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RESUMO 

 

URABAYASHI, M. S. Prospecção de moléculas bioativas em esponjas marinhas 

da espécie Amphimedon viridis: estudos celulares e moleculares. 2015. 68 f. Tese 

(Doutorado em Biologia Celular e Tecidual) – Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.  

  

Organismos multicelulares e sésseis são algumas características do filo Porifera. Eles 
têm importância ecológica e evolutiva; eles filtram a água do mar e as espécies de 
esponjas marinhas estão entre os animais mais primitivos do grupo Metazoa. Esponjas 
marinhas também são importante fonte de novas moléculas bioativas, embora existam 
vários compostos descritos a partir do filo Porifera. Este estudo teve como objetivo a 
busca de novos compostos de Amphimedon viridis (Demospongiae) através de 
métodos envolvendo biologia celular e estudos moleculares. A análise química do 
extrato bruto da esponja é um método clássico de descoberta de novas drogas. 
Metabólitos secundários e peptídeos são geralmente os resultados neste tipo de 
pesquisa, utilizando diferentes e consecutivos protocolos de purificação. Neste estudo 
de uma amostra de extrato aquoso esponja separada numa coluna Sephadex®-G25 foi 
purificado por HPLC, numa tentativa de isolar uma única molécula. O ensaio de 
biologia molecular é o lado oposto da análise química. Com uma base de dados de 
RNA e a análise in silico espera-se que o RNAm pode ser relacionado com a molécula 
precursora do composto bioativo ou mesmo o seu gene. A dissociação de células a 
partir da matriz da esponja é um método importante para a extração de RNA 
optimizado em quantidade e qualidade. O RNA total foi sequenciado em um aparelho 
next generation e o sequenciamento do transcriptoma foi resolvido por um conjunto de 
bioinformática utilizando o método De novo sobre os dados brutos. Frações extrato 
bruto do organismo e dados de RNAm a partir de células isoladas da esponja podem 
ser comparados por uma abordagem de comparação dos dados. Ensaios de MTS foram 
utilizados para analisar a bioatividade e microscopia confocal foi a principal 
ferramenta para examinar os danos em células tumorais (T47D). As analises in silico  
do RNA mensageiro podem ser uma alternativa para pesquisar metabolitos das 
esponjas. 
 

Palavras-chave: Amphimedon viridis. Esponja marinha. Moléculas bioativas. RNA. 

Citotoxicidade. Transcriptoma. 

 

  



ABSTRACT 

 

URABAYASHI, M. S. Prospection of bioative molecules in Amphimedon viridis 

sea sponges species: cell and molecular studies. 2015. 68 p. Philosophy Doctor 

Thesis (Cell and Tissue Biology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2015.  

 

Multicellular and sessile organisms are some features of the phylum Porifera. They 
have ecological and evolutionary importance; they filter seawater and the species of 
sea sponges are among the most primitive animals of Metazoa group. Sea sponges are 
also important source for new bioactive molecules although there are several number 
of compounds reported from the phylum Porifera. This study aimed the search of new 
compounds from Amphimedon viridis (Demospongiae) through cell biology and 
molecular methods. The chemical analysis of sponge crude extract is a classic method 
in drug discovery. Secondary metabolites and peptides are usually the results in this 
type of research using different and consecutives purification protocols. In this study a 
sample of sponge aqueous extract separated in a sephadex-G25 column was purified 
by HPLC in an attempt to isolate a single molecule. The molecular biology assay is the 
opposite way of the chemical analysis. With a RNA databank and in silico analysis is 
expected that the mRNA may be related with the precursor molecule of the bioactive 
compound or even its gene. The dissociation of cells from the sponge matrix was an 
important method to the optimized RNA extraction in quantity and quality. The total 
RNA was sequenced in a next generation sequencing and the transcriptome was solved 
by bioinformatics using a De novo assembly on the raw data. Crude extract fractions 
of the organism and mRNA data from sponge-isolated cells were obtained to a next 
step cross-data approach. MTS assays were used to analyze the bioactivity and 
confocal microscopy was the main tool to scan the damage in tumor cells (T47D). The 
mRNA in silico study may be another alternative to search metabolites from sponges. 
 

Keywords: Amphimedon viridis. Sea sponge. Bioactive molecules. RNA. 

Cytotoxicity. Transcriptome. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 Esponjas estão entre os mais primitivos animais multicelulares (MÜLLER, 

1998) e cuja classificação taxonômica baseada em estudos moleculares e celulares 

recentes tem consolidado o filo Porifera como o grupo mais basal dos organismos 

pertencentes ao grupo Metazoa (MÜLLER; MÜLLER, 2007; SRIVASTAVA et al., 

2010). Com cerca de 8 mil espécies descritas, todos os organismos pertencentes ao filo 

Porifera são aquáticos, sésseis, e na sua maioria filtradores, além de espécies 

carnívoras de grande profundidade tendo sido descritas aproximadamente 90 esponjas 

de hábitos carnívoros até o final do século 20 (VACELET, 2007).  

 A estrutura de organização do corpo dos animais do filo Porifera é simples com 

poucos tipos celulares descritos e com esqueleto de espículas (figura 1) que podem ter 

composição inorgânica, de sílica ou calcário, e orgânica, de colágeno. A forma e 

tamanho destas estruturas podem variar. As espículas podem conferir ao organismo, 

além da função primordial de sustentação, uma defesa física, ou mecânica, contra 

epibiontes e predadores. Outro mecanismo de defesa utilizado por esponjas é a defesa 

química que consiste na síntese de moléculas bioativas, enfatizando (1) aquelas que 

têm papel protetor contra predadores, sendo sintetizadas por organismos sésseis (ou 

seus simbiontes) como as esponjas marinhas e também (2) as que representam 

proteção contra microrganismos patogênicos ou naturalmente presentes no ambiente. 

Os mecanismos de defesa química desenvolvidos pelos seres vivos de diferentes 

espécies constituem rica fonte de moléculas bioativas que ainda tem muito a ser 

explorada. De todos os organismos, os animais marinhos constituem a principal fonte 

de moléculas citotóxicas (MUNRO et al., 1999).  

 

 

 

 

 

 

 



� � � �

 

 

 

 
Figura 1 – Fluxo de água em uma esponja marinha. 
 

 
Respresentação esquemática da estrutura de uma esponja, tipos celulares, estruturas principais e o 
fluxo de água no organismo. Modificado de:  
http://www.anselm.edu/homepage/jpitocch/genbi101/diversity4invertebrates1.html

Poros 
(Porócitos) 

Amebócito

Espícula 

Átrio  
(Espongiocele) 

Coanócito  
em contato com  
amebócito 

Flagelos 

Coanócito 

Pinacócito

Fluxo de água 

Ósculo 



	   17	  

2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 O primeiro nucleosídeo biologicamente ativo isolado da esponja Tectitethya 

crypta (de Laubenfels, 1949) por Bergmann e Feeney (1951), sendo atualmente 

utilizado no tratamento de leucemias (OLIVER et al., 1994) fez dos organismos 

marinhos um alvo importante na busca por novas substâncias, culminando na 

descoberta de numerosos compostos com interessantes atividades biológicas. Os 

nucleosídeos Ara-U (espongouridina) e Ara-T (espogotimidina), isolados de T. crypta, 

são precursores de outras moléculas de uso farmacológico, como o AZT 

(azidotimidina). Dentre os filos de organismos marinhos testados na procura destes 

compostos, destaca-se o filo Porifera graças a diversidade estrutural de seus 

metabólitos com atividade citotóxica (FUSETANI; MATSUNAGA, 1993; OSINGA et 

al., 1998; ZHANG et al., 2003), antibióticas, antivirais e anti-inflamatórias. Três 

gêneros de esponjas (Haliclona, Petrosia e Discodermia) produzem poderosos agentes 

anticâncer, anti-inflamatórios, porém o cultivo dessas espécies não foi estudado ainda 

(BLUNT et al., 2004). 

 Dentre os primeiros peptídeos isolados de esponjas marinhas encontram-se as 

discoderminas A – H, isoladas da esponja Discodermia sp., citotóxicos contra as 

linhagens tumorais P388 (leucemia de murino) e A549 (pulmão humano), e que 

inibem a clivagem de ovos de ouriço com IC50 de 0,2 a 20µg/mL. A citotoxicidade 

das discoderminas deve-se a produção de poros na membrana plasmática das células 

tratadas (SATO et al., 2000). 

 Outros compostos citotóxicos, os geodiamolídeos, foram primeiramente 

isolados da esponja caribenha Geodia sp. (CHAN; TINTO, 1987; TINTO et al., 1998) 

e posteriormente encontrados na esponja brasileira Geodia corticostylifera (RANGEL 

et al., 2006) Esses compostos, os geodiamolídeos A, B, H e I, mostraram-se 

seletivamente citotóxicos em linhagens de tumor de mama humana T47D e MCF-7 

não tendo efeito em linhagens de células normais como BRL3A (células epiteliais de 

fígado de rato) e em culturas primárias de fibroblastos humanos. Os geodiamolídeos 

desestabilizam os filamentos de actina das células tratadas, mantendo os microtúbulos 

íntegros. Por meio de estudos sobre o efeito de geodiamolídeo em culturas 3D de 
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células tumorais de mama humana, mostramos que como consequência de sua ação 

sobre os microfilamentos, este peptídeo diminui a mobilidade celular, mantendo sua 

seletividade para células tumorais e dentre elas, seu efeito foi mais efetivo sobre a 

linhagem mais agressiva (FREITAS et al., 2008). Outros compostos também 

conhecidos por sua capacidade de desestabilizar filamentos de actina, como os 

jaspamídeos isolados de esponjas do gênero Jaspis sp., inibem o crescimento de 

tumores de mama, de próstata (CREWS et al., 1986) e de melanoma (MENEZES, 

2011). 

 Dentre as moléculas de atividade antitumoral destaca-se o composto 

manoalideo de uma esponja do Oceano Pacífico gerou mais de 300 análogos químicos, 

dentre os quais um número significativo chegou aos testes pré-clínicos. Além disso, 

um alcalóide de aminoacridina, dercitina, foi isolado da esponja de grande 

profundidade Dercitus spp. que possui atividade citotóxica em concentrações baixas 

na faixa de nanomolares em estudos com animais, prolongando a vida de 

camundongos portadores do tumor ascístico P388, sendo ativo também contra células 

de melanoma B15 e células pequenas de carcinoma de pulmonar de Lewis. A 

halicondrina-B, um poliéter macrolídeo da esponja japonesa Theonella spp., gerou 

muito interesse como um potencial agente anti-câncer. As theopederinas são 

estruturalmente relacionadas ao mycalamideo-A, da esponja Mycale spp. coletada na 

Nova Zelândia, e o onnamideo-A, da esponja Theonella spp. coletada em Okinawa, 

que mostraram citotoxicidade in vitro e atividade antitumoral in vivo em muitos 

sistemas de leucemia e modelos de tumores sólidos (CHAKRABORTY et al., 2009). 

 Blunt et al. (2004, 2005, 2014, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013) apresentam ampla revisão dos produtos marinhos bioativos, abordando dados de 

trabalhos publicados até recentemente. É interessante notar que a intima associação da 

esponjas com simbiontes pode ser responsável por estes compostos. Outro dado 

interessante foi mostrado por Mohamed et al. (2008) demonstrando que a aquicultura 

de esponjas altera a composição de espécies simbiontes o que levaria a produção de 

compostos bioativos diferentes daqueles encontrados na natureza. 

 Na defesa contra microrganismos, os peptídeos antimicrobianos (AMPs), 

sintetizados naturalmente ou quando o organismo é desafiado por uma infecção, foram 
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descritos em numerosas espécies de pro e eucariotos e são consideradas moléculas 

efetoras do sistema imune inato (BULET; STÖCKLIN, 2005). De modo geral os 

peptídeos antimicrobianos são hidrofóbicos, termoestáveis, com massa em torno de 

10kDa e atuam na membrana plasmática, perfurando ou rompendo-a (KOCZULLA; 

BALS, 2003; MYGIND et al., 2005). Desde a descrição inicial de 2 peptídeos 

bioativos com ação antimicrobiana em Hyalophora cecropia – cecropins A e B 

(STEINER et al., 1981), já mais de 200 outros peptídeos foram descritos. É importante 

observar que algumas destas moléculas, como as cecropinas, são especificas para 

bactérias enquanto que outras, como a melitina (melittin) do veneno da abelha, atuam 

tanto sobre células bacterianas como nas eucarióticas. Cecropins, posteriormente 

também descritas em células de intestino de mamíferos (LEE et al., 1992), consiste de 

34-39 aminoácidos. 

 O principal problema na terapia tanto de infecções por microrganismo como no 

câncer é o desenvolvimento de resistência, embora os mecanismos envolvidos em cada 

caso sejam diferentes. Nas infecções bacterianas a resistência ocorre usualmente em 

decorrência de modificações da parede externa da bactéria, mecanismo que 

normalmente não interfere com a ação dos AMPs. Outro aspecto importante é a 

especificidade que é possível conseguir através da síntese de peptídeos quiméricos, 

que apresentam grande eficiência em matar agentes microbianos de modo seletivo, 

redirecionando o AMP para microrganismo de interesse e não aqueles contra os quais 

foi produzido. Uma vez que são moléculas pequenas e muitas delas passíveis de 

síntese in vitro, podem ser também modificadas para melhorar sua eficiência e 

estabilidade no soro. Em alguns organismos, principalmente em bactérias intestinais, 

as AMPs podem funcionar como feromônios, controlando o tamanho de populações 

bacterianas, de modo que esta se comporta a semelhança de um organismo 

multicelular.  

 As drogas usadas nas quimioterapias convencionais buscam atingir um destes 

aspectos e o principal problema que compromete seu sucesso é o desenvolvimento de 

resistência pela célula tumoral. A busca por novos compostos com atividades 

antitumorais tem como objetivo a detecção de substâncias que atuem principalmente 

nos seguintes alvos: reversão da resistência a múltiplas drogas, inibidores de 
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topoisomerases, intercaladores de DNA, inibidores da síntese de nucleotídeos, 

agonistas ou antagonistas da transdução de sinais, antagonistas de proteínas tirosina-

quinase e que atuem sobre os microtúbulos. 

 A identificação de novos compostos bioativos com atividade antitumoral é 

relevante para o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas contra infecções e 

câncer. Nos últimos anos, o nosso grupo tem trabalhado na identificação de compostos 

bioativos derivados de organismos marinhos. Nesses estudos foram analisadas mais de 

cem espécies, tendo sido encontrados compostos positivos em pelo menos 10% delas 

(FREITAS et al., 2008; PRADO et al., 2004; RANGEL et al., 2006). Destes os mais 

potentes foram purificados e suas estruturas e mecanismos de ação estão em fase final 

de estudo. Alguns como os geodiamolídeos mostram seletividade por células tumorais 

além de atividade antimicrobiana. 

 Além disso, estudos como o de Custódio et al. (2004) demonstram que é 

possível ainda manter culturas de células de esponjas in vitro. Tal sistema de cultura 

permite isolar fungos, bactérias e protozoários associados às esponjas em sistemas 

abertos.  

 Abraham et al. (2010) apresentam dados de um composto extraído da esponja 

vermelha Callyspongia siphonella capaz de reverter a resistência a drogas de células 

tumorais. Nos estudos de tumores destacam-se algumas drogas extraídas de esponjas 

marinhas que possuem um grande potencial farmacológico (tabela 1). 

  



� � � �

Tabela 1 – Compostos marinhos extraídos de esponjas marinhas de 2001 a 2010 (MEHBUB et al., 
2014). 
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 No ano de 2008 foram descritos 278 metabólitos de esponjas marinhas, sendo 

que os metabólitos secundários foram localizados nos tecidos das esponjas pela técnica 

de MALDI-TOF. Dentre esses compostos, alguns foram extraídos de esponjas 

coletadas no Brasil como a Plakortis angulospiculatus,  de onde foi extraído a 

plakortenona, e a Aplysina fulva, de onde foi extraído a aplysinafulvina (BLUNT et al., 

2010). Esponjas do gênero Xestospongia possuem diversas moléculas bioativas com 

diferentes características farmacológicas, porém alguns desses compostos devem estar 

associados aos organismos simbiontes da esponja (ZHOU et al., 2010). O principal 

método de extração e identificação dos compostos extraídos de esponjas marinhas, 

mesmo em trabalhos recentes, é por cromatografia líquida dos extratos brutos de 

esponjas (ABRAHAM et al., 2010; RANGEL et al., 2006; SAKURADA et al., 2010; 

SEPCIĆ et al., 2010; WILLIAMS et al., 2009). 

 Em oposição aos métodos mais tradicionais de isolamento e descoberta de 

novos compostos, artigos mostraram ser possível a utilização de um método prático e 

de baixo custo para o isolamento e identificação de RNA mensageiros. Estes RNAs 

codificam elementos efetores ou reguladores de defesa inata, utilizando hibridação 

subtrativa supressora e sucessivas reações de PCR para gerar bibliotecas de cDNA 

expressos diferencialmente (ALTINCICEK; VILCINSKAS, 2007; ALTINCICEK et 

al., 2008). 

	    



	   23	  

3 OBJETIVO 

  

 O presente projeto almejou a identificação de compostos bioativos em esponjas 

marinhas da espécie Amphimedon viridis. Nossa metodologia abordou estudos dos 

compostos bioativos extraídos a partir de extratos brutos e compostos purificados 

destes, bem com sequencias obtidas do transcriptoma da mesma espécie. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Espécie de esponja 

 

 As amostras da espécie Amphimedon viridis (anexo 1) foram coletadas por 

mergulho livre em momento de maré baixa pela manhã, juntamente com o substrato, 

na Praia Preta do Norte em São Sebastião, estado de São Paulo. Vivas, as esponjas 

foram transportadas em recipientes plásticos contendo água do mar ao laboratório para 

realização dos experimentos. 

 

4.2 Extrato Bruto 

 

 Para obtenção do extrato bruto os animais, foram homogeneizados em metanol 

(1 kg de esponjas : 3 L de metanol) e depois filtrados em papel filtro comum. O 

filtrado foi seco em evaporador rotativo a vácuo a temperatura de 45 oC, obtendo 

assim o extrato bruto aquoso concentrado.  

 O extrato bruto aquoso de Amphimedom viridis foi fracionado em separação em 

coluna Sephadex G-25 (Sigma-Aldrich®, St. Louis, MO, Estados Unidos) conforme a 

figura 2 e as frações testadas para avaliar a atividade biológica. 
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Figura 2 – Etapas da cromatografia em Sephadex G25 do extrato de Amphimedom viridis aquoso 
(AVA).  
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4.2.1 Teste de proliferação celular 

 

 Para os ensaios das frações dos extratos de esponjas marinhas foram utilizadas 

linhagens de epitélio pigmentar de retina humana (RPE1) e de carcinoma ductal 

invasivo de mama humana (T47D), ambas cultivadas em meio DMEM/HAM F12 

suplementado com 10% v/v de soro fetal bovino (Cultilab, Campinas, SP, Brasil).  

  O teste foi realizado com o  CellTiter 96® AQueous One Solution Cell 

Proliferation Assay (Promega®, Madison, WI, Estados Unidos) em placas de 96 

poços. Em cada poço foram plaqueadas 2x104 células em 100 µL de meio de cultura. 

 

4.2.2 Teste de ação hemolítica 

 

 O protocolo de experimento de ação hemolítica foi realizado segundo Rangel et 

al. (1997). O sangue foi obtido de camundongos Swiss, machos (entre 25-30 g de 

massa total) (Biotério Central do Instituto Butantan, protocolo 459/08), colocado em 

um béquer com um volume aproximadamente 30 vezes maior de solução fisiológica 

Krebs-Henseleit (NaCl 113 mM; KH2PO4 1,2 mM; KCl 4 mM; MgSO4.7H2O 1,2 mM; 

CaCl2 2,5 mM; NaHCO3 25 mM; C6H12O6 11,1 mM) e mantido sob agitação constante 

por 15 minutos, para evitar coagulação do sangue. A mistura foi centrifugada 3 vezes a 

3000 rpm / 5 min para lavar os eritrócitos de componentes plasmáticos, após o qual foi 

preparada uma suspensão de eritrócitos (SE) a 4% (V/V) em solução fisiológica de 

Krebs-Henseleit. 

 A amostra foi diluída em solução fisiológica de Krebs-Henseleit, e 

posteriormente colocada em uma placa de ELISA com 96 poços, em seguida 

adicionado 50 µL de SE a 4%. Para controle negativo será utilizada solução fisiológica 

e o detergente Triton X-100 a 1% como controle positivo (hemólise total). Após uma 

hora de incubação à temperatura ambiente sob agitação constante, o material foi 

submetido a centrifugação a 3000 rpm / 5 min, o sobrenadante será transferido para 

nova placa de ELISA e a atividade hemolítica foi medida pela absorbância a 540 nm. 
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4.2.3 Testes Antimicrobianos 

 

 Este experimento foi realizado em colaboração com a Dra. Marcia Regina 

Franzolin, do Laboratório de Bacteriologia do Instituto Butantan.  

 A atividade antimicrobiana do extrato aquoso obtido em coluna Sephadex G-25 

de A. viridis foi avaliada frente às bactérias Gram-negativas Escherichia coli (ATCC, 

Manassas, VA, Estados Unidos), Gram-positivas Staphylococcus aureus e levedura 

Candida albicans cultivadas no Laboratório de Bacteriologia do Instituto Butantan. 

Amostras bacterianas foram mantidas em freezer a –80 °C em glicerol a 20% e 

semeadas em placas contendo meio de Tryptic Soy Broth (TSB/BioRad, Hercules, CA, 

Estados Unidos). Após incubação em estufa incubadora BOD – REVCO (Thermo 

Fisher Scientific, Walthan, MA, Estados Unidos), a 37 oC por 16-18 horas, a pré-

cultura líquida foi diluída em solução salina (NaCl) a 0,85% até atingir uma suspensão 

bacteriana equivalente a 1-2 X 108 UFC / mL (padrão 0,5 da escala de McFarland), 

sendo semeada em placas contendo ágar Muller-Hinton com auxílio de um “swab” 

estéril. Um disco de papel de filtro Whatmman no 541 (Millipore, Billerica, MA, 

Estados Unidos) estéril contendo a solução teste filtrada em membrana de 0,22 µm foi 

colocado sobre a superfície de cada placa. Após a incubação nas mesmas condições 

especificadas ao início do parágrafo, as placas foram examinadas quanto à presença ou 

ausência de halo de inibição do crescimento bacteriano. 

 

4.2.4 Imunofluorescência 

 

 Com base no teste de viabilidade celular, as células RPE e T47D foram 

submetidas a tratamento por 48h e fixadas com formaldeído 3,7% para a analise 

morfológica do efeito do(s) composto(s). As células foram tratadas com RNAse. O 

DNA foi corado com iodeto de propidio e a F-actina corada com faloidina-FITC.  
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4.2.5 Análise cromatográfica da fração de extrato bruto  

 

 A cromatografia líquida de alta performance (HPLC) foi o método para a 

realização da etapa seguinte com o objetivo de isolar os compostos presentes nas 

frações e testar novamente se a atividade citotóxica permanecera. 

 

4.3	  Preparação	  e	  análise	  das	  bibliotecas	  de	  cDNA 
 

4.3.1 Extração de RNA 

 

 O RNA total das esponjas será extraído das células dissociadas segundo método 

descrito inicialmente por Custódio et al. (1998) modificado neste estudo após 

sucessivos testes de extração (figura 3). O RNA das células foi extraído utilizando-se o 

TRIzol® (Life Technologies, La Jolla, CA, Estados Unidos), seguindo o protocolo do 

fabricante. 
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Figura 3 – Protocolo ilustrado de dissociação celular de Amphimedon viridis para extração de RNA 
(modificado de CUSTODIO et al. (1998)). 
 

 
Etapas para obtenção do RNA total a partir da dissociação das células da esponja Amphimedon viridis, 
isolando o material da matriz extracelular e das espículas. 
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 Na tentativa de obter RNA apenas de simbiontes dos indivíduos coletados, ou 

de uma amostra mais enriquecida com simbiontes, foram feitas duas extrações de 

RNA, sendo que uma seguiu o protocolo descrito na figura  e outra foi feita com o 

sobrenadante resultante da centrifugação (a 106 G), que foi centrifugado novamente a 

1699 G na tentativa coletar os microbiontes presentes na amostra para extração de 

RNA. 

 

4.3.2 Sequenciamento 

  

 O sequenciamento das amostras de RNA total obtidas juntamente com as 

análises in silico das sequencias obtidas (figura 4) passaram a ser a metodologia 

utilizada para elucidar o transcriptoma dos indivíduos de Amphimedon viridis e de 

possíveis simbiontes neste projeto. A partir do RNA total sequenciado é possível 

identificar as sequencias associadas a moléculas de interesse neste estudo, sem que 

ocorra a perda de material para análise. Essa etapa foi realizada utilizando os serviços 

da empresa BGI (Hong Kong, China). 
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Figura 4 – Procedimentos usados para sequenciamento e análise das sequencias a partir do RNA total. 

 
Etapas realizadas na empresa BGI a partir do RNA total obtido das células de Amphimedon viridis.   
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Extrato bruto 

 

5.1.1 Atividade biológica 

 

 A partir do extrato bruto das esponjas marinhas Amphimedon viridis foram 

realizadas etapas de cromatografia com o objetivo de isolar o composto bioativo, 

presente no material. As frações, de 3 mL cada, obtidas pela cromatografia em coluna 

Sephadex® G-25 foram liofilizadas e a massa de cada uma das alíquotas foram 

medidas. Das cem frações, conforme a quantidade de material visível presente nos 

frascos e com massa superior a taxa de imprecisão da balança, foram realizados 

ensaios com algumas dessas frações: AVA-I 22, AVA-I 34, AVA-I 51, AVA-I 61. 

Essas frações foram testadas em células T47D utilizando o teste de viabilidade celular 

por CellTiter 96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay em placas de 96 

poços, para avaliar se alguma fração era potencialmente citotóxica (tabela 2). Com 

base nos resultados obtidos o trabalho prosseguiu com os estudos da fração AVA-I 22.  

 Outras frações também foram testadas mas apresentaram resultados negativos 

para citotoxicidade. As frações AVA I-34, AVA I-51 e AVA I-61 estimularam a 

proliferação das células tumorais T47D, ao contrário da fração AVA I-22, segundo os 

dados apresentados na tabela 2. Estas frações podem indicar presença de um composto 

com atividade proliferativa, semelhante ao observado no trabalho de Costa (2005), 

porém em extratos brutos de espécies de esponjas marinhas diferentes da A.viridis. 

 A curva de crescimento das duas linhagens celulares foi padronizada para a 

estimativa do tempo ideal de tratamento das células (figura 5). O teste de viabilidade 

da fração AVA-I 22 tanto com a linhagem normal RPE1 quanto com a linhagem 

tumoral T47D apresentou valores de IC50 muito próximos e com efeitos mais 

expressivos na linhagem normal, sob uma concentração menor (figura 6). O resultado 

pode indicar uma maior sensibilidade da linhagem RPE1 ao composto presente na 

fração AVA-I 22. Outro aspecto da ação do extrato, é que cerca de 20% das células 

tumorais são resistentes mesmo em altas concentrações da fração, conforme a figura 7. 
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Tabela 2 – Porcentagens de células viáveis e frações do extrato bruto.  
Fração\concentração 7,5 µg/mL 15 µg/mL 30 µg/mL 60 µg/mL 120 µg/mL 

AVA-I 22 110,77% 44,52% 23,11% 20,89% 20,67% 

AVA-I 34 108,29% 106,51% 92,17% 136,93% 143,83% 

AVA-I 51 146,07% 126,79% 134,33% 121,74% 116,22% 

AVA-I 61 167,52% 174,28% 169,83% 157,6% 142,44% 

Valores de porcentagem de células viáveis em relação ao grupo controle (100%) em cada uma das 
concentrações de tratamento de cada fração. 
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Figura 5 – Características das linhagens RPE 1 e T47D.  

 
A, B, C e D)Fotomicrografias obtidas por microscópio invertido de contraste de fase. A e B) Células 
RPE1. C e D) Células T47D. Gráfico de crescimento das linhagens RPE1 (em azul) e T47D (em 
vermelho) com plaqueamento inicial de 5x104 células/placa. 



� � � �

 
Figura 6 – Curva dose resposta da porcentagem de células viáveis das linhagens RPE e T47D pelas 
diferentes concentrações de AVA-I 22.  
 

 
O IC50 para as duas linhagens é entre 31,25 µg/mL 62,5 µg/mL. O plaqueamento inicial foi de 2x104 
células/poço e as concentrações testadas foram de 3,906 µg/mL, 7,812 µg/mL, 15,625 µg/mL, 31,25 
µg/mL, 62,25 µg/mL, 125 µg/mL, 250 µg/mL e 500 µg/mL. As barras correspondem ao desvio padrão 
com p<0,05. 
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 Com base no teste de viabilidade celular, as células RPE e T47D foram 

submetidas a tratamento por 48h com a fração “AVA-I 22” (a concentração de 10 

µg/mL, valor abaixo do IC50) e fixadas com formaldeído 3,7% para a análise 

morfológica do efeito do(s) composto(s) (figuras 7, 8 e 9). As células foram fixadas 

em formaldeído 3,7% e tratadas com RNAse. O DNA foi corado com iodeto de 

propideo e a F-actina foi corada com faloidina-FITC. 

 Em ambas linhagens ocorre a desestabilização dos filamentos de actina após 48 

horas de tratamento com a fração. Nas células RPE1 é possível observar uma 

concentração maior de actina filamentosa na região cortical das células, mesmo após a 

recuperação por 48 horas porém, menos intensa que nas células fixadas após o 

tratamento (figura 7). As células T47D tratadas formam-se agregossomos, que são 

inclusões proteicas formadas a partir de um estresse proteolítico. A figura 9 mostra a 

projeção ortogonal das células tratadas, com detalhe dos agregossomos. Nas células 

após a recuperação, não são mais observadas essas estruturas, conforme o registrado 

nas imagens da figura 8. As fibras de actina filamentosa não apresentam a mesma 

morfologia, do grupo controle, após a recuperação dando indícios de um dano 

permanente na linhagem tumoral. O efeito da fração AVA I-22 é semelhante ao 

observado nas células tratadas com jaspamídeo no trabalho de Menezes (2011). 
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Figura 7 – Fotomicrografias obtidas por microscopia confocal de varredura a laser de células RPE1.  
 

 
A)Células RPE controle. B) submetidas a tratamento com o cromatografado AVA-I 22 (10 µg/mL) 
por 48 horas. C) Células recuperadas em meio de cultura sem a fração. Em verde a F-actina corada 
com faloidina-FITC e em vermelho o núcleo corado com iodeto de propídeo. 
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Figura 8 – Fotomicrografias obtidas por microscopia confocal de varredura a laser de células T47D.  
 

 
A)Células T47D controle. B)Submetidas a tratamento com o cromatografado AVA-I 22 (10 µg/mL) 
por 48 horas. C) Células recuperadas em meio de cultura sem a fração. As setas em B apontam para os 
agregossomos formados após o tratamento das células. Em verde a F-actina corada com faloidina-
FITC e em vermelho o núcleo corado com iodeto de propídeo. 
  

  



� � � �

Figura 9 – Projeção ortogonal de células T47D tratadas com AVA I-22. 

 
Células T47D submetidas a tratamento com o cromatografado AVA-I 22 (10 µg/mL) por 48 horas. 
Acima a projeção ortogonal correspondente a secção formada pela linha verde. À direita a projeção 
ortogonal correspondente a secção formada pela linha vermelha. Em verde a F-actina corada com 
faloidina-FITC e em vermelho o núcleo corado com iodeto de propídeo. 
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 A fração AVA-I 22 também apresentou atividade hemolítica (figura 10) com 

lise de metade dos eritrócitos no mesmo intervalo de concentrações que o IC50. Após 

observar a ação citotóxica e hemolítica da fração, foram realizados experimentos na 

tentativa de desvendar que compostos estão presentes nesta fração, que promoviam os 

efeitos observados em células. A cromatografia líquida de alta performance (HPLC) 

foi o método utilizado com o objetivo de isolar os compostos presentes na fração AVA 

I-22 e testar novamente se ainda existia a atividade citotóxica. 

 Nos testes antimicrobianos com bactérias Gram-negativas (Escherichia coli 

ATCC 25922), Gram-positivas (Staphylococcus aureus ATCC 25923) e levedura 

(Candida albicans), houve a formação de um halo de inibição (figura 11).  Porém, a 

concentração elevada da fração AVA I-22 no teste antimicrobiano, proporcional 

pequeno halo formado se comparado ao controle positivo, pode indicar que a molécula 

de atividade antimicrobiana está presente em baixa quantidade nessa fração. 

 

  



� � � �

Figura 10 – Gráfico correspondente ao teste de hemólise da fração AVA-I 22.  
 

Concentrações testadas foram de 3,906 µg/mL, 7,812 µg/mL, 15,625 µg/mL, 31,25 µg/mL, 62,25 
µg/mL, 125 µg/mL, 250 µg/mL e 500 µg/mL. As barras correspondem ao desvio padrão com p<0,05. 
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Figura 11 – Placas dos testes antimicrobianos. 
 

 
Foram aplicados 45 uL/disco da fração AVAI-22 a concentração de 2,4 mg/mL. A) Escherichia coli. 
B) Staphylococcus aureus. C) Candida albicans. No destaque estão os halos formados pela amostra de 
AVA I-22 e pelo controle positivo (hipoclorito de sódio a 50% v/v em água). 
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5.1.2 Composição da fração 

 

 A fração com atividade citotóxica resultante do fracionamento com coluna 

Sephadex-G25® gerou 4 grandes picos de absorbância quando purificada em aparelho 

de cromatografia líquida de alta performance (HPLC) com coluna C-18 semi-

preparativa (figura 12). As amostras resultantes foram coletadas e testadas novamente 

em culturas celulares, porém não apresentaram atividade citotóxica. A fração AVA I-

22, deixou de apresentar a mesma atividade que possuía antes da purificação por este 

método. A(s) molécula(s) citotóxicas pode(m) ter ficado retida(s) na coluna ou 

simplesmente perdeu-se a bioatividade após o procedimento. 

 A fração AVA I – 22 foi submetida a uma eletroforese de proteínas em gel de 

SDS-poliacrilamida 15% para verificar a presença ou não de elementos proteicos. 

Foram utilizados 2 µL do padrão de peso molecular PAGE Ruler ® para comparação 

do peso. Após 2h de corrida o gel foi então corado em solução de nitrato de prata a 

0,2% com formaldeído a 0,076%, depois o gel foi revelado em solução de carbonato 

de sódio (figura 13), indicando a presença de  3 compostos com pesos moleculares 

diferentes. 
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Figura 12 – Cromatograma de HPLC. 
 

 
Obtido da fração AVA I-22 em 40 minutos de corrida em HPLC utilizando-se um método isocrático 
com 18% de acetonitrila em água destilada e deionizada. A amostra originou 5 picos de absorbância 
sendo que o pico 1 (ao redor de 50 segundos de corrida) corresponde a injeção do material. Os demais 
picos (2, 3, 4 e 5) seguem a ordem cronológica da purificação.  
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Figura 13 – Gel de prata da fração AVA I-22.  
 

 
Em A a fotografia do gel de SDS-poliacrilamida com a amostra de AVA I – 22 e o padrão de peso 
molecular. Em B as bandas que foram recortadas para a extração do material. 
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 A partir dos dados do gel, foi possível estimar a massa dos compostos que 

compõem a fração (entre 10 e 17 kDa). A tentativa de extrair os compostos do gel, por 

meio de diálise, não foi bem sucedida devido a baixa quantidade dos mesmos. 

Podemos considerar a possibilidade do(s) composto(s) com bioatividade estar nessa 

faixa de peso molecular e com atividade mesmo em pequenas quantidades.  

 O método de filtração em aparelho HPLC ÄKTApurifier também foi utilizado 

para tentar isolar os compostos da fração AVA I-22. O fluxo utilizado foi de 1 

mL/min, loop de 5 mL, coluna Superose 12 10/300 e as leituras foram feitas a 214nm, 

sendo que, para o padrão de peso molecular, foi utilizado a lisozima (14 kDa) em 35 

minutos de corrida. O resultado da cromatografia (figura 14) mostra um pico de maior 

absorbância próximo ao peso molecular da lisozima, porém com absorbância bem 

baixa (cerca de 50 mAU) se comparado a da lisozima (cerca de 3000 mAU). As 

amostras coletadas também foram testadas e não tiveram resultado positivo de 

atividade citotóxica. 
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Figura 14 – Cromatogramas da filtração em leituras de 214 nm.  

 
A) Lisozima (14 kDa) utilizada como padrão. B) A amostra de AVA I-22. 
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5.2 Transcriptoma 

 

 Aproximadamente 1/3 das células isoladas pelo método apresentado na figura 3 

foi mantido em cultura por 3 dias (figura 15). A formação de primorfos, agregados 

celulares de morfologia esférica, observada ao longo deste período serviu como 

parâmetro para averiguar a viabilidade das células no momento da extração do RNA. 

As células em condições propícias formaram os primorfos observados na figura 15. 

 As sequencias de cDNA obtidas por esse sequenciamento por “small reads” 

(utilizando o Illumina HiSeq2000), que sequencia pequenos fragmentos que depois são 

concatenados. Os dados referentes a qualidade das sequências estão descritos no anexo 

2. Foram realizadas análises in silico em que apenas sequências que codificavam 

alguma mensagem foram armazenadas. As mensagens associadas a moléculas com 

funções conhecidas foram então classificadas e comparadas quantitativamente 

conforme os gráficos apresentados na figura 16 e 17.  
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Figura 15 – Células de Amphimedon viridis em cultura.  

 
Fotomicrografias da cultura celular (primorfos) de Amphimedom viridis. A e B) células dissociadas e 
colocadas em meio de cultura. C) Cultura celular após 24h da dissociação das eponjas. D) Cultura 
celular após 48h da dissociação das eponjas. 
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Figura 16 – Análise por BLAST das sequencias de cDNA gerado a partir do RNA mensageiro. 
Sequencias referentes as células extraídas por centrifugação a 106 G.  
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Figura 17 – Análise por BLAST das sequencias de cDNA gerado a partir do RNA mensageiro. 
Sequencias referentes ao sobrenadante centrifugado a 1699 G. 
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 Com base no objetivo do projeto, foi realizada uma busca por moléculas 

associadas a toxicidade ou mesmo a mensagens de toxinas presentes no RNA 

mensageiro de A.viridis, originando os dados da tabela 3. Além de moléculas com 

funções conhecidas existem, em grande número, sequências sem funções específicas 

conhecidas (figura 18 e 19) em grande quantidade, extraído tanto do preparado de 

células quanto do material enriquecido com simbiontes. A segunda classe de 

sequências mais numerosas, figuras 18 e 19, são moléculas associadas a replicação, 

recombinação e reparo de DNA. 

 A partir dos resultados obtidos por gel de poliacrilamida-SDS da figura 13 e  

nos cromatogramas de filtração da figura 14, foram realizadas buscas no banco de 

sequências obtidas a partir do RNA mensageiro de Amphimedon viridis tendo como 

base as massas de 10kDa, 17kDa e um valor intermediário entre 10kDa e 17kDa. Em 

um primeiro momento, as sequências apresentadas na tabela 3 foram cogitadas como 

possíveis componentes de atividade citotóxica, presentes no extrato bruto e no 

transcriptoma deste estudo, por estarem diretamente associadas a toxinas. Pelo número 

de cópias de semelhantes presentes no material extraído das células (11 no caso), em 

relação ao número de sequências semelhantes no material enriquecido com simbiontes 

(apenas 1), pode-se inferir que a subunidade alpha de stonustoxina deve ser um 

transcrito de origem da própria esponja. Os números de transcritos relacionados a 

verrucotoxina do material celular de A.viridis (5 encontrados neste estudo) em 

comparação aos 4 do material oriundo dos simbiontes (somados os resultados para 

verrucotoxina e neoverrucotoxina), não permitem nenhuma tendência com relação a 

origem dos RNA mensageiros. Considerando-se as massas, das moléculas associadas a 

toxinas, comparando-se as massas referentes ao gel de poliacrilamida, pode-se 

considerar que o efeito da fração AVA I-22 do extrato bruto pode estar relacionado a 

outras moléculas de menor tamanho.  

 As sequências obtidas com maior similaridade à proteínas com 10 kDa foram: 

“BBSome-interacting protein 1”, “10 kDa heat shock protein” e “Photosystem II 10 

kDa polypeptide”. A proteína de “heat shock” e o polipeptídeo do fotossistema II são 

moléculas em que a atividade não deve estar relacionada com a citotoxicidade 

observada do extrato bruto. A “BBSome-interacting protein 1” é uma possibilidade 
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interessante uma vez que a subunidade da BBSome está relacionada diretamente com 

a estabilidade dos microtúbulos (LOKTEV et al., 2008). 

 A sequência com maior similaridade a molécula com massa entre 10 kDa e 17 

kDa (no caso com 14 kDa) foi a “phosphohistidine phosphatase-like”.  Essa enzima é 

similar a molécula descrita em um transciptoma da serpente Crotalus adamanteus 

(ROKYTA et al., 2012), uma viperidae venenosa que possui 35,4% de seus transcritos 

relacionados a toxinas, na sua maioria proteases. 

 A “Ubiquitin-conjugating enzyme E2 N” foi a molécula com maior 

similaridade a sequência com peso de 17 kDa dentre as sequências obtidas a partir do 

RNA de Amphimedon viridis. Os heterodímeros contendo a enzima E2 conjugadora de 

Ubiquitinina são responsáveis pela síntese das cadeias de poliubiquitininas. Esse 

processo de poliubiquitinização impede que proteínas sejam degradadas pelo 

complexo proteassoma, intermediando ativação de transcritos de genes alvos ( DAVID 

et al., 2010; HOFMANN; PICKART, 1999). 

 Os gráficos das figuras 16 e 17 mostram que não houve grande diferença entre 

o RNA extraído das células centrifugadas a 106 G do material sobrenadante 

centrifugado a 1699 G, em relação a distribuição de espécies com sequências 

semelhantes. Existe também uma redução no número de genes associados a replicação, 

recombinação e reparo de DNA, que passa de 2000 no RNA extraído das células para 

pouco mais de 1500 do material do sobrenadante (figura 18 e 19). Embora os gráficos 

sejam semelhantes, a análise mais específica, como realizada na tabela 3, pode indicar 

uma origem do transcrito, bem como uma diferença de expressão da molécula 

analisada, não apenas considerando a classificação das sequências por funções. 

 Embora o número de sequências similares a subunidade alfa da stonustoxina 

induzisse uma tendência da sua presença no extrato bruto, a massa de 

aproximadamente 80 kDa (tabela 3) e a comparação com as massas de componentes 

da fração AVA I-22 (figura 13) diminuíram consideravelmente a probabilidade deste 

composto ser protagonista neste estudo. A sequência similar a “Phosphohistidine 

phosphatase-like” de 14 kDa de massa encontrada em nosso banco de sequências, 

juntamente com os dados das figuras 13 e 14, podem indicar esta como componente da 



	   54	  

fração AVA I-22 do extrato e possível responsável pela atividade citotóxica observada 

do extrato bruto de Amphimedon viridis, nos experimentos.  

 As sequências correspondentes aos RNAs mensageiros foram classificadas de 

acordo com o Gene Ontology, gerando os gráficos das figuras 20 e 21. Os perfis dos 

gráficos são semelhantes, e é importante destacar o alto número de moléculas 

relacionadas com atividade catalítica (5084 do material celular e 4904 do 

sobrenadante). Dentre essas moléculas, enzimas integrantes do metabolismo do 

organismo, como ATP sintases, ribonucleases e quinases, são os tipos mais frequentes 

de moléculas associadas com atividade catalítica.  

 Existem sequências presentes no transcriptoma de Amphimedon viridis, como 

a similar à proteína hipotética LOC100631528 (identificada em Amphimedon 

queenslandica), que não possuem função descrita na literatura. Em meio a todos os 

transcritos sequenciados de A. viridis, existem 8683 de sequências similares proteínas 

hipotéticas, sendo que 73,69% correspondem a sequências destas proteínas com 

similaridade às descritas em A. queenslandica. Muitas dessas moléculas podem estar 

associadas tanto ao efeito citotóxico resultante do tratamento de células com o extrato 

bruto neste estudo, quanto a moléculas conservadas no gênero Amphimedon spp., que 

podem contribuir para a classificação filogenética molecular deste táxon. 

 Embora alguns dados apresentados sugerem que o princípio bioativo do 

extrato bruto seja uma molécula descrita na literatura como a “Phosphohistidine 

phosphatase-like”, citada anteriormente, os dados do estudo de biologia molecular do 

transcriptoma de A. viridis mostram que ainda existem muitas moléculas promissoras 

para estudos futuros a partir deste trabalho.  
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Tabela 3 – Sequências analisadas por BLAST associadas com atividade citotóxica. 
 

 
Dados obtidos em relação ao material de origem e o número de sequências de comparação 
semelhantes. Os valores de massa foram obtidos por busca no banco de dados do UniProt. 
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Figura 18 – Gráfico da distribuição de agrupamentos de genes classificados por função. 

 

 
Sequências referentes ao RNA extraído a do material celular a 106 G. 
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Figura 19 – Gráfico da distribuição de agrupamentos de genes classificados por função. 

 
Sequências referentes ao RNA extraído do material sobrenadante a 1699 G.  
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Figura 20 – Classificação das sequências obtidas das células de acordo com o Gene Ontology. 
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Figura 21 - Classificação das sequências obtidas do sobrenadante de acordo com o Gene Ontology. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Os componentes bioativos do extrato bruto da população da esponja 

Amphimedon viridis, segundo os dados obtidos e descritos, possuem efeito citotóxico 

mais expressivo em células normais RPE 1 do que em células tumorais de mama 

T47D, além de possuir ação hemolítica. O efeito após 48 horas de tratamento levou a 

morte de todas as células da linhagem normal e manteve vivas 20% das células da 

linhagem tumoral. Os compostos presentes na fração analisada, AVA I-22, podem não 

estar diretamente relacionados a moléculas de toxinas conhecidas ou de atividade 

tóxica descrita na literatura.  

 Metabólitos secundários, moléculas cuja atividade citotóxica não é conhecida, 

pequenas moléculas de massas não detectáveis por gel de acrilamida-SDS ou 

inativadas após o processo de HPLC, podem ainda ser responsáveis pelos efeitos 

observados nos testes de viabilidade celular e de hemólise, mostrando possibilidades 

potencialmente inovadoras e abordagens interessantes ao desfecho deste estudo. 

 As sequências obtidas a partir dos RNAs mensageiros revelaram diferentes 

proteínas que podem não estar associadas diretamente a esponja marinha. Moléculas 

como por exemplo a “phosphohistidine phosphatase-like”, descrita originalmente em 

um transciptoma da serpente C. adamanteus, pode ser um composto bioativo presente 

em A. viridis.  

 Os resultados gerados ao longo da elaboração deste trabalho são pioneiros na 

espécie Amphimedon viridis, e representam um importante passo no estudo do filo 

Porifera. Além de enfatizar o potencial farmacológico para o uso de esponjas marinhas 

como fonte de novos fármacos, os dados do transcriptoma da espécie podem contribuir 

para o conhecimento mais aprofundado da biologia celular e molecular de espécies do 

gênero Amphimedon spp., bem como para sua classificação filogenética.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1 – Fotografias de Amphimedon viridis. 
  

 
Fonte: 
 http://www.poriferabrasil.mn.ufrj.br/4-especies/ceractinomorpha/haplosclerida/aviridis/aviridis.htm 
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Anexo 2 – Tabelas referentes a qualidade do sequenciamento das amostras de células e do 
sobrenadante. 

 

 Sample Total 
Number 

Total 
Length (nt) 

Mean 
Length (nr) N50 

Total 
consensus 
sequence 

Distinct 
clusters 

Distinct 
singletons 

Contig Cells 129,529 42,828,446 331 652 - - - 
Unigene Cells 56,537 48,823,915 864 1421 56,537 24,295 32,242 
 
 

 Sample Total 
Number 

Total 
Length 

(nt) 

Mean 
Length 

(nr) 
N50 

Total 
consensus 
sequence 

Distinct 
clusters 

Distinct 
singletons 

Contig Supernatant 104,013 33,309,404 320 569 - - - 
Unigene Supernatant 55,142 32,575,338 591 1018 55,142 15,845 39,297 
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