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RESUMO 

 

Melo CM. Envolvimento das galectinas na angiogênese tumoral em modelo de 

melanoma murino e associação com o microambiente tumoral via receptores 

toll-like [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2015. 

O melanoma é a forma mais letal entre os cânceres de pele. Essa neoplasia 

freqüentemente apresenta-se resistente a abordagens terapêuticas. A 

angiogênese associada ao tumor representa um crítico passo da tumorigênese, 

resultado da ação de diferentes citocinas e fatores de crescimento como VEGF 

produzidos no microambiente tumoral. As galectinas extracelulares participam 

de múltiplos processos biológicos incluindo angiogênese tumoral e metástases, 

sua interação com as células presentes no microambiente tumoral pode ocorrer 

via receptores toll-like sugerindo seu envolvimento nos processos pro-

inflamatórios e na secreção de citocinas. Recentemente mostramos que a 

ausência de gal-3 no estroma e parênquima tumoral diminui a angiogênese por 

interferir na resposta de macrófagos via VEGF e/ou TGFβ1. Entretanto, o 

envolvimento de galectinas extracelulares na angiogênese e na modulação do 

sistema imune no microambiente tumoral ainda não está esclarecido. Assim, 

este estudo visa buscar respostas ao envolvimento das galectinas no 

crescimento tumoral e angiogênese contribuindo ao combate do melanoma 

maligno. Nossos resultados mostram a participação das galectinas 1 e 3 no 

crescimento tumoral e seu envolvimento com macrófagos via receptores toll-

like, além de coordenarem a modulação do perfil de polarização de macrófagos 

derivados da medula óssea de camundongos wild-type. Dessa forma, podemos 

inferir que essas galectinas agem como coordenadoras de mudança de perfil 

dos macrófagos, uma vez que inibidas extracelularmente promovem uma 

diminuição do crescimento tumoral em camundongos wild-type, inoculados com 

células de melanoma murino e uma manutenção do perfil de macrófagos M1 in 

vitro. Assim, concluimos que as galectinas 1 e 3 extracelulares são importantes 

para o crescimento tumoral de melanomas murinos pois promovem o 

crescimento tumoral e são coordenadoras da mudança do perfil de 

macrófagos. 

 

Descritores: microambiente tumoral; galectinas; macrófagos; receptores toll-

like; neovascularização patológica; melanoma. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Melo CM. Involvement of galectins in tumor angiogenesis in a murine 

melanoma model and association with tumor microenvironment through toll-like 

receptors [Thesis]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo"; 2015. 

Melanoma is the most aggressive form of skin cancer. This tumor often 

presents itself resistant to therapeutic approaches. The tumor-associated 

angiogenesis is a critical step in tumorigenesis and the result of the action of 

several cytokines and growth factors such as VEGF produced in the tumor 

microenvironment. The extracellular galectins participate in multiple biological 

processes including tumor angiogenesis and metastasis, their interaction with 

cells present in the tumor microenvironment may occur via toll-like receptors 

suggesting their involvement in pro-inflammatory processes and the secretion of 

cytokines. We have recently shown that the absence of Gal-3 the stroma and 

tumor parenchyma decreases angiogenesis by interfering with the macrophage 

response by VEGF and / or TGFβ1. However, the involvement of extracellular 

galectins on angiogenesis modulation of the immune system in the tumor 

microenvironment is not yet clear. This study aims is to find answers to the 

involvement of galectins on tumor growth and angiogenesis contributing to the 

study of the malignant melanoma. Our results demonstrate the involvement of 

galectin 1 and 3 on tumor growth and its involvement in macrophage by toll-like 

receptors pathway, and coordinating the modulation of the polarization profile in 

wild-type mice bone marrow derived macrophages. Therefore, we show these 

galectins act as coordinators of macrophages profile change, since inhibited 

extracellularly promote a reduction in tumor growth in wild-type mice inoculated 

with murine melanoma cells and macrophages M1 maintenance of profile in 

vitro. Thus, we conclude that galectins 1 and 3 extracellular are important for 

tumor growth of murine melanomas because they promote tumor growth and 

are coordinators of change macrophages profile. 

 

Descriptors: tumor microenvironment; galectins; macrophages; toll-like 

receptors; neovascularization, pathologic; melanoma. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 MELANOMA 

 

 

O melanoma é a forma mais agressiva de câncer de pele e origina-se da 

transformação maligna de melanócitos, processo resultante de complexas 

interações entre fatores genéticos e ambientais. A exposição aos raios 

ultravioleta, tipo A (UVA, 320-400nm) ou tipo B (UVB, 290-320nm), é o fator de 

risco mais importante para o surgimento do melanoma esporádico (HERLYN et 

al. 2001). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que anualmente ocorram 

cerca de 130 mil casos novos dessa neoplasia no mundo, representando cerca 

de 2% de prevalência (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2009). Apesar de 

relativamente baixa quando comparada com outros tumores, a incidência de 

melanoma nos países desenvolvidos tem aumentado mais rapidamente do que 

a de qualquer outro tipo de câncer (JEMAL et al. 2010).  Além disso, a 

mortalidade atribuída ao melanoma é bastante alta. A média mundial de 

sobrevida em cinco anos é 69% incluindo todos os estágios da doença 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE 2009). Entretanto, apenas 3% a 14% dos pacientes 

com estágios mais avançados ao diagnóstico estão vivos após cinco anos 

(BROWN e ATTARDI 2005). 

 O surgimento das neoplasias está diretamente relacionado ao acúmulo 

de alterações moleculares sofridas por células normais. Uma vez alteradas, 
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essas células são denominadas transformadas. Hanahan e Weinberg (2011) 

sugeriram seis capacidades adquiridas pelas células transformadas, que são 

importantes para o estabelecimento e sobrevivência do tumor: capacidade 

celular de evasão a apoptose, auto-suficiência em sinalização para crescimento 

celular, insensibilidade a sinalização da parada de ciclo celular, potencial 

replicativo ilimitado, estímulo a angiogênese e capacidade para invasão de 

outros tecidos (metástase). A aquisição dessas capacidades está condicionada 

à disfunção de moléculas ligadas ao controle do ciclo celular (proliferação, 

crescimento e morte celular), reparo de DNA e comunicação célula-célula e 

célula-matriz. Os melanócitos apresentam diferentes alterações moleculares 

que permitem sua transformação em células malignas e conseqüente sucesso 

no estabelecimento do melanoma. Essas capacidades adquiridas pelos 

melanócitos contribuem para que a célula tumoral sobreviva inclusive em 

condições desfavoráveis, como no tratamento quimioterápico. A interação das 

células neoplásicas com as células do estroma, com a matriz extracelular e 

com o sistema imune são fundamentais para o surgimento do tumor e sua 

sobrevivência (PIETRAS e ÖSTMAN 2010).  

O tratamento do melanoma in situ é a ressecção cirúrgica com margens 

ampliadas, com alta taxa de cura (VERONESI et al. 1991). Entretanto, uma vez 

disseminada a outros locais distantes do sítio primário, a doença é raramente 

curável (LEE et al. 2000). A recidiva ou a doença metastática não passível de 

ressecção cirúrgica usualmente é tratada com quimioterapia convencional e/ou 

imunoterapia, embora o melanoma seja resistente à maioria dos tratamentos 

sistêmicos disponíveis atualmente. A compreensão dos mecanismos que levam 
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à refratariedade dos melanomas aos tratamentos disponíveis é fundamental 

para o desenvolvimento de novas terapias ou de terapias adjuvantes às atuais, 

tornando-as mais eficazes. 

 

 

1.2 QUIMIORRESISTÊNCIA 

 

 

Diversos tipos de câncer compartilham a característica de 

quimiorresistência, por meio de diferentes processos. Entretanto, o melanoma 

é considerado um dos tipos de câncer com extraordinária resistência aos 

quimioterápicos, sendo uma das formas mais invasivas e mais mortais de 

câncer de pele. 

A rescisão cirúrgica pode curar cerca de 50% de pacientes com melanoma, 

porém apenas quando a doença é descoberta nos estágios iniciais. A 

metástase de melanoma pode atingir vários órgãos como cérebro, pulmões, 

fígado, ossos, linfonodos, pele e pâncreas (SUN e SCHUCHTER 2001; LEV et 

al. 2004). 

A quimioterapia e a radioterapia ainda são as principais terapias 

adjuvantes contra o câncer. No caso do melanoma maligno estes tratamentos 

apresentam poucos efeitos e desta forma, o desenvolvimento de outras 

terapias, inclusive utilizando combinações a estas clássicas, torna-se crucial. 
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1.3 MICROAMBIENTE TUMORAL 

 

 

Os tumores são microambientes constituídos pelas células malignas e por 

células estromais (células endoteliais, células musculares lisas, fibroblastos, 

adipócitos, células imunes e inflamatórias) que interagem entre si, delineando o 

comportamento biológico da célula tumoral e, portanto, constituindo elementos 

determinantes do processo de progressão tumoral (HANAHAN e WEINBERG 

2011). 

As células do sistema imune modulam a sobrevivência das células, sendo 

essa proliferação ou morte, e regulam a matriz extracelular devido a sua ampla 

plasticidade e capacidade de produzir grande variedade de citocinas, 

quimiocinas, metaloproteinases, espécies reativas de oxigênio e outros 

mediadores bioativos. Dessa forma, vários processos fisiológicos que são 

necessários para o desenvolvimento e sobrevivência tumoral, como aumento 

da sobrevida celular, remodelação tecidual, angiogênese e supressão de 

respostas imunes adaptativas antitumorais são regulados por leucócitos 

infiltrados no microambiente tumoral (de VISSER et al. 2006). 

Outras células de interesse no contexto do microambiente tumoral são os 

macrófagos com polarização M1 são potentes efetores na eliminação de 

microrganismos e de células tumorais, produzindo citocinas pró-inflamatórias, 

portanto, promovem rejeição tumoral. Já os macrófagos M2 produzem citocinas 

anti-inflamatórias como IL-10, IL-4 e IL-13, ajustam e amenizam a resposta 

inflamatória e a resposta imune Th1, eliminam debris, promovem angiogênese 
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e remodelação tecidual (MANTOVANI et al. 2003; VAN GINDERACHTER et al. 

2006), portanto, promovem estimulação da regeneração e progressão tumoral.  

Os macrófagos associados ao tumor, além de ajudar na imunossubversão, 

produzem citocinas e fatores de crescimento que contribuem para o 

desenvolvimento tumoral e ajudam sua recuperação pós-quimioterapia 

(CROWTHER et al. 2001). A presença de macrófagos determinaria que uma 

resposta imune inata contra o tumor seja desencadeada, entretanto, muitas 

vezes essa resposta é fraca e incapaz de gerar rejeição tumoral completa 

(BRIGATI et al. 2002). Os macrófagos associados ao tumor apresentam 

polarização M2 e seriam recrutados pelo microambiente tumoral para dar 

suporte à progressão tumoral (MANTOVANI et al. 2003; POLLARD 2004; VAN 

GINDERACHTER et al. 2006). Esse fenômeno foi observado em vários 

estudos clínicos em pacientes com tumores de mama, próstata, ovário e colo 

uterino onde relacionam a abundância de macrófagos M2 com um prognóstico 

desfavorável (POLLARD 2004; VAN GINDERACHTER et al. 2006). 

Interessantemente, MacKinnon e colaboradores (2008) demonstraram que 

a galectina-3, uma lectina ligante de β-galactosídeo altamente expressa em 

macrófagos, promove ativação de PI3K na presença de IL-4. Essa ativação 

ocorre via CD98 e parece ser essencial para a polarização M2. 

A resposta tumoral frente à ação do tratamento quimioterápico pode ser 

influenciada pelos macrófagos associados ao tumor. No microambiente tumoral 

exposto a quimioterapia, assim como numa ferida em cicatrização, ocorre 

proliferação e sobrevivência de células e migração celular em resposta a 
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fatores de crescimento e citocinas, além de uma resposta inflamatória e 

angiogênica (GROSE 2004). 

Após a fase inicial onde as células transformadas ocorrem e a resposta 

imune inata é desencadeada, a persistência de células tumorais viáveis pode 

gerar uma resposta imune adaptativa onde a estimulação constante do sistema 

imune induza o aumento da produção de mediadores e células que favoreçam 

a angiogênese, como os mediadores inflamatórios. Ainda, a resposta imune 

pode gerar fenótipos tumorais mais adaptados ao meio ambiente. Em adição, a 

utilização de drogas anti-neoplásicas, como a cisplatina, que provoquem 

necrose e apoptose de células tumorais exercem também uma pressão 

seletiva, além de aumentar a antigenicidade tumoral ao sistema imune, e 

consequentemente o aumento da produção de citocinas inflamatórias. Dessa 

forma, é importante buscar moléculas presentes no microambiente que 

desempenhem papéis multifuncionais e sejam importantes ao sucesso do 

estabelecimento tumoral, que tenham a capacidade de modular resposta 

inflamatória inata e adaptativa.  

A galectina-3 (gal-3), uma proteína pleiotrópica é portadora de tais 

qualidades sendo capaz de contribuir ao sucesso adaptativo tumoral em 

condições de estresse oxidativo do micro-ambiente, na diferenciação de células 

endoteliais na angiogênese, como moduladora nos processos imunes 

fisiológicos e patológicos (NEWLACZYL e YU 2011). 
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1.4 GALECTINAS  

 

 

Diferentes processos biológicos dependem da interação fisiológica entre 

lectinas e carboidratos, tais como o reconhecimento de patógenos por células 

do sistema imune inato, as interações célula-célula e célula-matriz extracelular 

e os processos de migração e proliferação celular (GABIUS e WU 2006). 

As galectinas (Figura 1) são proteínas da família das lectinas e apresentam 

afinidade primária a β-galactosídeos. Os membros dessa família possuem um 

domínio de ligação a carboidratos (carbohydrat recognition domain,CRD) 

(DUMIC et al. 2006). Dentre as galectinas mais estudadas destacam-se as 

galectinas-1 e -3.  

 

 
Figura 1- Esquema representativo da estrutura dos diferentes membros da família das 

galectinas. As galectinas podem ser subdivididas em três grupos: as galectinas protótipos 
(contêm um domínio de reconhecimento a carboidrato (CRD) e podem formar homodímeros), 
galectinas tipo repetição em série (contém dois CRDs distintos conectados por um ligante de 
até 70 aminoácidos e são altamente bivalentes) e o único tipo quimera (consiste em repetição 
em série incomum com trechos curtos de prolina e rica em glicina fundidos no CRD, sofrem 
alterações conformacionais que permitem a sua oligomerização em pentâmeros). Adaptada de 
Rabinovich e Toscano (Nat Rev Immunol. 2009;9(5):338-52) 

 

Evidências experimentais mostraram a participação dessas lectinas em 

importantes processos biológicos tais como adesão celular, proliferação, morte, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=turning+sweet+on+immunity+galectin-glycan+interactions+in+immune+tolerance+and
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embriogênese, inflamação, transformação maligna e subsequentes etapas do 

processo de progressão tumoral (Figura 2) (DUMIC et al. 2006). 

 

 

Figura 2. Os papéis das galectinas. As galectinas podem ter papéis importantes nos 

diferentes passos do processo tumorigênico, incluindo transformação da célula tumoral, 
regulação do ciclo celular e apoptose. a. Galectina-1 e -3 podem mediar a trasformação 
neoplásica por interagir com oncogenes, como Ras (HRAS e KRAS). b. Galectinas também 
podem controlar a progressão tumoral por modular a progressão do ciclo celular. Galectina-3 
regula os níveis de reguladores do ciclo celular como ciclina A, E e D, assim como de inibidores 
do ciclo celular como p21 e p27. c. Galectinas regulam a apoptose. Galectina-1 e -9 podem 
induzir a apoptose da célula tumoral quando adicionada exogenamente à celular. Gal-7 e -12 
promovem apoptose por mecanismos intracelulares. Gal-3 possuem funções anti-apoptóticas e 
é translocada para a membrana perinuclear e para a mitocôndria nas células expostas a 
estímulos apoptóticos. Os efeitos da gal-3 na regulação da apoptose depende da sua 
localização subcelular (gal-3 citoplasmática é anti-apoptótica e nuclear é pró-apoptótica). 
Figura adaptada de Liu FT e Rabinovich GA. (Nat Rev Cancer. 2005). 
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Em melanomas, a gal-3 pode estar envolvida no crescimento e na 

progressão desse tipo tumoral, uma vez que modula a expressão do fator de 

transcrição NFAT1 e regula a expressão de autotaxina. Dessa forma, 

autotaxina estimula angiogênese, crescimento tumoral e metástase, uma vez 

que o silenciamento de gal-3 resultou em diminuição de NFAT1, expressão de 

autotaxina e crescimento tumoral (BRAEUER et al. 2012). Já a expressão de 

gal-1 pelas células tumorais e endoteliais parece estar envolvida na resistência 

de células de melanoma à radioterapia e quimioterapia por modular 

diretamente a angiogênese, assim como as células imunossupressoras no 

microambiente do tumor (LEFRANC et al. 2011; MATHIEU et al. 2012). 

A gal-3 pode atuar como uma molécula anti- ou pró–apoptótica, o que 

depende da sua localização celular (DUMIC et al. 2006, LARSEN et al. ,2011). 

Radosavljevic e colaboradores (2012) sugeriram seu envolvimento nos 

processos pro-inflamatórios, como promotor de ativação de células 

mononucleares, linfócitos T, células natural killer e células dendríticas e na 

secreção de citocinas. A expressão dessa proteína pode facilitar a metástase 

de melanomas por afetar a adesão celular e modular a resposta imune 

antitumoral, em particular a imunidade inata (RADOSAVLJEVIC et al. 2012). 

Pietro e colaboradores (2006) mostraram que nos melanócitos há acúmulo de 

gal-3 ao longo da progressão tumoral. 

A gal-3 intracelular pode induzir a expressão de genes associados à 

progressão tumoral. No meio extracelular pode aumentar o fenótipo migratório 

por ligar a integrinas na superfície celular e a proteínas da matriz extracelular 

como elastinas. Além disso, pode reduzir a atividade dos linfócitos associados 
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ao tumor por inibir a dimerização do receptor de células T com CD4 ou CD8, o 

que reduz a secreção de IL-2, IFNγ e TNF no microambiente tumoral. As 

galectinas se ligam a CD45 e induzem apoptose de células T contribuindo ao 

escape do sistema imune. A gal-3 também pode aumentar a metástase ao ligar 

no endotélio vascular e promover o extravasamento das células tumorais a 

órgãos distantes assim como inibindo a ativação das células T anti-tumorais 

(BRAEUER et al.2006). 

 

 

1.5 GALECTINA-1, -3 E ANGIOGÊNESE 

 

 

A angiogênese representa um passo fundamental na tumorigênese porque 

fornece ao tumor oxigênio e nutrientes necessários para o seu rápido 

crescimento. A angiogênese associada ao tumor é resultado da ação de 

diferentes citocinas e fatores de crescimento como o fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF), produzido por vários tipos celulares presentes no 

microambiente do tumor (WATNICK, 2012).  

A estrutura vascular complexa permite o transporte de moléculas e células 

dentro do organismo. Essa infraestrutura é composta pelas células endotéliais 

(CE), que revestem o lúmen dos vasos sanguíneos. Estas células atuam como 

uma barreira semipermeável e controlam a transferência de moléculas e 

células da circulação para o tecido adjacente e vice-versa. Além disso, o 

endotélio contribui para diferentes processos fisiológicos, como coagulação, 
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inflamação e angiogênese (GRIFFIOEN e MOLEMA 2000). Para iniciar o 

crescimento de novos vasos sanguíneos, as CEs são ativadas, desencadeando 

uma cascata de atividades celulares rigidamente regulada, incluindo 

degradação da matriz extracelular, proliferação, migração, e formação do tubo. 

Uma vez que novos vasos foram formados o processo de angiogênese termina 

com a deposição de uma nova matriz extracelular, atração de pericitos (células 

indiferenciadas, de origem mesenquimal), para estabilização dos vasos e um 

retorno para o fenótipo de CE quiescente (POTENTE et al. 2011). 

A angiogênese tumoral é considerada uma etapa essencial para o 

desenvolvimento do câncer e, com isso, um alvo para a sua terapia 

(GRIFFIOEN e MOLEMA 2000, HANAHAN e WEINBERG 2011, CARMELIET e 

JAIN 2011). Para induzir a angiogênese no tumor, as células tumorais que 

estão sob estresse metabólico passam por um switch angiogênico que resulta 

no aumento da expressão e liberação de fatores estimulatórios e de 

crescimento (GRIFFIOEN e MOLEMA 2000, CARMELIET e JAIN 2011). 

Recentemente, tornou-se evidente que as galectinas podem contribuir para a 

ativação das CEs, bem como para outras etapas da cascata angiogênica. 

Dessa forma, as galectinas se tornaram um potencial alvo nas terapias 

angiogênicas tumorias (THIJISSEN et al. 2013). 

As CEs expressam principalmente galectinas-1, -3, -8 e -9 (THIJISSEN et 

al. 2008). Essas galectinas podem ser encontradas na superfície celular, no 

citoplasma e até mesmo no núcleo da CE (THIJISSEN et al. 2008, DELGADO 

et al. 2011). A expressão e a localização das galectinas dependem do status de 

ativação da CE, bem como do contexto do microambiente onde essas células 
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residem (THIJISSEN et al. 2008). Portanto, a expressão das galectinas nos 

vasos tumorais é muitas vezes diferente em comparação com os vasos de 

tecidos normais. Como exemplo, já foi descrito aumento da expressão 

endotelial de gal-1 em câncer de próstata (CLAUSSE et al. 1999, LADERACH 

et al. 2013), pulmão (LOTAN et al. 1994), boca (HSIEH et al. 2008) e cólon 

(THIJISSEN et al. 2006, 2008). Expressão endotelial aberante de gal-3 também 

foi encontrada em diferentes tumores incluindo mama (MOISA et al. 2007), 

cabeça e pescoço (LOTAN et al. 1994), pulmão (LOTAN et al. 1994) e cólon 

(THIJISSEN et al. 2008). 

O primeiro passo na cascata angiogênica é a ativação da CE quiescente, 

mediada por diferentes fatores como VEGF, EGF e bFGF, que se ligam à 

superfície da célula disparando suas vias de sinalização. Galectinas foram 

mostradas como facilitadoras dessa sinalização tanto extracelular como 

intracelularmente (COMPAGNO et al. 2014). Na superfície celular, as 

galectinas podem melhorar ou prolongar a sinalização por mediação de 

interações entre receptores ou dificultando a absorção de receptores (HSIEH et 

al. 2008, D’HAENE et al. 2013, MARKOWSKA et al. 2010, 2011).  

Um recente estudo mostrou que galectina-1 estimula a sinalização de 

VEGFR2 mesmo na ausência do seu ligante (CROCI et al. 2014) confirmando 

conclusões anteriores de que gal-1 podem agir por si só como um fator pro-

angiogênico (THIJISSEN et al. 2010). Curiosamente, as funções extracelulares 

escritas acima são, em sua maioria, dependentes de glicanos enquanto 

intracelularmente as galectinas pode se envolver em interações diretas 

proteína-proteína para facilitar as etapas da sua sinalização (BELANIS et al. 
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2008). Por exemplo, gal-1 aumenta a sinalização através de interações com H-

Ras enquanto gal-3 direciona sinalizando a jusante de K-Ras (ELAD-SFADIA et 

al. 2002, 2004).  

A ativação da CE por fatores de crescimento resulta em aumento da 

proliferação celular. Por induzir ou manter esse perfil a ativação de galectinas 

contribuem diretamente para o regulação da proliferação da CE. Pesquisas 

mostraram que gal-1 e gal-3 podem induzir proliferação de CE (THIJISSEN et 

al. 2010, D’HAENE et al. 2013) e quando há interferência na expressão ou na 

função de gal-1 pode resultar em menores taxas de proliferação celular 

(THIJISSEN et al. 2006, CROCI et al. 2012). Por outro lado, os efeitos na 

proliferação parecem ser dependentes da concentração e do tipo de célula 

porque nem todas CEs respondem igualmente a gal-1 ou gal-3 (D’HAENE et al. 

2013), enquanto que a alta concentração de galectinas exógenas podem inibir 

o crescimento das CEs (THIJISSEN et al. 2010). 

Uma vez ativada, a CE tem que migrar para a região onde ocorreu o 

estímulo angiogênico. Isto requer interação contínua com as células do 

microambiente. As galectinas estão envolvidas nessas interações modulando a 

migração das CEs. Pesquisas mostram que gal-1 exógena promove a 

migração enquanto que o bloqueio de gal-1 reduz a capacidade migratória 

(THIJISSEN et al. 2006, 2010, CROCI et al. 2012, HSIEH et al. 2008). Também 

mostraram que gal-1 modula a adesão da CE aos componentes da matriz 

como laminina e fibronectina (HSIEH et al. 2008). Além disso, gal-3 modula a  

migração, servindo como um quimiotático exógeno (MARKOWSKA et al. 2010, 

NANGIA-MAKKER et al. 2002, 2010). A atividade de gal-3 parece 
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principalmente envolver a estimulação de sinalizações pro-migratórias através 

de complexos com integrina αβ3, estimular integrina com atividade da quinase, 

ou manter a sinalização do receptor de VEGF (D’HAENE et al. 2013, 

MARKOWSKA et al. 2010, WESLEY et al. 2013). 

A gal-3 extracelular se liga aos ligantes de glicol na superfície celular ou na 

matriz extracelular e participa de vários processos biológicos, incluindo 

angiogênese e metástase (Liu 2005, Makker Nangia 2000). A angiogênese 

mediada por gal-3 ocorre por sua interação com as integrinas e os glicanos 

expressos por moléculas de superfície celular (Fukushi, 2004). Isto leva a 

modulação angiogênica via fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e 

fator de crescimento fibroblástico básico (bFGF) (Markowska, 2010). A 

interação de gal-3 com as células endoteliais pode regular a vascularização 

endotelial em estágios iniciais de angiogênese (Yang et al., 2007). 

Migração e proliferação celular são características importantes durante a 

angiogênese. No entanto, funções mais específicas das CEs envolvem a 

capacidade de formar estruturas tubulares em matrizes 2D e 3D. Há ampla 

evidência de que as galectinas estão envolvidas na regulação de ambos 

processos. Por exemplo, CE isolada de camundongos knockouts para gal-1 

mostraram dificuldade na formação de tubos em matrigel (MATHIEU et al. 

2012). Enquanto esses resultados sugerem que as CEs precisam de gal-1 para 

a formação do tubo, Le Mercier e colaboradores (2008) não relataram nenhuma 

diferença na formação de tubos entre HUVEC normal e HUVEC transfectadas 

com siRNA anti-gal-1 (LE MERCIER et al. 2008). Provavelmente, esta 

discrepância está relacionada com o grau de silenciamento da expressão de 
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gal-1. Além disso, Croci e colaboradores (2012) mostraram que gal-1 secretada 

pelas células de sarcoma de Kaposi pode regular a formação de tubo na 

linhagem celular HUVEC (CROCI et al. 2012).  A formação de tubo mediada 

por gal-1 pode ser neutralizada pela lactose, bem como por um anticorpo anti-

gal-1 (CROCI et al. 2012). D'haene e colaboradores (2013) também 

observaram aumento na formação de tubos na presença de gal-3 (D’HAENE et 

al. 2013), confirmando achados anteriores de Markowska e colaboradores 

(MARKOWSKA et al. 2010, 2011) e Nangia-Makker e colaboradores (2008) 

que também encontraram aumento da atividade formadora de tubo de CEs em 

resposta a gal-3 (NANGIA-MAKKER et al. 2002, 2008, 2010).  

Além disso, o knockdown de expressão de gal-3 resultou em redução de 

capacidade de formação de tubo (MARKOWSKA et al. 2010), dificultando a 

produção de novos vasos (MARKOWSKA et al. 2011). Semelhante a gal-1, a 

função estimulatória de gal-3 parece ser diretamente relacionada com a 

sinalização de VEGF (D’HAENE et al. 2013, MARKOWSKA et al. 2010, 2011).  

Markowska e colaboradores (2010) mostraram que gal-3 atua como o 

mediador da resposta angiogênica via VEGF e bFGF. Através do silenciamento 

da gal-3 por siRNA foi observada redução da resposta angiogênica via VEGF e 

bFGF in vitro e in vivo em camundongos knockout para gal-3. Eles também 

mostraram que a interação entre gal-3 e os complexos N-glicanos das 

integrinas desempenha um papel na angiogênese mediada por gal-3. Com 

efeito, estes pesquisadores observaram em um ensaio de  micropocket de 

córnea em camundongos que a angiogênese mediada  por VEGF e bFGF  foi 

reduzida nos camundongos KO. Além disso, a formação de clusteres 
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VEGFR2+ gerados por gal-3 devem potenciar os efeitos da sinalização em 

células endoteliais (Markowsa, 2011). 

O aumento de gal-3 no soro de pacientes com câncer está envolvido com 

aumento da adesão de células metastáticas em células endoteliais (Zhao 

2009). Gal-3 interage diretamente com os lipídios de membrana celular e 

penetra espontaneamente na bicamada lipídica de lipossomas em ambas as 

direções (Lepur 2012). Gao e colaboradores (2012), investigaram sobre a 

interação de gal-3 com as células endoteliais vasculares, mostrando que gal-3 

era endocitada por células da linhagem celular HUVECs.  

Além disso, gal-3 é capaz de estimular diretamente a tubulogênese 

dependente de VEGF nas linhagens celulares HUVECs. Gal-3 secretado pelas 

células de câncer de mama atua como um fator pro-angiogênico pela indução 

de VEGF e tubulogênese tumoral. LGALS3BP (lectin galactoside-binding 

soluble 3 binding protein) induz a expressão de VEGF em células de câncer de 

mama humano pela ativação da via PI3K/AKT. Gal-3 recombinante atua 

diretamente em células endoteliais, promove angiogênese in vitro e in vivo de 

uma forma independente de VEGF e dependente de gal-3 (Piccolo 2013).  

Um estudo recente no nosso grupo mostrou que a ausência de gal-3 no 

estroma e parênquima diminui a vasculogênese, interferindo na resposta dos 

macrófagos por sinalização interdependente da vias de VEGF e TGFβ1. O 

microambiente tumoral ausente de gal-3 apresenta diminuição de áreas 

vasculares funcionais, acompanhado de aumento de áreas de necrose. 

Corroborando nossos resultados histopatológicos, a secreção de VEGF foi 

reduzida na ausência de gal-3. Nesse cenário, o desenvolvimento de um tumor 
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menor tem uma baixa expressão de VEGF e VEGFR2 e de sua forma 

fosforilada. Também observamos aumento da expressão de TGFb1 em 

tumores inoculados com células de melanoma que não expressam gal-3 em 

camundongos tanto WT quanto knockouts para gal-3. In vitro, células de 

melanoma, expressando gal-3 secretam mais VEGF do que as células que não 

expressam gal-3. Macrófagos derivados da medula óssea (BMDM) de 

camundongos WT secretam mais VEGF do que as mesmas células derivadas 

de camundongos gal-3 KO. Além disso, os macrófagos derivados de 

camundongos WT respondem a TGFb1 com aumento de VEGF e secreção 

degal-3 e células que não expressam gal-3 são menos responsivas ao estímulo 

TGFb1 com aumento modesto de VEGF (Machado, 2014). 

A secreção de VEGF pelas células do tumor ou por monócitos/macrófagos 

pode ser a chave para a mediação da angiogênese, favorecendo o crescimento 

do tumor. Nós hipotetizamos que a gal-3 do parênquima do tumor ou do 

estroma poderia melhorar a sinalização de VEGF por aumentar a migração de 

macrófagos e angiogênese. Fato que leva ao aumento da sinalização de 

TGFb1 e aumenta a produção de VEGF. Assim, gal-3 poderia aumentar a 

secreção de citocinas pelos macrófagos no microambiente do tumor devido à  

presença de TGFb1 e em troca, haveria maior produção de VEGF (Machado, 

2014) 

Todas essas descobertas mostram que gal-1 e gal-3 estão envolvidas na 

indução e manutenção da angiogênese tumoral durante o crescimento tumoral. 

No entanto, o papel dessas galectinas como reguladores vasculogênicos in 

vivo ainda não foi inteiramente estudado. Desvendar esses mecanimos 
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envolvidos entre as galectinas e o crescimento tumoral são desafios para 

desvendar possiveis alvos no tratamento do câncer. 

 

 

1.6 RECEPTORES TOLL-LIKE E PROTEÍNA ADAPTADORA MYD88 

 

 

Um dos mecanismos envolvendo as galectinas e o crescimento tumoral se 

relaciona aos receptores toll-like e sua sinalização no microambiente tumoral. 

As galectinas podem funcionar como DAMPs (damage-associated molecular 

patterns), sendo reconhecidas pelos receptores toll-like presentes em 

macrófagos no microambiente tumoral (SATO et al. 2009). 

Os receptores toll-like (TLRs) pertencem a uma família de receptores 

transmembrana que reconhecem padrões moleculares conservados de origem 

microbiana conhecidos por padrões moleculares associados à patógenos 

(PAMPS) (SRIKRISHNA e FREEZE, 2009, GALLI et al., 2010; KUMAR et al., 

2011). Os TLRs possuem um papel fundamental na reparação tecidual e lesão 

tecidual induzida por inflamação (AKIRA e TAKEDA, 2004, GALLI et al., 2010). 

Neste contexto, os ligantes de TLRS podem ser derivados microbianos ou 

hospedeiros endógenos (TAKEDA et al., 2003, GALLI et al., 2010).  

A sinalização dos TLRs induz a ativação dos genes de citocinas 

inflamatórias como TNF-α, IL-6, IL-1β e IL-12, bem como a expressão de 

moléculas co-estimulatórias em células dendríticas e macrófagos. 

Coletivamente, cada TLR recruta uma combinação específica de moléculas 
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adaptadoras para ativar diferentes fatores de transcrição que darão origem à 

resposta apropriada e efetiva contra o patógeno estimulador. A transdução de 

sinais dos TLRs ocorre através de diferentes proteínas adaptadoras, as quais 

desencadeiam uma cascata de sinalização envolvendo o fator de transcrição 

nuclear kB (NF-κB), proteínas-quinases ativadas por mitógeno (MAPKs), p38, 

proteínas quinases c-jun-N-terminal (JNKs), proteínas quinases reguladoras de 

sinalização extracelular (ERKs) e os fatores regulatórios de interferon (IRF3, 

IRF5 e IRF7). Muitos dos efeitos conhecidos da sinalização dos TLRs ocorrem 

através da translocação do NF-κB e subsequente produção de moléculas 

inflamatórias e moléculas para sobrevivência celular, como TNF-α e 

interleucinas 1 e 6 (IL-1 e IL-6) (AKIRA e TAKEDA 2004; GALLI et al. 2010).  

O reconhecimento dos PAMPs pelos TLRs estimula o recrutamento de 

proteínas adaptadoras que possuem domínios TIR (domínio toll/IL1R) em sua 

estrutura para interagir com o domínio TIR intracelular dos TLRs (Figura 3). A 

proteína MyD88 é utilizada por todos os TLRs, a exceção do TLR3, e ativa NF-

κB e as vias das MAPKs para induzir a produção de citocinas inflamatórias. 

Assim, a sinalização dos TLRs pode ser classificada de duas formas: via 

dependente de MyD88 (via canônica) para a produção de citocinas 

inflamatórias e via dependente de TRIF (via não-canônica) para a produção de 

interferon (AKIRA e TAKEDA, 2004).  

Os TLRs foram, inicialmente, identificados somente em células imunes e 

epiteliais, contudo estudos recentes demonstraram que estes receptores 

também são expressos em algumas células tumorais, sendo que essa 
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expressão está relacionada à carcinogênese (RAKOFF-NAHOUM e 

MEDZHITOV, 2009; GALLI et al., 2010). 

 

 
Figura 3. Via de sinalização dos receptores toll-like. A sinalização via proteína adaptadora 

MyD88 é usada por TLR1, -2, -4, -5, -6, -7 e -9 e libera NF-κB ao núcleo e induz a expressão 
de citocinas inflamatórias. Uma segunda proteína adaptadora TIRAP (TIR-domain-containing 
adaptor protein) está envolvida na via de sinalização dependente de MyD88 através de TLR2 e 
-4. Um terceiro adaptador é TRIF (TIR-domain-containing adaptor protein inducing IFNβ) é 
essencial para a via independente de MyD88. Figura adaptada de Akira e Takeda (Nat Rev 
Immunol 2004) 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Como o melanoma apresenta-se resistente a abordagens terapêuticas, a 

compreensão dos mecanismos envolvidos na quimiorresistência e a 

identificação de moléculas que atuem conferindo resistência à quimioterapia 

são fundamentais para inovações que visem a melhoria do tratamento. Em 

nosso grupo foram demonstradas evidências do papel da gal-3 na adaptação 

tumoral frente ao tratamento quimioterápico. Entretanto, o papel exato da gal-3 

no microambiente tumoral enquanto atenuadora da resposta ao tratamento 

ainda não está estabelecido. Assim, o presente estudo visa entender os 

mecanismos envolvidos no crescimento tumoral via envolvimento das 

galectinas e os receptores toll-like. Buscando, dessa forma, alternativas 

aditivas à terapêutica contribuindo ao combate do melanoma maligno. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Determinar os mecanismos da resposta tumoral diferencial frente à inibição 

de galectinas em camundongos wild-type e camundongos knockout para o 

gene MyD88, inoculados com células de melanoma murino, TM1M e B16F10, 

em relação à angiogênese e resposta imune. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o efeito da inibição funcional das galectinas no crescimento de 

melanomas murinos, bem como o envolvimento da proteína adaptadora 

MyD88 na ação das galectinas no microambiente tumoral.  

 Determinar a fração de vasos sanguíneos no microambiente tumoral na 

vigência do tratamento com os inibidores funcionais de galectinas; 

 Avaliar a população de macrófagos derivados da medula óssea dos 

camundongos WT, MyD88KO e gal-3KO frente à polarização fenotípica 

M1 e M2 e tratamento com os inibidores funcionais de galectinas. 

 Investigar o crescimento tumoral em camundongos Balb/c nude frente ao 

tratamento diário com os inibidores funcionais de galectinas, inoculados 

com células de melanoma murino TM1M e B16F10. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 LINHAGENS CELULARES 

 

 

Linhagens de melanoma murino, TM1M e B16F10 foram utilizadas para a 

indução do melanoma nos modelos animais. Essas linhagens foram cultivadas 

em meio RPMI 1640 da Sigma Aldrich®, pH 7,2, suplementado com 10% de 

soro fetal bovino (SFB), para B16F10 e 5% de SFB para TM1M (Cultilab®), 

25mM de HEPES (ácido N-2-hidroxietilpiperazina-N-2-etanosulfonico) e 

Bicarbonato de Sódio 25mM. As culturas celulares foram incubadas em estufa 

a 37°C, em atmosfera úmida de ar e 5% de CO2. O deslocamento das células 

para posterior contagem e subcultivo foi feito por curta exposição a PBS-EDTA 

e Tripsina (Gibco®). 

 

 

4.2 INIBIDORES FUNCIONAIS DE GALECTINAS 

 

 

Os inibidores funcionais de galectinas foram cedidos pelo laboratório 

Galectin Therapeutics®. O inibidor Davanat™ (GM-CT-01) é um polímero de 

polissacarídeos linear derivado de galactomananas, composto por manose e 

galactose. Estudos estruturais mostraram que Davanat™ se liga a múltiplos 

sítios nas moléculas de gal-1 e gal-3 incluindo os domínios de reconhecimento 
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a carboidratos e de dimerização, no entanto, apresenta maior afinidade por gal-

1 (Miller et. al. 2009). Devido ao seu alto peso molecular, Davanat™ se liga 

primariamente às galectinas extracelulares. O inibidor GR-MD-02 é um 

polímero de polissacarídeos galactoarabino-rhamnogalacturonan composto 

predominantemente de ácido galacturônico, galactose, arabinose, rhamnose e 

alguns açúcares. Estudos estruturais mostraram que GR-MD-02 também se 

liga a gal-1 (Miller et. al. 2009) e gal-3 (dados não publicados), apresentando 

alta afinidade por gal-3 (gal-3 > gal-1). Assim como o Davanat™, GR-MD-02 se 

liga às galectinas extracelulares (Miller et. al. 2009). 

 

 

4.3 IMPLANTAÇÃO DAS CÉLULAS E TRATAMENTO DOS ANIMAIS 

 

 

As células de melanoma murino, TM1M e B16F10, foram inoculadas 

subcutaneamente (2x105 células/animal) em camundongos C57/Bl6 machos. 

Após aparecimento do tumor, o volume foi determinado através da 

aproximação do formato tumoral à figura de uma elipse (volume 

tumoral=0,52xDxd2, onde D é o diâmetro maior e d o diâmetro menor da massa 

tumoral). O crescimento dos tumores foi acompanhado diariamente e após o 

período de tratamento os animais foram sacrificados e os tumores removidos 

cirurgicamente. Todos os procedimentos foram executados de acordo com as 

normas éticas estabelecidas pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal 
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(COBEA) e aprovados pela Comissão de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina-USP sob número 237/11 em 22/06/2011. 

Os animais foram divididos em três grupos. No primeiro, grupo controle, 

receberam diariamente PBS i.p. No segundo, grupo inibidor, os animais 

receberam tratamento diário com Davanat™ i.p., 30mg/kg. No terceiro, grupo 

inibidor, os animais receberam tratamento diário com GR-MD-02 i.p., 30mg/kg. 

O tratamento foi iniciado quando o tumor foi detectável e terminou quando o 

tumor atingiu aproximadamente 1,5cm3 de volume. 

Os tumores retirados cirurgicamente dos camundongos foram 

encaminhados para análise histológica e proteica. 

 

 

4.4 ANÁLISE MORFOLÓGICA DO MICROAMBIENTE TUMORAL 

 

 

Os fragmentos tumorais removidos cirurgicamente ao final dos tratamentos 

descritos anteriormente foram fixados em parafina. Os cortes dos tecidos em 

parafina foram feitos no micrótomo e foram armazenados para posterior análise 

por imunoistoquímica. A análise do microambiente tumoral feita com a 

coloração por hematoxilina e eosina permitiu a visualização e quantificação das 

áreas necróticas e das áreas vasculares presentes nas áreas viáveis dos 

tecidos analisados. 
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4.5 EXTRAÇÃO PROTEICA 

 

 

Os fragmentos tumorais removidos cirurgicamente foram armazenados em 

freezer -80ºC em tampão de extração proteica NP40 (Life Technologies®). Em 

seguida foi realizada a extração proteica. Os fragmentos tumorais em tampão 

de extração proteica foram sonicados em sonicador (Sonic Dismembrator 

Model 100, Fisher Scientific®) e mantidos em gelo por 30 minutos. Após esse 

tempo foram centrifugados a 13000rpm por 10 minutos a 4ºC. O sobrenadante 

corresponde ao extrato proteico total. Em seguida por realizada a quantificação 

de proteínas totais pelo método do BCA. 

 

 

4.6 MULTIPLEX DE CITOCINAS 

 

 

Para determinar o perfil de citocinas no microambiente tumoral utilizamos o 

equipamento Luminex™ e o kit Mouse cytokine 10-plex panel (Invitrogen cat. 

LMC0001). O procedimento experimental foi realizado de acordo com as 

instruções do fabricante. O protocolo original pode ser obtido pelo site: 

www.lifetechnologies.com/order/catalog/product/LMC0001. Com esse kit 

podemos avaliar 10 citocinas diferentes (IL-1β, IL-10, IL-6, IL-12, GM-CSF, IL-

5, IFNγ, TNFα, IL-2 e IL-4) em uma pequena quantidade de amostra. 
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Os reagentes e as amostras devem ser mantidos à temperatura ambiente 

antes do uso. As proteínas da curva padrão foram reconstituídas com uma hora 

de antecedência do experimento em 1mL de 50%Assay buffer / 

50%RPMI+10%SFB. Após centrifugação de 10 minutos a 1500rpm, as 

amostras a serem analisadas foram pipetadas em uma placa com filtro de 96 

poços (fornecida pelo kit) previamente preparada com o mix de beads dos 

anticorpos para cada citocina e foram mantidas sob incubação de duas horas. 

Após esse período foi adicionado o mix de anticorpos biotinilados seguido de 

uma segunda incubação de uma hora. Posteriormente foi adicionado a 

streptavidina conjugada a peroxidase e terceira incubação por 30 minutos. 

Antes de todas as incubações foram feitas lavagens com a solução de lavagem 

e as incubações foram realizadas a temperatura ambiente e sob agitação. Após 

a incubação com a streptavidina e três lavagens a placa pôde ser lida na 

plataforma do Luminex™ de acordo com as especificações do fabricante. 

 

 

4.7 ELISA PARA VEGF 

 

 

Foi utilizado o kit Mouse VEGF Elisa development kit (PeProtech 900-K99, 

lot#0608099), seguindo o protocolo do fabricante. 

Para preparar a placa, diluímos o anticorpo de captura em PBS 1X para 

concentração de 1,0µg/mL e imediatamente pipetamos 100µL em cada poço 

da placa, posteriormente selamos a placa e incubamos overnight à temperatura 
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ambiente. No dia seguinte, aspiramos os poços para remover todo o líquido e 

lavamos 4 vezes usado 300µL de Wash buffer por poço. Após lavar, 

removemos o resíduo de tampão invertendo a placa e apoiando em papel 

absorvente. Em seguida, adicionamos 300µL de Block buffer em cada poço e 

incubamos por 1 hora à temperatura ambiente. A curva padrão de VEGF 

contêm as concentrações de 1,5ng/mL, 0,75ng/mL, 0,375ng/mL, 0,1875ng/mL, 

0,09375ng/mL, 0,046875ng/mL e zero. Assim, adicionamos imediatamente 

100µL de cada padrão ou da amostra em cada poço em triplicata e incubamos 

por 2 horas à temperatura ambiente. Após esse período, aspiramos e lavamos 

4 vezes usado 300µL de Wash buffer por poço. O anticorpo de detecção foi 

diluido no diluente para concentração de 0,5µg/mL. Adicionamos 100µL por 

poço e incubamos por 2 horas à temperatura ambiente. Em seguida, aspiramos 

e lavamos 4 vezes usado 300µL de Wash buffer por poço. Diluímos 5,5µL de 

avidin-HRP conjugate no diluente para um total de 11mL e adicionamos 100µL 

por poço e incubamos por 30 minutos à temperatura ambiente. Aspiramos e 

lavamos 4 vezes usado 300µL de Wash buffer por poço. Para a revelar, 

adicionamos 50µL por poço da solução OPD (0,003g de OPD em 1mL citrato 

fosfato + 1µL H2O2) e deixamos por 5 minutos (até corar os poços). Para parar 

a reação acrescentamos 50µL de ácido sulfúrico 2M e lemos a placa no 

espectrofotômetro com o filtro de 490nm. 
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4.8 CULTURA DE MACRÓFAGOS DERIVADOS DA MEDULA ÓSSEA 

DE CAMUNDONGOS 

 

 

Os macrófagos derivados da medula óssea são macrófagos primários 

(BMDM), derivados de células da medula óssea cultivadas in vitro na presença 

de fatores de crescimento. O fator estimulante de macrófagos (M-CSF) é uma 

linhagem específica de fatores de crescimento que são responsáveis pela 

proliferação e diferenciação de progenitores mielóides em linhagens celulares 

de macrófagos/monócitos. 

Nesse protocolo, células da medula óssea foram cultivadas em placas de 

cultura na presença de M-CSF, que é secretado pela célula L929 e é usado na 

forma de meio condicionado da L929. Sob essas condições, os 

monócitos/macrófagos progenitores proliferaram e diferenciam em populações 

homólogas de BMDMs maduros. A eficiência da diferenciação é determinada 

pela análise por citometria de fluxo pela expressão de F4/80 e CD11b. Uma 

vez diferenciados, os BMDMs podem ser utilizados para diversos 

procedimentos experimentais, incluindo morfologia, expressão gênica e 

estudos fisiológicos. Todo o procedimento é realizado dentro de uma cabine de 

fluxo laminar. O primeiro passo é selecionar o número de animais necessários 

(1 animal = 2 fêmures; 1 fêmur = 2 placas; 1 placa = 107 macrófagos). Em 

seguida os animais são eutanasiados e lavados com álcool 70%. Deve-se 

divulsionar a pele da pata do animal para expor totalmente o músculo das 

patas e retirar as duas patas traseiras do animal com cuidado para não 
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danificar os ossos. Os ossos devem ser limpos, retirando todos os músculos e 

tendões com o auxílio da pinça, tesoura ou bisturi. Em seguida, passar os 

ossos em álcool 70% e colocá-los em PBS. Com muito cuidado pegar o osso 

com a pinça e cortar as epífises e injetar o meio RPMI no interior do osso até a 

medula sair e o osso ficar translúcido. Colocar em tubo falcon de 50mL e 

manter no gelo. Para cada animal (2 fêmures) plaquear o lavado da medula em 

4 placas de 100mm (em R15/30 – RPMI 15%SFB 30%sobrenadante da 

linhagem celular L929). Dois dias após o plaqueamento, no fluxo laminar, 

colocar mais 10mL de meio R15/30 nas placas (não remover o meio anterior, 

somente acrescentar). No sexto dia após a extração da medula óssea, aspirar 

o meio das placas e lavá-las com 10mL de PBS estéril e gelado aquecido, 

aspirar e lavar novamente com 10mL de PBS aquecido. Adicionar 10mL de 

PBS gelado em cada placa e colocá-las no gelo por 10 minutos. Com isso, as 

células se soltam da placa, caso necessário, pipete repetidamente o PBS para 

soltar as células que ainda estiverem aderidas, adicione mais 10mL de PBS 

gelado e lave a placa. Retirar as células das placas, colocá-las em tubo de 

fundo cônico de 50mL. Contar as células em câmara de Neubauer. Centrifugá-

las a 1200rpm por 10 minutos. Descartar o sobrenadante e ressuspender o 

pellet em meio RPMI no volume necessário para plaquear. 

Após soltar as células, separar no mínimo 1x105 células para realizar a 

fenotipagem das células aderentes. Após centrifugar, ressuspender o pellet em 

PBS 1%SFB inativado 0,02% azida sódica para que a cada 100uL pipetado 

tenhamos 1x105 células e pipetar 100uL em cada eppendorf. Adicionar os 

anticorpos nos eppendorfs diretamente nesses 100uL. Adicionar os anticorpos 
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e incubar por 45 minutos no gelo (anti-F4/80-PE e seu controle de isotipo (rat-

IgG2a-PE) na concentração 0,0025mg/mL em PBS 1%SFB inativado 0,02% 

azida sódica. E anti-CD11b-FITC e seu controle de isotipo (rat-IgG2b-FITC) na 

concentração 0,005mg/mL em PBS 1%SFB inativado 0,02% azida sódica). 

Lavar com 1mL de PBS 1%SFB inativado 0,02% azida sódica e centrifugar a 

1200rpm por 5 minutos. Ressuspender em 200uL da solução anterior e analisar 

no citômetro de fluxo a porcentagem de células duplo positivas (CD11b + 

F4/80) que deve ser maior que 90%. 

 

 

4.9 MACRÓFAGOS DERIVADOS DA MEDULA ÓSSEA DE 

CAMUNDONGOS E POLARIZAÇÃO PARA M1 E M2 

 

 

Após a extração de macrófagos derivados da medula óssea dos 

camundongos e sua fenotipagem, os BMDMs foram plaqueados em placa de 6 

poços contendo 1x106 células por poço em RPMI 1640 da Sigma Aldrich®, pH 

7,2, suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB), 25mM de HEPES 

(ácido N-2-hidroxietilpiperazina-N-2-etanosulfonico) e Bicarbonato de Sódio 

25mM. As culturas foram incubadas em estufa a 37°C, em atmosfera úmida de 

ar e 5% de CO2. Após 24h do plaqueamento foram tratados com 1μg/mL de 

LPS (Sigma Aldrich®) e 50ng/mL de IFNγ (R&D System®) para polarização M1 

ou 50ng/mL de IL-4 (R&D System®) para polarização M2. 
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Os tratamentos com o inibidor funcional de galectinas, Davanat™, foram 

iniciados após 24h de polarização. O meio de cultura contendo os estímulos de 

polarização foi trocado e substituído pelo mesmo meio de cultura porém com 

concentrações diferentes do inibidor Davanat™. Foram utilizadas três 

concentrações diferentes do inibidor 4μg/mL, 20μg/mL e 100μg/mL. Após 24h 

de tratamento, o sobrenadante foi coletado e armazenado em freezer -20ºC 

para posterior análise por Elisa e foi extraído RNA das células aderidas por 

Trizol (Invitrogen) para posterior análise por PCR quantitativa em tempo real. 

 

 

4.10 EXTRAÇÃO DE RNA 

 

 

A extração de RNA total das amostras foi feita com Trizol Reagent 

(Invitrogen), segundo o protocolo do fabricante. As amostras foram 

homogeneizadas em 1,0 mL de Trizol (1,0 mL de Trizol para 5 a 10x106 

células) e incubadas em temperatura ambiente por 10 minutos. Em seguida, o 

RNA total foi extraído adicionando-se 200µL de clorofórmio (Merk). Após 

incubação de 15 minutos em temperatura ambiente, as amostras foram 

centrifugadas a 12.000g por 15 minutos, sendo a fase superior transferida para 

outro tubo RNAse free. O RNA foi precipitado com 500µL de álcool isopropílico 

(Sigma) e, decorridos 10 minutos de incubação em temperatura ambiente, as 

amostras foram novamente centrifugadas. O pellet de RNA foi lavado com 1,0 

mL de etanol 75%, seguido de uma centrifugação a 7.500g por 5 minutos. O 
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sobrenadante foi desprezado e o RNA foi ressuspendido em água livre de 

DNAse e RNAse. O RNA obtido foi quantificado em espectrofotômetro e 

analisado em gel de agarose. 

 

 

4.11 TRANSCRIÇÃO REVERSA 

 

 

O RNA obtido foi convertido em cDNA por reação de transcrição reversa 

utilizando o kit High Capacity RNA-to-cDNA (Life Technologies®) sendo cada 

reação preparada em um volume final de 20 µL. Inicialmente, 2 µg de RNA, 

10L de 2X RT Buffer, 1µL 20X Enzyme Mix. As amostras foram incubadas em 

termociclador a 37ºC por 60 minutos, 95ºC por 5 minutos e resfriadas a 4ºC. 

 

 

4.12 PCR QUANTITATIVA EM TEMPO REAL 

 

 

Para análise de expressão gênica em tempo real foi utilizada a 

metodologia do SYBR® Green. Para a reação foram utilizados 6,25L de Power 

SYBR® Green PCR Master Mix (2X) (Life Technologies®), que já contém os 

reagentes necessários para a reação, 1µL de cDNA, o volume específico para 

cada par de primer e água ultrapura GIBCO® suficiente para um volume final de 

12,5 L por reação. Os parâmetros de ciclagem termal foram feitos de acordo 
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com as instruções do fabricante (Applied Biosystems 7500). Foram avaliadas 

as expressões dos genes que diferenciam a polarização fenotípica dos 

macrófagos M1 [iNOS (Left CAG GAA CCT ACC AGC TCA CTC T e Right ATG 

TGC TGA AAC ATT TCC TGT G) e IL1β (Left TGG GAT CCT CTC CAG CCA 

AGC TT e Right TCA GGA CAG CCC AGG TCA AAG G)] e M2 [PPARγ (Left 

TGA TCG CAC TTT GGT ATT CTT G e Right CTT TGA CAT CAA GCC CTT 

TAC C) e MRC1 (Left TTT GCA AGC TTG TAG GAA GGA e Right CCA ATC 

CAC AGC TCA TCA TTT)] e a expressão de galectinas-3 (Left GAG AGT GGC 

AAA CCA TTC AAA e Right ACT GCA GTA GGT GAG CAT CGT)]. As 

eficiências para cada par de primer foram calculadas de acordo com a equação 

E = 10 [-1/slope], onde o valor do slope foi obtido pelo software do equipamento 

após a análise da curva padrão. Cada amostra foi testada em duplicata e todas 

as quantificações foram normalizadas em relação a três controles endógenos 

[HPRT (Left AGG CCA GAC TTT GTT GGA TTT e Right GGC TTT GTA TTT 

GGC TTT TCC), RPLP13a (Left TCA CTG GTA ACG TCT CCA TCC e Right 

ACG CTT CTC AAA GCG ATT GTA) e β-actina (Left AGA AAA TCT GGC ACC 

ACA CC e Right AGA GGC GTA CAG GGA TAG CA)]. A expressão relativa foi 

calculada pelo método de comparação dos valores de CT (limiar de detecção), 

através do modelo matemático descrito por Pfaffl (2001). Todas as 

comparações foram feitas com o grupo macrófagos sem polarização e tratados 

com meio de cultura.DAP  
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4.13 IMUNOFLUORESCÊNCIA  

 

 

Para análise da morfologia dos macrófagos derivados da medula óssea foi 

utilizada a metodologia de imunofluorescência em lamínula circular e marcação 

com faloidina (Life Technologies®) para visualizar as fibras de actina e DAPI 

(Sigma Aldrich®) como marcador nuclear. Foram plaqueadas 1x104 células em 

cada lamínula circular e cultivadas com meio RPMI 1640 da Sigma Aldrich®, 

pH 7,2, suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB), 25mM de HEPES 

(ácido N-2-hidroxietilpiperazina-N-2-etanosulfonico) e Bicarbonato de Sódio 

25mM. As culturas foram incubadas em estufa a 37°C, em atmosfera úmida de 

ar e 5% de CO2. Após 24h do plaqueamento foram tratados com 1μg/mL de 

LPS (Sigma Aldrich®) e 50ng/mL de IFNγ (R&D System®) para polarização M1 

ou 50ng/mL de IL-4 (R&D System®) para polarização M2. Os tratamentos com 

o inibidor funcional de galectinas, Davanat™, foram iniciados após 24h de 

polarização. O meio de cultura contendo os estímulos de polarização foi 

trocado e substituído pelo mesmo meio de cultura, porém com concentrações 

diferentes do inibidor Davanat™. Foram utilizadas três concentrações 

diferentes do inibidor 4μg/mL, 20μg/mL e 100μg/mL. Após 24h de tratamento, 

as lamínulas foram incubadas com faloidina e DAPI por 15 minutos a 

temperatura ambiente e posteriormente montadas em lâminas de vidro com 

glicerol:PBS e vedadas com esmalte. As lamínulas foram observadas em 

microscópio de fluorescência Nikon Eclipse E600, câmera digital DXM1200F. 
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4.14 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

A análise estatística foi realizada com o auxílio do software GraphPad 

Prism versão 4.0 para o Windows, GraphPad Software, San Diego California 

USA. Os dados foram comparados e analisados com o auxílio de testes 

paramétricos (One-way ANOVA/Bonferroni e Two-way ANOVA). Foram 

consideradas como estatisticamente significantes as comparações cujo valor 

de p foi menor que 0,05 (p < 0,05). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 CAMUNDONGOS INOCULADOS COM CÉLULAS DE MELANOMA 

MURINO TM1M: 

 

5.1.1 ANIMAIS WILD-TYPE (WT) TRATADOS DIARIAMENTE COM 

INIBIDOR DE GALECTINAS (DAVANAT™) 

 

 

Para avaliar o papel das galectinas no crescimento tumoral de melanomas 

murinos utilizamos o inibidor funcional de galectinas Davanat™ (GM-CT-01), 

um polímero de polissacarídeos linear derivado de galactomananas, composto 

por manose e galactose. Estudos estruturais mostraram que Davanat™ se liga 

a múltiplos sítios tanto nas moléculas de gal-1 quanto nas de gal-3, incluindo os 

domínios de reconhecimento a carboidratos e de dimerização, no entanto, 

apresenta maior afinidade por gal-1. Devido ao seu alto peso molecular, 

Davanat™ se liga primariamente às galectinas extracelulares (Miller et. al. 

2009). 

Nesses experimentos com Davanat™ administrado diariamente foram 

realizados 3 experimentos independentes sendo o experimento representativo 

mostrado na Figura 4. Foram utilizados 8 camundongos wild-type (WT) 

divididos em 2 grupos de tratamento. Grupo controle (n=4), tratados 

intraperitonealmente (i.p.) com PBS diariamente e grupo Davanat (n=4), 

tratados i.p. com 30mg/kg de Davanat diariamente. 
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Nesses ensaios foi possível observar diferenças, estatisticamente 

significativas, no crescimento tumoral entre os animais estudados. Onde o 

crescimento tumoral foi maior no grupo PBS em comparação ao grupo inibidor 

de galectinas (Figura 4a). Os tumores desses animais foram processados para 

análise histológica e proteica. Dessas análises podemos observar um aumento 

de IL-6 (Figura 4b) e VEGF (Figura 4e) nos tumores dos animais os quais as 

galectinas foram inibidas quando comparados com os animais do grupo 

controle, respectivamente por multiplex de citocinas e Elisa. No entanto, não 

observamos diferença estatisticamente significativa na comparação de 

porcentagem de áreas necróticas e porcentagem de áreas vascularizadas 

(Figura 4c-d).  
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Esses resultados de aumento de IL-6 e VEGF nos tumores dos 

camundongos tratados com Davanat podem ser relacionados ao grande 

volume tumoral no final do experimento (próximo a 3,0 cm3). Dessa forma, 

refizemos o experimento interrompendo-o quando o tumor atingiu 1,5 cm3 de 

volume (Figura 5). O comportamento frente ao tratamento com o inibidor de 

galectinas (Davanat™) foi o mesmo. Os animais tratados com o inibidor 

apresentaram menor crescimento tumoral em comparação com o grupo 

controle, confirmando os dados obtidos anteriormente (Figura 4). Contudo, não 

encontramos diferenças estatisticamente significativas entre porcentagem de 

Figura 4. Crescimento tumoral frente ao tratamento diário com inibidor de galectinas, 
Davanat™, em camundongos wild-type (WT) inoculados com células de melanoma murino 
TM1M. a. Curva de crescimento tumoral, curva azul, grupo controle (n=4), PBS i.p. todos os 
dias, curva verde, grupo inibidor (n=4), 30mg/kg de Davanat™ i.p. todos os dias. b. Gráfico 
representativo da quantidade de citocinas/proteínas totais dos tumores estudados, por multiplex 
de citocinas. c. Gráfico representativo da quantificação de VEGF nos tumores estudados, por 
Elisa. d. Fotomicrografias representativas dos tumores analisados. e. Gráficos representativos 
da porcentagem de área necrótica e de área vascularizada, por coloração hematoxilina-eosina. 
Quantificação de 20 campos independentes de cada tumor feita pelo programa Image J. 
Experimento representativo de 3 experimentos independentes. 
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áreas necróticas, porcentagem de áreas vascularizadas e na quantidade de 

VEGF tumoral (Figura 5). 
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5.1.2 ANIMAIS KNOCKOUT PARA MYD88 (MYD88KO) TRATADOS 

DIARIAMENTE COM INIBIDOR DE GALECTINAS (DAVANAT™)  

 

 

MyD88 é uma proteína adaptadora que participa da sinalização de todos 

os receptores toll-like (TLRs), exceto TLR3. Essa proteína desencadeia uma 

cascata de eventos que resulta em regulação do metabolismo, organização do 

citoesqueleto, e sobrevivência celular. Alterações nessas sequências de 

eventos podem gerar respostas imunes inadequadas ou inapropriadas, e 

modificar o prognóstico de doenças, como o câncer. 

Figura 5. Crescimento tumoral frente ao tratamento diário com inibidor 
de galectinas, Davanat™, em camundongos wild-type (WT) inoculados 
com células de melanoma murino TM1M. a. Curva de crescimento tumoral. 
Curva preta: grupo controle (n=6), PBS i.p. todos os dias. Curva 
vermelha: grupo inibidor (n=7), 30mg/kg de Davanat™ i.p. todos os dias. 
b. Fotomicrografias representativas dos tumores analisados. c. Gráficos 
representativos da porcentagem de área necrótica e de área vascularizada, 
por coloração hematoxilina-eosina. Quantificação de 20 campos 
independentes de cada tumor feita pelo programa Image J. d. Gráfico 

representativo da quantificação de VEGF nos tumores estudados, por 
Elisa. Experimento representativo de 2 experimentos independentes. 
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Para avaliar o papel destes receptores no crescimento dos melanomas 

murinos e se as galectinas atuam no crescimento tumoral via TLRs, realizamos 

ensaios de crescimento tumoral em animais geneticamente deficientes da 

proteína MyD88. Observamos que os animais tratados com o inibidor de 

galectinas extracelular apresentam um crescimento tumoral superior ao grupo 

controle. Os tumores desses animais foram processados para análise 

histológica e proteica. Não observamos diferença estatisticamente significativa 

nas análises de porcentagem de áreas necróticas, áreas vascularizadas e 

quantidade de VEGF por Elisa (Figura 6). 
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Figura 6. Crescimento tumoral frente ao tratamento diário com inibidor de galectinas, 
Davanat™, em camundongos MyD88 knockout (MyD88KO) inoculados com células de 
melanoma murino TM1M. a. Curva de crescimento tumoral. Curva verde: grupo controle (n=6), 
PBS i.p. todos os dias. Curva azul: grupo inibidor (n=8), 30mg/kg de Davanat™ i.p. todos os 
dias. b. Fotomicrografias representativas dos tumores analisados. c. Gráficos representativos 
da porcentagem de área necrótica e de área vascularizada, por coloração hematoxilina-eosina. 
Quantificação de 20 campos independentes de cada tumor feita pelo programa Image J. d. 
Gráfico representativo da quantificação de VEGF nos tumores estudados, por Elisa. 
Experimento representativo de 2 experimentos independentes. 
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5.1.3 ANIMAIS WILD-TYPE (WT) TRATADOS DIARIAMENTE COM 

INIBIDOR DE GALECTINAS (GR-MD-02)  

 

 

Utilizamos um segundo inibidor funcional de galectinas, GR-MD-02, um 

polímero de polissacarídeos galactoarabino-rhamnogalacturonan composto 

predominantemente de ácido galacturônico, galactose, arabinose, rhamnose e 

alguns açúcares. Estudos estruturais mostraram que GR-MD-02 também se 

liga a gal-1 e gal-3, apresentando alta afinidade por gal-3. Assim como o 

Davanat™, GR-MD-02 se liga às galectinas extracelulares (Miller et. al. 2009). 

Nesses experimentos com GR-MD-02 administrado diariamente foram 

realizados 2 experimentos independentes sendo o experimento representativo 

mostrado na Figura 7. Foram utilizados 10 camundongos wild-type (WT) 

divididos em 2 grupos de tratamento. Grupo controle (n=5), tratados 

intraperitonealmente (i.p.) com PBS diariamente e grupo GR-MD-02 (n=5), 

tratados i.p. com 30mg/kg de GR-MD-02 diariamente. 

Ao utilizarmos esse segundo inibidor funcional de galectinas não 

encontramos diferenças de crescimento tumoral entre os animais estudados. 

Os tumores desses animais foram processados para análise histológica e não 

observamos diferença significativa na comparação de áreas necróticas e áreas 

vascularizadas nos grupos estudados (Figura 7). 
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Figura 7. Crescimento tumoral frente ao tratamento diário com inibidor de galectinas, GR-
MD-02, em camundongos wild-type (WT) inoculados com células de melanoma murino TM1M. 
a. Curva de crescimento tumoral. Curva azul: grupo controle (n=5), PBS i.p. todos os dias. 
Curva verde: grupo inibidor (n=5), 30mg/kg de GR-MD-02 i.p. todos os dias. b. 
Fotomicrografias representativas dos tumores analisados. c. Gráficos representativos da 
porcentagem de área necrótica e de área vascularizada, por coloração hematoxilina-eosina. 
Quantificação de 20 campos independentes de cada tumor feita pelo programa Image J. 
Experimento representativo de 2 experimentos independentes. 
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5.1.4 ANIMAIS KNOCKOUT PARA MYD88 (MYD88KO) TRATADOS 

DIARIAMENTE COM INIBIDOR DE GALECTINAS (GR-MD-02)  

 

 

Para avaliar o envolvimento das galectinas no crescimento tumoral via 

TLRs, realizamos ensaios de crescimento tumoral em animais geneticamente 

deficientes da proteína MyD88 submetidos ao tratamento com o inibidor 

funcional de galectinas GR-MD-02. Quando avaliamos o crescimento tumoral 

nos camundongos MyD88KO tratados com GR-MD-02 não observamos 

diferenças de crescimento tumoral quando comparados com o grupo controle 

(Figura 8a). Os tumores desses animais foram processados para análise 

histológica. Não observamos diferença estatisticamente significativa nas 

análises de porcentagem de áreas necróticas e áreas vascularizadas (Figura 

8b-c). 
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Figura 8. Crescimento tumoral frente ao tratamento diário com inibidor de galectinas, GR-
MD-02, em camundongos MyD88 knockout (MyD88KO) inoculados com células de melanoma 
murino TM1M. a. Curva de crescimento tumoral. Curva vermelha: grupo controle (n=4), PBS 
i.p. todos os dias. Curva preta: grupo inibidor (n=5), 30mg/kg de GR-MD-02 i.p. todos os dias. 
b. Fotomicrografias representativas dos tumores analisados. c. Gráficos representativos da 
porcentagem de área necrótica e de área vascularizada, por coloração hematoxilina-eosina. 
Quantificação de 20 campos independentes de cada tumor feita pelo programa Image J. 
Experimento representativo de 2 experimentos independentes. 
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5.2 CAMUNDONGOS INOCULADOS COM CÉLULAS DE MELANOMA 

MURINO B16F10: 

 

5.2.1 ANIMAIS WILD-TYPE (WT) TRATADOS DIARIAMENTE COM 

INIBIDOR DE GALECTINAS (DAVANAT™)  

 

 

Com o intuito de mostrar que os resultados encontrados com o tratamento 

com os inibidores funcionais de galectinas não são exclusivos da linhagem 

celular inoculada, repetimos os ensaios anteriores inoculando outra linhagem 

celular de melanoma murino a B16F10 e realizamos o mesmo esquema 

terapêutico com os inibidores funcionais de galectinas (Figura 9). 

Ao analisarmos o gráfico de crescimento tumoral dos camundongos wild-

type (WT) não observamos diferença estatisticamente significativa entre o 

grupo controle e o grupo tratado com o inibidor Davanat™ (Figura 9a). Os 

tumores desses animais foram processados para análise histológica. Não 

observamos diferença estatisticamente significativa nas análises de 

porcentagem de áreas necróticas e áreas vascularizadas (Figura 9b-c). 
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Figura 9. Crescimento tumoral frente ao tratamento diário com inibidor de 
galectinas, Davanat™, em camundongos wild-type (WT) inoculados com células de 
melanoma murino B16F10. Curva de crescimento tumoral. Curva preta: grupo controle 
(n=3), PBS i.p. todos os dias. Curva laranja: grupo inibidor (n=3), 30mg/kg de 
Davanat™ i.p. todos os dias. Representação de 1 experimento independente. 
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5.2.2 ANIMAIS KNOCKOUT PARA MYD88 (MYD88KO) TRATADOS 

DIARIAMENTE COM INIBIDOR DE GALECTINAS (DAVANAT™)  

 

 

Para avaliar o envolvimento das galectinas no crescimento tumoral via 

TLRs, realizamos ensaios de crescimento tumoral em animais geneticamente 

deficientes da proteína MyD88 submetidos ao tratamento com o inibidor 

funcional de galectinas Davanat™. Quando estudamos o crescimento tumoral 

em camundongos MyD88KO inoculados com a linhagem celular B16F10 e 

tratados com Davanat™ não observamos diferença estatisticamente 

significativa entre o crescimento tumoral dos animais tratados em comparação 

com o grupo controle. No entanto podemos perceber uma tendência de maior 

crescimento tumoral no grupo tratado com o inibidor Davanat™ em 

comparação ao grupo controle (Figura 10a), da mesma forma que observamos 

nos camundongos MyD88KO inoculados com a linhagem celular TM1M e 

tratados com o mesmo inibidor (Figura 6a). Os tumores desses animais foram 

processados para análise histológica. Não observamos diferença 

estatisticamente significativa nas análises de porcentagem de áreas necróticas 

e áreas vascularizadas (Figura 10b-c). 
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Figura 10. Crescimento tumoral frente ao tratamento diário com inibidor de galectinas, Davanat™, em 
camundongos MyD88 knockout (MyD88KO) inoculados com células de melanoma murino B16F10. Curva de 
crescimento tumoral. Curva azul: grupo controle (n=3), PBS i.p. todos os dias. Curva verde: grupo inibidor 
(n=5), 30mg/kg de Davanat™ i.p. todos os dias. Representação de 1 experimento independente. 
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5.2.3 ANIMAIS WILD-TYPE (WT) TRATADOS DIARIAMENTE COM 

INIBIDOR DE GALECTINAS (GR-MD-02)  

 

 

Utilizamos o segundo inibidor funcional de galectinas, GR-MD-02, nos 

camundongos WT inoculados com a linhagem celular B16F10. Nesses 

experimentos com o GR-MD-02 administrado diariamente não encontramos 

diferenças de crescimento tumoral entre os animais estudados (Figura 11a), 

assim como observados nos tumores inoculados com TM1M e tratados com 

esse mesmo inibidor funcional de galectinas (Figura 7). Os tumores desses 

animais foram processados para análise histológica. Não observamos 

diferença estatisticamente significativa nas análises de porcentagem de áreas 

necróticas e áreas vascularizadas (Figura 11b-c). 
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Figura 11. Crescimento tumoral frente ao tratamento diário com inibidor de galectinas, GR-
MD-02, em camundongos wild-type (WT) inoculados com células de melanoma murino 
B16F10. Curva de crescimento tumoral. Curva preta: grupo controle (n=3), PBS i.p. todos 
os dias. Curva roxa: grupo inibidor (n=3), 30mg/kg de GR-MD-02 i.p. todos os dias. 
Representação de 1 experimento independente. 
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5.2.4 ANIMAIS KNOCKOUT PARA MYD88 (MYD88KO) TRATADOS 

DIARIAMENTE COM INIBIDOR DE GALECTINAS (GR-MD-02)  

 

 

Para avaliar o envolvimento das galectinas no crescimento tumoral via 

TLRs, realizamos ensaios de crescimento tumoral em animais geneticamente 

deficientes da proteína MyD88 submetidos ao tratamento com o inibidor 

funcional de galectinas GR-MD-02. O mesmo comportamento observado 

quando tratamos diariamente com o inibidor GR-MD-02 os camundongos 

MyD88KO inoculados com TM1M (Figura 8) foi encontrado nos camundongos 

da mesma linhagem e tratamento, porém inoculados com B16F10 (Figura 12a). 

Uma vez que não observamos diferenças de crescimento tumoral quando 

comparados com o grupo controle. Os tumores desses animais foram 

processados para análise histológica. Não observamos diferença 

estatisticamente significativa nas análises de porcentagem de áreas necróticas 

e áreas vascularizadas (Figura 12b-c). 
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Figura 12. Crescimento tumoral frente ao tratamento diário com inibidor de galectinas, GR-MD-
02, em camundongos MyD88 knockout (MyD88KO) inoculados com células de melanoma 
murino B16F10. Curva de crescimento tumoral. Curva azul: grupo controle (n=3), PBS i.p. 
todos os dias. Curva vermelha: grupo inibidor (n=4), 30mg/kg de GR-MD-02 i.p. todos os dias. 
Representação de 1 experimento independente. 
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5.2.5 CAMUNDONGOS BALB/C NUDE TRATADOS DIARIAMENTE COM 

OS INIBIDORES DE GALECTINAS (DAVANAT™ E GR-MD-02)  

 

 

Para avaliar o envolvimento do sistema imune adaptativo na resposta ao 

crecimento tumoral frente ao tratamento com os inibidores funcionais de 

galectinas foram utilizados 28 camundongos (Mus musculus) fêmeas da 

linhagem Balb/c nude. Os animais foram divididos em três grupos de acordo 

com o tratamento utilizado [controle (n=11) , Davanat™ i.p. 30mg/kg (n=11) e 

GR-MD-02 i.p. 30mg/kg (n=6)]. 

No ensaio com o inibidor funcional Davanat não observamos diferenças de 

crescimento tumoral quando comparados com o grupo controle (Figura 13a). 

Os tumores desses animais foram processados para análise histológica. Não 

observamos diferença estatisticamente significativa nas análises de 

porcentagem de áreas necróticas e áreas vascularizadas (Figura 13b). 

Comportamento semelhante encontrado no tratamento com GR-MD-02 onde 

não  encontramos diferenças no crescimento tumoral entre os camundongos 

Balb/c nude tratados com GR-MD-02 quando comparados com os 

camundongos tratados com PBS (Figura 14a). Não observamos diferença 

estatisticamente significativa nas análises de porcentagem de áreas necróticas 

e áreas vascularizadas (Figura 14b). 
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Figura 13. Análise do crescimento tumoral em camundongos fêmeas Balb/c nude frente ao 
tratamento diário com PBS e Davanat™. Os animais foram inoculados subcutaneamente com 
2x105 células de melanoma murino B16F10 e submetidos aos diferentes tratamentos.  . a. 
Gráfico de crescimento tumoral. Linha preta, grupo controle (n=11, camundongos tratados 
com PBS todos os dias). Linha vermelha, grupo inibidor de gal-3 (n=11, camundongos 
tratados i.p. com 30mg/kg de Davanat™ todos os dias). b. Gráficos representativos da 
porcentagem de área necrótica e de área vascularizada, por coloração hematoxilina-eosina. 
Quantificação de 20 campos independentes de cada tumor feita pelo programa Image J. 
Representação de 1 experimento independente. 
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Figura 14. Análise do crescimento tumoral em camundongos fêmeas Balb/c nude frente ao 
tratamento metronômico com PBS e os inibidores de gal-3 extracelular Davanat™e GR-MD-02. 
Os animais foram inoculados subcutaneamente com 2x105 células de melanoma murino 
B16F10 e submetidos aos diferentes tratamentos. Linha preta, grupo controle (n=11, 
camundongos tratados com PBS todos os dias). Linha vermelha, grupo inibidor de gal-3 
(n=11, camundongos tratados i.p. com 30mg/kg de Davanat™ todos os dias). Linha verde, 
grupo inibidor de gal-3 (n=6, camundongos tratados i.p. com 30mg/kg de GR-MD-02  todos os 
dias). Representação de 1 experimento independente. 
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5.3 CAMUNDONGOS INOCULADOS COM CÉLULAS DE MELANOMA 

MURINO TM1M: 

 

5.3.1 ANIMAIS WILD-TYPE (WT) E KNOCKOUT PARA GALECTINAS-1 

(GAL-1KO) TRATADOS DIARIAMENTE COM INIBIDOR DE GALECTINAS 

(DAVANAT™)  

 

 

Nos resultados anteriores, observamos que o tratamento com Davanat 

mostrou diminuição do crescimento tumoral nos camundongos inoculados com 

a linhagem celular de melanoma murino TM1M (Figuras 5 e 6). Comportamento 

não observado quando os tratamos com o inibidor GR-MD-02 (Figura 7). Uma 

vez que o inibidor Davanat™ apresenta um maior afinidade por gal-1 e o GR-

MD-02 por gal-3, partimos para investigar se o comportamento que vemos no 

tratamento com Davanat™ seria em decorrencia da inibição de gal-1 ou gal-3 

no microambiente tumoral estudo. 

Dessa forma, realizamos um experimento com camundongos gal-1KO, 

inoculados com a linhagem celular de melanoma murino, TM1M, e tratamento 

com Davanat™ diariamente. 

Podemos observar que não houve diferença estatisticamente significativa 

no crescimento tumoral entre o grupo controle e o grupo tratado com o inibidor 

de galectinas (Figura 15). Não observamos diferença estatisticamente 

significativa nas análises de porcentagem de áreas necróticas e áreas 
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vascularizadas (Figura 15b-c).Mostrando que realmente o inibidor Davanat 

inibe preferencialmente gal1.  

 

 
 
 
 
 
 

Figura 15. Crescimento tumoral frente ao tratamento diário com inibidor de galectinas, 
Davanat™, em camundongos WT e gal1 KO, inoculados com células de melanoma murino 
TM1M. Curva de crescimento tumoral. Curva verde: animais WT, grupo controle (n=3), PBS 
i.p. todos os dias. Curva preta: animais WT (n=3), grupo inibidor, 30mg/kg de Davanat™ i.p. 
todos os dias.  Curva azul: animais gal1 KO, grupo controle (n=3), PBS i.p. todos os dias. 
Curva vermelha: animais gal1KO, grupo inibidor (n=3), 30mg/kg de Davanat™ i.p. todos os 

dias. Representação de 1 experimento independente. 
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5.4 CULTURA DE MACRÓFAGOS DERIVADOS DA MEDULA ÓSSEA 

DE CAMUNDONGOS WILD-TYPE (WT), KNOCKOUT PARA GALECTINAS-3 

(GAL3-KO) E KNOCKOUT PARA MYD88 (MYD88KO): 

 

 

A fim de avaliar o possível papel das galectinas e dos receptores toll-like 

nos macrófagos presentes no microambiente tumoral e sua participação na 

produção de VEGF e na ativação desses macrófagos, realizamos experimentos 

de cultura de macrófagos derivados da medula óssea de camundongos WT, 

gal-3KO e MyD88KO. Nesses ensaios, induzimos a polarização dos 

macrófagos para um perfil M1 ou M2 com o tratamento com LPS e IFNγ ou IL-

4, respectivamente, além de submetê-los ao tratamento com o inibidor 

funcional de galectinas, Davanat. Ao final do ensaio, coletamos o sobrenadante 

da cultura e analisamos por Elisa a produção de VEGF e após extração de 

RNA avaliamos a expressão de genes envolvidos na polarização de 

macrófagos M1 (iNOS e IL1β) e M2 (MRC1 e PPARγ). 

Para iniciar os ensaios é necessário realizar a fenotipagem das células 

aderidas para demonstrar que o protocolo de diferenciação de macrófagos 

derivados da medula óssea foi suficiente para termos macrófagos aderidos nas 

placas de cultura celular. Dessa forma, fizemos marcação para CD11b e F4/80 

e avaliamos a porcentagem de células duplo-positivas por citometria de fluxo. 

Os resultados a seguir mostram a fenotipagem das células aderentes na 

cultura onde obtivemos uma diferenciação para macrófagos entre 89 e 94% 

(Figuras 16, 17 e 18). 



 

63 

 

Assim, continuamos os ensaios de polarização M1 e M2 e tratamento com 

o inibidor funcional de galectinas. 

 
Figura 16. Gráfico de diferenciação dos progenitores hematopoiéticos extraídos da medula 
óssea de camundongos wild-type, análise por citometria de fluxo. a. Dot plot mostrando a 
população de células que analisadas. b. Histograma mostrando a fluorescência do anticorpo 
CD11b conjugado com FITC (canal BL1-A). Curva roxa: amostras duplamente marcadas com 
os controles de isotipo dos anticorpos CD11b e F4/80. Curva vermelha: amostras duplamente 
marcadas com os anticorpos CD11b e F4/80. Em relação à marcação com CD11b obtivemos 
90,798% de positividade. c. Histograma mostrando a fluorescência do anticorpo F4/80 
conjugado com PE (canal BL2-A). Curva roxa: amostras duplamente marcadas com os 
controles de isotipo dos anticorpos CD11b e F4/80. Curva vermelha: amostras duplamente 
marcadas com os anticorpos CD11b e F4/80. Em relação à marcação com F4/80 obtivemos 
90,808% de positividade. d. Density plot mostrando a população marcada com o anticorpo anti-
CD11b conjugado com FITC (canal BL1-A) e a população marcada com o anticorpo anti-F4/80 
conjugado com PE (canal BL2-A). O quadrante R5 evidencia a população de células duplo 
positivas para CD11b e F4/80, a qual equivale a 89,848% da população total. 
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Figura 17. Gráfico de diferenciação dos progenitores hematopoiéticos extraídos da medula 
óssea de camundongos gal-3KO, análise por citometria de fluxo. a. Dot plot mostrando a 
população de células que será analisada. b. Histograma mostrando a fluorescência do 
anticorpo CD11b conjugado com FITC (canal BL1-A). Curva roxa: amostras duplamente 
marcadas com os controles de isotipo dos anticorpos CD11b e F4/80. Curva vermelha: 
amostras duplamente marcadas com os anticorpos CD11b e F4/80. Em relação à marcação 
com CD11b obtivemos 94,400% de positividade. c. Histograma mostrando a fluorescência do 
anticorpo F4/80 conjugado com PE (canal BL2-A). Curva roxa: amostras duplamente 
marcadas com os controles de isotipo dos anticorpos CD11b e F4/80. Curva vermelha: 
amostras duplamente marcadas com os anticorpos CD11b e F4/80. Em relação à marcação 
com F4/80 obtivemos 94,470% de positividade. d. Density plot mostrando a população 
marcada com o anticorpo anti-CD11b conjugado com FITC (canal BL1-A) e a população 
marcada com o anticorpo anti-F4/80 conjugado com PE (canal BL2-A). O quadrante R5 
evidencia a população de células duplo positivas para CD11b e F4/80, a qual equivale a 
93,720% da população total. 
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Figura 18. Gráfico de diferenciação dos progenitores hematopoiéticos extraídos da medula 
óssea de camundongos MyD88KO, análise por citometria de fluxo. a. Dot plot mostrando a 
população de células que será analisada. b. Histograma mostrando a fluorescência do 
anticorpo CD11b conjugado com FITC (canal BL1-A). Curva roxa: amostras duplamente 
marcadas com os controles de isotipo dos anticorpos CD11b e F4/80. Curva vermelha: 
amostras duplamente marcadas com os anticorpos CD11b e F4/80. Em relação à marcação 
com CD11b obtivemos 95,580% de positividade. c. Histograma mostrando a fluorescência do 
anticorpo F4/80 conjugado com PE (canal BL2-A). Curva roxa: amostras duplamente 
marcadas com os controles de isotipo dos anticorpos CD11b e F4/80. Curva vermelha: 
amostras duplamente marcadas com os anticorpos CD11b e F4/80. Em relação à marcação 
com F4/80 obtivemos 94,280% de positividade. d. Density plot mostrando a população 
marcada com o anticorpo anti-CD11b conjugado com FITC (canal BL1-A) e a população 
marcada com o anticorpo anti-F4/80 conjugado com PE (canal BL2-A). O quadrante R5 
evidencia a população de células duplo positivas para CD11b e F4/80, a qual equivale a 
94,170% da população total. 
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5.4.1 PCR QUANTITATIVA EM TEMPO REAL DE MACRÓFAGOS 

DERIVADOS DA MEDULA ÓSSEA DE CAMUNDONGOS WILD-TYPE (WT): 

 

 

Após polarização dos macrófagos e tratamento com o inibidor de 

galectinas, analisamos por PCR quantitativa em tempo real genes expressos 

em macrófagos de polarização M1 (iNOS e IL-1β) e M2 (MRC1 e PPARγ) 

(figuras 19 a 22) e galectina-3 (figura 18). 

As figuras 19 e 20 representam a expressão relativa dos genes MRC1 

(receptor de manose) e de PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptor 

gamma) frequentemente mais expressos em macrófagos de polarização M2.  

 

 

Figura 19. Gráfico de expressão gênica relativa do gene MRC1 (receptor de manose) em 
macrófagos derivados da medula óssea de camundongos wild-type (WT), análise por PCR 
quantitativa em tempo real. Linha vermelha: expressão relativa do grupo controle macrófagos 
sem polarização e tratados com meio de cultura. 
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Figura 20. Gráfico de expressão gênica relativa do gene PPARγ (peroxisome proliferator-
activated receptor gamma) em macrófagos derivados da medula óssea de camundongos wild-
type (WT), análise por PCR quantitativa em tempo real. Linha vermelha: expressão relativa do 
grupo controle macrófagos sem polarização e tratados com meio de cultura. 

 

Como esperado a expressão de MRC1 e PPARγ nos macrófagos 

polarizados para M1 (barras verdes) é inferior aos macrófagos sem estímulo de 

polarização (barras cinzas e linha vermelha) e inferior aos macrófagos 

polarizados para M2 (barras azuis). O tratamento com o inibidor funcional de 

galectinas Davanat não alterou a expressão de MRC1 nos macrófagos 

polarizados para M1 (comparação entre as barras verdes). Comportamento 

diferente foi encontrado nos macrófagos polarizados para M2 (barras azuis). 

Quando comparado com o grupo controle de macrófagos não polarizados e 

não tratados, os macrófagos polarizados para M2 e não tratados apresentaram 

maior expressão relativa do gene MRC1. No entanto, ao serem tratados com 
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Davanat, a expressão de MRC1 nos macrófagos polarizados para M2 foi 

inferior ao seu grupo controle. 

Com essas análises mostramos que o tratamento com Davanat diminui a 

expressão do receptor de manose e de PPARγ nos macrófagos com estímulo 

de polarização M2. Mostrando que ao inibir as galectinas extracelulares 

alteramos a polarização dos macrófagos M2. 

As figuras 21 e 22 representam a expressão relativa dos genes iNOS (nitric 

oxide synthase) e de IL1β (interleukin-1 beta) frequentemente mais expressos 

em macrófagos de polarização M1.  

 

 

Figura 21. Gráfico de expressão gênica relativa do gene iNOS (nitric oxide synthase) em 
macrófagos derivados da medula óssea de camundongos wild-type (WT), análise por PCR 
quantitativa em tempo real. Linha vermelha: expressão relativa do grupo controle macrófagos 
sem polarização e tratados com meio de cultura. 
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Figura 22. Gráfico de expressão gênica relativa do gene IL1β (interleukin-1 beta) em 
macrófagos derivados da medula óssea de camundongos wild-type (WT), análise por PCR 
quantitativa em tempo real. Linha vermelha: expressão relativa do grupo controle macrófagos 
sem polarização e tratados com meio de cultura. 

 

Como esperado a expressão de iNOS nos macrófagos polarizados para 

M1 (barras verdes) foi superior à expressão desse gene nos macrófagos sem 

estímulo de polarização (barras cinzas e linha vermelha) e superior aos 

macrófagos polarizados para M2 (barras azuis). O tratamento com o inibidor 

funcional de galectinas Davanat não alterou a expressão de iNOS nos 

macrófagos polarizados para M1 (comparação entre as barras verdes). 

Comportamento semelhante foi encontrado nos macrófagos polarizados para 

M2 (barras azuis). Assim, observamos que o tratamento com Davanat não 

altera a expressão iNOS nos macrófagos com estímulo de polarização M1. 

Mostrando que ao inibir as galectinas extracelulares mantemos a polarização 

dos macrófagos M1. 
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Entretanto, a expressão de IL1β foi controversa; uma vez que essa 

interleucina é considerada um marcador de polarização M1 não deveria ser 

expressa em macrófagos do tipo M2. No entanto, não foi possível observar 

esse comportamento padrão no gráfico da figura 17, onde vemos a expressão 

de IL1β nos macrófagos polarizados para M2 e não tratados com Davanat 

(barra azul claro). Esse não foi um bom marcador para esse tipo de análise. 

Essa expressão de IL1β pode estar sendo influenciada por outra via de 

sinalização não estudada nesse experimento. 

Analisamos também a expressão de galectinas-3 nos macrófagos 

derivados da medula óssea dos camundongos WT, polarizados ou não para 

M1 e M2 e tratados com Davanat. Podemos observar que os macrófagos 

polarizados para M1 apresentam uma maior expressão de gal-3 quando 

comparados com os macrófagos sem estímulo de polarização e não tratados 

(Figura 23, linha vermelha) e também em comparação com os sem estimulo de 

polarização e tratados com as diferentes concentrações de Davanat. Os 

macrófagos polarizados para M1 apresentam uma maior expressão de gal-3 

em comparação com os macrófagos polarizados para M2. Já os macrófagos 

polarizados para M2 apresentam uma maior expressão de gal-3 quando não 

tratados com Davanat em comparação com os macrófagos tratados com 

Davanat (Figura 23). 
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Figura 23. Gráfico de expressão gênica relativa do gene Gal-3 (galectinas-3) em macrófagos 
derivados da medula óssea de camundongos wild-type (WT), análise por PCR quantitativa em 
tempo real. Linha vermelha: expressão relativa do grupo controle macrófagos sem polarização 
e tratados com meio de cultura. 

 

 

5.4.2 MORFOLOGIA DOS MACRÓFAGOS DERIVADOS DA MEDULA 

ÓSSEA 

 

 

Os macrófagos derivados da medula óssea dos camundongos WT, gal3KO 

e MyD88KO foram plaqueados em lamínula e após 24h em presença de 

estímulos de polarização M1 e M2 e 24h de tratamento com Davanat foram 

incubados com faloidina e DAPI, no intuito de visualizar as fibras de actina e o 

núcleo, respectivamente. Mostrando, dessa forma, a morfologia dessas células 

em cultura celular. 
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Nas figuras 24, 25 e 26 podemos observar a morfologia dos macrófagos 

derivados da medula. Os macrófagos sem estímulo de polarização são 

menores que os macrófagos polarizados para M1. Não vemos diferenças no 

tamanho celular dos macrófagos não polarizados ou polarizados para M1 

quando tratados com Davanat, independente da concentração (Figura 24 e 25). 

No entanto, nos macrófagos polarizados para M2 vemos as células mais 

espraiadas quando tratamos com Davanat (Figura 26). 

 

Figura 24. Morfologia dos macrófagos sem estímulo de polarização (M0) após diferentes 
concentrações de tratamento com Davanat. Fotomicrografias dos macrófagos derivados da 
medula óssea de camundongos wild-type (WT) (coluna 1), knockout para galectina-3 (gal3KO) 
(coluna 2) e knockout para MyD88 (MyD88KO) (coluna 3) e tratados com zero (linha 1), 4 
µg/mL (linha 2), 20 µg/mL (linha 3) ou 100 µg/mL (linha 4) de Davanat, marcados com faloidina 
(vermelho) e DAPI (azul). Aumento de 20x. 



 

73 

 

 
 
Figura 25. Morfologia dos macrófagos com estímulo de polarização M1 após diferentes 
concentrações de tratamento com Davanat. Fotomicrografias dos macrófagos derivados da 
medula óssea de camundongos wild-type (WT) (coluna 1), knockout para galectina-3 (gal3KO) 
(coluna 2) e knockout para MyD88 (MyD88KO) (coluna 3) e tratados com zero (linha 1), 4 
µg/mL (linha 2), 20 µg/mL (linha 3) ou 100 µg/mL (linha 4) de Davanat, marcados com faloidina 
(vermelho) e DAPI (azul). Aumento de 20x. 
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Figura 26. Morfologia dos macrófagos com estímulo de polarização M2 após diferentes 
concentrações de tratamento com Davanat. Fotomicrografias dos macrófagos derivados da 
medula óssea de camundongos wild-type (WT) (coluna 1), knockout para galectina-3 (gal3KO) 
(coluna 2) e knockout para MyD88 (MyD88KO) (coluna 3) e tratados com zero (linha 1), 4 
µg/mL (linha 2), 20 µg/mL (linha 3) ou 100 µg/mL (linha 4) de Davanat, marcados com faloidina 
(vermelho) e DAPI (azul). Aumento de 20x. 
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5.4.3 ELISA PARA VEGF 

 

 

A fim de avaliar o papel dos macrófagos e das galectinas na produção de 

VEGF foi realizado o ensaio de Elisa com o sobrenadante da cultura celular 

dos macrófagos derivados da medula óssea dos camundongos WT, gal3KO e 

MyD88KO. Nas figuras 27, 28 e 29 podemos observar a quantidade de VEGF 

produzida pelos macrófagos sem estímulo de polarização, polarizados para M1 

e polarizados para M2, respectivamente e submetidos ao tratamento com 

Davanat em concentrações de 4, 20 ou 100 µg/mL. 

 

 
Figura 27. Quantificação de VEGF por Elisa do sobrenadante da cultura celular dos 
macrófagos derivados da medula óssea dos camundongos wild-type (WT), knockout para gal-3 
(gal3KO) e knockout para MyD88 (MyD88KO) sem estímulo de polarização (M0), tratados com 
diferentes concentrações de Davanat (0, 4, 20, 100 µg/mL). 
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Ao observarmos a produção de VEGF pelos macrófagos derivados da 

medula óssea dos camundongos WT sem estímulo de polarização e frente ao 

tratamento com Davanat nas diferentes concentrações (Figura 27), vemos um 

aumento estatisticamente significativo na quantidade de VEGF no 

sobrenadante da cultura celular (Figura 27, barras branca e cinzas). Esse 

aumento na quantidade de VEGF é dose dependente nesses animais, uma vez 

que houve diferença estatisticamente significativa nas comparações entre 

controle (tratamento com PBS) e os tratamentos com 4 e 20µg/mL e ao 

comparar os tratamentos de 4 e 20µg/mL. 

Comportamento não observado nos macrófagos derivados da medula 

óssea dos camundongos gal3KO sem estímulo de polarização (Figura 27, 

barras verdes). Não há diferença na quantidade de VEGF no sobrenadante 

dessa cultura celular independente do tratamento com Davanat. 

No entanto, entre os macrófagos derivados da medula óssea dos 

camundongos MyD88KO sem estímulo de polarização (Figura 27, barras azuis) 

observamos uma diminuição, estatisticamente significativa, de VEGF no 

sobrenadante somente na comparação do controle com o tratamento com 

Davanat na concentração de 100µg/mL. 

Não encontramos diferenças nas quantidades de VEGF no sobrenadante 

dos macrófagos sem polarização ao compararmos os macrófagos derivados da 

medula dos camundongos WT, gal3KO e MyD88KO (Figura 27). 

Após estímulo de polarização com LPS e IFNg, os macrófagos polarizados 

para M1 foram submetidos ao tratamento com Davanat em concentrações de 

4, 20 ou 100 µg/mL (Figura 28). 
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Figura 28. Quantificação de VEGF por Elisa do sobrenadante da cultura celular dos 

macrófagos derivados da medula óssea dos camundongos wild-type (WT), knockout para gal-3 

(gal3KO) e knockout para MyD88 (MyD88KO) polarizados para M1, tratados com diferentes 

concentrações de Davanat (0, 4, 20, 100 µg/mL). 

 

Nos macrófagos derivados da medula óssea dos camundongos WT 

polarizados para M1 observamos um aumento, estatisticamente significativo, 

na quantidade de VEGF no sobrenadante ao compararmos os tratamentos de 

20 e 100 µg/mL (Figura 28, barras cinzas). Nos macrófagos derivados da 

medula óssea dos camundongos gal3KO polarizados para M1 não observamos 

nenhuma diferença na quantidade de VEGF no sobrenadante entre os 

tratamentos realizados. No entanto, nos macrófagos derivados da medula 

óssea dos camundongos MyD88KO polarizados para M1 observamos um 

aumento na quantidade de VEGF no sobrenadante ao compararmos o controle 

com o tratamento de 2 µg/mL. 
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Ao compararmos a quantidade de VEGF no sobrenadante dos macrófagos 

WT, gal3KO e MyD88KO polarizados para M1 vemos um aumento, 

estatisticamente significativo, entre macrófagos WT tratados com 4 µg/mL e 

macrófago gal3KO tratados com a mesma concentração de Davanat. Esse 

mesmo aumento, estatisticamente significativo, foi observado na comparação 

entre macrófagos WT e macrófagos MyD88KO tratados com 4 µg/mL de 

Davanat (Figura 28). 

Nas culturas celulares dos macrófagos derivados da medula óssea e 

submetidos ao estímulo de polarização com IL-4 onde os macrófagos 

polarizados para M2 foram submetidos ao tratamento com Davanat em 

concentrações de 4, 20 ou 100 µg/mL não vemos diferenças nas quantidades 

de VEGF nos macrófagos WT (Figura 29, barras branca e cinzas) 

independentemente do tratamento com Davanat. Entre os macrófagos gal3KO 

também não encontramos diferenças na quantidade de VEGF no sobrenadante 

da cultura celular (Figura 29, barras verdes). Já entre os macrófagos MyD88KO 

encontramos um aumento, estatisticamente significativo, entre os macrófagos 

não tratados e os tratados com 4 ou 20 µg/mL (Figura 29, barras azuis). 

Ao compararmos a quantidade de VEGF no sobrenadante dos macrófagos 

WT, gal3KO e MyD88KO polarizados para M2 vemos um aumento, 

estatisticamente significativo, nas comparações macrófagos WT controle e 

gal3KO controle, WT 4 µg/mL e gal3KO 4 µg/mL, WT 100 µg/mL e gal3KO 100 

µg/mL, WT 20 µg/mL e MyD88KO 20 µg/mL, gal3KO 20 µg/mL e MyD88KO 20 

µg/mL. E observamos uma diminuição, estatisticamente significativa entre 

gal3KO 100 µg/mL e MyD88KO 100 µg/mL (Figura 29). 
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Figura 29. Quantificação de VEGF por Elisa do sobrenadante da cultura celular dos 

macrófagos derivados da medula óssea dos camundongos wild-type (WT), knockout para gal-3 
(gal3KO) e knockout para MyD88 (MyD88KO) polarizados para M2, tratados com diferentes 
concentrações de Davanat (0, 4, 20, 100 µg/mL). 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Dentro do complexo microambiente tumoral, as galectinas 1 e 3 surgem 

como moléculas importantes na sobrevivência das células tumorais, no 

aumento de angiogênese e na promoção de estados inflamatórios que 

permitem o crescimento tumoral, bem como na ativação do sistema imune 

(RADOSAVLJEVIC et al. 2012, MATHIEU et al. 2012, JIA et al. 2013). É 

interessante ressaltar que o gradiente de gal-3 extracelular pode induzir 

efetivamente a migração de macrófagos do tipo M2 para o microambiente 

tumoral (JIA et al. 2013). Tendo em vista a importância de gal-1 e -3, nosso 

foco nesse trabalho foi mostrar o papel funcional dessas galectinas no 

crescimento tumoral e na interação dessas com macrófagos.  

Avaliamos o papel da inibição de gal-1 e -3 extracelular no crescimento 

tumoral. Observamos que ao inibir funcionalmente essas galectinas com 

Davanat™ diariamente o crescimento tumoral foi menor que no grupo controle 

(PBS), nos camundongos inoculados com células de melanoma murino, TM1M. 

Ao contrário do que foi mostrado com o tratamento de Davanat™, não foi 

observada diferença no volume tumoral comparando o tratamento com GR-

MD-02 e PBS. Dados da literatura demonstraram que células tumorais (B16F10 

e U87MG) sem Gal-1 e Gal-3, respectivamente, quando inoculadas 

ortotopicamente, apresentaram crescimento tumoral menor em comparação 

com as mesmas células expressando essas galectinas (MATHIEU et al. 2012, 

IKEMORI et al. 2014). 
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 Brauer e colaboradores (2012) mostraram que ao inibir gal-3 com seu 

antagonista CS-100 há um aumento na secreção de IFNγ, IL-2 e TNF pelos 

linfócitos associados ao tumor. Fato importante para o bloqueio da apoptose 

das células T induzida pelas células tumorais do melanoma. Na nossa análise 

do perfil de citocinas do microambiente tumoral foi possível observar um 

aumento de IL-6 e de VEGF nos tumores inoculados com células de melanoma 

murino TM1M e tratados com o inibidor Davanat™. Esse aumento juntamente 

com o menor crescimento tumoral em comparação com o grupo controle 

sugerem que em microambientes sem gal-1 e -3 extracelular haja um desvio 

para um perfil pró-inflamatório e consequentemente anti-tumoral. 

Assim, é importante determinar o perfil de células imunes nos diferentes 

microambientes gerados pelos diferentes tratamentos abordados nesse estudo, 

com o intuito de elucidar qual resposta imunológica foi desencadeada na 

interferência quimioterápica utilizada. No entanto, acreditamos que a resposta 

tumoral frente a ação ao tratamento quimioterápico pode ser influenciada pelos 

macrófagos associados ao tumor. 

Uma vez que as galectinas podem funcionar como co-receptores de 

DAMPs (damage-associated molecular patters) e dessa forma, serem 

reconhecidas juntamente com os DAMPs agregados por galectinas pelos 

receptores toll-like presentes nos macrófagos desencadeando uma resposta, 

via MyD88, anti ou pró-tumoral, dependendo do perfil de citocinas gerado no 

microambiente tumoral (SATO et al. 2009). Assim, para mostrar o envolvimento 

dos receptores toll-like e as galectinas no crescimento tumoral utilizamos 

camundongos knockout para MyD88 (MyD88KO). Foi possível observar um 
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menor crescimento tumoral nos camundongos MyD88KO controle. 

Evidenciando que há uma relação intrínseca entre galectinas e receptores toll-

like para favorecer o crescimento tumoral. O maior crescimento tumoral 

observado nos camundongos MyD88KO tratados com o inibidor Davanat 

mostra que o microambiente é capaz de encontrar outra via de sinalização para 

manter o crescimento tumoral, mecanismo não elucidado nesse trabalho. 

Adicionalmente, para saber de que forma o tratamento interfere na 

resposta imune, foram utilizados camundongos Balb/c nude os quais não 

possuem a imunidade adaptativa. Uma vez que não foi observada diferenças 

de crescimento tumoral entre os animais tratados com Davanat™ e o grupo 

controle, concluímos que tanto a resposta imune inata quanto adaptativa são 

necessárias para atuar contra o crescimento tumoral em um ambiente 

desprovido de gal-1 e -3. 

Considerando a maior eficácia de Davanat no controle do crescimento 

tumoral, e que esse inibidor tem maior afinidade por gal-1 em relação a gal-3, 

realizamos experimentos com camundongos knockouts para gal-1 (gal1KO), 

com o intuito de demonstrar que essa diminuição do crescimento tumoral frente 

ao tratamento com Davanat seria principalmente via gal-1. Nossos resultados 

mostram que o uso do inibidor Davanat não foi suficiente para diminuir o 

crescimento tumoral nos animais gal1KO. Dessa forma, podemos inferir que a 

resposta ao crescimento tumoral observado nos camundongos WT tratados 

com Davanat ocorre preferencialmente via gal-1 e não gal-3. Ao analisarmos a 

produção de VEGF pelos macrófagos derivados da medula óssea de 

camundongos knockout para gal-3 (gal3KO) frente ao tratamento com o inibidor 
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Davanat, não vimos nenhuma diferença na produção de VEGF mostrando mais 

uma vez que o inibidor Davanat preferencialmente inibe gal1. 

Assim, mostramos que a presença de gal-1 no microambiente tumoral 

estudado pode favorecer a adaptação, o sucesso evolutivo tumoral e a 

tumorigênese de neoplasias com valores de volume tumoral superiores aos 

ambientes desprovidos de gal-1. O que corrobora os achados recentes de 

Martínez-Bosh e Navarro (2014) que observaram em tumores de pâncreas 

depletados de gal-1 diminuição da proliferação celular, diminuição da 

angiogênese, ativação do estroma e aumento da resposta imune nos 

camundongos. 

Estudos recentes do grupo (MACHADO et al. 2014) mostraram que a 

presença de gal-3 acelera o crescimento tumoral em melanomas e favorece a 

angiogênese associada ao tumor pelo aumento no nível de VEGF em 

camundongos WT inoculados com células de melanoma que expressam gal-3 

em comparação com os baixos níveis de VEGF em camundongos gal3KO 

inoculados com células de melanoma que não expressam gal-3. Segundo 

Javelaud e colaboradores (2008), a produção de TGFβ1 pelo microambiente 

tumoral favorece o aumento de angiogênese na região peritumoral. TGFβ1 age 

indiretamente como potente quimioatrativo para macrófagos (WISEMAN et al. 

1988). Os macrófagos liberam VEGF em resposta a esse aumento de TGFβ1 

(DERYNCH et al. 2001). Acreditamos que essa resposta dos macrófagos a 

TGFβ1 ocorre na presença de gal-3 extracelular (MACHADO et al., 2014). 

De modo semelhante, analisamos a resposta de macrófagos derivados da 

medula óssea de camundongos WT, gal3KO e MyD88KO frente à exposição 
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ao inibidor Davanat e a estímulos de polarização M1 e M2, bem como sua 

produção de VEGF. 

Os macrófagos derivados da medula óssea de camundongos WT e 

submetidos ao estímulo de polarização M1, independentemente da 

concentração utilizada de Davanat não mudou seu perfil de expressão gênica 

característico de macrófagos anti-tumorais. Mostrando que o tratamento com o 

inibidor de gal-1 e -3 mantem o padrão de macrófagos do tipo M1 presentes no 

microambiente tumoral. Entretanto, ao inibir as galectinas extracelulares nos 

macrófagos com estímulo de polarização do tipo M2 mudamos o perfil de 

expressão gênica característico de macrófagos pró-tumorais. Enfatizando que 

o tratamento com Davanat foi capaz de desviar o perfil de polarização M2, 

fazendo com que o microambiente tumoral não seja mais favorável para o 

crescimento tumoral como numa situação sem nenhum tipo de tratamento. 

É importante estudar o comportamento angiogênico nesses tumores onde 

a gal-1 foi inibida e resultou em menor crescimento tumoral uma vez que Croci 

e colaboradores (2014) mostraram que em tumores refratários à terapia anti-

VEGF quando a célula inoculada foi transduzida com shRNA gal-1 e os 

tumores foram tratados com anti-VEGF apresentaram menor crescimento 

tumoral do que tumores inoculados com as células controle (scramble RNA) e 

tratados com anti-VEGF. Assim, vimos que em macrófagos derivados da 

medula óssea de camundongos WT não submetidos ao estímulo de 

polarização apresentaram maior produção de VEGF, dose dependente ao 

tratamento com o inibidor Davanat. Mostrando que o microambiente se prepara 
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para a formação de novos vasos e para o recrutamento de células do sistema 

imune com o intuito de gerar uma melhor resposta anti-tumoral. 
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7 CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados encontrados nesse trabalho, podemos 

concluir que as galectinas 1 e 3 extracelulares são importantes para o 

crescimento tumoral de melanomas murinos pois são coordenadoras da 

mudança do perfil de macrófagos, uma vez que ao serem inibidas modulam o 

microambiente tumoral para um perfil de macrófagos do tipo M1, 

desencadeando uma resposta anti-tumoral. Esse comportamento mostra que 

há uma intrínseca relação entre as galectinas e os receptores do tipo toll-like 

desencadeando essa resposta tumoral via MyD88. 
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