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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. 
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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. 

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 



 
 

 

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). 



 
 

 

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. 



 
 

 

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 



 
 

 

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),  



 
 

 

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. 

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. 



 
 

 

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.  



 
 

 

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; 



 
 

 

- 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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