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RESUMO 

Silva-Junior IA. O receptor do PAF no Microambiente Tumoral. [tese (Imunologia)]. 
São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017. 

Estudos experimentais indicam que o PAF (fator ativador de plaquetas) pode exercer 
papel fundamental na patogênese de diversos tipos de tumores. Os efeitos 
biológicos do PAF são mediados pela ligação ao seu receptor (PAFR) que está 
expresso em diversos tipos celulares, inclusive em células tumorais. O presente 
estudo teve como objetivo investigar a participação do PAFR no microambiente 
tumoral e no fenômeno de repopulação tumoral pós-irradiação. Para isto, o trabalho 
foi dividido em 3 partes: na primeira analisamos o crescimento de dois tipos de 
tumores murinos, o melanoma B16F10 e o carcinoma TC-1 comparando 
camundongos geneticamente deficientes do PAFR (PAFR KO) com os WT. 
Observamos que os animais PAFR KO comparados com os WT são mais 
resistentes ao crescimento destes tumores. Pela análise do infiltrado celular nos 
tumores os PAFR KO apresentaram frequência aumentada de linfócitos CD4+ 
neutrófilos e de macrófagos M1. As células CD45+ isoladas e estimuladas com LPS, 
apresentaram níveis mais elevados de oxido nítrico e baixa atividade de arginase. 
Estes resultados indicam que durante o crescimento tumoral, são geradas 
substancias ligantes do PAFR que, ao ativar o PAFR expresso em macrófagos 
tumorais, reprogramam estas células para um fenótipo supressor M2 que favorece o 
crescimento tumoral. Na segunda parte do trabalho, investigamos o papel do PAFR 
em células de carcinoma humano (linhagens C33, SiHa, HeLa, SSC78 e SSC90). 
Observamos que todas elas expressam PAFR (mRNA e proteína) em maior 
quantidade que um queratinócito (HaCat) utilizado como controle. A proliferação 
destas células in vitro foi reduzida por um antagonista de PAFR e aumentada pela 
adição de PAF. A exposição destas células a radiação gama induziu ligantes de 
PAFR e aumentou a expressão gênica do PAFR. O bloqueio do PAFR durante a 
radioterapia aumentou a morte induzida pela irradiação. Estes dados sugerem um 
papel relevante do PAFR na proliferação e sobrevivência de células tumorais. 
Durante a radioterapia, as células tumorais que sobrevivem tem um crescimento 
acelerado que leva a repopulação tumoral. Na terceira parte do trabalho, estudamos 
o papel do PAFR num modelo experimental de repopulação usando uma linhagem 
de carcinoma humano que não expressa o PAFR (KBM) e a mesma célula 
transfectada com o PAFR (KBP). A coinjeção de KBP viáveis com KBM irradiadas 
em camundongos RAG induziu um tumor muito maior que aquele resultante da 
coinjeção de KBM viáveis com KBM irradiadas. A repopulação correlacionou-se com 
aumento de macrófagos M2 (CD206+) nos tumores KBP. Em conjunto, estes 
resultados sugerem que a geração de ligantes de PAFR durante a irradiação, ativa o 
PAFR nas células tumorais aumentando a sua sobrevivência e proliferação ao 
mesmo tempo que ativa o PAFR nos macrófagos reprogramando-os para um perfil 
pró-tumoral. Isto pode ser relevante na repopulação tumoral pós radioterapia. 
Sugerimos que a associação da radioterapia com antagonistas de PAFR pode ser 
uma estratégia terapêutica promissora. 

 

Palavras-chave: Receptor PAF. Macrófagos. Radioterapia. Repopulação Tumoral 

  



 
 

ABSTRACT 

Silva-Junior IA. PAF receptor in Tumor Microenvironment. [Ph.D. thesis 
(Immunology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo; 2017. 

Experimental studies indicate that PAF (platelet activating factor) play an important 
role in the pathogenesis of different types of tumors. The biological effects of PAF are 
mediated by PAF receptor (PAFR) which is expressed in several cell types, including 
tumor cells. The aim of this study was investigate the participation of PAFR in the 
tumor microenvironment and in the post-irradiation tumor repopulation phenomenon. 
This thesis was divided in 3 parts: in the first one we analyzed the growth of two 
types of murine tumors, B16F10 melanoma and TC-1 carcinoma comparing 
genetically deficient PAFR (PAFR KO) mice with WT. We observed that PAFR KO 
are more resistant to the growth of these tumors compared to WT. When we 
analyzed the cellular infiltrate in the tumor, PAFR KO presented an increased 
frequency of CD4 lymphocytes, neutrophil and M1 macrophages. These results 
indicate that during tumor growth, PAF receptor agonistic activity upon tumor 
macrophage, reprogram these cells to an M2 anti-inflammatory phenotype that 
promotes tumor growth. In the second part of the study, we investigated the role of 
PAFR in human carcinoma cells (C33, SiHa, HeLa, SSC78 and SSC90). We 
observed that all these tumor cells express PAFR (mRNA and protein) more than a 
keratinocyte (HaCat) used as a control. The proliferation of these cells in vitro was 
reduced by a PAFR antagonist and enhanced by the addition of cPAF. Exposure of 
these cells to gamma radiation induced PAFR ligands and increased PAFR 
expression. Blocking PAFR during radiotherapy increased radiation-induced death. 
These data suggest a relevant role of PAFR in the proliferation and survival of tumor 
cells. During radiotherapy, tumor cells that survive the treatment have a high 
proliferation rate that lead to tumor repopulation. In the third part of this work, we 
studied the role of PAFR in an experimental model of repopulation using a human 
carcinoma cell line that does not express PAFR (KBM) and the same cell transfected 
with PAFR (KBP). Co-injection of viable KBP with irradiated KBM into RAG mice 
induced a tumor much larger than that resulting from the co-injection of viable KBM 
with irradiated KBM. Tumor repopulation correlated with increased M2 (CD206+) 
macrophages in KBP tumors. Taken together, these results suggest that PAFR 
ligands generated during tumor irradiation activates PAFR in tumor cells and 
enhance their survival and proliferation while the activating of PAFR in tumor 
macrophages reprogramming them to a pro-tumor profile. This may be relevant in 
tumor repopulation phenomenon after radiotherapy. We propose that PAF receptor 
represents a possible target for improving the efficacy of radiotherapy through 
inhibition of tumor repopulation. 

 

Keywords: PAF receptor. Macrophages. Radiotherapy. Tumor Repopulation 

  



 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Animais PAFR KO são mais resistentes ao crescimento tumoral que animais WT. .. 33 

Figura 2 - Infiltrado leucocitário em tumores provenientes de animais WT e PAFR KO. ............ 35 

Figura 3 - Avaliação do infiltrado de linfócitos CD4 e CD8 em tumores provenientes de animais 

WT e PAFR KO. .................................................................................................................................... 36 

Figura 4 - Avaliação do infiltrado de neutrófilos (Gr1
+
) e macrófagos (F4/80

+
) em tumores 

provenientes de animais WT e PAFR KO. ........................................................................................ 37 

Figura 5 - Na ausência do PAFR os macrófagos intratumorais apresentam fenótipo M1. ......... 39 

Figura 6 - Na ausência do PAFR os macrófagos intratumorais apresentam alta produção de 

nitrito e baixa atividade de arginase e produção de IL-10. ............................................................. 39 

Figura 7 - Esplenomegalia associada aos tumores está diminuída em animais PAFR KO. ....... 41 

Figura 8 - Populações de linfócitos (CD4/CD8) no baço de animais PAFR KO e WT injetados 

com melanoma B16F10 ou TC-1. ....................................................................................................... 41 

Figura 9 - Populações de neutrófilos (Gr1) e macrófagos (F4/80) no baço de animais PAFR KO 

e WT injetados com melanoma B16F10 ou TC-1. ............................................................................ 42 

Figura 10 - Expressão de PAFR em linhagens de carcinoma. ....................................................... 43 

Figura 11 - Agonistas de PAFR estimulam a proliferação das linhagens de carcinoma. ........... 46 

Figura 12 - Antagonistas do receptor do PAF inibem a proliferação das linhagens de 

carcinoma. ............................................................................................................................................ 47 

Figura 13 - Agonistas de PAFR aumentam a proliferação de células de carcinoma humano (KB) 

que expressam altamente o receptor do PAF (KBP). ...................................................................... 48 

Figura 14 – O PAF induz a produção de IL-8 em células KBP. ....................................................... 50 

Figura 15 – A irradiação induz a produção de ligantes de PAFR em linhagens de carcinoma .. 52 

Figura 16 - Irradiação das células tumorais aumenta a expressão do receptor de PAF. ............ 53 

Figura 17 – Antagonista do receptor do PAF, CV3938, aumenta a morte celular induzida por 

radioterapia. ......................................................................................................................................... 55 

Figura 18 - A irradiação aumenta a expressão do receptor PAF em células TC-1 e induz a 

geração de agonistas do receptor PAF. ........................................................................................... 58 

Figura 19 – Antagonistas de PAFR bloqueiam parcialmente a proliferação celular induzida por 

radioterapia. ......................................................................................................................................... 59 

Figura 20 – Ensaio de repopulação in vivo. ..................................................................................... 60 

Figura 21 - A irradiação induz a produção de PGE2 de modo dependente de PAFR. .................. 62 

Figura 22 - A repopulação é dependente da expressão do receptor PAF nas células tumorais.64 

Figura 23 - A repopulação em tumores PAFR
+
 (KBP) é acompanhado por um aumento de 

macrófagos M2 (CD206
+
). ................................................................................................................... 65 

Figura 24 - Hipótese sobre o fenômeno de repopulação tumoral dependente de PAFR. ........... 72 

  



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

AA – Ácido Araquidônico 

ATCC - American Type Culture Collection 

AUC – Area sob a curva (Area Under the Curve) 

B16F10 – Linhagem de Melanoma Murino 

BCA – Ensaio de dosagem de proteína (Bicinchoninic Acid Assay) 

bFGF - Fator Crescimento de Fibroblastos básico (basic Fibroblast Growth Factor) 

CFSE – Carboxyfluorescein Cuccinimidyl Ester 

COX – Ciclooxigenase 

cPAF – Metilcarbamil-PAF 

cPLA2 – Fosfolipase A2 Citoplasmática (citoplasmatic Phooholipase A2) 

DAG – Diacilglicerol (Diacylglycerol) 

DP – Desvio Padrão 

ELISA - Ensaio de imunoabsorção enzimática (Enzyme-Linked Immunosorbent 
Assay) 

EPM – Erro padrão da Média 

GAPDH – Gliceradeído-3-Fosfato Desidrogenase 

HEC-1A  - Adenocarcinoma de útero humano  

IFN- – Interferon gama 

IL- Interleucina 

IP3 - Trifosfato inositol (triphosphoinositol) 

KBM – Células KB Controle (KB mock cells) 

KBP – Células KB que expressam PAFR (KB PAFR expressing cells) 

LDH - Desidrogenase láctica (Lactate dehydrogenase) 

LDL - Lipoproteína de baixa densidade (Low-density Lipoprotein) 

LPS – Lipopolissacarídeo 

MAPK - Proteíno-quinases ativadas por mitógenos (Mitogen-Activated Protein 
Kinases) 

MFI – Mediana de intensidade de fluorescência (Median Fluorescence Intensity) 

MTT - 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide 

NF-B – Fator de transcrição nuclear kappa B (factor nuclear kappa B) 

NO – Óxido Nítrico (Nitric Oxide) 

 



 
 

PAF – Fator Ativador de Plaquetas (Platelet Activating Fator) 

PAF-like – Moléculas Similares ao PAF 

PAFR – Receptor do Fator Ativado de plaquetas 

PAFR KO – Camundongos deficientes para o PAFR (Knock-out PAFR mice) 

PBS - Tampão fosfato-salino (Phosphate Buffered Saline) 

PGE2 – Prostaglandina E2 

PI3K - Fosfoinositídeo 3-quinase (Phosphatidil-Inositol-3-Kinase) 

PIP2 - Fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate) 

PKC – Proteína quinase C (Protein Kinase C) 

PLC - Fosfolipase C (Phospholipase C) 

PMA – Acetato Miristato de Forbol (Phorbol Myristate Acetate) 

RLU – Unidades relativas de luminescência (Relative Luminescence Units) 

RNAm – RNA mensageiro 

ROI - Intermediários de reativos do oxigênio (Reactive Oxygen Intermediates) 

RT-qPCR – Reação de transcriptase reversa seguida de reação em cadeia da 
polimerase em tempo real (Reverse Transcriptase- quantitative Polymerase Chain 
Reaction) 

SFB – Soro Fetal Bovino  

SP-1 – Fator de transcrição específico 1 (Specificity Protein 1) 

STAT1 - Signal Transducer and Activator of Transcription 1 

TAM – Macrófago Associados à Tumores (Tumor-associated macrophages) 

TC-1 – Linhagem celular de carcinoma derivada do epitélio de camundongos 

TC-1 FLUC - Linhagem TC-1 que expressa Luciferase (firefly luciferase) 

TGF – Fator de Crescimento transformante- beta (Transforming Growth Factor-
beta) 

VEGF - Fator de Crescimento do Endotelio Vascular (Vascular endothelial growth 
factor) 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

 

 
1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 19 

1.1 O PAF e seu receptor ........................................................................................ 19 

1.2 Papel do PAFR no crescimento tumoral ......................................................... 21 

1.3 Repopulação Tumoral ....................................................................................... 22 

1.4 O PAFR e a Inflamação no Microambiente Tumoral ...................................... 24 

2 OBJETIVOS ........................................................................................................... 26 

3 MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................... 27 

3.1 Linhagens celulares .......................................................................................... 27 

3.2 Cultivo celular das linhagens celulares .......................................................... 27 

3.3 Animais .............................................................................................................. 28 

3.4 Avaliação do papel de PAFR em tumores de melanoma B16F10 e TC-1 ..... 28 

3.4.1 Curva de crescimento tumoral em camundongos ............................................ 28 

3.4.2 Caracterização das células do infiltrado tumoral e do baço ............................. 28 

3.4.3 Separação de leucócitos infiltrados no tumor ................................................... 29 

3.5 Avaliação do papel de PAFR em carcinomas ................................................. 29 

3.5.1 Citometria de fluxo ........................................................................................... 29 

3.5.2 Extração de RNA e RT-QPCR em tempo real: ................................................ 29 

3.5.3 Avaliação do PAFR no crescimento de células tumorais ................................. 30 

3.6 Avaliação do efeito da radioterapia na expressão do PAFR ......................... 30 

3.7 Bioensaio com células KBP/KBM para detecção de atividade agonista 

sobre o PAFR .................................................................................................... 30 

3.8 Ensaio de repopulação tumoral ....................................................................... 31 

3.9 Análise Estatística ............................................................................................. 31 

4 RESULTADOS ....................................................................................................... 32 

4.1 PARTE I – O PAFR no infiltrado celular e crescimento tumoral ................... 32 

4.1.1 Ligantes do PAFR favorecem o crescimento tumoral. ..................................... 32 

4.1.2 Ligantes do PAFR modulam o infiltrado tumoral .............................................. 34 

4.1.3 Ligantes do PAFR em macrófagos induzem fenótipo pró-tumoral ................... 38 

4.1.4 A esplenomegalia associada a tumor está diminuída em animais PAFR KO. .. 40 



 
 

4.2 PARTE II – A expressão e ativação do PAFR em células tumorais .............. 43 

4.2.1 Linhagens tumorais de carcinoma expressam PAFR. ...................................... 43 

4.2.2 A ativação do receptor do PAF em células tumorais estimula sua proliferaçã . 44 

4.2.3 A irradiação aumenta expressão de PAFR e induz produção de seus ligante . 49 

4.2.4 O PAF protege as células tumorais da morte induzida por radioterapia. ......... 54 

4.3 Parte III - Ativação do PAFR no fenômeno de repopulação pós irradiação . 56 

4.3.1 O PAFR está envolvido na repopulação tumoral. ............................................. 56 

4.3.2 A repopulação tumoral é dependente da expressão de PAFR nas células 

tumorais e nos macrófagos. ............................................................................ 63 

5 DISCUSSÃO .......................................................................................................... 66 

6 CONCLUSÃO ........................................................................................................ 73 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 75 

APÊNDICE 1 – PLATELET-ACTIVATING FACTOR (PAF) RECEPTOR AS A 

PROMISING TARGET FOR CANCER CELL REPOPULATION 

AFTER RADIOTHERAPY .......................................................... 84 

 

 



19 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

O fator ativador de plaquetas (PAF do inglês “platelet activating factor“ é 

um mediador lipídico produzido em consequência da ativação de fosfolipases 

celulares que atuam sobre fosfolipídios da membrana celular. O PAF foi descrito em 

1972 por Henson, Benveniste e Cochrane como um produto dos basófilos 

sensibilizados e desafiados com o antígeno e recebeu essa denominação devido a 

sua capacidade de induzir a agregação plaquetária(1). Durante mais de 40 anos, 

estudos focaram predominantemente sobre o seu papel na inflamação alérgica, 

sendo o PAF considerado um mediador dos eventos inflamatórios. Atualmente, é 

crescente o interesse no estudo da relação do PAF e seu receptor em células 

tumorais, pois várias evidências mostram que o PAF também desempenha um papel 

importante na transformação oncogênica(2), apoptose(3), metástase, e na 

angiogênese(4) em vários tipos de tumores. 

1.1 O PAF e seu receptor 

O PAF pode ser secretado por diferentes tipos celulares, incluindo 

macrófagos, células endoteliais, estromais, plaquetas e queratinócitos, sendo 

também produzido por alguns tipos de células tumorais(5). Assim como a maioria 

dos mediadores lipídicos, o PAF não existe pré-formado, mas pode ser produzido 

rapidamente após estímulos celulares específicos, tais como inflamação, stress 

oxidativo (incluindo stress induzido por tratamento radio e quimioterapêutico)(1,6,7) 

e irradiação com luz ultravioleta(8). Uma vez sintetizado, o PAF pode permanecer 

associado às células, ou ser secretado via vesículas de transporte. O PAF é ativo 

em concentrações da ordem Pico molar. Por essas características, pode funcionar 

tanto como um mediador intracelular como também um mensageiro de comunicação 

entre as células(9).  

A síntese do PAF envolve dois passos metabólicos, primeiro, a fosfolipase 

A2 age hidrolisando o seu substrato (1-O-alquil-2-acetil-sn-glicero-3-fosfocolina) 

gerando liso-PAF e ácido araquidônico livre. O liso-PAF é acetilado pela ação da 

enzima acetil transferase, dando origem ao PAF. Dois mecanismos para a síntese 

enzimática de PAF já foram descritos: (1) a via de remodelamento, responsável pela 

síntese deste mediador após um estimulo externo e (2) a via de novo, expressa na 

maioria dos tecidos, reponsável  por manter os níveis de PAF durante as funções 
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fisiológicas da célula(5),(9). Além da via enzimática de produção do PAF, a oxidação 

de fosfolípides de fosfatidilcolina produz compostos com atividade agonista do 

receptor de PAF (5),(10),(11). Isto acontece pela ação de agentes oxidantes, como 

radicais livres e espécies reativas de oxigênio que atacam dupla ligações das 

moléculas lipídicas insaturadas gerando nelas porções similares às do PAF. Outros 

compostos que possuem atividade ligante de PAFR incluem a lipoproteína de baixa 

densidade (LDL) oxidada(12,13) e lisofosfatidilcolina(12,14,15). Normalmente, o 

tempo de vida do PAF é de poucos segundos, devido a uma degradação rápida e 

bem regulada por uma classe de enzimas chamada de PAF-acetil-hidrolases(16). 

Os efeitos biológicos do PAF são mediados pela ligação ao seu receptor 

(PAFR), que já foi detectado na membrana plasmática e nuclear de vários tipos 

celulares, tais como as células endoteliais e inflamatórias como também em células 

tumorais(5,17). O gene do receptor do PAFR foi localizado no cromossomo 1 na 

região p35-p34.3(13). Ele possui dois promotores e pode gerar duas espécies de 

mRNA distintos (mRNA 1 e 2), porem produz um único tipo de PAFR(13,18). Os 

fatores de transcrição NF-B, SP-1 e a citocina TGF-2 regulam positivamente a 

expressão PAFR através dos elementos de consenso do promotor 1, enquanto o 

estrogênio, ácido retinóico e hormônio tireoidiano T3 tem atividade sobre o promotor 

2 do PAFR(18). 

O PAFR pertence à família de receptores transmembrânicos de sete -

hélices acoplados a proteína G. A ligação do PAF a este receptor induz a ativação 

da fosfolipase C (PLC), que hidrolisa fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PIP2), gerando 

dois segundos mensageiros: o diacilglicerol (DAG) e 1, 4, 5 trifosfato inositol (IP3), 

que irão ativar a proteína quinase C (PKC) e mediar a liberação de cálcio 

intracelular, respectivamente. O aumento de cálcio intracelular aciona várias 

enzimas dependentes de cálcio, contribuindo para os efeitos do PAF na célula. O 

PAFR ativa a via das MAPK (do inglês, “mitogen-activated protein kinases”) e a via 

da PI3K (do inglês, “phosphatidil-inositol-3-kinase”), além da via Tyk2/Jak2, tirosina-

quinase/STAT1 e NFkB(19). A ativação de múltiplas vias de sinalização pelo PAFR 

explica os efeitos pleiotrópicos que o PAF pode desencadear, pois sua ativação 

pode ser mediada pelas diferentes subunidades Gαq ou Gαi/o da proteína G acoplada 

ao receptor, que em diferentes tipos celulares pode induzir atividades distintas na 

célula(3,17,20). 
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1.2 Papel do PAFR no crescimento tumoral 

Existem evidências de que células tumorais podem produzir PAF e 

expressar o PAFR que ativado contribui direta ou indiretamente para a proliferação 

das células tumorais. Foi demonstrado que células derivadas de adenocarcinoma de 

útero humano (HEC-1A) secretam PAF e que o tratamento com antagonistas do 

receptor do PAF inibe sua proliferação(21). Em linhagens de células de leucemia(22) 

e células derivadas de câncer de esôfago, o PAF estimula a expressão de ciclo-

oxigenase-2 (COX-2), que por sua vez foi associada com o crescimento do 

tumor(23,24). Além disso, o PAF é considerado um importante fator pro-angiogênico 

em tumores(25–27), pois induz a superexpressão de outros fatores angiogênicos, 

tais como o Fator de Crescimento do Endotelio Vascular, VEGF(28), o Fator 

Crescimento de Fibroblastos básico, bFGF(29) e angiopoietinas(30). Assim, o PAF, 

quando liberado no microambiente tumoral pode agir de um modo autócrino ou 

parácrino sobre as células endoteliais sadias, sobre células do infiltrado inflamatório 

e também sobre células tumorais. 

Um papel fisiopatológico do PAF tem sido proposto também em câncer de 

mama e coloretal, com base em resultados de amostras do tecido tumoral retirado 

de biopsias, onde a invasividade do tumor no tecido foi relacionada com expressão 

aumentada de PAFR(31–33). Bocceline e colaboradores também descreveram que 

o PAF atua como um indutor potente da motilidade de células tumorais de carcinoma 

renal(34). Eles demonstraram que nessa linhagem, o tratamento com o antagonista 

do PAFR, WEB-2170, aboliu a motilidade dependente de CD154(35). 

Estudos investigando animais C57Bl/6 transgênicos que super expressam 

o PAFR mostraram que logo na segunda semana de vida, os animais apresentam 

hiperplasia da epiderme acompanhada de um aumento do número de melanócitos e 

o desenvolvimento de tumores de melanoma na fase tardia da vida(36,37). Em outro 

trabalho, foi demonstrado que a injeção de PAF juntamente com células de 

melanoma murino B16F10, em camundongos C57Bl/6 acelerou o crescimento 

tumoral(3). Além disto, a super expressão da enzima que degrada o PAF, a PAF-

acetil-hidrolase e o tratamento sistêmico com o antagonista do PAFR (WEB2170) 

resultou na inibição do crescimento deste tumor experimental(38,39). Entrentanto, 

até o momento não está claro se isto se deve ao PAFR expresso nas células 

tumorais ou nas células do infiltrado inflamatório. 
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1.3 Repopulação Tumoral 

Existe um mecanismo homeostático que controla o crescimento celular 

em tecidos normais, o qual garante o equilíbrio entre a morte celular e regeneração 

do tecido. Porém, em tecidos tumorais, ocorre uma quebra desses mecanismos de 

controle homeostático, resultando numa proliferação celular exarcebada com 

consequente crescimento tumoral(40). Além disso, os tumores são constituídos por 

populações celulares heterogêneas, existindo uma população caracterizada por 

possuir um baixo índice proliferativo (células tronco tumorais), que é responsável 

pela iniciação da neoplasia e por dar origem à população com alto índice 

proliferativo chamada de “fração de crescimento” (growth fraction) do tumor. Uma 

outra população é constituída por aquelas células que não estão replicando por 

estarem em processos de morte celular (e.g., necrose, apoptose) ou metástase. 

Assim, a taxa de crescimento do tumor é representada por um balanço entre os 

sinais de proliferação celular e a capacidade de colonização do tecido.(41–43). 

O fenômeno de repopulação tumoral refere-se à proliferação exarcebada 

das células tumorais, sobreviventes à tratamentos direcionados contra o tumor, tais 

como quimioterapia e radioterapia. A fim de permitir a recuperação das demais 

células do paciente, o tratamento quimioterápico ou radioterápico é realizado de 

maneira fracionada. Contudo, essa estratégia, ao mesmo tempo em que preserva 

tecidos normais, tem como efeito colateral a repopulação da massa tumoral por 

células progressivamente mais resistentes ao tratamento(44,45). Levar em conta 

este fenômeno é fundamental nos protocolos de follow-up de pacientes para evitar o 

surgimento de metástases e agravamento do quadro oncológico(46,47). 

Em estudo realizado por Petersen e colaboradores(48) foi visto que 

células de carcinoma escamoso FaDu implantadas em camundongos nude  quando 

submetidas a radioterapia fracionada tinham diminuição no índice de proliferação 

(medido através do marcadores de proliferação BrdU e Ki67) logo no início da 

terapia em comparação aos animais não irradiados, porem, no decorrer do 

tratamento, o índice de proliferação tornou-se significativamente maior nos tumores 

irradiados, principalmente nas células próximas a capilares tumorais. Experimentos 

adicionais mostraram que, inicialmente, ocorre a morte das células próximas aos 

capilares, que, mais oxigenadas, são mais sensíveis à radioterapia. As células 

hipóxicas, menos sensíveis, sobrevivem, e com a morte das células próximas aos 
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vasos, ficam sujeitas a uma melhor oxigenação, entrando novamente no ciclo 

celular. Esse estudo indica que a cinética de repopulação do tumor em questão, em 

resposta à radioterapia fracionada, é determinada não apenas por processos 

intracelulares, mas também por uma complexa interação com um microambiente 

alterado(49). 

Uma das explicações para a falha dos tratamentos baseados em morte 

celular é que mecanismos homeostáticos são acionados na presença de células 

mortas dentro dos tecidos que favorecem a sobrevivência de células residuais no 

microambiente tumoral. Huang e colaboradores (2012) demonstraram que células 

tumorais irradiadas que entram em apoptose liberam fatores que irão estimular o 

crescimento das células tumorais que sobrevivem à irradiação, e este mecanismo é 

dependente da ativação de caspase-3 e do metabolismo do ácido araquidônico(50). 

É importante lembrar que o microambiente tumoral é complexo, formado 

por diversos elementos celulares, como infiltrado de leucócitos, células endoteliais e 

fibroblastos, além das células tumorais, e também de fatores acelulares, como a 

matriz extracelular, mediadores lipídicos, citocinas, quimiocinas e metabólitos(51). 

Hoje se sabe que durante a fagocitose de células mortas ou em processo 

de morte (esferocitose), a produção de citocinas pro-inflamatórias é suprimida e isto 

foi associado a produção aumentada de PGE2 e TGF. Mais recentemente, 

trabalho de nosso laboratório mostrou que a fagocitose de células apoptóticas por 

macrófagos ocorre através do receptor scavenger CD36 associado ao PAFR. Esta 

associação ocorre em plataformas lipídicas na membrana plasmática dos 

macrófagos e muda o seu fenótipo para um perfil anti inflamatório M2 (Ferracini et 

al., 2013). O bloqueio do PAFR nestes macrófagos, por antagonistas seletivos, 

reduziu a fagocitose de células apoptóticas e reprogramou os macrófagos para 

fenotipo pro-inflamatório M1. Dessa forma, a esferocitose poderia  favorecer o 

crescimento tumoral por induzir um fenótipo M2 nos macrófagos. De fato, Correa et 

al. (2005), mostraram que a adição de células apoptóticas a uma dose sub-

tumorigênica de melanoma murino promoveu o crescimento do tumor. Este 

fenômeno foi significativamente reduzido nos animais tratados com antagonistas do 

PAFR (53,54). Mais recentemente, Oliveira et al. (2006). mostraram que a 

inoculação de células apoptóticas favoreceu o crescimento tumoral e que a 

produção de PGE2 e TGFocorre de maneira dependente de PAFR(55),  
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Diante disso, é interessante perceber que os parâmetros discutidos 

acerca da cinética da repopulação tumoral (hipóxia, necrose, produção de 

prostraglandinas e PAF) influenciam, além das células tumorais, a atração de 

elementos da imunidade e a composição do infiltrado inflamatório tumoral. Esses 

elementos também poderão influenciar na repopulação tumoral. 

1.4 O PAFR e a Inflamação no Microambiente Tumoral 

Nas neoplasias de tumores sólidos, as células tumorais crescem no 

estroma, composto principalmente de vasos neoformados, células inflamatórias 

(principalmente macrófagos e linfócitos) e de tecido conjuntivo (fibroblastos e matriz 

extracelular). O crescimento e a evolução do tumor são criticamente dependentes do 

estroma. 

Nos tumores malignos as células predominantemente encontradas no 

estroma são macrófagos, linfócitos, células endoteliais e fibroblastos, em alguns 

tipos tumorais também há eosinófilos, granulócitos, células natural-killer (NK) e 

linfócitos B. O número e o tipo de células que constituem o infiltrado inflamatório nos 

tumores sólidos estão relacionados com a produção local de quimiocinas e de sinais 

que atraem os leucócitos do sangue. A presença de células inflamatórias nas 

neoplasias é vista, por alguns pesquisadores, como uma reação do organismo 

tentando controlar o crescimento desse tecido (56). 

A inflamação crônica é uma das constantes do microambiente 

tumoral(51,57) e a presença de TAMs é fundamental para a evolução do tumor. Os 

macrófagos podem se diferenciar em sub-populações funcionalmente distintas 

dependendo do estímulo que recebem do microambiente em que se encontram. 

Segundo Mantovani e colaboradores (2004) os macrofagos podem ser classificados 

em M1, que produzem citocinas pro-inflamatórias e os M2, que produzem citocinas 

anti-inflamatórias. Os M2 foram mais tarde subdivididos em M2a, M2b e M2c(58). 

Fleming e Mosser (2011) propuseram  uma classificação simplificada: os 

classicamente ativados, caracterizados por alta produção de óxido nítrico (NO), 

intermediários de reativos do oxigênio (ROI) e IL-12(59); os alternativamente 

ativados, identificados pela expressão de CD206 (receptor para manose), com alta 

atividade de arginase, baixa produção de NO e alta expressão de IL-10 e os 

reguladores (incluem os subtipos de M2b e M2c) cuja característica é a alta 

produção de IL-10 e baixa de IL12. 
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Os TAMs presentes em tumores de camundongos e humanos geralmente 

exibem um fenótipo alternativamente ativado, que está associado com a promoção 

do crescimento tumoral, remodelamento, angiogenese e supressão da imunidade 

adaptativa. A primeira evidência de que o PAF agiria modulando o fenótipo dos TAM 

foi a observação de Fecchio et al. (1990), onde durante o crescimento do tumor 

ascístico de Erlich, os macrófagos peritoneais perdiam as características de células 

ativadas (capacidade de espraiar sobre vidro e de produzir H2O2). O tratamento dos 

animais com antagonistas de PAFR reverteu este quadro, e reduziu o crescimento 

do tumor(60,61).  

Em modelos experimentais, a associação de um quimioterápico com 

antagonista de PAFR reduziu crescimento do melanoma murino B16F10 e a 

mortalidade dos animais. A expressão de COX-2, os níveis de PGE2, VEGF e a 

densidade microvascular no interior da massa do tumor, foram significativamente 

reduzidas pelo tratamento associado do antagonista de PAFR com o 

quimioterapico(39). No microambiente tumoral, a fagocitose de células mortas 

também pode modular o fenótipo dos TAM por mecanismos que envolvem o CD36 

em conjunto com o PAFR conforme discutido acima. Pelo exposto, tratamentos 

baseados em morte celular teriam o efeito adverso de induzir macrófagos de perfil 

supressor (alternativamente ativados) e desse modo, a associação da quimio ou 

radioterapia com antagonistas do PAFR poderia ser uma alternativa terapêutica 

interessante. 

Os mecanismos moleculares desencadeadas pela ativação do PAFR em 

tumores são apenas parcialmente compreendidos. Os antagonistas do PAFR estão 

disponíveis e podem ser benéficos para o tratamento de determinados tumores, 

estes antagonistas foram utilizados em testes clínicos anteriores, e, por conseguinte, 

os dados sobre a sua dose eficaz e toxicidade em seres humanos podem ser 

facilmente recuperados para estudos futuros. Além disso, o modelo de tumor como 

somente um conjunto de células neoplásicas foi percebido pela comunidade 

científica como insuficiente, e a desmontagem dessa idéia permitiu a reconstrução 

de um novo conceito de tumor, dessa vez incluindo os elementos do meio em que as 

células neoplásicas crescem, o chamado microambiente tumoral, e em nosso 

trabalho resolvemos focar justamente neste aspecto.  
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2 OBJETIVOS 

O presente estudo teve como objetivo investigar o papel do PAFR no 

microambiente tumoral e no fenômeno de repopulação tumoral pós-irradiação. 

Para isto o papel do PAFR foi avaliado a) no crescimento tumoral e no 

infiltrado celular em tumores; b) Na proliferação in vitro de linhagens de células 

tumorais e o efeito da radioterapia na expressão de PAFR; c) No fenômeno de 

repopulação tumoral induzida por radioterapia. 

  



27 
 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Linhagens celulares 

Para a realização deste trabalho foram utilizadas linhagens de câncer 

cervical (C33, SiHa e HeLa) e células tumorais derivadas de carcinoma escamoso 

de boca (SCC90 e SCC78). As linhagens SiHa, HeLa e SSC90 são positivas para 

infecção por HPV, enquanto as linhagens C33 e SSC78 possuem mutações em 

oncogenes que possibilitaram o surgimento do tumor. Uma linhagem de 

queratinócito imortal (HaCat) foi utilizada como controle experimental. Além dessas 

linhagens também utilizamos células de carcinoma epidermóide oral humano (KB 

cells, cedido pelo Dr. Travelers), cuja expressão do receptor do PAF foi inserida 

artificialmente, por transdução genética de plasmídeo contendo o gene do PAFR. 

Para experimentos em animais utilizamos as linhagens tumorais murinas 

B16F10 (melanoma murino) e TC-1 (que é uma linhagem derivada do epitélio de 

camundongos C57Bl/6 transduzida com oncogenes E6/E7 de HPV 16 e gene K-ras) 

e TC-1 FLUC (Linhagem TC-1 transfectada com o vetor que codifica a Luciferase 

sob o controle do promotor de SV40, de forma que a expressão de Luciferase fosse 

constitutiva). 

Essas linhagens foram testadas para presença de micoplasma (todas 

negativas) e mantidas em banco de células sediado no laboratório da Dra. Ana 

Paula Lepique, do Instituto de Ciências Biomédicas. As linhagens C33, SiHa, HeLa e 

HaCat são certificadas pela ATCC (American Type Culture Colection, Manassas, 

EUA). 

3.2 Cultivo celular das linhagens celulares 

As células foram cultivadas em garrafas de poliestireno para cultura de 

células (Falcon, Becton Dickinson and Company, Franklin Lopes, NJ, USA) contendo 

meio de cultura RPMI (RPMI-medium 1640 / Sigma, St. Louis, Missouri, USA), 

suplementado com 10% soro fetal bovino (BovineCalfSera, GibcoTM, Invitrogen 

Corporation, Burlington, Canada) e 5 g/mL de gentamicina (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, EUA). As células foram incubadas inicialmente na concentração de 5 x 

104 células / mL a 37 ºC, em uma atmosfera de 5% de CO2. 
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3.3 Animais 

Neste trabalho foram utilizados camundongos machos com 7 a 8 

semanas de idade (25-30 g) C57Bl/6 com deleção gênica (knock-out) para o 

receptor de PAF (PAFR KO) e C57Bl/6 selvagem como controle (WT). Alguns 

experimentos utilizando as linhagens KBM e KBP foram realizados utilizando 

animais RAG KO. Todos os animais utilizados neste trabalho foram fornecidos pelo 

biotério do departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo e mantidos a temperatura ambiente, sob atmosfera de 

50-60% de umidade relativa do ar, submetidos a um ciclo de 12 horas claro/escuro, 

recebendo água e ração ad libitum. Todos os protocolos de manipulação dos 

animais seguiram as normas estabelecidas pelo Comitê de Ética em 

Experimentação Animal do ICB/USP em protocolo aprovado nº 158/2013 e nº 

130/2015. 

 

3.4 Avaliação do papel de PAFR em tumores de melanoma B16F10 e TC-1 

3.4.1 Curva de crescimento tumoral em camundongos 

Animais foram injetados no dorso com suspensão contendo 5 x 105 

células tumorais viáveis. Utilizamos dois grupos de animais: 1) WT controle e 2) 

PAFR KO. Os animais foram avaliados quanto ao crescimento tumoral por 15 dias e, 

em seguida, sacrificados. Os tumores e o baço foram coletados, e suspensões 

celulares deste material foram obtidas após maceração e digestão das amostras 

com colagenase (1 mg/mL em PBS por 30 min a 37 ºC em agitação). As células 

foram mantidas no gelo em solução de 1X HANK’s contendo 5% de SFB e DNAse 

(0.5 U/mL) e a viabilidade avaliada por exclusão de trypan blue. 

3.4.2 Caracterização das células do infiltrado tumoral e do baço 

Na citometria, as populações de células foram analisadas como descrito 

por Lepique e colaboradores (2009)(62), onde determinamos as frequências de 

células positivas para os marcadores CD45 (leucócitos), CD4 e CD8 (linfócitos), 

CD11b (células mielóides), Gr1 (neutrófilos) e F4/80 (Macrófagos). Dentro da 

população de macrófagos foi analisada a expressão de CD11c e CD206 como 

marcadores de macrófagos  M1 e M2, respectivamente.  
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3.4.3 Separação de leucócitos infiltrados no tumor 

Realizamos a purificação de células CD45+ infiltradas no tumor por coluna 

magnética. Brevemente, após a dissociação do tumor, uma parte das células foram 

incubadas com beads magnéticas Anti-CD45 (Milteni Biotec, San Diego, CA, EUA) e 

separadas em coluna magnética. As células isoladas foram estimuladas com uma 

baixa dose de LPS (10 ng/mL) por 72 horas. No sobrenadante desta cultura foi 

determinada à produção de nitritos pelo método de Griess e após extração proteica, 

foi determinada a atividade da arginase1. 

3.5 Avaliação do papel de PAFR em carcinomas 

A expressão do receptor do PAF nas linhagens tumorais de carcinoma foi 

avaliada por citometria de fluxo e RT-QPCR em tempo real: 

3.5.1 Citometria de fluxo:  

Suspensões celulares previamente ajustadas na concentração de 106 

células/mL em PBS foram incubadas com anticorpo IgG de cabra anti-PAFR 

humano (1:100, Santa Cruz, CA, EUA). Após 30 min de incubação no gelo, as 

células foram lavadas em PBS-BSA (3%) e incubadas com anti-IgG de cabra 

marcado com isotiocianato de fluoresceína (FITC) (1:100, Sigma Aldrich, St Louis, 

MO - EUA), lavadas em PBS-BSA (2x) e posteriormente analisadas no aparelho de 

citometria de fluxo. 

3.5.2 Extração de RNA e RT-QPCR em tempo real:  

A expressão gênica do receptor PAFR foram analisada por PCR em 

tempo real utlizando primers específcos. Brevemente, após a cultura celular por 48 

horas em carenciamento (meio sem SFB), o RNA das células foi extraído utilizando o 

reagente Trizol. O cDNA das amostras foi sintetizado utilizando RevertAidTM First Strand 

cDNA Synthesis Kit (Fermentas) de acordo com as instruções do fabricante. A seguir foi 

adicionado à reação a PCR-mastermix (Power SyBr® Green, Applied Biosystems, 

Warrington, UK) contendo os primers específicos para hPAFR (F: 5’-

GGGGACCCCCATCTGCCTCA-3’; R: 5’-GCGGGCAAAGACCCACAGCA-3’) ou 

GAPDH (F GAG TCA ACG GAT TTG GTC GT; R TTG ATT TTG GAG GGA TCT 

CG). O PCR em tempo real foi realizado utilizando o aparelho Stratagene Mx3005PTM 

QPCR Systems (Santa Clara, CA, USA). A expressão relativa dos genes foi calculada 

pela metodologia 2(Delta Delta C(T)), como descrito por Livak & Schmittgen (2001)(63). 
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3.5.3 Avaliação do PAFR no crescimento de células tumorais 

As linhagens tumorais cultivadas em meio de cultura foram tratadas ou 

não com o agonista cPAF (100 nM) ou com os antagonistas de PAFR PCA 4280 ou 

CV 3982 (10 M) por 9 dias. Após incubação, as células foram coletadas, contadas 

e a viabilidade das células analisada pelo teste de exclusão com trypan blue. A 

proliferação celular foi analisada pela contagem do numero de células na cultura e a 

toxicidade dos reagentes foi avaliada por teste de MTT. Os valores de toxicidade 

foram expressos em percentagem relativamente à absorvência determinada nas 

células controle (sem tratamento). 

3.6 Avaliação do efeito da radioterapia na expressão do PAFR 

As linhagens tumorais foram cultivadas em meio de cultura e irradiadas 

(Fonte de cobalto 60, MDS Norton, Canadá) nas doses de 2, 4 e 8 Gray (Gy) e após 

6 horas de incubação, o RNA das células foi extraído e utilizado para analise da 

expressão do receptor do PAF por RT-QPCR em tempo real, como explicado no 

tópico anterior. 

3.7 Bioensaio com células KBP/KBM para detecção de atividade agonista 

      sobre o PAFR 

Para testar a capacidade da irradiação gama induzir a produção de 

ligantes do receptor do PAF, usamos uma metodologia conforme descrito 

anteriormente(64). Brevemente, extratos lipídicos de células tumorais expostas ou 

não a radiação gama (lipídeos de 2,5 × 106 células em 1 mL/poço irradiadas com 

2/4/8 Gy) foram diluídos em DMEM sem SFB e incubados com células KBM/KBP por 

6 horas a 37 °C e 5% CO2. A ativação do PAFR nestas células por PAF ou 

moléculas similares ao PAF (em inglês “PAF-like molecules”) induz aumento dos 

níveis de Ca2+ intracelular e a produção da quimiocina IL-8. Assim, após o período 

de 5 horas de estímulo, o sobrenadante da cultura foi coletado e congelado para 

detecção da produção de IL-8 por ELISA de acordo com as instruções do fabricante 

(R&D Systems, Minneapolis, EUA). Como controle positivo da produção de IL-8 por 

células KBP e KBM, CPAF (100 nM) e PMA (10 nM) foram respectivamente 

adicionados às células. 



31 
 

 

3.8 Ensaio de repopulação tumoral 

A linhagem tumoral TC-1 foi cultivada em RPMI 10% SFB a 37 °C e 5% 

CO2 por 24 horas (2 x 105 células/poço) e irradiada com 0, 4 ou 8 Gy. 

Adicionalmente, 1000 células TC-1 Fluc (que expressam o gene da Luciferase) que 

foram pré-tratadas por 30 mim com antagonistas do receptor do PAF (PCA4280 ou 

CV3988) foram adicionadas nas culturas de TC-1 irradiadas. Após 9 dias de cultura, 

as células foram coletadas, lisadas com tampão de lise (Luciferase Cell Culture Lysis 

Reagent - Promega Corporation – Madison, USA), e após centrifugação (10000g, 10 

min, 4º C) o sobrenadante foi transferido para a placa de leitura (96-Well Black 

Polystyrene Plate, Corning Costar – New York, USA) e incubado com o substrato D-

luciferina (150 μg/ml). A leitura do ensaio foi realizada 1 minuto após incubação em 

sistema IVIS (Caliper Life Sciences HeadquartersTM, Hopkinton, Massachusetts, 

USA). Para ensaios in vivo, o crescimento das células tumorais marcadas (TC-1 

Fluc) foi monitorizado por imagem não invasiva de bioluminescência. Os animais 

foram anestesiados com um fluxo contínuo de isofluorano e fotografados 10 mim 

após injeção intraperitoneal com 150 mg / kg de D-luciferina em 200 μL de PBS. As 

imagens adquiridas foram analisadas seguindo as instruções do fabricante. 

3.9 Análise Estatística 

Os dados são apresentados como a média ± desvio padrão (DP) e 

analisados pelo programa estatístico GraphPadPrism 5 (GraphPad Software). 

Comparações entre grupos foram avaliados por ANOVA seguido pelo teste de 

Newman-Keuls. As diferenças foram consideradas significativas para valores de 

p<0.05. 
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4 RESULTADOS 

4.1 PARTE I – O PAFR no infiltrado celular e crescimento tumoral 

Nesta primeira parte do projeto avaliamos o papel do PAFR no 

crescimento tumoral e no infiltrado celular utilizando dois tipos de tumores: um 

formado por células de melanoma B16F10 e outro formado pela inoculação de 

células da linhagem de carcinoma murino TC-1. 

4.1.1 Ligantes do PAFR favorecem o crescimento tumoral. 

Iniciamos este trabalho comparando o perfil de crescimento tumoral do 

melanoma B16F10 e do carcinoma TC-1 em camundongos com deleção do gene 

para o receptor do PAF (PAFR KO) em relação aos camundongos selvagens (WT). 

Nossos resultados mostraram que a injeção subcutânea das células tumorais forma 

tumores visíveis a partir do 6º dia. Porém, em animais PAFR KO, os tumores 

formados são significantemente menores quando comparados com animais WT 

durante todos os dias avaliados na curva de crescimento, tanto para o melanoma 

(Figura 1A) quanto para de carcinoma TC-1 (Figura 1B). A Figura 1 também 

mostra o peso dos tumores no 15º dia após a inoculação das células tumorais 

(último dia avaliado), e foi observado que o peso dos tumores provenientes de 

animais PAFR KO foi significantemente menor em comparação aos tumores de 

animais WT. 

A avaliação macroscópica dos tumores revelou a presença de grande 

quantidade de sangue e liquido amarelado (ascite) principalmente nos tumores de 

melanoma provenientes de animais WT, sendo que em alguns destes animais 

também foi detectado a presença de tumores satélites e metástases (dados não 

mostrados). 

Esses resultados indicam que ligantes do receptor do PAF (PAF ou 

moléculas “PAF-like”) são produzidos durante o crescimento do melanoma e do 

carcinoma TC-1 e que a ativação do receptor do PAF presentes nas células do 

microambiente tumoral favorece o crescimento do tumor. 
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Figura 1 - Animais PAFR KO são mais resistentes ao crescimento tumoral que animais WT. 
A linhagem tumoral B16F10 e TC-1 foram injetadas (5 x 10

5
 células) no dorso de camundongos 

C57BL/6 WT ou PAFR KO. Em A são mostrados dados do tumor B16F10 e em B são mostrados 
dados dos tumores formados por células TC-1. No painel à esquerda são mostradas a curva de 
crescimento tumoral (o volume da massa tumoral foi calculado pela formula: diâmetro maior x 
(diâmetro menor)

2 
× 0.52), com medições periódicas dos tumores a cada dois dias. No centro são 

mostradas fotos dos dois tumores, a foto superior proveniente de um animal WT e a foto inferior 
proveniente de um animal PAFR KO, ambos fotografados no 15º dia. No painel à direita são 
mostrados o peso dos tumores. Os dados são mostrados como média ± DP. n=10 animais. * p<0.05. 
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4.1.2 Ligantes do PAFR modulam o infiltrado tumoral 

O microambiente tumoral não é constituído somente por células 

neoplásicas, mas também por diversos tipos celulares não transformados, tanto 

pertencentes ao tecido de onde se originou o tumor, quanto recrutados da circulação 

4,5. A presença de infiltrado leucocitário varia em tamanho, composição e distribuição 

no estroma tumoral. Essas células normalmente são recrutadas pelo próprio tumor e 

coletivamente podem atuar fornecendo sinais que inibam ou favoreçam o 

crescimento tumoral 6-8. Assim, resolvemos investigar se a diminuição do 

crescimento tumoral em animais PAFR KO estaria relacionada com alterações no 

perfil de leucócitos que infiltram o tumor. 

Para isto, tumores provenientes de animais WT e PAFR KO foram 

coletados no 15º dia de crescimento, processados e analisadas por citometria de 

fluxo. Cerca de 1% a 2% das células presentes no tumor formado por células 

B16F10 são leucócitos, sendo que não foram observadas diferenças significativas 

na porcentagem de leucócitos intratumorais (marcados com anti-CD45) entre os dois 

grupos de animais (Figura 2A). Já nos tumores formados por células TC-1, 

detectamos uma maior presença de leucócitos nos tumores provenientes dos 

animais WT (4% a 17%) em relação aos animais PAFR KO (2% a 7%, Figura 2B). 

Dentro da população CD45+, os linfócitos (CD3+) representam cerca de 4-

14% dos leucócitos, não havendo diferenças significativas entre os tumores 

avaliados (dados não mostrados). A seguir avaliamos dentro do tumor a presença de 

populações específicas de linfócitos T (CD4 e CD8). Notamos um aumento 

específico na população de linfócitos CD8 em animais PAFR KO injetados com 

tumores de melanoma quando comparados com animais WT (Figura 3A). Também 

notamos um aumento de linfócitos CD4 em animais PAFR KO injetados com 

tumores TC-1 quando comparados com aqueles tumores TC-1 provenientes de 

animais WT (Figura 3B). 

Em relação as populações de leucócitos de origem mieloide (macrófagos 

e neutrófilos) que migraram para dentro do tumor, verificamos que dentro da 

população de células CD45+, em torno de 41 a 74% das células eram de linhagem 

mieloide (CD11b+) e dentro dessa população, cerca de 25-60% eram macrófagos 

(F4/80+), não havendo diferenças entre os tumores analisados (Figura 4). Em 
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relação a população de neutrófilos (Gr1+) elas representam de 5-38% das células de 

origem mieloide, havendo um aumento nessa população em animais PAFR KO 

contendo tumores B16F10 (Figura 4A) e TC-1 (Figura 4B) em comparação aos 

animais WT. 

 

 

 

Figura 2 - Infiltrado leucocitário em tumores provenientes de animais WT e PAFR KO. 
Suspenções de células tumorais de B16F10 (A) ou TC-1 (B) provenientes de animais WT e PAFR KO 
após 15 dias de crescimento foram analisados por citometria de fluxo. No painel à esquerda são 
mostrados um exemplo da análise das células marcadas com anticorpo Anti-CD45 PE onde 50.000 
eventos foram adquiridos por amostra. No painel à direita são mostrados a mediana ± EPM da 
porcentagem de células intratumorais que expressam CD45. n=10 animais. P< 0,05. 
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Figura 3 - Avaliação do infiltrado de linfócitos CD4 e CD8 em tumores provenientes de animais 
WT e PAFR KO. 
Suspenções de células tumorais de B16F10 (A) ou TC-1 (B) provenientes de animais WT e PAFR KO 
após 15 dias de crescimento foram analisados por citometria de fluxo. No painel à esquerda são 
mostrados um exemplo da análise dos linfócitos intratumorais marcados com anticorpos Anti-CD8 e 
Anti-CD4. No painel à direita são mostrados a mediana ± EPM da porcentagem de células 
intratumorais que expressam CD4 ou CD8. n=10 animais. *p< 0,05. 
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Figura 4 - Avaliação do infiltrado de neutrófilos (Gr1
+
) e macrófagos (F4/80

+
) em tumores 

provenientes de animais WT e PAFR KO. 
Suspenções de células tumorais de B16F10 (A) ou TC-1 (B) provenientes de animais WT e PAFR KO 
após 15 dias de crescimento foram analisados por citometria de fluxo. No painel à esquerda são 
mostrados um exemplo da análise das células mieloides (CE45

+
CD11b

+
) presentes nos tumores e 

que expressam F4/80 ou Gr1. No painel à direita são mostrados a mediana ± EPM da porcentagem 
de células intratumorais que expressam Gr1 ou F4/80. n=10 animais. *p< 0,05. 
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4.1.3 Ligantes do PAFR em macrófagos induzem fenótipo pró-tumoral 

Os macrófagos expressam PAFR e a ativação deste receptor modifica o 

fenótipo dos macrófagos para um perfil anti-inflamatório(65). Resolvemos então 

investigar o fenótipo dos macrófagos intratumorais através do estudo de 

marcadores. Embora estas células apresentem uma grande heterogeneidade é 

aceita a classificação em dois subtipos extremos: os classicamente ativados M1, que 

tem perfil pro-inflamatório secretando TNF, IL-1, IL-6, IL-12, espécies reativas de 

oxigênio e nitrogênio e os macrófagos alternativamente ativados M2, que 

apresentam um perfil anti-inflamatório e expressam arginase, TGF e IL10. Assim, 

usamos o marcador CD11c para identificar os macrófagos M1 e o marcador CD206 

para identificar macrófagos M2 na massa tumoral. 

A figura 5 mostra que nos animais PAFR KO há um aumento na 

frequência de macrófagos intratumorais expressando a molécula CD11c (M1) e uma 

consequente diminuição na frequência de macrófagos CD206 (M2), tanto no 

melanoma (Figura 5A) quanto no TC-1 (Figura 5B) quando comparados ao grupo 

de animais WT. 

Para confirmar o fenótipo destes macrófagos isolamos as células CD45+ 

do tumor e estimulamos com LPS. Observamos que os leucócitos provenientes de 

animais PAFR KO apresentavam altos níveis de produção de nitrito (Figura 6A) e 

baixa atividade de arginase (Figura 6B) quando comparados com animais WT. 

Também notamos uma produção menor de IL-10 no sobrenadante daquelas culturas 

provenientes de tumores dos animais PAFR KO (Figura 6C). Estes dados sugerem 

que na presença do PAFR os macrófagos intratumorais desenvolvem um fenótipo 

M2 que favorece o crescimento tumoral. 

  



39 
 

 

 

Figura 5 - Na ausência do PAFR os macrófagos intratumorais apresentam fenótipo M1. 
Suspensões de células tumorais de B16F10 (A) ou TC-1 (B) foram analisados por citometria de fluxo. 
No painel à esquerda são mostrados um exemplo da análise da população de macrófagos 
intratumorais (CD45

+
F4/80

+
). Essa população foi selecionada para análise da expressão dos 

marcadores CD11c (M1) e CD206 (M2). No painel à esquerda são mostrados a mediana ± EPM da 
porcentagem de macrófagos CD11c e CD206 provenientes de 6 animais. * p<0.05. 

 

Figura 6 - Na ausência do PAFR os macrófagos intratumorais apresentam alta produção de 
nitrito e baixa atividade de arginase e produção de IL-10. 
Células CD45

+
 foram purificadas de suspenções tumorais de B16F10 ou TC-1 provenientes de 

animais WT e PAFR KO e estimuladas com 100 ng LPS. Como controle também coletamos 
macrófagos peritoneais de animais WT e PAFR KO saudáveis (pM). Após 72 horas de incubação o 
sobrenadante foi coletado para quantificação da produção de oxido nítrico (nitrito) pela reação de 
Griess (A) e IL-10 (C). O extrato celular foi utilizado para ensaio de atividade de arginase (B). Os 
dados foram normalizados utilizando a quantidade de proteína de cada amostra mensurada por kit 
BCA. n=6 animais. * p<0.05.  
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4.1.4 A esplenomegalia associada a tumor está diminuída em animais PAFR KO. 

A progressão tumoral está associada a efeitos sistêmicos, com acumulo 

de células mieloides em órgãos linfoides e no sangue (leucocitose). Em animais, o 

principal órgão linfoide secundário afetado é o baço, podendo ocorrer 

esplenomegalia, associada principalmente a expansão de células do sistema imune 

em resposta ao tumor. 

Um aumento no número de células deste órgão foi observado nos animais 

WT em relação aos animais PAFR KO, no 15º dia do crescimento tumoral, este 

aumento também foi maior que em animais naive (isto é, sem tumores) (Figura 7). 

Houve um aumento na porcentagem de linfócitos CD4+ e CD8+ no baço dos animais 

PAFR KO com melanoma quando comparados com WT (Figura 8). Em relação a 

população de células mieloides (CD11b+), houve um aumento de neutrófilos (Gr1+) 

no baço dos animais PAFR KO em ambos os modelos tumorais (melanoma e TC-1) 

quando comparados com WT (Figura 9). Em relação a população de macrófagos 

(F4/80+) não houve diferenças significativas. Estes resultados indicam que a 

ativação de vias dependentes do PAFR durante o crescimento tumoral também 

exerce efeitos sistêmicos, aumentando a esplenomegalia associada ao tumor. 

Estudos mais aprofundados serão necessários para explicar este fenômeno, 

principalmente em relação às populações de células que estão expandidas no baço 

dos animais PAFR KO, que parecem proteger o animal contra o crescimento 

tumoral. Não foram detectadas diferenças significativas nas populações de linfócitos 

B (dados não mostrados). 
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Figura 7 - Esplenomegalia associada aos tumores está diminuída em animais PAFR KO. 
Comparação do número de células do baço de animais selvagens e PAFR KO naives ou injetados 
com 5 x 10

5
 células de melanoma B16F10 ou TC-1 no dorso (15 dias após inoculação). São 

mostradas a média ± DP de 10 animais por grupo. * p<0.05. 

 

Figura 8 - Populações de linfócitos (CD4/CD8) no baço de animais PAFR KO e WT injetados 
com melanoma B16F10 ou TC-1. 
Animais selvagens e PAFR KO foram injetados com 5 x 10

5
 células de melanoma B16F10 (A) ou TC-

1 (B) no dorso. Após 15 dias da injeção os animais foram sacrificados e o baço coletado para análise 
das populações de células por citometria de fluxo. No painel à esquerda é mostrado um exemplo da 
análise das células do baço marcadas para expressão de CD4 e CD8. No painel à direita são 
mostrados a mediana ± EPM das porcentagens da população de linfócitos CD4 e CD8 presentes no 
baço dos animais. n= 10 animais. * p<0.05.  
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Figura 9 - Populações de neutrófilos (Gr1) e macrófagos (F4/80) no baço de animais PAFR KO 
e WT injetados com melanoma B16F10 ou TC-1. 
Animais selvagens e PAFR KO foram injetados com 5 x 10

5
 células de melanoma B16F10 (A) ou TC-

1 (B) no dorso. Após 15 dias da injeção os animais foram sacrificados e o baço coletado para análise 
das populações de células por citometria de fluxo. No painel à esquerda é mostrado um exemplo da 
análise das células do baço marcadas para expressão de Gr1 e F4/80. No painel à direita é mostrado 
a mediana ± EPM das porcentagens da população de células mieloides Gr1 e F4/80 presentes no 
baço dos animais. n= 10 animais. * p<0.05. 
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4.2 PARTE II – A expressão e ativação do PAFR em células tumorais 

 

4.2.1 Linhagens tumorais de carcinoma expressam PAFR. 

Inicialmente avaliamos a expressão de PAFR em três linhagens de 

carcinoma cervical (C33, SiHa, HeLa) e em duas linhagens de células escamosas de 

carcinoma de boca (SSC90 e SSC78) e comparamos sua expressão em relação a 

um queratinócito imortalizado (HaCat), que serviu como controle. Nossos resultados 

mostraram que as células tumorais expressam maiores quantidades de mRNA para 

PAFR do que a linhagem de queratinócito controle HaCat (Figura 10A). Em relação 

à expressão proteica do receptor na membrana celular, avaliado por citometria de 

fluxo, observamos que as linhagens C33, SiHa, HeLa e SSC78 expressam maiores 

quantidades do receptor em relação ao queratinócito controle HaCat, enquanto que 

a linhagem SSC90 é a que expressa menores quantidades de PAFR na membrana 

(Figura 10B). 

 

 

 

Figura 10 - Expressão de PAFR em linhagens de carcinoma. 
Linhagens tumorais de carcinoma (C33, SiHa, HeLa, SCC90 e SCC78) e um queratinócito controle 
(HaCat) foram cultivados por 24 horas a 37 ºC e 5% CO2. .(A) Análise da expressão de mRNA de 
PAFR por RT-qPCR e (B) Análise da expressão de PAFR na membrana celular em linhagens de 
carcinoma por citometria de fluxo. Os dados são mostrados como a média ± DP do delta-CT 
comparativo de 3 experimentos independentes. *p<0.05 comparando as linhagens tumorais com a 
linhagem de queratinócito controle. 
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4.2.2 A ativação do receptor do PAF em células tumorais estimula sua proliferação  

Uma vez que demonstramos que as linhagens de carcinoma expressam 

PAFR e sabendo-se que o PAF tem papel importante no crescimento de alguns tipos 

de tumores, analisamos em seguida o efeito da ativação e do bloqueio deste 

receptor sobre o crescimento in vitro das linhagens de carcinoma. 

Inicialmente procuramos a concentração de agonistas e antagonistas que 

não fosse tóxica para as células tumorais, utilizando para isto o ensaio de MTT com 

as células tratadas por 24 horas com 3 doses diferentes de cada uma das drogas. 

Nestes ensaios também dosamos a presença da enzima LDH no sobrenadante das 

culturas para avaliar se houve alguma lise celular induzida pelos tratamentos com os 

antagonistas. Nenhuma das concentrações do agonista cPAF foi tóxica para as 

linhagens celulares e nem induziu a lise das células. Os antagonistas PCA e CV 

diminuíram a viabilidade das linhagens SiHa e HeLa na dose de 100 uM, porém não 

induziram lise das células (dados não mostrados). Assim, escolhemos a dose de 10 

uM dos antagonistas (WEB, PCA e CV) e 100nM do agonista cPAF para os 

experimentos. 

Para os ensaios de proliferação, tratamos as linhagens tumorais por 9 

dias com um agonista do receptor do PAF (cPAF), contando o número de células na 

cultura a cada 3 dias. Não foi observado efeitos do agonista sobre o crescimento da 

linhagem controle HaCat (Fig. 11A) e das linhagens tumorais HeLa (Fig. 11D) e 

SSC90 (Fig. 11F), porém, o PAF foi capaz de aumentar o crescimento das linhagens 

C33 (Fig. 11B), SiHa (Fig. 11 C) e SSC78 (Fig. 11E) em relação ao controle não 

tratado. 

O bloqueio do receptor com os antagonistas PCA 4280 e CV 3938 inibiu 

significativamente o crescimento das linhagens de carcinoma C33, SiHa, HeLa e 

SSC78 como mostrado nas Figuras 12B, 12C, 12D e 12E, respectivamente, sendo 

que para a linhagem controle HaCat e SSC90, estes antagonistas não surtiram 

efeito significativo no crescimento (Fig. 12A e 12F). Estes dados sugerem que as 

células de carcinoma secretam substancias “PAF-like” que agem como fatores de 

crescimento para as células tumorais e o bloqueio do receptor interferem nesta 

sinalização. 
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Ainda, realizamos experimentos de proliferação celular com outra 

linhagem tumoral, proveniente de um carcinoma epidermóide oral humano (KB cells, 

cedido pelo Dr. Travers), na qual o receptor do PAF foi inserido artificialmente, por 

transdução genética de plasmídeo contendo o gene do PAFR. Assim, obtemos uma 

linhagem de células KB que altamente expressa o receptor do PAF (KBP) e outra 

linhagem que não expressa este receptor, onde foi inserido um plasmídeo vazio 

(KBM). 

O tratamento com o agonista cPAF estimulou significativamente a 

proliferação da linhagem KBP (que expressa o PAFR, Fig. 13A) e não afetou o 

crescimento da linhagem KBM (que não expressa o receptor do PAF, Fig. 13B). O 

tratamento com o antagonista CV3988 não afetou o crescimento de nenhuma das 

duas linhagens (Fig. 13A e 13B). 

Assim, concluímos nesta parte do trabalho que a ativação de PAFR nas 

linhagens de carcinoma estimula a proliferação celular. Além disso, possivelmente 

as linhagens C33, SiHa, HeLa e SSC78 sintetizam PAF ou moléculas “PAF-like” e 

utilizam esta via para proliferação, pois o bloqueio farmacológico deste receptor 

diminuiu o crescimento dessas linhagens durante a curva de proliferação. 
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Figura 11 - Agonistas de PAFR estimulam a proliferação das linhagens de carcinoma. 
Linhagens tumorais de carcinoma (C33, SiHa, HeLa, SCC90 e SCC78) e um queratinócito controle 
(HaCat) foram cultivados por 24 horas a 37 ºC e 5% CO2 e tratadas ou não com o agonista do PAFR 
cPAF (100 nM). A cada três dias as células foram tripsinizadas e contadas em câmara de Neubauer. 
Os dados são mostrados como a média ± DP de 3 experimentos independentes. * p<0.05 Tratado vs 

controle.  



47 
 

 

 

Figura 12 - Antagonistas do receptor do PAF inibem a proliferação das linhagens de carcinoma. 
Linhagens tumorais de carcinoma (C33, SiHa, HeLa, SCC90 e SCC78) e um queratinócito controle 
(HaCat) foram cultivados por 24 horas a 37 ºC e 5% CO2 e tratadas ou não com antagonistas do 

receptor do PAFR (10 M de PCA 4280 ou CV 3938). A cada três dias as culturas foram tripsinizadas 
e as células contadas em câmara de Neubauer. Os dados são mostrados como a média ± DP de 3 
experimentos independentes. * p<0.05 Tratado vs controle. 
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Figura 13 - Agonistas de PAFR aumentam a proliferação de células de carcinoma humano (KB) 
que expressam altamente o receptor do PAF (KBP). 

(A) Células KBP e (B) Células KBM foram tratadas ou não com cPAF (100 nM) ou CV 3938 (10 M). 
O crescimento das células tumorais foi avaliado a cada 3 dias até o 9º dia. Os dados representam a 
media ± DP do número de células (painel esquerdo) ou da área sobre a curva (AUC, painel direito) de 
6 experimentos independentes. * p < 0.05 Veículo vs cPAF. 
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4.2.3 A irradiação aumenta expressão de PAFR e induz produção de seus ligantes 

Inicialmente padronizamos um método para quantificar ligantes do PAFR 

a partir de metodologia desenvolvida anteriormente por Travers et al. (1995). O 

ensaio se baseia na capacidade das células de carcinoma KB transduzidas com o 

gene do PAFR (KBP) em produzir a quimiocina IL-8 quando o receptor do PAF é 

ativado. A concentração de ligantes de PAFR nos extratos lipídicos das amostras 

irradiadas pode ser calculada em relação a uma curva de dose resposta ao cPAF 

(agonista sintético do PAFR) sobre as células KBP, que induz a produção de IL-8 

que então é quantificada no sobrenadante por ELISA(64). 

Como pode ser visto na Figura 14A, células KBP quando expostas ao 

agonista cPAF produziram IL-8 de maneira dose dependente, enquanto as células 

KBM (estas negativas para PAFR e utilizadas como controle) não produziram essa a 

citocina (Fig. 14B). O estimulo com PMA foi utilizado como controle positivo da 

produção de IL-8 pelas duas linhagens. 
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Figura 14 – O PAF induz a produção de IL-8 em células KBP. 
(A) Células KBP (que expressam PAFR) ou (B) KBM (Controle negativo) foram tratadas com o 
agonista estável do receptor (cPAF, 100 ou 10 ng/mL), 0,5% de etanol (veículo) ou 10 nM de PMA. 
Seis horas depois, os sobrenadantes foram coletados e a citocina IL-8 dosada por ELISA. Os dados 
representam a média ± DP da concentração de IL-8 produzida por 2 x 10

5
 células (em triplicata) de 2 

experimentos independentes. 
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Este ensaio foi então utilizado para determinar se as células de carcinoma 

(C33, SiHa, HeLa, SSC78 e SSC90) produzem ligantes de PAFR quando 

submetidas a doses crescentes de irradiação gama. Para isto, foi preparado o 

extrato lipídico das culturas de células de carcinoma após uma hora do tratamento 

com doses crescentes de radiação gama. Este extrato foi adicionado sobre as 

células KBP e a concentração de IL-8 foi mensurada. Os resultados foram expressos 

como % da resposta de IL-8 induzida por 100 nM de cPAF em células KBP 

consideradas como controles. Como mostrado na Figura 15, a irradiação com 2, 4 

ou 8 Gy gerou produção significativa de ligantes do PAFR em todas as linhagens 

estudadas. 

Também avaliamos a expressão do receptor do PAFR nas células 

irradiadas após 4 horas do tratamento e observamos um aumento significativamente 

a expressão de mRNA do PAFR nas linhagens tumorais assim como no 

queratinócito controle (HaCat) (Fig. 16), sugerindo de forma indireta que moléculas 

“PAF-like” geradas pela radiação estimulam a expressão do PAFR.  
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Figura 15 – A irradiação induz a produção de ligantes de PAFR em linhagens de carcinoma. 
Queratinócitos imortalizados (HaCat) (A) e células tumorais C33 (B), SiHa (C), HeLa (D), SSC78 (E) e 
SSC90 (F), foram cultivadas em RPMI 10% SFB a 37 ºC e 5% CO2 por 24 horas em alta densidade 
(10

8
 células) e irradiadas com 2, 4 ou 8 Gy. Extratos lipídicos foram obtidos após 1 hora da irradiação 

e então adicionados às células KBP. Um grupo recebeu 100 nM de cPAF como controle positivo. 
Após 6 horas, a IL-8 no sobrenadante foi quantificada por ELISA como medida da atividade agonista 
sobre o PAFR. Os resultados são expressos como medianas ± EPM das porcentagens da produção 
de IL-8 relativa às quantidades induzidas por 100 nM de cPAF (controle positivo) dos extratos 
lipídicos das linhagens irradiadas, n=3, * p < 0,05.  
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Figura 16 - Irradiação das células tumorais aumenta a expressão do receptor de PAF. 
Queratinócitos imortais (A) e células tumorais de carcinoma C33 (B), SiHa (C), HeLa (D), SSC78 (E) 
e SSC90 (F) foram cultivadas em RPMI 10% SFB a 37 ºC e 5% CO2 por 24 horas e irradiadas com 4 
ou 8 Gy. Após 4 horas o RNA total das células foi extraído para análise da expressão de PAFR por 
RT-QPCR em tempo real. Os dados são mostrados como a média ± DP de 3 experimentos 
independentes. * p<0.05 Irradiado vs controle. 
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4.2.4 O PAF protege as células tumorais da morte induzida por radioterapia. 

Como mostrado, o PAF estimulou a proliferação das células de carcinoma 

e a irradiação induziu a produção de ligantes de PAFR. Assim hipotetizamos que a 

ativação do PAFR nas células tumorais induziria as células a entrarem em ciclo 

proliferativo, tornando-as resistentes aos danos causados pela radiação. Para 

avaliar esta hipótese, pré-tratamos as células tumorais com o antagonista do PAFR 

CV3938 e em seguida irradiamos as células com duas doses diferentes de radiação 

gama (4 e 8 Gy) e avaliamos a viabilidade celular. 

A radiação gama reduziu, de maneira dose-dependente, a viabilidade das 

células tumorais (Fig. 17) e o bloqueio de PAFR com o antagonista CV3938, 

diminuiu ainda mais a viabilidade celular. Isto sugere que os ligantes do PAFR 

induzidos pela radiação protegem as células tumorais da morte induzida pela 

radiação. 
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Figura 17 – Antagonista do receptor do PAF, CV3938, aumenta a morte celular induzida por 
radioterapia. 
Células tumorais C33 (A), SiHa (B) e HeLa (C) foram tratadas ou não com antagonistas do receptor 
do PAFR (10 uM CV3938) e posteriormente irradiadas com doses de 4 e 8 Gy. Após 3 dias, as 
culturas foram tripsinizadas e as células coradas com trypam blue e posteriormente contadas em 
câmara de Neubauer. Os dados são mostrados como mediana da porcentagem do numero de células 
viáveis em relação ao controle (não tratado). N = 3 experimentos independentes. * p<0.05 Irradiado 
vs controle; # p<0.05 tratados vs não tratado com CV3938. 
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4.3 Parte III - Ativação do PAFR no fenômeno de repopulação pós irradiação 

A repopulação tumoral refere-se à capacidade de crescimento acelerado 

das células tumorais resistentes a radiação que pode ocasionar o surgimento de 

novos tumores, mais agressivos e resistentes ao tratamento. Por esta razão, na 

radioterapia, protocolos rígidos quanto ao tempo de duração e fracionamento das 

doses são seguidos afim de evitar este importante efeito colateral. Com base na 

nossa observação anterior de que o PAF aumenta a resistência das células tumorais 

à morte celular induzida pela irradiação, ensaiamos a hipótese de que os ligantes do 

PAFR geradas durante a irradiação do tumor poderiam estar envolvidos no 

fenômeno de repopulação tumoral pós tratamento. 

 

4.3.1 O PAFR está envolvido na repopulação tumoral. 

Nesta parte do estudo, utilizamos como modelo para simular o fenômeno 

de repopulação tumoral a linhagem de carcinoma TC-1. Primeiramente avaliamos 

como a linhagem TC-1 responde a radiação in vitro. Detectamos que doses 

crescentes de radiação gama aumentaram a expressão do PAFR na membrana das 

células (Fig. 18A) e também o seu RNA mensageiro (Fig. 18B). A irradiação das 

células TC-1 também induziu a geração de moléculas ligantes de PAFR em grande 

quantidade, pois nota-se que as células TC-1 irradiadas com 8 Gy geraram atividade 

agonística do receptor PAF equivalente a 100 nM de PAF (Fig. 18C). 

Posteriormente avaliarmos que a irradiação induziu morte celular de 

maneira dose-dependente sobre as células TC-1 (Fig. 18D). O pré-tratamento das 

células TC-1 com o antagonista do receptor PAF (CV3988), aumentou 

significativamente este processo de morte celular, comprovando o efeito protetor do 

PAF sobre células irradiadas. 

Para ensaiar a hipótese de que o PAF poderia estar atuando no 

fenômeno de repopulação tumoral, padronizamos um modelo in vitro com base em 

Huang et al. (2012) adequado para o estudo deste evento, utilizando células TC-1 

transformadas com um plasmídeo contendo o gene da luciferase, gerando uma 

linhagem de células luminescentes (TC-1 Fluc). 
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A capacidade das células TC-1 irradiadas em estimular o crescimento de 

células TC-1 Fluc foi testada de acordo com o protocolo ilustrado na Fig. 19A. 

Tratamos com diferentes doses de radiação um feeder de células TC-1 (2 x 105) e 

adicionamos na cultura, imediatamente após a radioterapia, uma pequena 

quantidade (1000 células) de TC-1 Fluc não irradiadas. Desse modo, o feeder de 

células irradiadas que morre serve de estímulo para promover a proliferação das 

células TC-1 Fluc que foram adicionadas. Essa proliferação das células TC-1 Fluc 

pode ser mensurada por meio de um ensaio de luminescência e nota-se na Figura 

19B que a luminescência das células TC-1 Fluc foi linear com o número de células 

presentes na cultura. 

Nossos resultados mostraram que a presença de um “feeder” de células 

irradiadas potencializou significativamente a proliferação das células TC-1 Fluc (Fig. 

19C). Quando as células TC-1 Fluc foram tratadas com os antagonistas do receptor 

PAF antes da irradiação (4 G) o PCA 4288 causou uma redução de 40% na 

proliferação celular e o CV3988 causou uma redução de 80% quando comparada 

com as células não irradiadas e tratadas com veículo. Após o tratamento com dose 

mais elevada de irradiação (8 Gy), ambos os antagonistas do receptor PAF foram 

igualmente eficazes em reduzir a proliferação celular (Figura 19D). 

Para avaliarmos o fenômeno de repopulação in vivo, injetamos células 

TC-1 em camundongos C57Bl6, em dois locais do flanco inferior. Como ilustrado na 

Figura 20A, no lado direito injetamos uma mistura de células TC-1 irradiadas (10 

Gy) com células TC-1 Fluc não irradiadas (na proporção de 1000 células TC-1 Fluc 

para 500 mil células TC-1 normais). No lado esquerdo, injetamos a mesma 

proporção de células TC-1, só que não irradiadas (controle positivo). O crescimento 

tumoral foi acompanhado por 15 dias e ao final da curva de crescimento, os animais 

foram injetados com luciferina (substrato da luciferase) para avaliar o sinal que 

corresponde a quantidade de células TC-1 Fluc presentes nos tumores. Um grupo 

de animais também recebeu tratamento com antagonista do receptor do PAF 

(CV3988). 

Conforme ilustrado na Figura 20C, quando as células TC-1 vivas foram 

misturadas com células irradiadas, o volume tumoral foi significativamente maior do 

que as misturadas com células viáveis. O tratamento com o antagonista do receptor 
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PAF reduziu o crescimento do tumor formado pela mistura de células vivas com 

células irradiadas (Fig. 20D). Em consonância com a observação in vitro (Figura 

19C), as células irradiadas promoveram aumento significativo da proliferação das 

células TC-1 Fluc, avaliado no 15º dia (Figura 20E), e o tratamento com CV3988 

diminuiu o tamanho do tumor. Além disso, os extratos lipídicos dos tumores 

irradiados apresentaram maior produção de ligantes do receptor do PAF que os 

tumores não irradiados (Figura 20B). 

 

 

Figura 18 - A irradiação aumenta a expressão do receptor PAF em células TC-1 e induz a 
geração de agonistas do receptor PAF. 
Células tumorais TC-1 (5 x 10

4
) foram expostas a diferentes doses de radiação ionizante. (A) Análise 

da expressão do receptor de PAF por citometria de fluxo, são mostrados a média ± DP de valores do 
MFI (* p<0,05 irradiados vs controle não irradiados); (B) Níveis de expressão do mRNA do receptor 
de PAF. Os dados representam a média ± DP (* P <0,05 em comparação do controlo não irradiado vs 
irradiado); (C) Extratos lipídicos de TC-1 recolhidos após 1 hora de irradiação foram ensaiados 
quanto à atividade agonística do receptor PAF, medida como mediana ± EPM da porcentagem de 
produção de IL-8 por células KBP que expressam o receptor PAF estimuladas com 100 nM de cPAF; 
(D) Bloqueio do receptor PAF com CV3988 aumenta a morte celular induzida por irradiação. Média ± 
DP de 4 experiências feitas em duplicata (* p <0,05 comparando irradiado vs não irradiado e 

#
 

comparando CV 3988 vs veículo). 
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Figura 19 – Antagonistas de PAFR bloqueiam parcialmente a proliferação celular induzida por 
radioterapia. 
Em (A) é mostrado uma ilustração da metodologia utilizada para avaliação do fenômeno de 
repopulação tumoral in vitro. Brevemente, a linhagem TC-1 foi cultivada em RPMI 10% SFB a 37 ºC e 
5% CO2 por 24 horas (2 x 10

5
 células/poço) e irradiadas com 2, 4 ou 8 Gy. Adicionalmente, 1000 

células TC-1 Fluc (que expressam o gene da luciferase) foram adicionadas nas culturas de TC-1 
irradiadas. Após 9 dias de cultura, as células foram incubadas com luciferina (substrato para ação da 
luciferase) para quantificação do crescimento celular. Em (B) é possível observar a linearidade do 
crescimento das células TC-1 Fluc com a capacidade de emissão de luminescência. Os resultados 
são mostrados como média de RLU (relative luminescence units) emitida pela cultura. Em (C) 
Atividade de luciferase (RLU) em co-culturas de células TC-1 irradiadas (4 ou 8 Gy) com células TC-1 
Fluc. Em (D) é mostrado a porcentagem de inibição de RLU em culturas tratadas com antagonistas 
PCA4248 ou CV3988, em relação a culturas não tratadas. Os dados representam a média ± DP de 6 
experimentos feitos em duplicatas. A diferença entre cada um dos grupos irradiados (4 e 8 Gy) e 
controles (0 Gy) e entre tratados ou não com antagonistas do receptor PAF foi estatisticamente 
significativa (* P <0,05). 
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Figura 20 – Ensaio de repopulação in vivo. 
(A) Representação esquemática do protocolo utilizado nestes experimentos, brevemente, foi injetado 
por via subcutânea uma mistura de células TC-1 irradiadas (10 Gy) ou controles não irradiados (5 x 
10

5
) em conjunto com células TC-1 Fluc em animais C57BL6. Estes animais foram tratados ou não 

com injeções intraperitoneais do antagonista do receptor PAF (CV3988) na dose de 10 mg / kg ou 
veículo (PBS) de dois em dois dias; (B) Atividade agonista do receptor PAF de extratos lipídicos da 
massa tumoral após 1 hora de 10 Gy, medida como produção de IL-8 por célula KBP (n = 6). (C) 
Efeito das células TC-1 irradiadas no crescimento de células tumorais TC-1 Fluc, mostrado como 
volume tumoral (mm3) mensurado durante 15 dias na presença ou ausência de CV3988; (D) 
diferenças no volume tumoral entre os grupos no 15º dia de crescimento; (E) no painel à esquerda 
são mostrados a quantificação de sinais bioluminescentes de tumores injetados nos animais. No 
painel à direita são mostradas imagens representativas da bioluminescência emitida pelos tumores 
nos animais tratados (à direita) ou não tratados (à esquerda) com o antagonista de PAFR (n = 7 
animais).  
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Existem evidências de que prostaglandinas tem papel importante  na  

repopulação tumoral pós-irradiação pois induzem proliferação das células tumorais 

via ativação do receptor EP2(50). Trabalhos anteriores do nosso laboratório 

sugerem que, dependendo do modelo experimental, a produção de PGE2 pode ser 

dependente da ativação do PAFR. Por exemplo, os níveis elevados de PGE2 

encontrados no tumor ascístico de Erlich foram significativamente reduzidos em 

animais tratados com antagonistas de receptor de PAF(61). Assim, resolvemos 

avaliar a participação do PAFR na produção de PGE2 em células TC-1. Foi 

observado que o tratamento das células tumorais com agonistas do receptor (cPAF) 

induziu produção de PGE2. Além disso, a irradiação (8 Gy) das células TC-1 também 

induziu a produção deste mediador. Essa produção foi significativamente reduzida 

pelo bloqueio do receptor PAF com CV3988 (Figura 21). 

Tomados em conjunto, os resultados utilizando a linhagem TC-1 indicam 

que a irradiação induz a produção de moléculas ““PAF-like”” que atuam aumentando 

a proliferação de células TC-1 Fluc de maneira dependente de PAFR, possivelmente 

com a participação de PGE2. 
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Figura 21 - A irradiação induz a produção de PGE2 de modo dependente de PAFR. 
Sobrenadantes de culturas de células TC-1 foram colhidas após 1 hora de irradiação (8 Gy) e a 
concentração de PGE2 foi mensurada por ELISA. Como controle, foram adicionados cPAF (100 nM) e 
indometacina a cultura. São mostrados a média ± DP, n = 7; *p <0,05 comparando irradiado ou cPAF 
vs não irradiado e # comparando CV 3988 vs irradiado) 
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4.3.2 A repopulação tumoral é dependente da expressão de PAFR nas células 

tumorais e nos macrófagos. 

Os experimentos de irradiação in vivo não permitem concluir se o efeito 

do PAFR na repopulação se deve ao receptor expresso nas células tumorais ou em 

macrófagos presentes no microambiente tumoral. Para responder esta questão 

fizemos um experimento de repopulação utilizando as células tumorais positivas 

(KBP) e negativas (KBM) para o receptor do PAFR. Neste experimento, as células 

foram injetadas em animais C57BL6 RAG KO para evitar a rejeição das células 

tumorais humanas. 

Quando as células KBM e KBP foram injetadas simultaneamente em 

animais RAG KO (cada uma de um lado do flanco inferior do animal), ambos os 

tumores cresceram lentamente e após 30 dias, KBM e KBP desenvolveram tumores 

de volume semelhante (Fig. 22A). No entanto, quando células KBP foram 

misturadas com células KBM irradiadas (10 Gy), o tumor cresceu mais rápido e foi 

significativamente maior do que o tumor resultante da mistura de células KBM com 

células KBM irradiadas (Figura 22B). Considerando que a irradiação além de matar 

as células induz produção de ligantes de PAFR, quando injetamos células tumorais 

KBP viáveis + células KBM irradiadas, os ligantes de PAFR gerados pela irradiação 

estimulam a proliferação das KBP. 

Neste modelo, ao mesmo tempo que as células tumorais são mortas pela 

irradiação elas deverão ser removidas pelos macrófagos tumorais, que neste 

processo adquirem fenótipo M2 (65). Para confirmar este dado, analisamos o perfil 

dos macrófagos infiltrados nos tumores formados pela mistura de células tumorais 

viáveis e irradiadas dos experimentos acima. Assim, após 30 dias de crescimento, 

os tumores foram retirados e examinados quanto à infiltração de leucócitos por 

citometria de fluxo. Para a análise, primeiramente fizemos uma seleção sobre a 

população de leucócitos (CD45+) e dentro dessa população analisamos a população 

de macrófagos (F4/80+). Esta última população foi então analisada para a presença 

de um marcador M2 (CD206). Foi observada uma clara relação entre a presença do 

receptor de PAF nas células tumorais KBP e um aumento no infiltrado de leucócitos 

CD45+ (Fig. 23A). Além disso, a frequência de macrófagos tumorais foi maior 

naqueles tumores formados por células KBP do que aqueles contendo somente 
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células KBM (Fig. 23B). Observamos também que os tumores PAFR+ continham um 

maior influxo de macrófagos M2 (CD206+, Fig. 23C). 

Estes resultados sugerem que as células irradiadas quando injetadas in 

vivo, podem criar um "nicho" no qual teriam um crescimento celular acelerado, 

dependente da ativação do PAFR, tanto na célula tumoral bem como nos 

macrófagos intratumorais. 

 

Figura 22 - A repopulação é dependente da expressão do receptor PAF nas células tumorais. 
(A) Representação esquemática do protocolo experimental. Células KBM ou KBP (2 x 10

6
) foram 

injetadas subcutaneamente em animais C57BL/6 RAG KO. (B) Mistura de células vivas e irradiadas 
KBP / KBM ou KBM / KBM. Foram observadas diferenças significativas (p <0,05) para KBP em 
comparação com os tumores KBM irradiados. Os tumores foram mensurados a cada 5 dias durante 
30 dias. Os dados são representados como média ± DP do volume tumoral (n = 12 animais por 
grupo). 
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Figura 23 - A repopulação em tumores PAFR
+
 (KBP) é acompanhado por um aumento de 

macrófagos M2 (CD206
+
). 

Análises de macrófagos derivados de tumores formados por células KBM (esquerda) ou células KBP 
(direita) misturadas com células KBM irradiadas (10 Gy). Os resultados são apresentados à esquerda 
como gráficos representativos e a direita como médias ± DP. (N = 12 animais por grupo) da 
população (A) CD45

+
 (leucócitos) (B) F4/80

+
 (macrófagos) dentro da população de células CD45

+
 e 

(C) CD206
+
 dentro da população de células F4/80

+
 (macrófagos M2). * p < 0,05 para KBM em 

comparação com tumores KBP. 
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5 DISCUSSÃO 

Na primeira parte do trabalho estudamos o papel do PAFR na função e 

fenótipo dos macrófagos intratumorais. Na segunda parte do trabalho, avaliamos a 

expressão do PAFR em linhagens de células de carcinoma humano, sua 

participação na proliferação celular e o efeito da radiação sobre a proliferação e 

expressão do receptor. Na terceira parte estudamos o papel do PAFR no fenômeno 

de repopulação tumoral pós irradiação. 

O primeiro trabalho do nosso grupo que mostrou o envolvimento do PAFR 

no crescimento tumoral foi o de Fecchio et al. (1995) onde o bloqueio do PAFR com 

antagonista reduziu o crescimento do tumor ascético de Erlich. Durante o 

crescimento deste tumor, chamou a atenção a elevada concentração de PGE2 na 

ascite, que foi reduzido com o tratamento com o antagonista de PAFR. Outra 

observação foi a de que os macrófagos presentes na ascite, apresentavam 

morfologia de macrófagos não ativados e após o tratamento com antagonistas os 

macrófagos adquiriram morfologia de ativados. Mais recentemente mostramos que o 

bloqueio do PAFR com um antagonista reduziu também o crescimento do melanoma 

murino B16F10(39). No presente estudo retomamos estas questões no melanoma 

B16F10 e do carcinoma TC-1 comparando o crescimento tumoral em camundongos 

PAFR KO com os WT e constatamos que os tumores crescem menos nos PAFR 

KO. Quando analisamos o infiltrado celular no carcinoma TC-1, observamos que nos 

animais PAFKO houve uma diminuição significativa de leucócitos CD45+ além de um 

aumento na frequência de linfócitos CD4+ e neutrófilos (Gr1+). Isto sugere que 

durante o crescimento tumoral, são produzidas quimiocinas que determinam a 

migração de leucócitos para o tumor, e que PAF ou moléculas “PAF-like” produzidas 

no microambiente do tumor estão envolvidas. Em trabalho anterior foi visto que nos 

animais PAFR KO aumento de macrófagos no tumor estava associado com 

elevados níveis das quimiocinas CXCL2 e CCL2 na ascite do tumor de Erlich (66). 

Na literatura os estudos que correlacionam o infiltrado leucocitário, com o 

prognóstico são conflitantes. Vários estudos descrevem que um intenso infiltrado 

leucocitário, preferencialmente de neutrófilos e linfócitos CD4+ ativados com perfil 

Th1 ou Th17, está associado a um bom prognóstico. Entretanto, há divergências e 

outros trabalhos mostram que este tipo de infiltrado pode favorecer o crescimento e 
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a progressão de determinados tumores(43,67–71). Em nosso estudo, o aumento da 

frequência de neutrófilos e linfócitos CD4+ intratumorais foi correlacionado com a 

diminuição do crescimento tumoral sugerindo que PAFR pode estar envolvido no 

recrutamento dessas células para o estroma tumoral. É fato que neutrófilos e CD4 

podem ter papel anti ou pró-tumoral. Apesar de não termos investigado e fenótipo 

dessas células, especificamente, nossos dados indicam que em camundongos 

PAFR KO, essas células têm papel antitumoral. 

Outro elemento importante controle do crescimento tumoral é o fenótipo 

de macrófagos presentes no microambiente tumoral. O papel desempenhado pelos 

macrófagos na biologia das neoplasias é complexo, pois macrófagos são células 

plásticas, que respondem ao microambiente, podendo assumir fenótipo anti ou pró-

tumoral (72–74). Macrófagos de fenótipo M1 ou “classicamente ativados”, 

apresentam atividade antitumoral e os macrófagos do fenótipo M2 são considerados 

pró-tumorais. Em nosso trabalho, não encontramos diferenças significativas na 

quantidade de macrófagos que infiltram os tumores de melanoma e TC-1 quando 

comparamos animais PAFR KO e WT. Porém, quando analisamos o perfil de 

ativação destas células, observamos que nos animais PAFR KO houve um aumento 

de macrófagos que apresentam o perfil M1 com diminuição da produção de IL-10 

por essas células. Isto sugere que durante o crescimento tumoral, PAF ou moléculas 

“PAF-like” são produzidas no microambiente do tumor e modulam o fenótipo dos 

macrófagos para o perfil supressor M2. 

No microambiente tumoral temos que considerar também a presença de 

células em processo de morte. Sabe-se que macrófagos que fagocitam células 

apoptóticas adquirem um fenótipo supressor, M2 (52) e nosso laboratório 

demonstrou que este processo é dependente da ativação simultânea do receptor 

“scavenger” CD36 e do PAFR(65). Bachi et al. (2012) mostraram que a injeção de 

células apoptóticas com uma dose subtumorigênica de células viáveis (melanoma 

Tm1) resultou em crescimento tumoral. Isto foi significativamente reduzido quando 

os animais foram tratados com antagonista de PAFR(54). A fagocitose de células 

apoptóticas por macrófagos também aumenta a expressão de COX2 que tem ação 

inibitória sobre os macrófagos, sendo que o tratamento dos macrófagos com 

antagonistas de PAFR reduziu tanto a fagocitose de células apoptóticas como a 

expressão de COX2(75). Portanto, a remoção de células apoptóticas por 
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macrófagos, que é dependente do PAFR, aumentaria a frequência de macrófagos 

M2 no ambiente tumoral favorecendo o seu crescimento. 

A radioterapia, assim como a quimioterapia, aumenta ainda mais a 

densidade de células em processo de morte no microambiente tumoral. Além disso, 

durante a quimio e a radioterapia ocorre produção de moléculas que atuam como 

agonistas de PAFR(75,76). Portanto, estes procedimentos podem aumentar a 

proporção de macrófagos com perfil regulador, M2 no microambiente tumoral, tanto 

durante o processo de remoção de células apoptóticas como por induzirem 

moléculas “PAF-like”. Em modelo ectópico de melanoma humano Skmel37, a 

associação de quimioterapia com antagonistas do receptor do PAF foi mais efetiva 

em inibir o crescimento do melanoma do que qualquer um dos tratamentos 

isolados(77).  

Um outro aspecto a ser considerado é que durante o crescimento tumoral 

ocorre a liberação de sinais que podem influenciar a resposta sistêmica. Entre eles, 

sinais que aumentam a hematopoese, levando ao acúmulo, principalmente de 

células mieloides, em órgãos linfoides secundários, além de aumentar o número de 

leucócitos no sangue(78,79). Nos modelos experimentais, um dos órgãos linfoides 

afetados é o baço, no caso da linhagem TC-1 já foi descrito que este acúmulo de 

células no baço é composto por células mieloides supressoras.(80). Em nosso 

modelo de melanoma B16F10 e carcinoma TC-1, observamos esplenomegalia 

discreta, com aumento do número de células mieloides (neutrófilos) e linfócitos 

(CD4+ e CD8+) no baço. Nos animais PAF KO o tamanho do baço e o infiltrado 

celular foi muito menor que nos WT. A causa desta expansão de células nos órgãos 

linfoides secundários parece não ser fruto somente de recrutamento de células para 

estes locais, mas também da proliferação local de células em resposta a produção 

de fatores de crescimento liberados pelos tumores(81). 

Ainda, Sahu e colaboradores (2013) mostraram que a radiação UVB 

provoca imunossupressão sistêmica causada por moléculas “PAF-like” geradas 

durante a exposição (82). Em estudos deste mesmo grupo, eles também 

observaram que a associação de UVB e quimioterapia diminuiu a imunidade 

antitumoral, em particular por um aumento de Tregs no sangue de animais com 

tumores B16F10 (6,83). Foi também observado que os efeitos do PAF não são 
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vistos quando os tumores são colocados em animais imunodeficientes(84), 

fortalecendo a ideia de que o PAF age sobre as células da resposta imune do 

hospedeiro para inibir o crescimento tumoral. 

Foi mostrado que células de melanoma humano SKmel37 expressam 

PAFR(77) o que nos levou a perguntar qual seria a consequência da ativação deste 

receptor na célula tumoral. Assim inicialmente fizemos uma análise de expressão 

PAFR em três linhagens de carcinoma cervical (C33, SiHa, HeLa) e em duas 

linhagens de células escamosas de carcinoma de boca (SSC90 e SSC78). 

Encontramos que estas linhagens tumorais expressam PAFR (RNA e proteína) em 

maior quantidade que um queratinócito controle imortalizado (HaCat). Com base em 

trabalho recente que mostrou a administração de cPAF aumentou a proliferação de 

células de melanoma B16F10 transduzidas com o receptor do PAFR(76), fomos 

avaliar  o efeito de antagonistas do PAFR adicionadas as culturas das células de 

carcinoma. Vimos que o antagonista inibiu significativamente a proliferação de 

células de carcinoma C33, SiHa, HeLa e SSC78, mas não afetou o queratinócito 

controle. Estes dados sugerem que as células de carcinoma em cultura secretam 

substancias similares ao PAF que agem como fatores de crescimento para estas 

células. O tratamento com os agonistas cPAF causou efeito contrário, estimulando a 

proliferação das linhagens C33 SiHa e SSC78, reforçando a ideia que o PAF age 

como fator de crescimento nestas linhagens tumorais. 

Este efeito do PAFR sobre o crescimento das linhagens tumorais foi 

confirmado em um modelo onde comparamos a resposta proliferativa de KBP (que 

apresenta elevada expressão do PAFR) com células da linhagem controle (KBM) 

que não expressa o PAFR. Observamos que a KBP (PAFR+) prolifera em resposta 

ao agonista e a linhagem controle (KBM) não responde ao cPAF. O tratamento com 

os antagonistas do receptor do PAF não afetou o crescimento de nenhuma das duas 

células tumorais (KBM e KBP), possivelmente porque estas linhagens não devem 

produzir quantidades de PAF endógeno suficientes para estimular sua proliferação. 

Estes resultados corroboram dados da literatura, onde foi demonstrado o 

tratamento com PAF induz a hidrólise do fosfatidilinositol, liberação de ácido 

araquidônico e ativação de MAP quinases que desencadeiam sinais proliferativos 

em células tumorais (32). Em outro modelo, utilizando células derivadas de 
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carcinoma epidermóide humano (HEC-1A) que secretam PAF, o tratamento com 

antagonistas do receptor do PAF inibiu a proliferação celular(21). Em linhagens de 

leucemia e células derivadas de câncer de esôfago, o PAF estimulou a expressão de 

ciclo-oxigenase-2 (COX-2), o que foi associado com o crescimento do tumor(22,23). 

Um papel patofisiológico do PAF tem sido proposto também em câncer de mama e 

colo retal, com base em resultados de amostras de biopsias, onde a malignidade do 

tumor foi relacionada com expressão aumentada de PAFR(32,33). 

Nós observamos neste trabalho que o tratamento in vitro das linhagens 

tumorais com diferentes doses de radiação induziu aumento significativo da 

produção de ligantes do PAFR. A irradiação também promoveu um aumento 

significativo da expressão do receptor do PAF nas células tumorais, o que indica que 

o PAF gerado pela radiação agiu sobre o receptor expresso na célula tumoral, 

induzindo ainda mais sua expressão. Quando associamos a radioterapia com um 

antagonista do PAFR observamos uma diminuição significativa na viabilidade das 

células. Isto sugere que os ligantes do PAFR induzidos pela radiação gama podem 

proteger as células tumorais da morte induzida pelo tratamento. Este resultado 

corrobora os de Heon Seo e colaboradores (2006) que demonstrou que o PAF 

regula positivamente a expressão de fatores anti-apoptoticos (Bcl-2 and Bcl-xL) em 

células tumorais de melanoma(3). Em trabalho anterior de nosso grupo, também foi 

observado que PAF protege a célula tumoral da morte induzida por quimioterapia, e 

que o bloqueio do receptor melhorou a eficácia do tratamento in vivo(39,77). Assim, 

a associação da radioterapia e quimioterapia com antagonista de PAFR poderia ser 

uma estratégia promissora para o tratamento de tumores que expressam PAFR. 

Além disso, os ligantes de PAFR gerados durante a radiação podem 

ativar o PAFR expresso nas células tumorais, induzindo uma proliferação 

exacerbada das células tumorais radio-resistentes. Por isso, resolvemos ensaiar a 

hipótese de que o PAF poderia estar envolvido no fenômeno de repopulação 

tumoral. De fato, em nossos experimentos utilizando uma linhagem de carcinoma 

murino (TC-1), observamos que a irradiação de um feeder de células tumorais 

induziu uma maior proliferação de células TC-1 viáveis, e que o bloqueio do PAFR 

diminuiu significantemente a proliferação induzida pela irradiação. Recentemente, 

Huang e colaboradores (2012) demonstraram que células tumorais irradiadas que 

entram em apoptose liberam fatores que irão estimular o crescimento das células 
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tumorais que sobrevivem à irradiação, e este mecanismo é dependente da ativação 

de caspase-3 e PGE2(50). É interessante notar que a caspase-3 ativada conduz à 

ativação de cPLA2, que atua sobre a fosfatidilcolina na membrana, gerando uma 

molécula de ácido araquidônico e lisofosforilcolina (LPC). Enquanto araquidônico é 

um substrato para cicloxigenases levando a síntese de PGE2, O LPC converte-se 

em PAF. Portanto, a mesma reação que estimula a síntese de PAF pode estimular a 

produção de PGE2, exercendo um ciclo de realimentação positiva no fenômeno de 

repopulação tumoral. Como já discutido, no tumor ascístico de Erlich a produção de 

PGE2 é dependente de PAFR(60) 

Adicionalmente, verificamos em outro modelo, utilizando as linhagens 

positiva (KBP) e negativa (KBM) para PAFR que a injeção de um grande número de 

células KBM irradiadas misturadas com células KBP resultou num crescimento 

tumoral exacerbado, ao passo que isto não foi observado quando as células PAFR- 

foram misturadas com células KBM irradiadas. Isto reforça a ideia de que a presença 

de células mortas no microambiente tumoral estimula o crescimento das células 

radio resistentes que expressam PAFR. Além disso, mostramos uma clara relação 

entre a presença do receptor PAF nas células tumorais e o aumento de infiltrado de 

leucócitos, composta principalmente de macrófagos expressando CD206, que é um 

marcador para a macrófagos M2 (pró-tumorais). Estes dados sugerem que 

mecanismos dependentes do receptor do PAF modificam o microambiente tumoral, 

incluindo o fenótipo de macrófagos tumorais. Essas interações geralmente são 

mediadas por sinalização desencadeadas por citocinas ou quimiocinas (revisto por 

(85)). Propomos aqui que estas interações também envolvem mediadores lipídicos, 

principalmente a via do PAFR, favorecendo a progressão tumoral por supressão das 

funções dos macrófagos. 

Tomados em conjunto nossos resultados sugerem que o PAF e moléculas 

"PAF like" geradas pela radioterapia atuam sobre as células tumorais protegendo-as 

da morte celular induzida por radiação ao mesmo tempo que age sobre os 

macrófagos, estimulando o crescimento tumoral por induzir fenótipo supressor. 

Ainda, pode provocar alterações no microambiente tumoral que se refletem de forma 

sistêmica na resposta imune do hospedeiro. Portanto, a associação de terapias 

baseadas em morte celular com antagonistas do receptor do PAF pode ser uma 

estratégia promissora no tratamento de algumas neoplasias (Fig. 24).  
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Figura 24 - Hipótese sobre o fenômeno de repopulação tumoral dependente de PAFR. 
Células tumorais que são irradiadas liberam ligantes de PAFR e PGE2 que estimulam o crescimento 
das células tumorais que sobrevivem à irradiação, induzindo assim o fenômeno de repopulação 

tumoral. Ao mesmo tempo, células tumorais irradiadas que apoptose são fagocitadas por macrófagos 

presentes no microambiente tumoral, em um processo que envolve o reconhecimento de PS via 
CD36 e PAFR, reprogramando-os para um fenótipo supressor que contribui para a repopulação 
tumoral. 
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6 CONCLUSÃO 

Primeira parte  

- Dois tumores murinos (melanoma B16F10) e carcinoma (TC-1) quando inoculados 

em PAFR KO cresceram menos do que quando inoculados nos WT sugerindo que 

ligantes do PAFR favorecem o crescimento tumoral. 

- O menor crescimento tumoral nos PAFR KO foi acompanhado de alterações no 

infiltrado de leucócitos no tumor, com aumento da população linfócitos, neutrófilos e 

macrófagos, os quais apresentaram fenótipo classicamente ativado com alta 

produção de nitrito e baixa atividade de arginase e produção de IL-10. 

- Quanto a esplenomegalia associada aos tumores, o baço dos animais PAFR KO 

aumentou menos que nos WT sendo que as populações de linfócitos (CD4/CD8) e 

neutrófilos (Gr1) estão aumentadas nos PAFRKO. 

Segunda parte 

- Células de linhagens de carcinoma humano expressam maiores quantidades de 

PAFR do que a linhagem de queratinócito não tumoral.  

- Agonistas de PAFR estimulam e antagonistas do PAFR inibem a proliferação das 

células de carcinoma. 

- A irradiação das células tumorais induz a produção de ligantes de PAFR em 

linhagens de carcinoma e aumenta a expressão do receptor.  

- Células tumorais irradiadas morrem menos quando tratadas com antagonistas de 

PAFR sugerindo que ligantes do PAFR produzidos durante a irradiação protegem as 

células tumorais da morte. 

Terceira parte  

- A irradiação de células de carcinoma murino TC-1 também aumenta a expressão 

do PAFR e induz a produção de ligantes do receptor. 

Antagonistas de PAFR bloqueiam parcialmente a proliferação celular induzida por 

radioterapia in vitro e in vivo; 
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- A irradiação induz a produção de PGE2 e antagonista de PAFR diminui esta 

produção, sugerindo que a produção de PGE2 é consequente a estimulação do 

PAFR. 

- A repopulação pós-irradiação é dependente da expressão do receptor PAF nas 

células tumorais. 

- A repopulação de tumor formado por células de carcinoma humano transformadas 

com o PAFR (KBP) é acompanhada por aumento de macrófagos alternativamente 

ativados (CD206+). 

 

Em conjunto, estes resultados sugerem que a irradiação promove a 

geração de ligantes de PAFR, que ativando o PAFR presente nas células tumorais, 

aumenta a sua sobrevivência e proliferação. Ao mesmo tempo, estes ligantes ativam 

o PAFR nos macrófagos reprogramando-os para um perfil pró-tumoral. Isto pode ser 

relevante na repopulação tumoral pós-radioterapia. 

A terceira parte destes resultados foi publicada na revista Oncogenesis 

(2017) e anexada no Apêndice 1 (86) 
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APÊNDICE 1 – PLATELET-ACTIVATING FACTOR (PAF) RECEPTOR AS A 

PROMISING TARGET FOR CANCER CELL REPOPULATION AFTER 

RADIOTHERAPY 

 


