sua dessorção da matriz foi 

realizada de maneira biosseletiva usando mudanças no pH. A goma guar é uma 

galactomanana composta de uma cadeia linear de unidades β-D-

manopiranosídicas unidas entre si por ligações β-(1→4) e apresentando unidades 

α-D- galactopiranosídicas unidas por ligações β-(1→6), em sua extremidade 

lateral, (DEA; MORRISON, 1975; GOLDSTEIN et al., 1976). A coluna de afinidade 

em matriz de goma guar foi muito eficiente no isolamento da lectina neste trabalho 

e, até então, não havia sido relatado o uso da mesma para purificação de lectinas 

em esponjas marinhas. Alguns trabalhos também relatam o uso de outras colunas 

de afinidade para purificação de lectinas de esponjas marinhas, como Dresch e 



78 
 

colaboradores (2002) na purificação de ACL-I e ACL-II, de Axinella corrugata, 

em matriz de estroma-poliacrilamida, e Miarons e Fresno (2000) com uma coluna 

de p- aminobenzyl-ß-thiogalactopyranoside-agarose para Aplysina arqueri. O 

nosso grupo de pesquisa purificou a lectina CvL (de Cliona varians) empregando 

uma Sepharose CL 4B como uma matriz de afinidade (MOURA et al., 2006) e, 

posteriormente, utilizou uma matriz de Sepharose 4B contendo IgG anti-CvL 

imobilizada para purificar outra lectina (CaL) da esponja Cinachyrella apion 

(MEDEIROS et al., 2010). Uma outra lectina, de Tedania ignis, também foi 

purificada usando Sepharose 6B (DIAS, 2006). A fração obtida pela coluna de 

afinidade foi submetida a cromatografia de exclusão molecular Superdex 75, onde 

foi possível observar sua purificação conforme pode ser verificado na figura 15.  A 

análise eletroforética em condições  não desnaturantes (PAGE) permitiu a 

visualização de uma única banda proteica, demonstrando a pureza da amostra 

aplicada. A coluna Superdex 75, também foi utilizada para determinar a massa 

molecular de AFL estimada em 62  kDa. Na análise eletroforética em condições 

desnaturantes e redutoras, com consequente rompimento das pontes dissulfeto, 

AFL apresentou uma única banda proteica no valor de 16 kDa, sugerindo que a 

proteína possui uma estrutura quaternária homotetrâmera. Esses resultados são 

compatíveis com os encontrados para as lectinas da Aplysina lawnosa e A. 

arqueri, ambas com 63 kDa (MIRIONS & FRESNO, 2000), parecendo ser uma 

característica estrutural do gênero. Estruturas tetraméricas apresentando 

subunidades ligadas por pontes dissulfeto, foram também relatadas na lectina CvL 

em Cliona varians, com subunidades de 28 kDa ligadas por pontes dissulfeto 

(MOURA et. al., 2006) e em Cinachyrella sp. (UEDA et al., 2013), com 

subunidades de 16 kDa. A estrutura das lectinas é amplamente variável, desde 

monômeros como em Haliclona cratera, com 29 kDa, a octâmeros com 

subunidades de 15,5 kDa, em Cinachyrella apion (MEDEIROS et. al., 2010). 

Apesar do peso molecular da lectina AFL ser muito próximo das lectinas de 

A. lawnosa e A. arqueri, demonstrando um possível padrão no gênero, as lectinas 

das espécies supracitadas não apresentaram atividade hemaglutinante após o 

tratamento com EDTA. Esse efeito só foi reversível após a adição de CaCl2 e 

MgCl2, demonstrando que são dependentes de íons bivalentes. A atividade 

hemaglutinante de AFL, não foi afetada pelo tratamento com agente quelante 

(EDTA) e pelos íons bivalentes testados.  Resultados semelhantes foram 
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observados na lectina da esponja C. australiensis (XIONG et. al., 2006), bem como 

nas lectinas H-1 e H-2, purificadas de Haliclona caerulea (CARNEIRO et. al., 

2012). 

A AFL teve sua atividade hemaglutinante fortemente inibida pelo 

dissacarídeo D-Lactose no ensaio de inibição e parcialmente inibida pela D (+)-

glucose e D(+)galactose. Essa inibição parcial deve estar relacionada a resíduos 

presentes tanto na D(+) glucose como na D(+) galactose encontrados na lactose e 

que poderiam ocupar o domínio de ligação a carboidrato da lectina AFL de forma 

menos intensa. É importante destacar que o dissacarídeo melibiose (Gal-

ß(16)Glc), embora possuindo os mesmo resíduos da lactose (Gal-ß(14)Glc), 

não inibiu a atividade hemaglutinante de AFL e que, portanto, a configuração 

anomérica e o tipo de ligação no dissacarídeo são determinantes para a 

especificidade de interação da lectina ao carboidrato. Esta dedução não se aplica 

à AFL, pois CaL, diferente de AFL, não foi inibida (nem parcialmente) por Glu ou 

Gal. 

Diversas lectinas que têm especificidade à lactose já foram relatadas na 

literatura, dentre elas as lectina de Cinachyrella alloclada (ATTA et al., 1989), 

Cinachyrella apion (MEDEIROS et. al., 2010), Cinachyrella sp. (UEDA et al., 2013) 

e Geodia cydonium (Muller et al. 1983). A inibição parcial pela D(+)galactose 

poderia também explicar a hemaglutinação mais intensa pelo sangue A 

papainizado, já que  o mesmo possui resíduos de α-N-acetil-galactosamina e, em 

menor intensidade, em eritrócitos B com D-Galactose. Por sua vez, baixa atividade 

hemaglutinante em eritrócitos O deve estar associada à falta de especificidade 

pela L-fucose. 

Quando submetida a ensaio de termoestabilidade a lectina AFL manteve 

sua atividade hemaglutinante até a temperatura máxima de 60 °C, com perda de 

mais de 50% de sua atividade na temperatura de 70 °C e com total perda da 

atividade em temperaturas acima de 80 °C. Resultados semelhantes foram 

encontrados na lectina CaL de Cinachyrella apion (MEDEIROS et. al., 2010) e na 

lectina H-3, de Haliclona caerulea (CARNEIRO et. al., 2013). Resultados diferentes 

foram observados para H- 1 e H-2, de Haliclona caerulea, onde a atividade não foi 

afetada até temperaturas de 

80 °C Carneiro et. al. 2012), em ACL-1, de Axinella corrugata (DRESCH et al., 

2012), e em CAL purificada da esponja Craniella australiensis (XIONG et al., 
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2006), demonstrando serem lectinas bastante termoestáveis. 

Quando AFL foi submetida a uma ampla faixa de pH (2,0 a 11), observou-se 

que sua atividade hemaglutinante foi reduzida apenas em valores ácidos (abaixo 

de 4,0) e que acima de 6,0 a atividade hemaglutinante se manteve. Portanto, 

podemos concluir que AFL possui uma ótima estabilidade a variações de pH na 

faixa levemente ácida a básica. 

A avaliação da purificação da AFL pode ser estimada pela análise dos 

valores da quantidade de proteína e da atividade hemaglutinante em cada passo 

de purificação. O rendimento final de 6,5% da AFL foi superior aos encontrados 

para HOL-1 (2,7%) e HOL-2 (2,9%), de Halichondria okadai (KAWAGISHI et al., 

1989), para a lectina de Haliclona cratera (0,040%) (PAJIC et al., 2002), para 

Phyllospongia foliascens (0,075%) (KAMIAY et al., 1986), para Cliona varians (1%) 

(MOURA et al., 2006), para CaL (0,005%), de Cinachyrella apion (MEDEIROS et 

al., 2010) e para ACL-1 (0,2%), de Axinella corrugata (DRESCH et al., 2008). Por 

sua vez, o rendimento de 26% para H-1 e de 44% para H-2, da esponja Haliclona 

caerulea (CARNEIRO et al., 2012), de 39% em Pellina semitubulosa (ENGEL et 

al., 1992), de 58% em Cinachurella alloclada (ATTA et al., 1989), de 80% em 

Anthosigmela varians (ATTA et al., 1992). Quanto ao grau de purificação, AFL foi 

purificada 22X em comparação a outras lectinas de esponjas purificadas 

constatou-se que foi superior ao encontrado em Axinella corrugata foi de 37X em 

ACL-1 (DRESCH et al., 2008), de 63,6X em Tedania ignis (DIAS, 2006), em Cliona 

varians de 192,5X (MOURA et al., 2006) de 290X em Cinachyrella alloclada (ATTA 

et al., 1989), em Haliclona caerulea foi de 313X em H-1 e 213X em H-2 em 

(CARNEIRO et al., 2012) e de 648X para Haliclona cratera (PAJIC et al., 2002). 

Nesse estudo, além de análises bioquímicas/estruturais, também foram 

realizados ensaios biológicos com a lectina AFL purificada. AFL não apresentou 

qualquer efeito citotóxico (baseado nos testes de MTT) para as linhagens de 

células tumorais testadas. Esse resultado é divergente aos obtidos pelo nosso 

grupo de pesquisa com a lectina com especificidade para lactose de Cinachyrella 

apion (CaL), que foi capaz de induzir apoptose em células tumorais de 

adenocarcinoma humano (HeLa) de maneira dependente e independente de 

caspases (RABELO et al., 2012). Pajic e colaborades (2002) observaram efeito 

citotóxico quando a lectina HcL de Haliclona cratera foi incubada com células HeLa 

e de melanoma Femx. Queiroz e colaboradores (2009) demonstraram o potencial 
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citotóxico de CvL, lectina de Cliona varians, com IC50 de 70 e 100 µg/mL para as 

células de leucêmicas de K562 e JURKAT, respectivamente. 

Baseado nos trabalhos já publicados pelo nosso grupo de pesquisa (MOURA 

et al., 2006; DIAS, 2006; MEDEIROS et al., 2010) que demonstram o potencial que 

as lectinas de esponjas marinhas possuem no reconhecimento de carboidratos 

presentes na superfície do parasita do gênero Leishmania sendo capaz de 

aglutiná- las, foi avaliada a atividade aglutinante da lectina AFL de formas 

promastigotas de L. amazonensis e L. brazilliensis. Os resultados demonstraram 

que AFL foi capaz de aglutinar ambas as espécies e que o efeito da aglutinação foi 

suprimido pela adição de lactose – o seu carboidrato específico de ligação – 

demonstrando que o domínio reconhecedor de carboidratos da lectina AFL é o 

responsável por essa atividade aglutinante. Formas promastigotas L. chagasi 

coradas com comassie blue, foram aglutinadas pela lectina CvL de Cliona varians 

(MOURA et al., 2006), a lectina purificada de Tedania ignis (DIAS, 2006) e CaL, de 

Cinachyrella apion (MEDEIROS et al., 2010), também foram capazes de aglutinar 

as formas promastigotas de L. chagasi coradas com comassie blue. Todas as 

lectinas supracitas, com atividade aglutinante para formas promastigotas de 

Leishmania chagasi, assim como, AFL para promastigotas de L. amazonensis e L. 

brasiliensis, possuem em comum a capacidade de terem sua atividade 

hemaglutinante parcial ou totalmente inibida pela D-galactose, como demonstrado 

em seus respectivos ensaios de inibição por carboidratos. Isto sugere que a 

galactose deve ser abundante e desempenhar um papel relevante na superfície do 

parasita. Os glicanos da superfície dos protozoários do gênero Leishmania vêm 

sendo bastante estudados nos últimos anos e, dentre outros, podemos incluir os 

glicoinositolfosfolípideos (GIPLs) e as proteases de superfície (GP63) que são 

ancorados por glicosilfosfatidilinositol (GPI) e/ou lipofosfoglicano (LPG), (TUCO, 

1992). Todas as formas promastigotas de leishmanias são capazes de sintetizar 

em sua superfície de forma majoritária e, inclusive, no flagelo, o LPG 

estruturalmente composto por quatro domínios: (I) uma âncora de 1-O-alquil-2-liso 

fosfatidilinositol (PI), (II) uma porção central composta pelo heptassacarídeo 

Gal(α1-6)Gal(α1-3)Galf(β1-3)[Glc(α1)- PO4]Man(α1,3)Man(α1,4)-GlcN(α1), (III) 

uma região de repetições de dissacarídeos fosforilados Gal(β1,4)Man(α1)-PO4 e 

um oligossacarídeo neutro formando uma estrutura terminal do tipo “cap” 

(DESCOTEAUX & TURCO, 1992). A análise estrutural do LPG tem revelado 
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modificações na estrutura básica do LPG quando se comparam formas procíclicas 

e metacíclicas do parasito, destacando-se o aumento do número de unidades 

repetitivas. A variabilidade na composição e sequência de açúcares ligados às 

unidades repetitivas e ao cap confere polimorfismo à molécula de LPG de 

diferentes formas e espécies de leishmanias (TURCO, 2003). A utilização de 

lectinas na diferenciação dos estágios procíclicos e metacíclicos vem sendo 

utilizada com sucesso. Esse processo é acompanhado por modificações na 

morfologia do parasito, na expressão gênica e por modificações estruturais do 

LPG e de outros glicoconjugados expostos na superfície do parasito (SARAIVA et 

al., 1995). Soares e colaboradores (2005) foram capazes de observar o aumento 

da proporção de glicose na fase metacíclica de L. braziliensis com aglutinação 

negativa para essa fase pela lectina PNA (que reconhece galactose), e positiva 

para a fase procíclica. Muskus e colaboradores (1997) também conseguiram 

selecionar a fase metacíclica através das lectinas PNA (Amendoim), WGA 

(Triticum vulgaris), SBA (Glycine max) e Con A (Canavalia ensiformis). Pinto-da-

Silva e colaboradores (2002) purificaram promastigotas metacíclicas de L. 

braziliensis que demonstraram alto poder de infecção aos macrófagos. Para 

alguns estudos a importância de usar lectinas para purificar promastigotas 

metacíclicas é relevante não só porque eles representam as formas inoculadas 

pelo vetor, mas também porque permitem isolar uma população infecciosa definida 

e homogênea. Estudos utilizando populações fixas (mistura de promastigotas em 

diferentes estágios de desenvolvimento) poderiam resultar em achados 

controversos. Promastigotas metacíclicas diferem a partir de outras etapas em 

muitos aspectos importantes, tais como a capacidade para interagir com 

receptores de macrófagos, evadir de mecanismos microbicidas em macrófagos e 

capacidade de infecção (SARTORI et al., 1997). Nesse contexto a lectina da 

esponja AFL, assim como, as purificadas pelo nosso grupo de pesquisa se 

mostram como possível promissora ferramenta na seleção e identificação tanto do 

polimorfismo do LPG apresentado por leishmanias, como na diferenciação de seus 

estágios infecciosos e não infeciosos nas formas promastigotas. Como a lectina 

AFL foi capaz de reconhecer carboidratos da superfície de L. amazonensis foi 

realizado um ensaio de viabilidade com a espécie, mas não foi observado 

diminuição da viabilidade dos parasitas. Barral-Neto e colaboradores (1996) 

observaram que a lectina de Canavalia brazilliensis (ConBr) não impediu a 
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penetração L amazonensis e não foi leishmanicida, entretanto constataram que a 

lectina in vivo foi capaz de reduzir as lesões em camundongons BALB/c por uma 

via independente de IFN-γ, possuindo efeito protetor. 

Após os testes de viabilidade de L. amazonensis por AFL, foram realizados 

ensaios para avaliar atividade imunomoduladora da lectina, com o intuito de 

observar se a mesma seria capaz de induzir uma resposta imunológica no   

combate as leishmanias.A lectina AFL se mostrou mitogênica para células 

mononucleares do sangue periférico (monócitos e linfócitos) humano nas maiores 

concentrações (40 e 50 µg/mL) testadas e sua atividade mitogênica foi inibida pela 

adição da lactose. Já há relatos na literatura de outras lectinas purificadas de 

esponjas que também apresentaram essa atividade. A lectina ACL-1 de A. 

corrugata, que aumentou consideravelmente o número de células mononucleares 

do sangue periférico humano nas concentrações de 38 a 50 µg/mL, com 

estimulação máxima na concentração 38 µg/mL (DRESCH et al., 2012). Na lectina 

de H. cratera foi observada fraca indução de mitogênese em linfócitos pré-tratados 

com fitohemaglutininas (PAJIC et al., 2002). Entretanto, na lectina CnL de C. 

nucula foi relatado forte efeito mitogênico na linhagem celular de linfócitos-T4 H9 

na concentração 0,3 µg/mL (SCHRODER et al., 1990). Bretting e colaboradores 

(1983) observaram que a lectina I de Axinella polipoides, específica para 

galactose, possui também atividade mitogênica sobre linfócitos humanos e essa 

atividade foi inibida pela galactose, fucose e 2-desóxi-galactose. Xiong e 

colabaroradores (2006) relataram que a lectina CAL da esponja Craniella 

australiensis possuiu efeito mitogênico sobre células de baço de camundongos 

BALB/c. 

A atividade quimiotáxica de lectinas de esponjas sobre células do sistema 

imune foi relatada pelo nosso grupo de pesquisa (QUEIROZ et al., 2008). A lectina 

CvL de Cliona varians demonstrou atividade pro-inflamatória, sendo capaz de 

estimular a migração de leucócitos in vivo após a administração via intraperitoneal 

para a cavidade peritoneal (QUEIROZ et al., 2008). A mesma atividade 

quimiotáxica foi observada em ACL-1 com neutrófilos de ratos in vitro (DRESCH et 

al., 2008). Lectinas de esponjas podem desempenhar papel como opsoninas, 

estimulando células do sistema imune, atraindo células como neutrófilos e 

estimulando a produção de citocinas. De forma similar à vista em lectinas de 

esponjas como de Axinella corrugata e Cliona varians que foram capazes de 
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recrutar e ativar a resposta imune, em lectinas de mamíferos como é o caso da 

galectina-3, isso é também observado, demonstrando a importância dessas 

proteínas na resposta imune. A Galectina-3 possui especificidade a resíduos de 

galactose, essa lectina está envolvida em diversas mecanismos de ativação da 

imunidade inata, dentre eles a durante a migração dos neutrófilos aos sítios de 

inflamação por auxiliar na interação entre neutrófilos e endotélio (SATO et al., 

2002), quimiotaxia de monócitos e células endoteliais (SANO et al., 2000; 

NANGIA-MAKKER et al., 2000), produção de ROS por neutrófilos (KARLSSON et 

al., 1998) produção de IL-1 por monócitos (JENG et al., 1994). Sato e Pelletier 

(2002), observaram que a galectina-3 presente em macrófagos reconhece 

lipofosfoglicanos presente na superfície de L. major mas não de L. donovani, 

conduzindo a clivagem de galectina-3 pela protease gp63 do parasita, deixando-a 

sem seu domínio N-terminal que está relacionado a sua oligomerização, fazendo 

com que a galectina-3 seja inativa nos macrófagos. 

A lectina AFL não foi citotóxica para a linhagem de macrófagos RAW264.7 

de murinos e não foi capaz de ativar nenhuma via de sinalização para indução de 

produção de IL-6, essa citocina está envolvida na resposta imune inata  

apresentando efeitos locais e sistêmicos incluindo a indução da síntese hepática e 

de diversos outros mediadores inflamatórios, a estimulação da produção de 

neutrófilos na medula óssea e a diferenciação de linfócitos T auxiliares produtores  

de IL-17, podendo ser ativada em resposta a PAMP, IL-1 e TNF-α. (ABBAs et al., 

2011). Por sua vez, na concentração 10 µg/mL, AFL foi capaz de estimular a 

produção de TNF-α, uma citocina pró-inflamatória. Sabe-se que a ligação de TNF-

α a seus respectivos receptores (TNFR1 e TNFR2), inicia uma grande variedade 

de respostas, em sua maioria pró-inflamatórias e que dependem da ativação de 

fatores de transcrição, como por exemplo NFкB e Ap-1, levando à transcrição 

gênica (ABBAS et al., 2012). Sua liberação é rápida e curta, induzindo a liberação 

de IL-1, sendo capaz de ativar fagócitos mononucleares, estimulando as células T, 

as células “natural killers” e os mastócitos (VAN DER POLL & LOWRY, 1995). 

Sendo considerado um dos mais proeminentes mediadores inflamatórios, TNF-α, é 

capaz de estimular o sistema imune inato pela produção de citocinas, de promover 

ativação e expressão de moléculas de adesão no recrutamento de células do  

sistema imune, dentre elas neutrófilos. Devido ao seu alto potencial como 

molécula mediadora inflamatória em altas doses, quando sua ativação não é 
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controlada, pode conduzir a dano tecidual e estando envolvido e diversas doenças 

como artrite reumatoide, Doenças de Crohn´s, colite ulcerativa, doenças 

cardiovasculares, doenças do sistema Nervoso central, entre outras. (HEHLGANS 

& PFEFFER, 2005; BRADLEY, 2008). 

Liew e colaboradores (1990), relataram o papel do TNF-α na proteção do 

hospedeiro contra leishmaniose. Eles observaram que a administração de 

anticorpos de TNF-α possibilitou o aumento das lesões nos camundongos, além 

disso, TNF-α administrado diretamente na lesão diminuiu seu tamanho. O TNF-α 

juntamente com o LPS foi capaz de matar as leishmanias intracelulares, mas 

sozinho não foi diretamente tóxico. Quando Liew e Millot (1990) demonstraram que 

ao adicionar TNF-α recombinante em macrófagos in vitro do peritônio de 

camundongos CBA observaram a morte de L. major pela indução na produção de 

NO, e que a produção de NO foi inibida ao ser administrado L-NMMA um inibidor 

específico da via de produção de NO por L-arginina. Titus e colaboradores (1989), 

demonstraram que células do linfonodo de camundongos resistentes a 

leishmanias produziram grandes quantidades de TNF-α quando estimuladas in 

vitro, em contrapartida em células de camundongos susceptíveis foi observado 

baixos níveis de TNF-α. 

A indução na produção de citocinas por lectina também foi observada por 

Engel e colaboradores (1992), eles relataram que a lectina PsL de 200 kDa com 

especificidade para galactose e arabinose da esponja Pellina semitubulosa, 

induziu efeito mitogênico sobre linfócitos de baço de camundongos, e quando 

incubada com macrófagos, a lectina PsL foi fagocitada, esse movimento para 

dentro da célula também foi observado por Con A (GOLDMAN, 1974), e induziu a 

produção de IL-1,  e ainda estimulou a liberação de IL-2 em linfócitos de cultura de 

murinos. Os autores afirmam que PsL possivelmente causou um capeamento dos 

receptores de galactose e fucose presentes na superfície de 

macrófagos/monócitos e linfócitos B e T já relatados na literatura (CZOP et al., 

1989) que induziu a resposte imune observada por PsL. 

A indução da produção de citocinas pró-inflamatórias também foi observada 

na lectina ML-1 da planta Viscum álbum quando incubada com células 

mononucleares do sangue periférico, com produção na concentração 10 ng/mL 

tanto de IL-6, como de TNF-α e na concentração 1 ng/mL de IL-10, demostrando 

que dependendo da concentração da proteína a uma modificação no padrão de 
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citocinas liberadas (HOSTANSKA et al., 1995). O papel imunomodulador das 

lectinas de plantas é bem descrito na literatura, sendo iniciada pela interação com 

resíduos de carboidratos de porções presentes sobre a superfície de células do 

sistema imune. Tal interação possivelmente desencadeia a transdução de sinal, 

para produzir certas citocinas e induzem uma resposta imune contra tumores ou 

infecções microbianas. Consequentemente, lectinas imunomoduladoras possuem 

um alto potencial farmacêutico para diversas aplicações ou podem auxiliar a 

identificar novos alvos glicídicos na busca por novas estratégias terapêuticas 

(SOUSA et al., 2013). 

A lectina não glicosilada ACA purificada de Allium cepa é uma proteína 

tetramérica com subunidades de 12 kDa ligadas não covalentemente, que teve 

sua atividade imunomoduladora avaliada na presença de macrófagos da linhagem 

RAW264.7 e de macrófagos do peritônio de ratos. A lectina ACA (1µg/poço) foi 

capaz após 24 h de aumentar de duas a quatro vezes a produção de citocinas pró- 

inflamatórias TNF-α e IL-12, além de aumentar entre 6 a oito vezes a produção de 

NO quando comparados ao controle, paralelo a isso, foi capaz de estimular a 

proliferação de células do timo de murinos, além de ter estimulado a produção por 

essas células de IFN-γ e IL-12 sendo capaz de conduzir a diferenciação das 

células do timo em uma resposta do tipo Th1 (PRASANNA & VENKATESH, 2015). 

A resposta Th1 induzida por lectinas de plantas com ação imunomoduladora é 

realizada principalmente pela produção de altos níveis de IFN-γ por um 

mecanismo dependente de IL-12, como observado por Muraille e colaboradores 

(1999) para as lectinas Con A e Canavalia ensiformes específicas para manose, 

PHA-E e PHA-L de Phaseolus vulgaris, PSA de Pisum sativum e WGA de Triticum 

vulgaris, capazes de estimular produção de IFN-γ e IL-12 em células de baço de 

murinos. 

A lectina AFL não foi capaz de induzir a produção de IL-4 e IL-17 

geralmente associadas a um tipo de resposta Th2 e Th17 respectivamente, em 

células de baço de camundongos BALB/c. Em contrapartida, foi observado 

diferenciação das células T para uma resposta do tipo Th1 pela produção de IFN-γ 

apenas na concentração 30 µg/mL, com a redução dos níveis IFN-γ nas 

maiores concentrações (40 e 50 µg/mL). Uma das possíveis explicações para 

esse resultado seria a dessensibilização do receptor (também conhecido como 



87 
 

refratariedade) promovida pela estimulação contínua de um receptor por um 

agonista. Geralmente o que se observa nesse quadro é que o efeito obtido pela 

exposição subsequente da mesma concentração da droga é menor (GOZZANI, 

1994). Os mecanismos possivelmente envolvidos nesse fenômeno são a alteração 

do receptor, sua destruição e relocalização na célula (ROSSI et al., 1985). Assim, 

é possível que a lectina AFL possa apresentar esse fenômeno de  refratariedade  

a  partir  da  concentração 40 µg/mL para o determinado receptor com o qual AFL 

está ligando, sendo observado diminuição nos níveis de produção de IFN-γ 

quando se usou a partir dessa dose. Outra possibilidade para explicar a diminuição 

dos níveis de IFN-γ nas maiores concentrações de AFL, seria a lectina ter sido 

alvo da ação de proteases produzidas elas células de baço clivando-a e 

inativando-a. 

A produção de IFN-γ estimulada pela presença de AFL demonstra que as 

células T de baço se diferenciaram em células do tipo Th1, possivelmente houve a 

ativação de fatores de transcrição STAT1 e STAT4, que ativam um outro fator de 

transcrição o T-bet para produzir IFN-γ (SACKS e NOBEN-TRAUTH, 2002). A 

capacidade de estimular a resposta imune através de uma resposta direcionada do 

tipo Th1, coloca a lectina AFL como uma potencial molécula imunomoduladora, 

podendo ser sugerido sua utilização como molécula adjuvante. Em lectinas de 

plantas já foi observada a capacidade dessas proteínas em agirem como  

adjuvantes, como por exemplo, no trabalho de Lavelle e colaboradores (2001) que 

demonstraram o potencial adjuvante da lectina VAA de Viscum álbum na 

imunização intranasal de camundongos com ovalbumina, resultando em elevada 

produção de IgA e IgG específicos na secreção mucosa de animais. Yoon e 

colaboradores (2001) utilizaram a mesma lectina como adjuvante juntamente com 

o antígeno KLH conduzindo a uma resposta específica IgG1, IgG2 com aumento 

da resposta DTH (Reação de hipersensibilidade tardia) e produção de citocinas do 

tipo de resposta Th1 e Th2 quando comparado ao tratamento apenas com a 

administração com antígeno KLH. Foi observado que a administração in vivo da 

lectina CnBr de Canavalia braziliensis resultou na redução das lesões causadas 

por L. amazonensis em camundongos BALB/c (BARRAL-NETO et al., 1996). 

Outras lectinas de plantas também foram capazes de modular a resposta 

imune, a lectina KM+ foi capaz de reduzir a carga parasitária em camundongos 
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imunizados com essa lectina associada ao antígeno SLA de leishmania. Além 

induzir a maturação de maneira dose-dependente de células dendríticas (DCs) 

previamente diferenciadas da medula óssea aumentando a expressão de MHC II, 

CD80 e CD86, que caracterizam um perfil de DCs maduras capazes  de  ativar 

células T. Afonso-Cardoso e colaboradores (2006) observaram que o índice de 

infecção por L. amazonensis em macrófagos pre-tratados com a lectina ScLL do 

látex de Synadenium carinatum, quando comparado ao controle foi inferior, ou 

seja, a atividade fagocitária dos macrófagos foi alterada durante o pré-tratamento 

com ScLL sugerindo o bloqueio e/ou competição entre a lectina e o parasita. A 

lectina ScLL não foi capaz de induzir a produção de NO em macrófagos, mas foi 

capaz de retardar o desenvolvimento de L. amazonensis, sendo essa atividade 

independente de NO, possivelmente o mecanismo foi o mesmo observado por 

Sousa-Franco e colaboradores  (2006) quando formas  amastigotas  de  L.  

guyanensis  foram mortas nos macrófagos por um processo de apoptose 

independente de NO e dependente  de espécies reativas de oxigênio (ROS) 

gerados pela célula do hospedeiro durante a infecção. 

Como já relatado, a imunidade mediada por células tem papel crucial na 

resposta do hospedeiro aos parasitas do gênero leishmania, estando a ativação de 

células Th1 associada a um quadro de resistência e resolução da doença 

(HOWARD,1985). Moingeon e colaboradores (2001), relatam que o adjuvante 

ideal para vacina contra leishmaniose deve ser capaz de induzir uma resposta 

imune duradoura sendo capaz de atrair e ativar células APCs a direcionar uma 

diferenciação do tipo Th1. 

Os resultados obtidos com AFL representam o primeiro relato de uma 

lectina de esponja marinha a exibir a capacidade de ativar o sistema imune inato 

por induzir a produção de TNF-α em macrófagos e posteriormente a imunidade 

celular de forma eficaz pela diferenciação de células T em células Th1. Nesse 

contexto, essa lectina pode ser uma forte candidata a adjuvante de vacinas contra 

leishmaniose por possibilitar uma resposta imune direcionada que potencializa ou 

modula o efeito do antígeno para a resposta imune desejada. 
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8. CONCLUSÃO 
 

 

Foi purificada uma nova lectina AFL da esponja marinha Aplysina fulva, com 

atividade hemaglutinante para eritrócitos A papainizados, massa molecular de 

62kDa, possuindo em condições redutras subunidades de 18kDa. A lectina AFL 

apresentou especificidade para lactose, termoestabilidade até 60 °C, sendo 

sensível a pHs ácidos. 

Em relação as atividades biológicas apresentadas por AFL, a mesma não 

alterou a viabilidade de células tumorais testadas, assim como de Leishmania 

amazonensis. No entando, lectina AFL foi capaz de aglutinar ambas as espécies 

Leishmania amazonensis e Leishmania braziliensis. Por ser capaz de modular o 

sistema imune, seja pela produção de TNF-α em macrófagos ativando  sistema 

imune inato, como por promover a diferenciação de células T em células Th1 e 

ativar a imunidade celular, AFL pode ser considerada uma molécula 

imunomoduladora, com potencial a ser utilizada como adjuvante de vacinas contra 

leishmaniose por possibilitar uma resposta imune direcionada que aumenta ou 

modula o efeito do antígeno para a resposta imune desejada. 



90 
 

 
 

 

9. REFERÊNCIAS 
 
 

ABBAS, A. K.; LICHTMAN, H.; PILLAI, SHIV. Imunologia celular e molecular. 7ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

ACOSTA, A. L.; RODRÍGUEZ, A. D.; -11-Oxoaerothionin: A Cytotoxic Antitumor 

Bromotyrosine-Derived Alkaloid From The Caribbean Marine Sponge Aplysina 

Lacunosa. Journal Of Natural Products, v. 55 p. 1007-1012, 1992. 

AFONSO, L.; SCHARTON, T.; VIEIRA, L.; WYSOCKA, M.; TRINCHIERI, G.; 

SCOTT, P. The adjuvant effect of interleukin-12 in a vaccine againstLeishmania 

major. Science, v. 263, p. 235–7, 1994. 

AFONSO-CARDOSO, S. R.; SILVA, C. V.; FERREIRA, M. S.; SOUZA, M. A. Effect 

of theSynadenium carinatumlatex lectin (ScLL) on Leishmania (Leishmania) 

mazonensis infection in murine macrophages. Experimental Parasitology, v. 128 

p. 61–67, 2011. 

AMBROSI, M.; CAMERON, N. R.; DAVIS, B. G. Lectins: tools for the molecular 

understanding of the glycocode. Organic Biomolecular Chemistry, v. 3, p. 

1593-608, 2005. 

AMORIM, F. M.; RODRIGUES, Y. K. S.; BARBOSA, T. P.; NÉRIS, P. L. N.; 

CALDAS, J. P. A.; SOUSA, S. C. O.; LEITE, J. A.; RODRIGUES-MASCARENHAS, 

S.; VASCONCELLOS, M. L. A. A.; OLIVEIRA, M. R. Morita-Baylis-Hillman adduct 

shows in vitro activity against Leishmania (Viannia) braziliensis associated with a 

reduction in IL-6 and IL-10 but independent of nitric oxide. Parasitology. v. 140, 

29-38. 2013. 

APPAKUTTAN, P. S.; SUROLIA, A.; BACHHAWAT, B. K. Isolation of two galactose- 

binding proteins from Ricinus communis by affinity chromatography. Indian Journal 

Biochemistry Biophysics, v. 4, p. 382-384, 1977. 

ARASON, J. G. Lectins as molecules in vertebrates and invertebrates. Fish & 

Shellfish Immunology, v. 6, p. 277-289, 1996. 

ATTA, A.M.; BARRAL-NETTO, M.; PEIXINHO, S.; SOUSA-ATTA, M.L. Isolation and 

functional characterization of a mitogenic lectin from the marine sponge Cinachyrella 

alloclada. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, v. 22, p. 3379-

3385, 1989. 

ATTA, A.M.; BARRAL-NETTO, M.; PEIXINHO, S.; SOUSA-ATTA, M.L. Isolation and 

functional characterization of a mitogenic lectin from the marine sponge Cinachyrella 

alloclada. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, v. 22, p. 3379-

3385, 1989. 

BARATA, R. A.; SILVA, J. C.; COSTA, R.T.; FORTES-DIAS, C. L.; SILVA, J. C.; 

PAULA, E. V. et al. Phlebotomine sand flies in Porteirinha, na área of American 

visceral leishmaniasis transmission in the state of Minas Gerais, Brazil. 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 99, p. 481-7, 2004. 

BARRAL-NETO, M.; VON SOHSTEN, R.L.; TEIXEIRA, M.; CONRADO DOS 

SANTOS, W.L.; POMPEU, M.L.; MOREIRA, R.A.; OLIVEIRA, J.T.A.; CAVADA, B.S.; 



91 
 

 
 

 

FALCOFF, E.; BARRAL, A. In vivo protective effect of the lectin from Canavalia 

brasiliensis of BALB/c mice infected by Leishmania amazonensis. Acta Tropica, v. 

60, p. 237–250, 1996. 

BARRAL-NETTO, M.; VON SOHSTEN, R. L.; TEIXEIRA, M.; DOS SANTOS, W. L. 

C.; POMPEU, M. L.; MOREIRA, R. A.; OLIVEIRA, J. T. A.; CAVADA, B. S.; 

FALCOFF, E.; BARRAL, A. In vivo protective effect of the lectin fromCanavalia 

brasiliensison BALB/c mice infected byLeishmania amazonensis. Acta Tropica, v. 

60, p. 237–250, 1996. 

BOGDAN, C.; RÖLLINGHOFF, M. The immune response to Leishmania: 

mechanisms of parasite control and evasion. International Journal for 

Parasitology, v. 28, p. 121-134, 1998. 

BOGDAN, C.; RÖLLINGHOFF, M.; SOLBACH, W.; Evasion strategies of Leishmania 

parasites. Parasitology Today, v. 6, p. 183-7, 1990. 

BOYD, W.C.; SHAPLEIGH, E. Specific precipitation activity of plant agglutinins 

(lectins). Science, v. p. 119 - 419, 1954. 

BRADLEY, J. R. TNF-mediated inflammatory disease. Journal of Pathology, v. 214, 

p. 149–160, 2008. 

BRASIL, Ministério da saúde, Fundação Nacional de Saúde – Manual de Controle da 

Leishmaniose Tegumentar Americana. 62 p. Brasília, 2000. 

BRASIL, Ministério da saúde, Fundação Nacional de Saúde – Manual de Vigilância e 

Controle da Leishmaniose Visceral. 120 p. Brasília, 2003. 

BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância Epidemiológica. Atlas de Leishmaniose Tegumentar Americana 

Diagnósticos Clínico e Diferencial. Brasília, 2006a. 

BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância Epidemiológica. Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose 

Visceral. 1a ed., 3a reimpressão. Brasília, 2006b. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde.Manual de 

Vigilância da Leishmaniose Tegumentar Americana / Ministério da Saúde, Secretaria 

de Vigilância em Saúde. – 2. ed. atual. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 

2010. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde.Sistema nacional de 

vigilância em saúde: relatório de situação : Rio Grande do Norte / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. –2. ed. –Brasília: Ministério da Saúde, 

2006. 

BULGAKOV, A. A.; PARK, K. I.; CHOI, K. S.; LIM, H. K.; CHO, M. Purification and 

characterisation of a lectin isolated from the Manila clam Ruditapes philippinarum in 

Korea. Fish Shellfish Immunology, v. 16 p. 487-99, 2004. 

CARNEIRO, R. F.; DE MELO, A. A.; DE ALMEIDA, A. S.; MOURA R. D. A.; 

CHAVES, R.P.; DE SOUSA, R.P.; NASCIMENTO, K.S.; SAMPAIO, S.S.; LIMA, J.P; 



92 
 

 
 

 

CAVADA, B.S.; NAGANO, C.S.; SAMPAIO, A.H. H-3, a new lectin from the marine 

sponge Haliclona caerulea: purification and mass spectrometric characterization. 

The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, v. 45, p. 2864-73, 

2013. 

CARNEIRO, R.F.; DE MELO, A.A.; DE ALMEIDA, A.S.; MOURA RDA, M.; CHAVES, 

R.P.; DE SOUSA, R.P.; NASCIMENTO, K.S.; SAMPAIO, S.S.; LIMA, J.P; CAVADA, 

B.S.; NAGANO, C.S.; SAMPAIO, A.H. H-3, a new lectin from the marine sponge 

Haliclona caerulea: purification and mass spectrometric characterization. The 

International Journal of Biochemistry & Cell Biology, v. 45, p. 2864-73, 

2013. 

CIMINIELLO, P.; DELL’AVERSANO, C.; FATTORUSSO, E.; MAGNO, S.  Archerine, 

A Novel Antihistaminic Bromotyrosine-Derived Compound From The Caribbean 

Marine Sponge Aplysina Archeri. European Journal Of Organic Chemistry, v. 1, 

p. 55-60, 2001. 

CZOP, J. K.; VALIANTE, N. M.; JANUSZ, M.J. (1989). Phagocytosis of particulate 

activators of the human alternative complement pathway through monocyte 13- 

glucan receptors. Progress in clinical and biological research, v. 297, p. 287-

296. 

DEA, I. C. M.; MORRISON, A. Chemistry and intractions of seed galactomannans. 

Advanced in Carbohydrate chemistry biochemistry, v. 31, p. 241-312, 1975. 

Descoteaux, A.; Turco, J.S. Glycoconjugates in Leishmania infectivity. 

Biochemistry biophysica acta, v. 1455, p. 341-352, 1999. 

DESJARDINS, M.; DESCOTEAUX, A. Inhibition of phaglysosomal biogenesis by the 

Leishmania lipophosphoglycan. The Journal of Experimental Medicine, v. 185, p. 

2061-2068, 1997 

DESJEUX, P.; UNAIDS. Leishmania and HIV in gridlock.Geneva, World ealth 

Organization and UNAIDS, WHO/CTD/LEISH/98.9 and UNAIDS/98.23, 1998. 

DIAS, A. S. F. Lectina da esponja marinha Tedania ignis: purificação, caracterização 

e interação com Leishamanias. 2006. Dissertação (Mestrado Bioquímica) - 

Departamento de Bioquímica/UFRN. 

DIEHL-SEIFERT, B.; ZAHN, R.K.; UHLENBRUCK, G.; MAIDHOF, A.; MÜLLER, 

W.E. Control of L5178y cell growth by the galactose-specific lectin from Geodia 

cydonium. Basic and applied histochemistry, v. 29, p. 7-20, 1985. 

DODD, R. Y.; MACLENNAN, A. P.; HAWKINS, D. C. Vox Sanguinis, v. 15, P. 386- 

9, 1968. 

DOGOVIC, N.; SLADIC, D.; KLJIAJIC, Z.; POZNANOVIC, S.; GASIC, M.J. Isolation 

and partial characterization of a lectin from the marine sponge Crambe crambe. 

Journal of the Serbian Chemical Society, v. 61, p. 83-88, 1996. 

DRESCH, R. R.; ZANETTI, G. D.; LERNER, C. B.; MOTHES, B.; TRINDADE, V. M.; 

HENRIQUES, A.T.; VOZÁRIHAMPE, M. M. ACL-I, a lectin from the marine sponge 

Axinella corrugata: isolation, characterization and chemotactic activity. 

Comparative Biochemistry and Physiology - Part C: Toxicology & 

Pharmacology, v. 148, p. 23-30, 2008. 



93 
 

DRESCH, R.R.; LERNER, C.B.; MOTHES, B.; TRINDADE, V.M.; HENRIQUES, A.T.; 

VOZÁRI-HAMPE, M.M. Biological activities of ACL-I and physicochemical properties 
of ACL-II, lectins isolated from the marine sponge Axinella corrugata. Comparative 
Biochemistry and Physiology - Part B: Biochemistry & Molecular Biology, v.161, 
p. 365-370, 2012. 

DRESCH, R.R.; LERNER, C.B.; MOTHES, B.; TRINDADE, V.M.; HENRIQUES, A.T.; 

VOZÁRI-HAMPE, M.M. Biological activities of ACL-I and physicochemical properties 

of ACL-II, lectins isolated from the marine sponge Axinella corrugata Comparative 

Biochemistry and Physiology - Part B: Biochemistry & Molecular Biology, v. 

161, p. 365-370, 2012. 

DWYER, J. M.; JOHNSON, C (1981). "The use of concanavalin a to study the 

immunoregulation of human T cells". Clinical and experimental immunology, v. 46, 

p. 237–49. 

EDMAN, P.; BEEG, G.  European Journal of Biochemistry, v. 1, p. 80–91, 1967. 

ENGEL, M.; BACHMANN, M.; SCHRÖDER, H.C.; RINKEVICH, B.; KLJAJIC, Z.; 

UHLENBRUCK, G.; MÜLLER, W.E.G. A novel galactose- and arabinose-specific 

lectin from the sponge Pellina semitubulosa: isolation, characterization and 

immunobiological properties. Biochimie, v. 74, p. 527-537, 1992. 

FAULKNER, D.J. Biomedical Uses for Natural Marine Chemicals. Oceanus, v. 35, p. 

29-35, 1992. 

FENTON, B.; ESPINOSA A. R.; CONTRERAS V. E.; LOZANO, A. B.; SÁNCHEZ, S. 

N.; HERNÁNDEZ G. E.; GALINDO, Z. E. Purification and characterization of 

structural and functional properties of two lectins from a marine sponge 

Spheciospongia vesparia. Indian Journal of Biochemistry & Biophysics, v. 50, p. 

562-9, 2013. 

FENTON-NAVARRO, B.; GARCÍA-HERNÁNDEZ, E.; HEIMER, E.; AGUILAR, M. B.; 

RODRÍGUEZ-A, C.; ARREGUÍN-ESPINOSA, R.; FALCÓN, A. Purification and 

structural characterization of lectins from the cnidarian Bunodeopsis antilliensis. 

Toxicon, v. 42, p. 525-32, 2003. 

FLEXNER, S., & NOGUCHI, H.. In: Venomous animal and their venoms, Academic 

Press, New York , v. 1 p. 129-131., 1902. 

GOLDMAN, R. Induction of vacuolation in the mouse peritoneal macrophage by 

concanavalin A.  FEBS Letters, v. 46, p. 203-208, 1974. 

GOLDSTEIN, I. J.; LONNGREN, J.; BYWATER, R. Cross-linked guaran: a versatile 

immunosorbant for D-galactopyranosyl binding lectins. FEBS Letters, v. 68, p. 31-

34, 1976. 

GORELIK, L.; FLAVELL, R. A. Transforming growth factor-β in T-cell biology. 

Nature Reviews Immunology, v. 2, p. 46–53, 2002. 

GOZZANI, J.L. Opióides e antagonistas. Revista Brasileira de Anestesiologia, 

v. 44, p. 65 – 73, 1994. 

GRIMALDI Jr. G.; TESH R. B. Leishmaniases of the New World: current concepts 

and implications for future research. Clinical Microbiology Reviews. v. 6, p. 

230-50, 1993. 



94 
 

 
 

 

GUILLOT, J.; GUERRY, M.; KONSKA, G.; CALDEFIE-CHEZET, F.; DE LATOUR M.; 

PENAULT-LLORCA, F. Modification of glycoconjugates during the carcinogenesis: 

The case of mammary carcinomas. Bull Cancer, v. 91, p. 141–158, 2004. 

HOSTANSKA, K.; HAJTO, T.; SPAGNOLI, G. C.; FISCHER, J.; LENTZEN, H.; 

HERRMANN, R. A plant lectin derived from Viscum album induces cytokine gene 

expression and protein production in cultures of human peripheral blood 

mononuclear cells. Nature Immunology, v. 14 p. 295-304, 1995. 

HOWARD J.G. (1985) Host immunity to leishmaniasis In: Leishmaniasis (eds K. P. 

Chang and R. S. Bray), p. 140. Elsevier Science Publishers BV, Amsterdam. 

ILG, T. Proteophoshoglican of Leishmania. Parasitology Today, v. 16, p. 489-

497, 2000. 

JENG, K. C.; FRIGERI, L. G.; LIU, F. T. An endogenous lectin, galectin-3 (epsilon 

BP/Mac-2), potentiates IL-1 production by human monocytes. Immunology Letters, 

v. 42, p. 113–116, 1994. 

KARLSSON, A.; FOLLIN, P.; LEFFLER, H.; DAHLGREN, C. Galectin-3 activates the 

NADPH-oxidase in exudated but not peripheral blood neutrophils. Blood, v. 91, p. 

3430 –3438, 1998. 

KAWAGISHI, H.; YAMAWAKI, M.; ISOBE, S.; USUI, T.; KIMURA, A.; CHIBA, S. Two 

lectins from the marine sponge Halichondria okadai. An N-acetyl-sugar-specific lectin 

(HOL-I) and an Nacetyllactosamine-specific lectin (HOL-II). The Journal of 

Biological Chemistry, v. 269, p. 1375-1379, 1994. 

KAWSAR, S.M.; FUJII, Y.; MATSUMOTO, R.; ICHIKAWA, T.; TATENO, H.; 

HIRABAYASHI, J.; YASUMITSU, H.; DOGASAKI, C.; HOSONO, M.; NITTA, K.; 

HAMAKO, J.; MATSUI, T.; OZEKI, Y. Isolation, purification, characterization and 

glycan-binding profile of a d-galactoside specific lectin from the marine sponge, 

Halichondria okadai. Comparative Biochemistry and Physiology - Part B: 

Biochemistry & Molecular Biology, v. 150, p. 349-357, 2008. 

KAYE, P.; SCOTT, P. Leishmaniasis: complexity at the host–pathogen interface. 

Nature reviews Microbiology, v. 9, p. 604-615, 2014. 

KHALAP, P.; THOMPSON, T. E.; GOLD, E. R. Haemagglutination and 

Haemagglutination inhibition reactions of extracts from snails and sponges. 

Agglutination of human and various animals red cells. Its inhibition by sugars and 

amino sugars. Vox Sang, v. 18, p. 502-526, 1970. 

KILPATRICK, D. C. Animal lectina: a historical introduction and overview. 

Biochimica Biophysica Acta, v. 1572, p. 187-197, 2002. 

KOCOUREK, J.; V. HOREJSI. 1983. A note of the recent discussion of the term 

"lectin". In: T.e. BOG-HANSEN, & G.A. SPENGLER. Lectins: Biology, 

Biochemistry, Clinical Biochemistry. Proceedings of the 5th Lectin Meeting. 

vol. 3, Walter de Gruyter. Berlin-New York. 



95 
 

 
 

 

LAEMMLI, U. K. Cleavage of Structural Proteins during the Assembly of the Head of 

Bacteriophage T4. Nature.  v. 227, p. 680 – 685, 1970. 

LASKAY, T.; VAN ZANDBERGEN, G.; SOLBACH, W. Neutrophil granulocytes — 

Trojan horses for Leishmania majorand other intracellular microbes? Trends 

Microbiology, v. 11, p. 210–214, 2003. 

LAVELLE, E. C.; GRANT, A.; PUSZTAI, A.; PFULLER, U.; O´HAGAN, D. T. The 

identification of plant lectins with mucosal  adjuvante  activity. Immunology, v. 102, 

p. 77-86, 2001. 

LIEW, F. Y.; LI, T.; MILLOTT, S. Tumour necrosis factor (TNF-ax) in leishmaniasis II. 

Tnf-A-Induced Macrophage Leishmanicidal Activity Is Mediated By Nitric Oxide From 

L-Arginine. Immunology, v. 71, p. 556-559, 1990a. 

LIEW, F. Y.; MILLOTT, S.; PARKINSON, C.; PALMER, R. M.; MONCADA, S. 

Macrophage killing of Leishmaniaparasite in vivo is mediated by nitric oxide from L- 

arginine. Journal of Immunology, v. 144, p. 4794-4797, 1990c. 

LIEW, F. Y.; PARKINSON, C.; MILLOT, S.; SEVERN, A.; CARRIER, M. Tumour 

necrosis fator (TNFα) I. TNFα mediates host protection against cutaneous 

leishmaniasis. Immunology, v. 69 p. 570-573. 

LIEW, F.Y.; PARKINSON, C.; MILLOTT, S.; SEVERN, A.; CARRIER, M. Tumor 

necrosis factor (TNFα) in leishmaniasis. I. TNFα mediates host protection against 

cutaneous leishmaniasis. Immunology, v. 69, p. 570-573, 1990b. 

LIS, H.; SHARON, N. The Biochemistry of Plant Lectins (Phytohemagglutinins). 

Annual Review of Biochemistry, v. 42, p. 541-574 

LONDON, C. A.; ABBAS, A. K.; KELSO, A. Helper T cell subsets: heterogeneity, 

functions and development. Veterinary Immunology and Immunopathology, v 

.63, p. 37-44, 1998. 

MARQUES, M. R. F.; BARRACO, M. A. Lectins as non-self-recognition factors in 

crustaceans. Aquaculture, v. 191, 23-44, 2000. 

MCCONNELL, O. J.; LONGLEY, R. E.; KOHEN, F. E., 1994  - The  Discovery Of 

Marine Natural Products With Therapeutic Potential. In: Gullo, V.P. (Ed.) The 

Discovery Of Natural Products With Therapeutic Potential. BOSTON: Butterworth-

Heinemann, p. 109-174, 1994. 

MEDEIROS, D.S.; MEDEIROS, T.L.; RIBEIRO, J.K.; MONTEIRO, N.K.; MIGLIOLO, 

L.; UCHOA, A.F.; VASCONCELOS, I.M.; OLIVEIRA, A.S.; DE SALES, M.P.; 

SANTOS, E.A. A lactose specific lectin from the sponge Cinachyrella apion: 

purification, characterization, N-terminal sequences alignment and agglutinating 

activity on Leishmania promastigotes. Comparative Biochemistry and 

Physiology - Part B: Biochemistry & Molecular Biology, v. 155, p. 211-216, 

2010. 

MIARONS, P.B.; FRESNO, M. Lectins from tropical sponges. Purification and 

characterization of lectins from genus Aplysina. The Journal of Biological 

Chemistry, v. 275, p. 29283- 29289, 2000. 



96 
 

 
 

 

MOINGEON, P.; HAENSER, J.; LINDBERG, A. Towards the rational design of Th1 

adjuvants. Vaccine, Surrey, v. 19, p. 4363-4372, 2001. 

MOREIRA, R.A.; PERRONE, J.C. Purification and partial characterization of a lectin 

from Phaseolus vulgaris. Plant Physiology, v. 59, p. 783-787, 1977. 

MORGAN, D.A.; RUSCETTI, F.W.; AND GALLO, R. Selectivein vitro growth of T 

lymphocytes from normal human bone marrows. Science, v. 193, p. 1007–1008, 

1976. 

MORGAN, W.T.; WATKINS, W.M. Unraveling the biochemical basis of blood group 

ABO and Lewis antigenic specificity. Glycoconjugate Journal. v. 17, p. 501–530, 

2000. 

MOSMANN, T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application 

to proliferation and cytotoxicity assays. Journal of Immunological Methods, v. 65, 

p. 55-63, 1983. 

MOURA, R.M.; QUEIROZ, A.F.; FOOK, J.M.; DIAS, A.S.; MONTEIRO, N.K.; 

RIBEIRO, J.K.; MOURA, G.E.; MACEDO, L.L.; SANTOS, E.A.; SALES, M.P. CvL, a 

lectin from the marine sponge Cliona varians: Isolation, characterization and its 

effects on pathogenic bacteria and Leishmania promastigotes. Comparative 

Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, 

v. 145, p. 517-523, 2006. 

MURAILLE, E., PAJAK, B., URBAIN, J., LEO, O. Carbohydrate-bearing cell surface 

receptors involved in innate immunity: interleukin-12 induction by mitogenic and 

nonmitogenic lectins. Cellular Immunology, v. 191, 1–9, 1999. 

MUSKUS, C., SEGURA, I., ODDONE, R., TURCO, S.J., LEIBY, D.A., TORO, L. 

ROBLEDO, S., SARAVIA, N.G. Carbohydrate and LPG expression. in Leishmania 

Vianniasubgenus. Journal of Parasitology, v. 83, p, 671–8, 1997. 

NANGIA-MAKKER, P.; HONJO, Y.; SARVIS, R.; AKAHANI, S.; HOGAN, V.; 

PIENTA, K. J.; RAZ, A. Galectin-3 induces endothelial cell morphogenesis and 

angiogenesis. The American Journal of Pathology, v. 156, p. 899 –909, 

2000. 

NI, Y.; TIZARD, I. Lectin-carbohydrate interaction in the imune system. 

Veterinary Immunology and Immunopathology, v. 55, p. 205-223, 1996. 

NORTH, T.W.; COHEN, S. S. Aranucleosides And Aranucleotides In Viral 

Chemoterapy. Pharmaceutical Terapy, v. 4 p. 81-108, 1979. 

PAJIC, I.; KLJAJIC, Z.; DOGOVIC, N.; SLADIC, D.; JURANIC, Z.; GASIC, M.J. A 

novel lectin from the sponge Haliclona cratera: isolation, characterization and 

biological activity. Comparative Biochemistry and Physiology - Part C: 

Toxicology & Pharmacology, v. 132, p. 213- 221, 2002. 

PAJIC, I.; KLJAJIC, Z.; DOGOVIC, N.; SLADIC, D.; JURANIC, Z.; GASIC, M.J. A 

novel lectin from the sponge Haliclona cratera: isolation, characterization and 

biological activity. Comparative Biochemistry and Physiology - Part C: 

Toxicology & Pharmacology, v. 132, p. 213- 221, 2002. 

PANUNTO-CASTELO, A., SOUZA, M.A., ROQUE-BARREIRA, M.C., SILVA, J.S., 

KM+, a lectina from Artocarpus integrifolia, induces IL-12p40 production by 



97 
 

macrophages and switches from type 2 to type 1 cell mediated immunity against L. 

major antigens, resulting in BALB/c mice resistence to infection. Glycobiology. v. 

11, p. 1035–1042, 2001. 

PELLETIER, I.; SATO, S. Specific Recognition and Cleavage of Galectin-3 by 

Leishmania major through Species-specific Polygalactose Epitope. J. Biol. Chem, v. 

277, p. 17663–17670, 2002. 

PEUMANS, W. J.; VAN E. J. D. Lectins as plant defense proteins. Plant 
Physiology v.109 p. 347–352, 1995. 

PHILLIPS, S.G.; BRETTING, H.; KABAT, E.A. A galactose-inhibitable mitogen for 

human lymphocytes from the sponge Axinella polypoides. The Journal of 

Immunology, v. 117, p. 1226-1232, 1976. 

PINTO-DA-SILVA, L. H.; CAMURATE, M.; COSTA, K. A.; OLIVEIRA, S. M. P.; 

CUNHA-E-SILVA, N. L. SARAIVA, E. M. B. Leishmania (Viannia) 

braziliensismetacyclic promastigotes purified using Bauhinia purpurealectin are 

complement resistant and highly infective for macrophages in vitro and hamsters in 

vivo. International Journal for Parasitology, v. 32, p. 1371–1377, 2002. 

PRASANNA, V. K.; VENKATESH, Y. P. Characterization of onion lectin (Allium 

cepaagglutinin) as na immunomodulatory protein inducing Th1-type immune 

response in vitro. International Immunopharmacology, v. 26, p. 304–313, 2015. 

QUEIROZ, A. F. S.; MOURA, R. M.; RIBEIRO, J. K. C.; LYRA, I. L.; CUNHA, D. C. 

S.; SANTOS, E. A.; SALES, M. P. Pro-inflammatory effect in mice of CvL, a lectin 

from the marine spongeCliona varians. Comparative Biochemistry and 

Physiology, Part C, v. 147, p. 216–221, 2008. 

QUEIROZ, A.F.; SILVA, R.A.; MOURA, R.M.; DREYFUSS, J.L.; PAREDES- 

GAMERO, E.J.; SOUZA, A.C., TERSARIOL, I.L.; SANTOS, E.A.; NADER, H.B.; 

JUSTO, G.Z.; DE SALES, M.P. Growth inhibitory activity of a novel lectin from Cliona 

variansagainst K562 human erythroleukemia cells. Cancer Chemother. Pharmacol, 

v. 63, p. 1023-1033, 2009. 

RABELO, L.; MONTEIRO, N.; SERQUIZ, R.; SANTOS, P.; OLIVEIRA, R.; 

OLIVEIRA, A.; ROCHA, H.; MORAIS, A.H.; UCHOA, A.; SANTOS, E. A lactose- 

binding lectin from the marine sponge Cinachyrella apion (Cal) induces cell death in 

human cervical adenocarcinoma cells. Marine Drugs, v. 10, p. 727-743, 2012. 

RENWRANTZ, L. Lectins in molluscs and arthropods: their occurrence origin and 

roles in immunity. Symp. Zool. Soc. London, v. 58, p. 81-93, 1986. 

ROBERTS, W L. Fatty acid and sterol metabolism: potential antimicrobial targets in 

apicomplexam and trypanosomatid parasitic protozoa. Mol Biochem Parasitol, v. 126, 

p. 129-42, 2003. 

RODRÍGUEZ, A.D.; PINA, I.C. The Structures Of Aplysinamisines I, Ii, And Iii; New 

Bromotyrosinederived Alkaloids From The Caribbean  Sponge Aplysina 

Cauliformis.  Journal  of  Natural Products, v. 56, p. 907-914, 1993. 



98 
 

 
 

 

ROSS, E.M.; GILMAM, A.G. Pharmacodynamics: mechanisms of drug action and 

relationship between drug concentration and effect, em Gilman AG, Goodman LS, 

Rall TW, Murad F. The Pharmacological Basis of Therapeutics. New York. 

Macmillan, p. 35-48, 1985. 

RUPPERT, E. E.; FOX, R. S.; BARNES, R. D. Zoologia dos Invertebrados. Sétima 

edição. Editora Roca, São Paulo. p. 1145 2005. 

SACKS, D.; NOBEN-TRAUTH, N. The immunology of susceptibility and resistance to 

Leishmania major in mice. Nature Reviews Immunology. v. 2, p. 845-858, 2001. 

SACKS, D.; NOBEN-TRAUTH, N. The immunology of susceptibility and resistance to 

Leishmania major in mice. Nature Reviews Immunology. v. 2, p. 845-858, 2002. 

SACKS, D.L.; PIMENTA, P.F.P.; MCCONVILLE, M.J.; SCHNEIDER, P.; TURCO, 

S.J. Stagespecific binding of Leishmania donovanito the sand fly vectormidgut is 

regulated by conformational changes in the abundant surface lipophosphoglycan. 

The Journal of Experimental Medicine, v. 181, p. 685-697, 1995. 

SANO, H.; HSU, D. K.; YU, L.; APGAR, J. R.; KUWABARA, I.; YAMANAKA, T.; 

HIRASHIMA, M.; LIU, F. T. Human galectin-3 is a novel chemoattractant for 

monocytes and macrophages. The Journal of Immunology, v. 165, p. 

2156 –2164, 2000. 

SARAIVA, E. M.; PIMENTA, P. F.; BRODIN, T. N.; ROWTON, E.; MODI, G. B.; 

SACKS, D. L. Changes in lipophosphoglycan and gene expression associated with 

the development of Leishmania major in Phlebotomus papatasi. Parasitology, v.111, 

p. 275-87, 1995. 

SARAIVA, E. M.; PIMENTA, P. F.; BRODIN, T. N.; ROWTON, E.; MODI, G. B.; 

SACKS, D. L. Changes in lipophosphoglycan and gene expression associated with 

the development of Leishmania major on Phelebotomus papatasi. Parasitology, v. 

111, p. 275-287, 1995. 

SARTORI, A., OLIVEIRA, M.A., SCOTT, P. Trinchieri, G. Metacyclogenesis 

modulates the ability ofLeishmaniapromastigotes to induce IL-12production in human 

mononuclear cells. The Journal of Immunology, v. 159 p. 2849–57, 1997. 

SATO, S.; OUELLET, N.; PELLETIER, I.; SIMARD, M.; RANCOURT, A.; 

BERGERON, M. G. Role of galectin-3 as an adhesion molecule for neutrophil 

extravasation during streptococcal pneumonia. The Journal of Immunology. v. 

168, p. 1813– 1822, 2002. 

SCHRÖDER, H.C.; KLJAJIC, Z.; WEILER, B.E.; GASIC, M.; UHLENBRUCK, G.; 

KURELEC, B.; MÜLLER, W.E.G. The galactose-specific lectin from the sponge 

Chondrilla nuculadisplays anti-human immunodeficiency virus activity in vitrovia 

stimulation of the (2’-5’) oligoadenylate metabolism. Antiviral Chemistry 

Chemother, v. 1, p. 99-105, 1990. 

SCHRÖDER, H.C.; KLJAJIC, Z.; WEILER, B.E.; GASIC, M.; UHLENBRUCK, G.; 

KURELEC, B.; MÜLLER, W.E.G. The galactose-specific lectin from the sponge 

Chondrilla nuculadisplays anti-human immunodeficiency virus activity  in vitrovia 



99 
 

 
 

 

stimulation of the (2’-5’) oligoadenylate metabolism. Antiviral Chemistry 

Chemother, v. 1, p. 99-105, 1990. 

SCHRÖDER, H.C.; USHIJIMA, H.; KRASKO, A.; GAMULIN, V.; THAKUR, N.L.; 

DIEHL-SEIFERT, B.; MÜLLER, I.M.; MÜLLER, W.E. Emergence and disappearance 

of an immune molecule, an antimicrobial lectin, in basal metazoa. A tachylectin- 

related protein in the sponge Suberites domuncula. The Journal of Biological 

Chemistry, v. 278, p. 32810- 32817, 2003. 

SHARON, N. Lectin-carbohydrate complexes of plants and animals: an atomic 

view. Trends in Biochemical Sciences, v. 18, p. 221–226, 1993. 

Sharon, N.; Lis, H. History of lectins: from hemagglutinins to biological recognition 

molecules. Glycobiology, v. 14, p. 53R–62R, 2004. 

SHARON, N.; LIS, H. Lectins: Carbohydrate-Specific Proteins That Mediate Cellular 

Recognition. Chemical Reviews. v. 98, p. 637-674, 1998. 

SHARON, N.; LIS, H. Lectins: cell-agglutinating and sugarspecific proteins. Science, 

v. 177, p. 949–959, 1972. 

SHEVCHENKO, A.; WILM, M.; VORM, O.; MANN, M. Mass spectrometric 

sequencing of proteins silver-stained polyacrylamide gels. Analytical Chemistry, v. 

68, p. 850- 8, 1996. 

SILVA, E. D.; SCHEUER, P. J. Manoalide, An Antibiotic Seterterpenoide From The 

Marine Sponge  Luffariella  Variabilis (Poléjaeff). Tetrahedron Letters, v. 21, p. 

1611-1614, 1980. 

SILVA, E. S.; GONTIJO, C. M.; PACHECO. R. S.; FIUZA, V. O.; BRAZIL. R. P. 

Visceral leishmaniasis in the Metropolitan Region of Belo Horizonte, State of Minas 

Gerais, Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz, v. 96, p. 285-91, 2001. 

SLADOWSKI, D.; STEER, S. J.; CLOTHIER, R. H.; BALLS, M. An improved MTT 

assay. Journal Immunology Methods, v. 157, p. 203–207, 1993. 

SOARES, R.P.; CARDOSO, T.L.; BARRON, T.; ARAÚJO, M.S.; PIMENTA, P.F.; 

TURCO, S.J. Leishmania braziliensis: a novel mechanism in the lipophosphoglycan 

regulation during metacyclogenesis. International Journal for Parasitology, v. 

35, p. 245-253, 2005. 

SOUSA-FRANCO, J.S., ARAÚJO-MENDES, E., SILVA-JARDIM, I., SANTOS, J.L., 

FARIA, D.R., DUTRA,W.O., HORTA, M.F. Infection-induced respiratory burst in 

BALB/c macrophages killsLeishmania guyanensis amastigotes through apoptosis: 

possible involvement in resistance to cutaneous leishmaniasis. Microbes and 

Infection, v. 8, 390–400, 2006. 

SOUZA, M. A.; CARVALHO, F. C.; RUAS, L. P.& RICCI-AZEVEDO, R.; ROQUE- 

BARREIRA, M. C. The immunomodulatory effect of plant lectins: a review with 

emphasis on ArtinM properties. Glycoconjugate Journal, v. 30, p. 641–657, 2013. 

STALZ, H.; ROTH, U.; SCHLEUDER, D.; MACHT, M.; HAEBEL, S.; STRUPAT, K.; 

PETER-KATALINIC, J.; HANISCH FG. The Geodia cydoniumgalectin exhibits 



10
0 

 

 
 

 

prototype and chimera-type characteristics and a unique sequence polymorphism 

within its carbohydrate recognition domain. Glycobiology, 16, 402-414 2006. 

SUCKAU, D.; RESEMANN, A.; SCHUERENBERG, M.; HUFNAGEL, P.; FRANZEN, 

J.; HOLLE, A. A novel MALDI LIFT-TOF/TOF mass spectrometer for proteomics. 

Analytical and Bioanalytical Chemistry, v. 376, p. 952-965, 2003. 

TAYLOR, M. W.; RADAX, R.; STEGER, D.; WAGNER, M. Sponge-associated 

microorganisms: evolution, ecology, and biotechnological potential. Microbiology 

and Molecular Biology Reviews, v. 71, p. 295-347, 2007. 

TEIXEIRA, C. R.; CAVASSANI, K. A.; GOMES, R. B.; TEIXEIRA, M. J.; ROQUE- 

BARREIRA, M. C.; CAVADA, B. S.; DA SILVA, J. S.; BARRAL, A.; BARRAL-NETTO, 

M.: Potential of KM+lectin in immunization against Leishmania amazonensis 

infection. Vaccine v. 24, p. 3001–3008, 2006. 

TEIXEIRA, C.R.; CAVASSANI, K.A.; GOMES, R.B.; TEIXEIRA, M.J.; ROQUE- 

BARREIRA, M.C.; CAVADA, B.S.; DA SILVA, J.S.; BARRAL, A.; BARRAL-NETTO, 

M. Potential of KM+lectin in immunization against Leishmania amazonensis infection. 

Vaccine, v. 24, p. 3001–3008, 2006. 

TITUS, R.; CEROTTINI, J.; LOUIS, J. Therapeutic effect of anti-L3T4 monoclonal 

antibody GK 1.5 on cutaneous leishmaniasis in genetically susceptible Balb/c mice. 

The Journal of Immunology, v. 135, p. 2108–14, 1985. 

TITUS, R.G.; SHERRY, B.; CERAMI, A. Tumour necrosis fator plays a protective role 

in experimental cutaneous leishmaniasis. J. exp. Med, v. 170, p. 2097. 1989. 

TRIPATHI, P.; SINGH, V.; NAIK, S. Immune response to leishmania: paradox rather 

than paradigm. FEMS Immunology & Medical Microbiology. v. 51, n. 2, p. 229-

242, 2007. 

TURCO, S. J.; DESCOTEAUX, A. The  lipophosphoglycan  of Leishmania parasites. 

Annual Review of Microbiology, v.46 p. 65-94, 1992. 

UEDA, T.; NAKAMURA, Y.; SMITH, C. M.; COPITS, B. A.; INOUE, A.; OJIMA, T.; 

MATSUNAGA, S.; SWANSON G. T.; SAKAI, R. Isolation of novel prototype galectins 

from the marine ball sponge Cinachyrellasp. guided by their modulatory activityon 

mammalian glutamate-gated ion channels. Glycobiology, v. 23, p. 412-425, 2013. 

UEDA, T.; NAKAMURA, Y.; SMITH, C.M.; COPITS, B.A.; INOUE, A.; OJIMA, T.; 

MATSUNAGA, S.; SWANSON G.T.; SAKAI, R. Isolation of novel prototype galectins 

from the marine ball sponge Cinachyrellasp. guided by their modulatory activityon 

mammalian glutamate-gated ion channels. Glycobiology, v. 23, p. 412-425, 2013. 

VALE, E. C. S.; FURTADO, T. Tegumentary leishmaniasis in Brazil: a historical 

review related to the origin, expansion and etiology. Brazilian Annals of 

Dermatology, v. 80, p. 421- 8, 2005. 

VAN de WETERING, J.K; VAN GOLDE, L.M; BATENBURG, J.J. Collectins: players 

of the innate immune system. European Journal of Biochemistry, v.271, 

p.1229- 1249, 2004 



10
1 

 

 
 

 

VAN ZANDBERGEN, G.; KLINGER, M.; MUELLER, A.; DANNENBERG, S.; 

GEBERT, A.; SOLBACH, W.; LASKAY, T. Cutting edge: neutrophil granulocyte 

serves as a vector for Leishmania entry into macrophages. The Journal of 

Immunology, v. 173 p. 6521-5, 2004. 

VILLALOBO, A.; GABIUS, H. Signaling pathways for transduction of the initial 

message of the glycocode into cellular responses. Acta Anatomica (basel) v. 161, 

p. 110- 29, 1998. 

WANG, J. H.; KONG, J. L. I. W.; MOLCHANOVA, V.; CHIKALOVETS, I.; 

BELOGORTSEVA, N.; LUK'YANOV, P.; ZHENG, Y. T. A beta-galactose-specific 

lectin isolated from the marine worm Chaetopterus variopedatus possesses anti-HIV- 

1 activity. Comparative Biochemistry and Physiology - Part C: Toxicology & 

Pharmacology, v. 142, p. 111-7, 2006. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Control of the leishmaniasis: report of a meeting 

of the WHO Expert Committee on the Control of Leishmaniases, Geneva, 22-26 

March 2010. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Report on Global Surveillance of Epidemic- 

prone Infectious Diseases, chapter 10 - Leishmaniasis and Leishmania/HIV Co- 

infection, 2000. 

XIONG, C.; LI, W.; LIU, H.; ZHANG, W.; DOU, J.; BAI, X.; DU, Y.; MA, X. A normal 

mucin-binding lectin from the sponge Craniella australiensis. Comparative 

Biochemistry and Physiology - Part C: Toxicology & Pharmacology, 

v.143, p. 9-16, 2006. 

YOON, T. J.; KANG, T. B.; HER, E.; KIM, S. H.; AZUMA, I.; KIM, J. B. Cellular and 

humoral adjuvante activity of lectins isolated from Lorean mistleloe (Viscum 

álbum coloratum). International Immunopharmacology, v. 5, p. 881-889, 2001. 


