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RESUMO
Furuzawa KM. Avaliação do papel de galectina-3 no recrutamento de macrófagos e
sua participação na angiogênese em modelo de fibrossarcoma [Tese]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016.
Assim como tecidos normais, tumores possuem uma demanda de nutrientes e oxigênio,
suprida através da vasculatura a eles associada que resulta do processo de angiogênese.
Fatores pró-angiogênicos são capazes de atrair monócitos, os quais se diferenciam em
macrófagos associados a tumores (TAMs). TAMs comumente apresentam fenótipo M2,
cujas características são consideradas pró-tumorais, como a promoção da angiogênese e
a degradação de matriz extracelular. Estudos indicam que galectina-3 (gal-3), uma
proteína pleiotrópica que se liga a β-galactosídeos, participa do controle da angiogênese
e da infiltração de macrófagos M2 na massa tumoral, mas pouco se sabe sobre os
mecanismos envolvidos. No presente estudo, utilizamos um modelo de sarcoma
induzido por carcinógeno em camundongos selvagens (WT) e knockout para gal-3 (Gal3 KO). Comparando os tumores de animais WT e Gal-3 KO, não observamos
diferenças no padrão de crescimento tumoral, na área necrótica relativa, na proliferação
celular e na quantificação de fibras de colágeno. Demonstramos que, embora ambos os
grupos desenvolvam tumores, a angiogênese foi inibida em um microambiente
desprovido de gal-3. Entretanto, não houve diferença na produção do fator de
crescimento endotelial vascular (VEGF). As imagens obtidas in vivo indicaram que gal3 também influencia na formação estrutural de vasos adjacentes ao tumor. Além de
mediar aspectos morfológicos relacionados à angiogênese, demonstramos que gal-3
também contribuiu para a funcionalidade vascular, pois houve uma redução na
velocidade de fluxo sanguíneo nos vasos intratumorais de animais Gal-3 KO. Nossos
dados sugeriram que há menos macrófagos no tumor que não expressa gal-3 e, dentre os
TAMs, há mais M2 em comparação ao tumor gal-3-positivo. A análise do tecido onde o
tumor se desenvolve, na fase inicial da tumorigênese, indicou que a ausência de gal-3
está relacionada a uma maior densidade de macrófagos M2. Considerando que a
presença maior de macrófagos M2 nos sarcomas gal-3-negativos não resultou em maior
produção de VEGF, mas sim na inibição da angiogênese, nossos resultados apontam
para uma participação significativa de gal-3 na mediação da angiogênese pelos
macrófagos.

Descritores: galectina 3, fibrossarcoma, microambiente tumoral, angiogênese,
macrófagos, carcinógenos.

ABSTRACT
Furuzawa KM. Evaluation of the role of galectin-3 in macrophage recruitment and its
participation in angiogenesis in a fibrosarcoma model [Thesis]. São Paulo: “Faculdade
de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2016.
As well as normal tissues, tumors require nutrients and oxygen, which are supplied by
the associated vasculature that results from the process of angiogenesis. Pro-angiogenic
factors are able to attract monocytes and they differentiate into tumor-associated
macrophages (TAMs). TAMs commonly exhibit M2 phenotype, which has
characteristics considered pro-tumoral, such as angiogenesis promotion and degradation
of extracellular matrix. Studies show that galectin-3 (gal-3), a pleiotropic β-galactosidebinding protein, participates in angiogenesis control and M2 macrophage infiltration
into the tumor mass, but little is known about the mechanisms involved. In this work,
we established a model of carcinogen-induced sarcoma in wild-type (WT) and gal-3
knockout (Gal-3 KO) mice. Comparing tumors from WT and Gal-3 KO animals, there
were no differences in the pattern of tumor growth, relative necrotic area, cell
proliferation and collagenous fibers. We demonstrated that, although both groups
develop tumors, angiogenesis was inhibited in a microenvironment devoid of gal-3.
However, there was no difference in the production of vascular endothelial growth
factor (VEGF). The images obtained in vivo indicated that gal-3 also influenced the
structural formation of vessels adjacent to the tumor. In addition to mediating
morphological aspects related to angiogenesis, we demonstrated that gal-3 also
contributes to vascular functionality, since there was a reduction in blood flow velocity
in intratumoral vessels from Gal-3 KO animals. Our data suggested that there are fewer
macrophages in tumors without gal-3 and, among TAMs, there are more M2 compared
to gal-3-positive tumors. Analysis of the tissue where the tumor develops, in early
stages of tumorigenesis, indicated that the lack of gal-3 is related to an increased density
of M2 macrophages. Since the greater number of M2 macrophages in gal-3-negative
fibrosarcomas did not result in increased VEGF production, but inhibited angiogenesis,
our results suggest a significant role of gal-3 in regulation of angiogenesis by
macrophages.

Descriptors: galectin 3, fibrosarcoma, tumor microenvironment, angiogenesis,
macrophages, carcinogens.

INTRODUÇÃO

1.1 Microambiente tumoral

Tumores desenvolvem-se num ambiente altamente complexo contendo células
parenquimatosas (por exemplo, células epiteliais nos carcinomas), células estromais,
sistemas vasculares sanguíneo e linfático e células do sistema imune (Coussens e Werb,
2002). As células neoplásicas interagem com o microambiente beneficiando-se com os
nutrientes oriundos de vasos sanguíneos e fatores de crescimento produzidos por células
inflamatórias e estromais, além de apresentarem mecanismos de escape da vigilância
imunológica (Hanahan e Weinberg, 2011).
A hipóxia, que acompanha o crescimento tumoral, resulta na produção do fator
de crescimento endotelial vascular (VEGF) pelas células neoplásicas, induzindo a
angiogênese necessária para a chegada de oxigênio, ao mesmo tempo facilitando a
infiltração de células do sistema imune na massa tumoral (Noman et al., 2011). Apesar
de seu importante papel no reconhecimento e eliminação de células neoplásicas,
evidências indicam que o sistema imune pode ser manipulado para favorecer a
progressão tumoral (de Visser et al., 2005). Respostas imunes persistentes estimulam a
ativação de células do sistema imune no microambiente tumoral, onde podem contribuir
para a seleção de células tumorais não-imunogênicas e para o suprimento de elementos
favoráveis à expansão tumoral (Coussens e Werb, 2002).
Respostas inflamatórias podem ter efeitos de promoção tumoral através da
liberação de moléculas bioativas no microambiente, como fatores de crescimento que
estimulam a proliferação, fatores de sobrevivência que inibem a morte celular, fatores
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pró-angiogênicos, enzimas que atuam sobre a matriz extracelular (ECM) facilitando a
angiogênese, invasão e metástase, e sinais indutores da via de transição epitéliomesênquima (DeNardo et al., 2010; Grivennikov et al., 2010; Qian e Pollard, 2010).
A observação de que pacientes submetidos a tratamento imunossupressor póstransplante apresentam maior incidência de câncer e de que camundongos deficientes
em

componentes

da

imunidade

inata

e

adaptativa

desenvolvem

tumores

espontaneamente (Mithoefer et al., 2002; Koebel et al., 2007) estabeleceu um papel
importante do sistema imune nas etapas iniciais da tumorigênese. Estudando-se
camundongos deficientes em componentes do sistema imune frente à indução de
tumores por carcinógenos, foi observado que os tumores eram mais frequentes e/ou
cresciam mais rapidamente nos camundongos imunodeficientes, comparando-os aos
imunocompetentes.
Particularmente, deficiências no desenvolvimento ou funcionalidade de
linfócitos T citotóxicos CD8+ ou células T helper 1 (TH1) ou células NK (do inglês,
natural killer) resultaram no aumento da incidência de tumores e, além disso,
camundongos com imunodeficiência combinada de células T e células NK eram ainda
mais suscetíveis ao desenvolvimento de câncer. Estes resultados demonstraram que,
pelo menos em alguns modelos experimentais, a imunidade inata e a adaptativa
contribuem significativamente para a eliminação do tumor (Kim et al., 2007; Teng et
al., 2008). Em 2011, Hanahan e Weinberg incluíram, em sua revisão, “evasão do
sistema imune” como uma nova característica do câncer. O potencial efeito do sistema
imune de um paciente sobre seu estado clínico não é somente de interesse acadêmico,
mas possui implicações relevantes na identificação de marcadores prognósticos e
marcadores preditivos de respostas à quimioterapia e radioterapia.
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Os infiltrados de células do sistema imune são heterogêneos nos diferentes tipos
de tumor e variam entre pacientes. Diferentes tipos celulares podem infiltrar-se no
tumor, como macrófagos, células dendríticas, mastócitos, células NK, linfócitos B e
células T efetoras. Essas células podem estar no centro do tumor, nas margens invasivas
ou nas estruturas linfoides terciárias (TLS). Macrófagos são frequentemente abundantes
no estroma e áreas de fibrose. Células NK encontram-se no estroma e linfócitos B são
encontrados, sobretudo, nas margens invasivas e nas TLS. Células T CD8+ podem estar
nas margens, mas também no centro do tumor. Células dendríticas imaturas podem
localizar-se dentro do tumor ou no estroma adjacente, já as maduras, concentram-se nas
TLS, em contato com as células T naive (Dieu-Nosjean et al., 2008; Mantovani et al.,
2008).
Em muitos casos, ainda não se conhece o significado biológico destas
distribuições diferenciadas. No entanto, a análise da localização, densidade e
características funcionais de algumas das populações de células do sistema imune, em
bancos de tumores humanos, tem permitido a identificação de fatores benéficos ou
deletérios aos pacientes (Fridman et al., 2012).
Em estudo de meta-análise da correlação entre células T e a sobrevida de
pacientes, estabeleceu-se claramente que uma alta densidade de células T de memória
com orientações TH1 e citotóxica correlaciona-se com prognóstico favorável na grande
maioria dos cânceres. No caso de outros tipos de células T, a correlação não é tão clara.
Em praticamente metade dos tipos de câncer, a alta infiltração de linfócitos T
regulatórios (Treg), TH17 e TH2 associa-se a um prognóstico desfavorável, enquanto que
na outra metade, pode estar associada a um bom prognóstico ou pode não haver
correlação (Fridman et al., 2012).
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O suprimento sanguíneo é essencial para o desenvolvimento e crescimento
tumoral, sendo a angiogênese o processo no qual novos vasos sanguíneos são formados
a partir de outros preexistentes. O “gatilho angiogênico” é gerado quando algumas
células presentes no tumor em etapas iniciais adquirem um fenótipo angiogênico,
caracterizado pela produção aumentada de fatores pró-angiogênicos e pela inibição de
reguladores negativos deste processo (Bussolino et al., 1997; Stockmann et al., 2014).

1.2 Angiogênese e macrófagos

Durante a embriogênese, o desenvolvimento da vasculatura envolve o
aparecimento de novas células endoteliais e sua organização em estruturas tubulares,
além da formação de novos vasos sanguíneos a partir de outros preexistentes. Após este
período, em geral, a vasculatura normal torna-se quiescente. No adulto, como parte de
processos fisiológicos como cicatrização e ciclo reprodutivo feminino, a angiogênese
ocorre de maneira transiente. Em contraste, durante a progressão tumoral, o “gatilho
angiogênico” está quase sempre ativado, resultando na formação praticamente contínua
de novos vasos e contribuindo para o crescimento da neoplasia (Hanahan e Folkman,
1996).
Os vasos sanguíneos intratumorais são caracterizados por anormalidades
estruturais e funcionais, como tamanho e forma irregulares, são geralmente mais
calibrosos, apresentando excessivas e tortuosas ramificações e ausência da organização
hierárquica em arteríolas, capilares e vênulas. Caracterizam-se também por um fluxo
sanguíneo irregular e uma cobertura mais frouxa de pericitos, os quais fornecem às
células endoteliais um suporte mecânico e fisiológico (Nagy et al., 2010). As células
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endoteliais que compõem os vasos intratumorais apresentam uma maior taxa de
proliferação em comparação às células endoteliais normais, o que também contribui
para uma vascularização aberrante. Este fenótipo vascular geralmente está associado a
uma hiperpermeabilidade, facilitando a entrada de células tumorais na circulação
sanguínea (De Bock et al., 2011; Kushner e Bautch, 2013).
Por se tratar de um fenômeno complexo que envolve uma série de eventos,
apenas a análise da densidade vascular não é suficiente para determinação da atividade
anti-angiogênica (Hlatky et al., 2002). Portanto, a funcionalidade vascular é
provavelmente um fator mais relevante na avaliação da atividade anti-angiogênica do
que a presença de vasos em si. De fato, alguns estudos demonstraram que a redução do
crescimento tumoral e do fluxo sanguíneo não está sempre associada a uma menor
densidade vascular (Noguera-Troise et al., 2006; Hicklin, 2007; Li et al., 2007).
A angiogênese é induzida nas fases iniciais do desenvolvimento tumoral em
modelos animais e em humanos. Análises histológicas de lesões pré-malignas, não
invasivas, como displasias e carcinomas in situ originados em diferentes órgãos,
revelaram a ativação precoce do “gatilho angiogênico” (Hanahan e Folkman, 1996;
Raica et al., 2009). Os fatores de crescimento e citocinas que induzem a angiogênese
podem ser secretados tanto por células tumorais quanto por células do estroma. Dentre
os fatores pró-angiogênicos, o VEGF-A é considerado o principal. Ele está envolvido na
regulação do crescimento de novos vasos sanguíneos durante o desenvolvimento
embrionário e pós-natal, na homeostase e sobrevivência de células endoteliais, assim
como em situações fisiológicas e patológicas no adulto (Ferrara, 2009). As isoformas de
VEGF induzem o alargamento e a ramificação dos vasos sanguíneos (Stockmann et al.,
2008).

5

Introdução
Nas células endoteliais, VEGF e seus receptores (VEGFR-1 e VEGFR-2) são
superexpressos na maioria dos tumores malignos e frequentemente em lesões prémalignas (Nagy et al., 2010). A expressão do VEGF pode ser induzida em células
tumorais pela ativação de oncogenes, pela inativação de genes supressores tumorais, por
hormônios, outras citocinas e pelo fator de transcrição fator induzido por hipóxia (HIF)1 (Arbiser et al., 1997; Laughner et al., 2001). O uso de anticorpos anti-VEGF ou
drogas que têm como alvo o VEGF ou seus receptores mostrou inibir fortemente o
crescimento tumoral em camundongos, mas o efeito em humanos é mais limitado
(Zhang et al., 2002; Jain et al., 2006).
Comumente se observa um número mais elevado de leucócitos inflamatórios em
tumores murinos e humanos em comparação aos tecidos normais adjacentes (Coussens
e Werb, 2002). Dentre as células inflamatórias, os macrófagos associados a tumores
(TAMs) são a população celular mais abundante em tumores sólidos e têm sido alvo de
estudos no contexto da iniciação da inflamação crônica no microambiente tumoral, pela
produção de citocinas e fatores de crescimento. Cada vez mais evidências indicam um
papel importante dos TAMs na ativação do “gatilho angiogênico” e na indução da
angiogênese (Fang et al., 2014; Sun et al., 2014). É importante ressaltar que o VEGF
atua no recrutamento de monócitos para o microambiente tumoral, além de citocinas e
quimiocinas como CCL2 (do inglês, C-C motif chemokine ligand) ou a proteína
quimiotática de monócitos (MCP)-1 (Huang et al., 2007), CCL5, CCL7, CCL8,
CXCL12 (do inglês, C-X-C motif chemokine ligand), fator de crescimento derivado de
plaquetas (PDGF) e fator estimulador de colônias de macrófagos (M-CSF) (Sica et al.,
2008).
Os macrófagos pertencem à linhagem celular mielóide e constituem a primeira
linha de defesa inata contra patógenos, fagocitando-os ou apresentando antígenos às
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células T. São responsáveis pela fagocitose de células apoptóticas durante a
embriogênese e no remodelamento tecidual durante o desenvolvimento dos órgãos
(Torroella-Kouri et al., 2013). Os macrófagos residentes estão em praticamente todos os
tecidos de organismos multicelulares e recebem diferentes nomes de acordo com a sua
localização: em vertebrados, há macrófagos alveolares e intersticiais nos pulmões,
osteoclastos nos ossos, micróglia no sistema nervoso central, células de Kupffer no
fígado, células de Langerhans na pele, macrófagos na zona marginal, polpa vermelha e
polpa branca no baço, entre outros (Davies et al., 2013).
Funções nicho-específicas são exercidas por macrófagos residentes, desde
atividades que contribuem para a homeostase e reparo tecidual àquelas envolvidas na
vigilância imunológica e detecção de danos ou infecções (Hunt et al., 1984; Mirza et al.,
2009). Por apresentarem diversas especializações conforme o local em que se
encontram, macrófagos formam uma população muito heterogênea. De maneira muito
simplificada, foram estabelecidos dois principais fenótipos de polarização, sendo M1 os
macrófagos ativados classicamente e M2 os ativados alternativamente (FIGURA 01).
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FIGURA 01. Representação esquemática da polarização M1/M2 de macrófagos.
LPS e IFN-γ induzem a polarização de macrófagos M1, os quais expressam níveis mais
elevados de MHC de classe II, TLR4 e da enzima iNOS. Glicocorticoides e as citocinas
IL-4 e IL-13, que podem ser secretadas por células TH2, induzem um fenótipo M2,
caracterizado pela expressão elevada de CD206 e CD163. O perfil de citocinas e outros
fatores secretados pelos macrófagos M1 e M2 contribui para um microambiente com
propriedades imunoestimulatórias e imunossupressoras, respectivamente. É importante
notar que a polarização de macrófagos não depende obrigatoriamente da presença de
células TH1 ou TH2.

Macrófagos do tipo M1 são induzidos por citocinas relacionadas à resposta do
tipo

TH1,

como

interferon

(IFN)-γ,

sozinho

ou

combinado

com

LPSs

(lipopolissacarídeos), moléculas associadas a patógenos. Estes macrófagos secretam
citocinas pró-inflamatórias como fator de necrose tumoral (TNF), interleucina (IL)-1β,
IL-6, IL-12 e IL-23, além de CXCL5, CXCL10 e altos níveis de espécies reativas de
oxigênio e de nitrogênio (Modolell et al., 1995; Mantovani et al., 2002; Mosser e
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Edwards, 2008). Macrófagos M1 apresentam melhor funcionalidade como células
endocitárias e apresentadoras de antígeno, além de atuarem no recrutamento de células
NK e linfócitos TH1. Por expressarem iNOS/NOS2 (óxido nítrico sintase induzível),
produzem óxido nítrico (NO) e citrulina através do metabolismo da arginina, o que
resulta em um microambiente com propriedades microbicidas (FIGURA 02).

FIGURA 02. Representação esquemática do metabolismo da L-arginina em
macrófagos M1 e M2. A L-arginina é metabolizada pela da atividade de iNOS (óxido
nítrico sintase induzível) ou arginase-1, caracterizando macrófagos de fenótipo M1 ou
M2, respectivamente. NO, óxido nítrico.

Macrófagos de fenótipo M1 são reguladores da eliminação de patógenos e
expressam níveis mais elevados do complexo principal de histocompatibilidade (MHC)
de classe II e do receptor do tipo Toll (TLR)-4, o qual reconhece LPS (Martinez et al.,
2009; Duque e Descoteaux, 2014).
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Em contraste, os macrófagos com polarização M2 expressam maiores níveis de
CD206 (receptor de manose) e CD163 e são induzidos por IL-4 e IL-13, citocinas da
resposta TH2, e também por glicocorticoides. Estes macrófagos secretam as citocinas
imunossupressoras IL-10 e fator transformador de crescimento (TGF)-β e quimiocinas
como CCL17 e CCL22 (Sica et al., 2000; Mantovani et al., 2009). A população M2
possui a habilidade de inibir a ativação e a produção de citocinas por células T,
promover angiogênese, degradação de ECM e sobrevivência celular, características
consideradas pró-tumorais (Murdoch et al., 2008; Lu et al., 2011).
Macrófagos M2 apresentam alterações no metabolismo da arginina no sentido de
diminuir a produção de NO. Por expressarem níveis mais elevados de arginase-1,
produzem mais ornitina, que origina poliaminas e prolina, sendo esta precursora do
colágeno (FIGURA 02). Desta maneira, os macrófagos M2 promovem a proliferação
celular e o reparo tecidual (Mills, 2001; Ho e Sly, 2009).
A definição das polarizações M1 e M2 é limitada, tendo em vista a
complexidade e plasticidade das populações de macrófagos. In vivo, estas células
podem exibir uma variedade de fenótipos funcionais dependendo de alterações sutis e
gradativas no microambiente tecidual. A nomenclatura M1/M2 pode ser considerada
uma estrutura conceitual simplificada para descrever estados funcionais gradualmente
distintos, onde M1 e M2 representariam os extremos (Italiani e Boraschi, 2014).
Em condições não inflamatórias, macrófagos residentes geralmente exibem um
fenótipo M2, que contribui para a homeostase e o reparo tecidual (Lumeng et al., 2007).
Se a transição de M1 para M2 ocorre normalmente in vivo ou se novos monócitos são
recrutados para o tecido e passam posteriormente pela polarização, ainda é um assunto
controverso, mas estas duas interpretações não são mutuamente exclusivas. Deve-se
considerar que durante uma resposta inflamatória, esta plasticidade funcional dos
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macrófagos é fundamental para a regulação das fases iniciais da inflamação e do
subsequente processo de reparo tecidual (Torroella-Kouri et al., 2013).
Especificamente, os TAMs originam-se de monócitos que se infiltram no tumor
a partir dos vasos sanguíneos e passam a apresentar características distintas dependendo
dos sinais no microambiente (Solinas et al., 2009). Estes sinais geralmente direcionam a
polarização do fenótipo M1, relacionado a respostas anti-angiogênicas e antitumorigênicas, para o M2, que por sua vez está associado à promoção da angiogênese e
imunossupressão (Gabrilovich et al., 2012; Ruffell et al., 2012). No entanto, TAMs
podem apresentar fenótipos variados dependendo do estadio de desenvolvimento do
tumor. Estudos indicam que estes macrófagos tendem à polarização M2 em tumores já
estabelecidos, entretanto, nas fases iniciais da tumorigênese, a tendência é para o
fenótipo M1 (Meira et al., 2008; Pollard, 2009).
Expressão mais elevada de marcadores relacionados a macrófagos (e.g. CD68)
tem sido observada em câncer de mama, próstata, bexiga, linfoma e glioma,
demonstrando, nestes casos, uma associação de TAMs a prognósticos ruins (Paik et al.,
2009; Kamper et al., 2011, Prosniak et al., 2013; Gollapudi et al., 2013; Boström et al.,
2015). Estes macrófagos participam do remodelamento da ECM através da produção de
enzimas proteolíticas como metaloproteinase de matriz (MMP)-2, MMP-7, MMP-9 e
MMP-12 (Lewis e Pollard, 2006), tendo a MMP-9 um papel muito importante na
angiogênese e na progressão tumoral (Bergers et al., 2000; Wang et al., 2011). Assim
como as células tumorais, os TAMs produzem mediadores como TGF-β1, IL-13, IL-4 e
IL-10, que podem estimular a liberação de VEGF e favorecer uma resposta do tipo M2
(Solinas et al., 2009).
TGF-β1 induz angiogênese ao estimular a produção de reguladores positivos
como VEGF e fator de crescimento de fibroblastos básico (bFGF) por células estromais
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e através do recrutamento de monócitos derivados da medula óssea (Watnick, 2012).
Além disso, TGF-β1 atrai macrófagos direta (Wiseman et al., 1988) ou indiretamente
induzindo a produção de CCL5/RANTES por células estromais (Happel et al., 2008).
Em regiões de hipóxia, o fator de transcrição HIF-1α atua no recrutamento de
monócitos/macrófagos, nos quais é constitutivamente expresso, e regula a expressão de
muitos genes relacionados à angiogênese, como o VEGF (Murdoch et al., 2004).
Uma quantidade mais elevada de TAMs foi associada a uma densidade vascular
mais alta em neoplasias de esôfago, bexiga, mama, linfoma e glioma (Leek et al., 1996;
Nishie et al., 1999; Hanada et al., 2000; Koide et al., 2004; Koh et al., 2014). Um estudo
utilizando esferoides de carcinoma mamário identificou níveis elevados de VEGF e de
conexões vasculares quando incubados com populações de macrófagos (Bingle et al.,
2006). Similarmente, Lewis et al. (2000) observaram, em câncer de mama humano,
maior presença de macrófagos em regiões pouco vascularizadas, além de níveis
aumentados de VEGF produzidos por estes macrófagos. Em tumor pancreático, a
inibição de VEGF e VEGFR-2 com anticorpos monoclonais reduziu a infiltração de
macrófagos in vivo (Dineen et al., 2008). A interação entre macrófagos e células
endoteliais foi vista por He et al. (2012), ao demonstrarem que a incubação in vitro de
células hematopoiéticas derivadas de medula óssea com camadas de células endoteliais
resultou na geração de colônias de macrófagos com fenótipo M2.
Reforçando a noção da complexidade das interações entre diferentes tipos
celulares, Tiemessen et al. (2007) demonstraram que monócitos humanos cultivados na
presença de células Treg diferenciam-se em macrófagos M2. Além disso, macrófagos
com fenótipo M2 produzem citocinas e quimiocinas, como CCL17, CCL22 e CCL24,
que favorecem o recrutamento de células Treg (Mantovani et al., 2004; Savage et al.,
2008), as quais são células T CD4+ que apresentam níveis elevados de CD25 (receptor
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de IL-2) e do fator de transcrição Foxp3. Estas células possuem um papel importante no
crescimento e progressão tumoral e inibem a ativação de células efetoras do sistema
imune específicas para antígenos próprios, limitando a autoimunidade e a inflamação
em condições fisiológicas (Zamarron e Chen, 2011). As propriedades pró-tumorais
podem ser resultado, entre outros fatores, da atuação de células Treg como promotoras da
angiogênese (Facciabene et al., 2011).

1.3 Galectina-3 e câncer

Em metazoários, foram identificados 15 tipos de galectinas, a classe de lectinas
cuja expressão é a mais abrangente em todos os organismos. Algumas destas proteínas
estão distribuídas em diversos tecidos, enquanto outras possuem uma localização mais
específica. As galectinas apresentam um domínio de reconhecimento de carboidratos
(CRD) conservado, com aproximadamente 130 aminoácidos, e se ligam a
glicoconjugados que possuem β-galactosídeos.
As galectinas-1, 2, 5, 7, 10, 11, 13, 14 e 15 são do grupo protótipo, pois possuem
um CRD e podem associar-se formando homodímeros; galectinas-4, 6, 8, 9 e 12 são do
tipo de repetição em tandem e possuem dois CRDs unidos por um pequeno domínio
peptídico. Por fim, a galectina-3 (gal-3) é a única do tipo quimera, possuindo apenas um
CRD e um domínio rico em prolina, glicina e tirosina conectado à região C-terminal,
onde se encontra o CRD (Hirabayashi e Kasai, 1993; Elola et al., 2007) (FIGURA 03).
Gal-3 pode formar oligômeros, ligando-se a carboidratos multivalentes e, assim, pode
formar estruturas de rede em malha na membrana plasmática, o que contribui para sua
estabilidade e funções biológicas (Rabinovich et al., 2007).
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FIGURA 03. Representação esquemática da estrutura dos diferentes membros da
família de galectinas. As galectinas são subdivididas em três grupos: protótipo, que
possui apenas um CRD, do tipo repetição em tandem, com dois CRDs e um peptídeo
ligante e o tipo quimera, com um CRD e um domínio N-terminal rico em prolina,
glicina e tirosina (adaptado de Rabinovich e Croci, 2012).

As galectinas não possuem uma sequência-sinal clássica e podem ser secretadas
por mecanismos pouco conhecidos (Hughes, 1997; Delacour et al., 2009). São
encontradas no citoplasma e núcleo, mas também no meio extracelular e na superfície
celular. Atuando no meio extracelular através da ligação com glicoproteínas ou
glicolipídeos, as galectinas desencadeiam vias de sinalização intracelulares e regulam
interações célula-célula e célula-matriz extracelular (Perillo et al., 1998). No meio
intracelular, estas proteínas podem ser transportadas do núcleo para o citoplasma e
participar de processos fundamentais como a remodelação de pré-mRNA (RNA
mensageiro), assim como a regulação da mitose, apoptose e progressão do ciclo celular.
Em muitos casos, a expressão alterada de galectinas correlaciona-se com a
agressividade de um tumor e a aquisição de um fenótipo metastático (Liu e Rabinovich,
2005; Yang et al., 2008).
A gal-3 apresenta diversas funções, que dependem do tipo celular e da sua
localização, regulando importantes processos biológicos como adesão celular,
proliferação, apoptose, inflamação e progressão tumoral (Ochieng et al., 2004; Dumic et
14
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al., 2006). Corroborando com as propriedades contexto-específicas da gal-3, em alguns
tipos de câncer, sua expressão é aumentada, como em tireóide, fígado, estômago e no
sistema nervoso central; já no câncer de mama, ovário, útero e de próstata, sua
expressão é reduzida (van den Brûle et al., 2004; Liu e Rabinovich, 2005; Nakahara et
al., 2005).
A expressão desta proteína é mais abundante durante a embriogênese e
desenvolvimento em comparação à vida adulta, sendo expressa em células epiteliais
(pele, tratos respiratório e digestivo), fibroblastos, cartilagens, ossos, células
inflamatórias e miocárdicas (Aubin et al., 1995; Hughes et al., 1997; Liu et al., 2002).
Gal-3 pode aumentar sinais inflamatórios atuando na fagocitose de neutrófilos
apoptóticos, induzindo a liberação de fatores pró-inflamatórios por mastócitos e
neutrófilos ou através da quimiotaxia que exerce sobre macrófagos e monócitos (Sano et
al., 2003). Gal-3 geralmente é ubíqua na atividade fagocitária, sendo encontrada nos
fagossomos de macrófagos (Karlsson et al., 2009).
A localização desta proteína depende do tipo celular e de seu estado proliferativo
(Moutsatsos et al., 1987; Sato e Hughes, 1994; Perillo et al., 1998). No núcleo, gal-3
participa da remodelação de pré-mRNA e da expressão gênica (Dagher et al., 1995;
Paron et al., 2003). Os mecanismos envolvidos na sua translocação para o núcleo não
estão bem estabelecidos, mas estudos indicam a participação de transporte ativo e de
difusão passiva (Nakahara et al., 2006). Em seu CRD, há uma região conservada
NWGR (asparagina, triptofano, glicina e arginina), presente também no domínio BH1
da proteína linfoma de células B (Bcl)-2; por isto, no citoplasma, pode ligar-se a Bcl-2 e
exercer seu papel anti-apoptótico (Yang et al., 1996). Outras moléculas que participam
da via de sinalização de apoptose foram identificadas como ligantes de gal-3, como as
proteínas citoplasmáticas nucling e Alix/AIP1 (Liu et al., 2004; Chen et al., 2009).
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Após exposição a estímulos apoptóticos, foi observado que gal-3 transloca-se do
núcleo ou citoplasma para a mitocôndria (Yu et al., 2002), onde inibe alterações no
potencial de membrana, exercendo um papel anti-apoptótico (Matarrese et al., 2000).
Gal-3 também pode interagir com a proteína oncogênica K-Ras ativada, influenciando
na sinalização de Akt (Elad-Sfadia et al., 2004), tanto suprimindo (Lee et al., 2003),
quanto estimulando esta via (Oka et al., 2005), demonstrando que o efeito da gal-3 na
proliferação celular depende muito das propriedades de cada tipo celular e do contexto
em que se encontra.
Gal-3 não possui uma sequência-sinal clássica e uma possível via alternativa de
secreção, observada em células dendríticas, é através de exossomos (Théry et al., 2001).
No meio extracelular, gal-3 promove a proliferação de fibroblastos e a síntese de
colágeno. Através da interação com integrinas na superfície celular ou com proteínas da
matriz como laminina, fibronectina (Sato e Hughes, 1992), elastina e colágeno IV
(Ochieng et al., 1998), a gal-3 aumenta a adesão das células tumorais à ECM,
estimulando o fenótipo migratório destas células. A capacidade invasiva das células
neoplásicas pode ser favorecida pela ligação de gal-3 com o receptor do fator de
crescimento epidérmico (EGFR) e o receptor de TGF-β (Newlaczyl e Yu, 2011). Na
circulação sanguínea, gal-3 pode contribuir com a metástase ao estimular a adesão de
células tumorais ao endotélio vascular (Khaldoyanidi et al., 2003).
A gal-3 também pode restringir a sinalização mediada por receptores de células
T (TCRs), promovendo a anergia de células T e distanciando o TCR do seu co-receptor
CD8 na superfície de células T citotóxicas (Demotte et al., 2008). Gal-3 contribui com a
tolerância imunológica ao se ligar a CD45 e CD71 e induzir a apoptose de células T
humanas (Stillman et al., 2006). Além disso, inibe receptores citotóxicos em células
NK, como NKG2D e NKp30 (Tsuboi et al., 2011; Wang et al., 2014).
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Dentre as múltiplas propriedades desta proteína, tem sido demonstrado seu papel
no controle da angiogênese associada a tumores. Entretanto, pouco se sabe sobre os
mecanismos de ação envolvidos neste processo. A regulação do processo angiogênico é
altamente dependente da interação entre dois tipos celulares: células endoteliais e
pericitos. A comunicação entre estas células é mediada por fatores de crescimento
solúveis e moléculas de adesão celular (Gerhardt e Betsholtz, 2003). Estudos em
linhagens de melanoma e glioblastoma indicaram que o proteoglicano NG2 presente em
pericitos microvasculares estimula a morfogênese e a motilidade de células endoteliais
ao formar um complexo com integrina α3β1 e gal-3 (Fukushi et al., 2004; Wen et al.,
2006).
Evidências indicam que a angiogênese é regulada por gal-3 mesmo em seus
estágios iniciais, através da sua interação com as células endoteliais (Yang et al., 2007).
Em estudos com células endoteliais humanas de cordão umbilical (HUVECs), NangiaMakker et al. (2000) descreveram que a neutralização de gal-3 com carboidratos
específicos e anticorpos afeta a quimiotaxia e a morfologia de células endoteliais e a
formação de estruturas tubulares in vitro. A atividade pró-angiogênica de gal-3 poderia
estar relacionada à sua habilidade de induzir a migração celular. Além disso, estes
pesquisadores mostraram que o xenotransplante de células de carcinoma mamário
superexpressando gal-3, em camundongos, promove o desenvolvimento vascular mais
eficientemente. Em outro trabalho, evidenciou-se a inibição da angiogênese pelo uso de
competidores de gal-3 (lactose ou pectina cítrica modificada), o que sugere a
participação de seu CRD neste processo (Nangia-Makker et al., 2002).
In vivo, as células endoteliais no microambiente tumoral são enriquecidas de
ligantes de gal-3 (de Melo et al., 2007). Em modelo experimental, vascularização ótima
foi observada em tumores onde tanto células tumorais quanto estromais expressam gal-3
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(Machado et al., 2014). Markowska et al. (2010) mostraram que gal-3 promove
angiogênese pela interação de seu CRD com N-glicanos da integrina αvβ3 e pela
ativação da via de sinalização da quinase de adesão focal (FAK), que influencia a
atividade angiogênica de VEGF e bFGF. Estes pesquisadores também relataram que
gal-3 contribui para a retenção de VEGFR-2 na membrana plasmática, potencializando
o efeito de VEGF-A em células endoteliais (Markowska et al., 2011). Em outro estudo,
o uso combinado de gal-1 e gal-3 in vitro promoveu a retenção de VEGFR-1 e VEGFR2 na membrana plasmática, estimulando a formação de estruturas tubulares e o
crescimento das células endoteliais (D’Haene et al., 2013).
Ainda não se sabe ao certo se os efeitos de gal-3 na angiogênese estão
relacionados ao seu processamento pós-traducional. O domínio N-terminal de gal-3,
similar ao colágeno, é suscetível à clivagem extracelular pela MMP-2 e MMP-9
(Ochieng et al., 1994; Nangia-Makker et al., 2007), apresentando, na forma clivada,
afinidade muito maior por células endoteliais (Shekhar et al., 2004) e promovendo
maior quimiotaxia, invasão e interações com células endoteliais (Nangia-Makker et al.,
2010).
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FIGURA 04. Funções extracelulares mediadas por gal-3. Gal-3 potencializa a
angiogênese ao promover a migração, quimiotaxia e morfogênese de células endoteliais.
Possui um papel importante na indução de apoptose em células T. Na superfície celular,
está envolvida na agregação homotípica e heterotípica (entre um mesmo tipo celular e
entre tipos celulares diferentes, respectivamente), invasão e metástase. Gal-3
extracelular forma dímeros e multímeros, ligando-se a glicoconjugados e
desencadeando cascatas de sinalização intracelular. Comparada à proteína intacta, gal-3
clivada tem ainda mais afinidade por seus receptores. MMP, metaloproteinase de
matriz; ECM, matriz extracelular (adaptado de Nangia-Makker et al., 2008).
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Estudos também indicam um papel de gal-3 no mimetismo vasculogênico,
processo caracterizado pela plasticidade funcional de células neoplásicas que se
comportam como células endoteliais nos vasos tumorais (Maniotis et al., 1999). A
expressão gênica de células de melanoma deficientes em gal-3, comparada à de células
selvagens, indicou a co-expressão de gal-3 com diversos marcadores de células
endoteliais envolvidos na angiogênese tumoral, na diferenciação de células endoteliais
e, portanto, no fenômeno de mimetismo vasculogênico (Mourad-Zeidan et al., 2008).
Além do seu papel em células endoteliais, gal-3 também é expressa pelos TAMs,
os quais tem sido relacionados à angiogênese tumoral e maturação vascular de maneira
dependente da densidade celular no tumor e do fenótipo (Chen e Bonaldo, 2013). Com a
finalidade de estabelecer in vivo um gradiente de concentração de gal-3, pesquisadores
realizaram o implante de células tumorais que expressam esta proteína em
camundongos knockout para gal-3. Os resultados mostraram que gal-3 promove a
angiogênese e o crescimento tumoral, além de aumentar a densidade de macrófagos de
fenótipo M2 na massa tumoral (Jia et al., 2013). MacKinnon et al. (2008) demonstraram
que através da interação com CD98, gal-3 é necessária para uma ativação ótima do
fenótipo M2.
Estudos realizados por nosso grupo mostraram que macrófagos derivados da
medula óssea de camundongos knockout para gal-3 (KO-BMDMs) apresentam uma
secreção basal de VEGF reduzida quando comparados aos macrófagos de camundongos
selvagens (WT-BMDMs). Ainda, sob estímulo de TGFβ-1, o qual induz quimiotaxia e
secreção de VEGF em monócitos e macrófagos (Wiseman et al., 1988; Harmey et al.,
1998), WT-BMDMs são mais responsivos, pois secretam mais VEGF em comparação
aos KO-BMDMs (Machado et al., 2014).
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Em modelo experimental, tumores que não expressam gal-3 nem no parênquima,
nem no estroma, exibiram níveis mais elevados do homodímero ativo de TGFβ-1, no
entanto, os níveis de VEGF encontravam-se diminuídos em comparação aos tumores
positivos para gal-3. Corroborando este resultado, os tumores sem gal-3 apresentaram
uma densidade vascular reduzida, acompanhada de maiores áreas necróticas, além de
expressarem menos VEGFR-2 e sua forma fosforilada. Interessantemente, verificou-se
que mesmo no modelo no qual gal-3 é expressa apenas no parênquima tumoral e não no
estroma, a produção de VEGF foi suficiente para promover a organização de uma ampla
área vascular (Machado et al., 2014).
Ao investigar o papel dos macrófagos neste modelo experimental, foi observada
densidade mais elevada de macrófagos no interior do tumor que expressa gal-3 apenas
no parênquima, mas não no estroma. Por sua vez, na periferia do tecido tumoral, foi
observado um número muito elevado de macrófagos apenas no microambiente com
completa ausência de gal-3. Além disso, a presença de gal-3 tanto nas células
neoplásicas, quanto nas células estromais, refletiu no aumento da produção do transcrito
da arginase-1, indicativo de macrófagos M2 (Machado et al., 2014).
Estendendo estes estudos prévios com inóculo de células tumorais em
camundongos, o presente trabalho teve como modelo experimental o sarcoma induzido
pelo carcinógeno 3-metilcolantreno (MCA). A administração subcutânea deste
composto gera, no local da injeção, lesões caracterizadas como fibrossarcoma. No
entanto, o MCA também é utilizado na indução de tumores em modelos experimentais
de mesotelioma e câncer de pulmão (Ebenstein et al., 1979; Rice et al., 1989; Qin et al.,
2002).
Os sarcomas formam um grupo de tumores sólidos raros oriundos de tecidos
mesenquimais ou conjuntivos, e representam <1% de todas as neoplasias em adultos.
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Dentre os sarcomas, 20% originam-se em ossos e cartilagens e 80% em partes moles,
sendo que estes compõem um grupo extremamente heterogêneo, tornando o tratamento
e o prognóstico um grande desafio (Schöffski et al. 2014).
A maior incidência é observada em pacientes entre 45 e 90 anos, mas, quando
comparados a tumores epiteliais, os sarcomas de partes moles ocorrem mais
frequentemente em crianças, adolescentes e jovens adultos. Estes tumores podem
ocorrer em praticamente qualquer sítio anatômico, embora sejam mais frequentes nas
extremidades (Clark et al., 2005). Especificamente, o fibrossarcoma origina-se de
fibroblastos e como não há marcadores específicos, o seu diagnóstico é uma questão de
exclusão por imunoistoquímica (Daugaard, 2004).
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1.4 Justificativa

Muitas evidências em tumores murinos e humanos têm estabelecido o papel
crucial dos macrófagos no desenvolvimento e progressão tumoral. Sabe-se que fatores
liberados no microambiente atraem e educam os macrófagos a orquestrar processos
como vascularização, metastização e imunossupressão. No entanto, ainda há muito que
se aprender sobre a interação de TAMs e outros tipos celulares, como neutrófilos e
células T, assim como interações entre as subpopulações de TAMs.
No trabalho de Machado et al. (2014), foi demonstrado que gal-3 influencia a
quantidade de macrófagos na massa tumoral e tem um grande impacto na sinalização
celular de VEGF e TGFβ-1. Estes fatores, liberados pelas células tumorais ou por
macrófagos, podem ser decisivos para o desenvolvimento de uma neoplasia, tanto na
fase de iniciação, promoção e de progressão.
Visando estender os estudos prévios, o presente trabalho tem como modelo
experimental o sarcoma induzido quimicamente por MCA. Diferente do implante de
células tumorais, este modelo possibilita o estudo do microambiente desde as fases
iniciais da tumorigênese, antes mesmo do aparecimento da massa tumoral e, ainda tem
como característica a sua origem mesenquimal, ocorrendo no estroma já vascularizado.
Além disso, a indução de tumores por carcinógenos em camundongos assemelha-se
mais à dinâmica da progressão tumoral em humanos (Maronpot et al., 2004). Este
modelo experimental foi proposto para se descrever o envolvimento de gal-3 em
diferentes fases do desenvolvimento de sarcomas experimentais, com ênfase no
processo de angiogênese associada a tumores.
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OBJETIVO GERAL

O presente trabalho teve como objetivo geral investigar o impacto do papel de
galectina-3 na angiogênese tumoral, em modelo de sarcoma quimicamente induzido,
assim como no padrão de recrutamento e polarização de macrófagos neste
microambiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Avaliar o crescimento tumoral em camundongos selvagens (WT) e knockout
para gal-3 (Gal-3 KO) após indução química de sarcomas e, nestes tumores:



Analisar as áreas de necrose e aspectos de proliferação celular;



Avaliar a densidade vascular tumoral e a produção do fator pró-angiogênico
VEGF;



Determinar in vivo a velocidade média de fluxo sanguíneo em vasos tumorais;



Quantificar in vivo a incorporação de fluodeoxiglicose, um análogo da glicose,
pelos tumores;



Avaliar a localização de macrófagos (periferia ou interior do tumor);



Quantificar a expressão de marcadores relacionados à polarização de
macrófagos;
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Avaliar se gal-3 influencia na densidade de macrófagos em geral e de
macrófagos M2 nas fases iniciais da tumorigênese, no local de injeção do
carcinógeno em animais WT e Gal-3 KO.
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3.1 Animais e indução tumoral com carcinógeno

O carcinógeno utilizado para indução química dos sarcomas foi o MCA, um
hidrocarboneto aromático policíclico que se liga ao receptor de aril hidrocarboneto
(AhR). A interação com um ligante provoca a translocação do AhR do citoplasma para
o núcleo, onde forma dímeros com ARNT (translocador nuclear de AhR). Este
heterodímero liga-se a elementos responsivos a xenobióticos (XREs) nas regiões
promotoras de genes alvos, dentre os quais estão as enzimas do citocromo P450
(CYP1A1, CYP1A2 e CYP1B1) que metabolizam xenobióticos (Quattrochi et al.,
1994). Os metabólitos resultantes apresentam propriedades carcinogênicas e causam
danos ao DNA, por exemplo, formando adutos de DNA, os quais estão associados a
transversões (substituição de uma purina por pirimidina e vice-versa) (Flesher et al.,
1998). A ativação do AhR também contribui para o aumento da produção de espécies
reativas de oxigênio (ROS), promovendo danos ao DNA devido ao estresse oxidativo
(Park et al., 1996).
Os grupos experimentais foram formados com camundongos C57BL/6 machos,
de 8 a 10 semanas de idade, pesando entre 20 e 25 g, fornecidos pelo Biotério Central
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Os animais foram
mantidos no Biotério de Experimentação do Centro de Medicina Nuclear (InRad –
HCFMUSP) sob temperatura de 20 a 25°C, com ciclo de fotoperíodo de 12/12 horas e
fornecimento de água e ração estéreis ad libitum. Foram utilizados grupos de
camundongos knockout para o gene da galectina-3 (Lgals3-/-; Gal-3 KO) (Hsu et al.,
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2000) e de camundongos selvagens (Lgals3+/+; WT). Para os experimentos realizados
com tumores que atingiram volume de aproximadamente 1 cm3, foram utilizados 68
camundongos WT e 69 camundongos Gal-3 KO. Para os experimentos de tumorigênese
em fases iniciais, foram utilizados 20 camundongos WT e 18 camundongos Gal-3 KO.
Os animais receberam, no flanco esquerdo, inóculo subcutâneo de MCA em óleo
tricaprílico (200 µg de MCA em 100 µL) ou apenas óleo, sendo duas injeções com
intervalo de oito semanas (Melo et al., 2011). Após a segunda injeção de MCA, o
acompanhamento para observar o aparecimento de tumor ocorreu duas vezes por
semana. Os tumores foram medidos com paquímetro e o volume foi determinado
através da aproximação a uma figura de elipse, de acordo com a fórmula D x d 2 x 0,52
(onde D é o diâmetro maior e d, o diâmetro menor).

3.2 Análise da velocidade de fluxo sanguíneo intratumoral por ultrassonografia
(US) com color Doppler

Imageamento por US com color Doppler foi realizado com o sistema Vevo 2100
(VisualSonics, Canadá) em animais que desenvolveram tumores com volume
aproximado de 1 cm3. Os camundongos foram inicialmente anestesiados com 3% de
isoflurano em oxigênio e durante o imageamento manteve-se 1,5 a 2% de isoflurano. Os
animais foram mantidos em decúbito dorsal sobre uma plataforma aquecida e as patas
foram posicionadas sobre eletrodos de eletrocardiograma para monitoração das
frequências cardíaca e respiratória. A temperatura corporal foi mantida a 37°C e a
região onde se encontrava o tumor foi depilada. As imagens foram adquiridas com um
transdutor de alta frequência, para medição da velocidade de fluxo sanguíneo em vasos

27

Materiais e Métodos
na periferia e no interior do tumor. A periferia foi considerada como a área peritumoral
determinada pelos limites da neoplasia até no máximo 0,8 mm em direção ao centro da
lesão. As análises foram realizadas pelo software VeVo CQ (Visual Sonics) acoplado ao
equipamento.

3.3 Tomografia por Emissão de

Pósitrons/Tomografia Computadorizada

(PET/CT)

A PET é uma técnica de imageamento funcional da medicina nuclear, utilizada
para observar processos metabólicos no organismo. O sistema detecta raios gama
emitidos por radionuclídeos emissores de pósitrons, introduzidos no organismo em
moléculas biologicamente ativas. Neste caso, a molécula é a fluodeoxiglicose (FDG),
um análogo da glicose, e a concentração de radionuclídeo (flúor-18 ou

18

F), que

corresponde à captação regional de glicose, indicará a atividade metabólica tecidual. A
utilização de

18

F-FDG fornece informações funcionais importantes baseadas no

aumento da captação de glicose e da glicólise em células tumorais, muitas vezes
identificando anomalias metabólicas antes que ocorram alterações morfológicas. Além
disso, a integração com o sistema de CT permite a localização anatômica exata das
lesões detectadas (Almuhaideb et al., 2011).
Neste trabalho, as imagens foram adquiridas em animais WT e Gal-3 KO que
desenvolveram tumores com volume aproximado de 1 cm3. O radiofármaco

18

F-FDG

foi administrado via intravenosa, sendo que a atividade injetada foi de 18,5 a 37 MBq
(megabecquerel) ou 0,5 a 1,0 mCi (milicurie). Considerando que a meia-vida é de 110
minutos, as imagens foram adquiridas aproximadamente uma hora após a sua
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18

administração. Durante a injeção de

F-FDG e ao longo da aquisição das imagens, os

animais foram anestesiados com 1,5 a 2% de isoflurano em oxigênio e monitorados
quanto à frequência respiratória. As imagens foram processadas utilizando o software de
imageamento Amide 1.0.2.1 (Loening & Gambhir, 2003), segundo as instruções do
fabricante. Para análise quantitativa das imagens, o tumor foi definido como uma região
de interesse (ROI) elipsóide, assim como uma região contralateral isovolumétrica. A
quantificação da incorporação de

18

F-FDG pelo tecido tumoral foi calculada de três

maneiras: a) atividade total (kBq)/volume; b) atividade máxima (kBq)/volume e c) SUV
(do inglês, standardized uptake value). No caso de a e b, os cálculos foram feitos para a
ROI do tumor e para a ROI contralateral, por fim dividindo-se o valor do tumor pelo
valor do contralateral. O SUV foi calculado segundo a fórmula:
SUV =

𝐶
,
𝐴𝐼/𝑚

onde AI é a atividade injetada, m é a massa corporal e C, a concentração do
radiofármaco dentro da ROI (Zheng et al., 2011).

3.4 Eutanásia e excisão cirúrgica

Os camundongos foram sacrificados ao final de 8 a 11 semanas após a segunda
injeção de MCA ou quando o tumor atingiu um volume aproximado de 1 cm3. Para os
estudos realizados nas fases iniciais da tumorigênese, foi retirado um fragmento de
aproximadamente 0,6 cm2 da pele e tecido subcutâneo, na região de inóculo do MCA ou
veículo: uma semana após a primeira injeção ou uma semana após a segunda injeção.
Para tais procedimentos cirúrgicos, foi realizada anestesia intraperitoneal com
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quetamina (100 mg/kg) e xilazina (10 mg/kg) e a eutanásia ocorreu em câmara de
dióxido de carbono (CO2). Os animais submetidos a PET/CT foram sacrificados após
decaimento de 10 meias-vidas do radiofármaco e os submetidos à US, logo após o
procedimento. Após eutanásia, o tecido foi removido cirurgicamente e processado para
análises posteriores.
Todos os procedimentos foram executados de acordo com as normas éticas
estabelecidas pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e aprovados
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (protocolo 020/14) (APÊNDICE). O descarte das carcaças dos animais foi feito
de acordo com a política institucional, com encaminhamento para o setor de descarte de
carcaças do complexo FMUSP.

3.5 Processamento em parafina e análises histológicas

Após dissecção, os espécimes foram mergulhados em solução de formol 10%
tamponado, onde permaneceram por seis horas ou overnight, dependendo do tamanho.
Em seguida, foram lavados em tampão fosfato salino (PBS) e mantidos em etanol 70%
até o processamento de inclusão em parafina. As amostras passaram por etanol 100% a
40ºC, quatro vezes por 20 minutos, e banhos de xilol a 40ºC, três vezes por 25 minutos.
Em seguida, passaram por banhos em parafina a 65ºC, quatro vezes por 30 minutos e,
posteriormente, emblocadas. Utilizando-se o micrótomo, foram obtidos cortes de 3 μm
de espessura, os quais foram mantidos em estufa a 80ºC por pelo menos 12 horas. Para
análise morfológica, realizou-se a coloração com hematoxilina e eosina (H&E).
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A observação e documentação das lâminas foram realizadas em microscópio
óptico Olympus acoplado a um sistema de Captura Nikon DMX1200 e software ACT-1.
Para contagem de figuras mitóticas, foram analisados 10 campos de grande aumento
(CGA) por animal, com lente objetiva de 40x. Para análise de áreas necróticas, 20
campos independentes de cada secção de tecido (uma secção por animal) foram
capturados utilizando-se lente objetiva de 20x. Utilizou-se uma grade com 80
intersecções sobre a imagem de cada campo, calculando-se a porcentagem de
intersecções que se localizavam sobre áreas de necrose. Todas estas análises foram
realizadas com o auxílio do software ImageJ (National Institutes of Health, NIH).

3.6 Análises imunoistoquímicas (gal-3, PCNA e CD34)

As lâminas contendo as secções de tecido foram mantidas em estufa a 60°C por
24 horas e desparafinadas em banhos de xilol por 20 minutos a 60°C e 20 minutos à
temperatura ambiente, hidratadas em etanol nas concentrações decrescentes de 100%,
85% e 70% por 30 segundos cada e lavadas em água corrente e destilada. A recuperação
antigênica foi realizada em tampão citrato 10 mM pH 6,0 em panela de pressão (A La
Carte, Rochedo), por três minutos após pressurização total. Após lavagem em água
corrente e destilada, a atividade da peroxidase endógena foi bloqueada por H2O2
(peróxido de hidrogênio) 6%, com quatro trocas de cinco minutos. Após lavagem por
cinco minutos com PBS 10 mM pH 7,4, foi realizado bloqueio com Novocastra Protein
Block (Leica) por cinco minutos. Incubaram-se os cortes com os anticorpos primários:
anti-PCNA (clone PC10, M0879, Dako, 1:3000) e anti-CD34 (sc-18917, Santa Cruz
Biotechnology, 1:100) ou anti-galectina-3 (clone M3/38, 1:10), diluídos em PBS-1% de
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albumina bovina (BSA) (Sigma-Aldrich) e 0,1% de azida sódica, por 30 minutos a 37°C
e por 18 horas a 4°C em câmara úmida. Após lavagens com PBS, foi realizada
incubação por 20 minutos a 37°C com Primary Antibody Enhancer (UltraVision LP
Detection System, Thermo Scientific), seguida de lavagens com PBS e incubação por
30 minutos com HRP Polymer do mesmo kit. Ao abrigo da luz, os cortes foram
incubados por cinco minutos a 37°C com solução substrato: 100 mg de 3, 3’diaminobenzidina tetrahidrocloreto (Sigma-Aldrich); 1 mL de dimetilsulfóxido; 1 mL
de H2O2 6%; 100 mL de PBS. Seguida de lavagem em água corrente e destilada e
contracoloração com hematoxilina de Harris por um minuto. Após lavagem em água
corrente, as lâminas foram imersas em água amoniacal (solução de hidróxido de amônio
0,5%) e lavadas novamente. A desidratação foi realizada em banhos de 30 segundos de
etanol 80%, 95%, 100% (duas vezes), xilol (quatro vezes) e a montagem das lâminas
com Entellan new (Merck). Os controles negativos foram obtidos pela omissão dos
anticorpos primários.
A observação e documentação das lâminas foram realizadas em microscópio
óptico Olympus acoplado a um sistema de Captura Nikon DMX1200 e software ACT-1.
Para quantificação das reações, 20 campos independentes de cada secção de tecido em
cada situação foram capturados utilizando-se lente objetiva de 20x (uma secção por
animal). Para análise de porcentagem de células positivas para PCNA, foram contadas
todas as células marcadas e todas as células nos campos fotografados. Para
quantificação da área relativa positiva para CD34, utilizou-se uma grade com 80
intersecções sobre a imagem de cada campo. Por fim, calculou-se a porcentagem de
intersecções que se localizavam dentro de vasos positivos para CD34. Todas estas
análises foram realizadas com o auxílio do software ImageJ (NIH).
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3.7 Análises imunoistoquímicas (CD68, CD206 e Foxp3) - Academia Sinica,
Taiwan

Esta etapa do presente estudo foi realizada durante o período de doutorado
sanduíche, em colaboração com o Dr. Fu-Tong Liu, no Instituto de Ciências Biomédicas
da Academia Sinica, em Taiwan.
As lâminas com cortes de tecido de 5 µm foram incubadas com Hemo-De (HD150A, Scientific Safety Solvents), um solvente de baixa toxicidade derivado de Dlimoneno, duas vezes por cinco minutos. Em seguida, foram hidratadas em etanol
100%, 95% e 70%, duas vezes de três minutos em cada um dos banhos e lavadas em
água corrente por um minuto. Para recuperação antigênica, utilizou-se panela de pressão
elétrica (SR-P37, Panasonic) e tampão citrato pH 6,0 (AP-9003-500, Thermo
Scientific), por 10 minutos, posteriormente mantendo as lâminas no tampão por 20
minutos à temperatura ambiente. Após lavagem em água corrente e em PBS Tween
0,1%, por 10 minutos, incubou-se com solução de bloqueio da peroxidase endógena
(TA-125-H2O2Q, ThermoFisher Scientific) por 15 minutos, seguida de lavagem em
PBS Tween 0,1% por 10 minutos e solução de bloqueio de ligações inespecíficas (Ultra
V Block, TA-060-UB, ThermoFisher Scientific) por 15 minutos. Em seguida, incubouse com anticorpo primário (ou controles de isotipo) por 1h30: anti-CD68 (bs-0649R,
Bioss, 2,8 ng/µL), anti-CD206 (ab64693, Abcam, 0,5 ng/µL) ou anti-Foxp3 (ab54501,
Abcam, 2,8 ng/µL). Após lavagem em tampão PBS Tween 0,1% por 10 minutos,
incubou-se com o polímero de HRP (do inglês, horseradish peroxidase) anti-coelho
(Histofine Simple Stain Mouse MAX PO, Nichirei Biosciences) por 30 minutos,
lavando-se novamente em tampão por 10 minutos. Adicionou-se a solução de substrato
da peroxidase ImmPACT DAB (SK-4105), na marcação para CD68 e CD206 nos
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tumores, ou VECTOR VIP (SK-4600), na marcação para Foxp3 nos tumores e CD68 e
CD206 nas peles (Vector Laboratories). ImmPACT DAB por um minuto ou VECTOR
VIP por 5 minutos, lavando-se em água corrente. A contracoloração foi com
hematoxilina (QS H-3404, Vector Laboratories) quando se usou ImmPACT DAB ou
com verde de metilo 0,5% (em acetato de sódio 0,1 M, pH 4,2) a 65ºC quando se usou
VECTOR VIP. Após lavagem em água corrente, os cortes foram desidratados em etanol
70%, 95% e 100% por cinco minutos cada e em Hemo-De por três vezes de cinco
minutos. Utilizou-se Entellan new para a montagem das lâminas. Para quantificação das
reações, 20 (tumor) ou 10 (pele) campos independentes de cada secção de tecido em
cada situação foram capturados utilizando-se lente objetiva de 40x. Para quantificação
do número de células positivas por área (em mm2), foram contadas as células com
marcação positiva, dividindo-se este valor pela área total dos campos fotografados. Para
análise de área relativa positiva, calculou-se a porcentagem da área com positividade
(estabelecendo um limiar específico para cada marcador) em relação à área total dos
campos fotografados.

3.8 Coloração com Picrossirius

Realizou-se esta coloração para visualização das fibras de colágeno, principal
componente do tecido conjuntivo. Primeiramente, as lâminas foram desparafinadas em
dois banhos de xilol de 10 minutos, seguidos de etanol 100% e 95% por cinco minutos,
etanol 70% por 10 minutos e lavagem em água corrente. As lâminas foram imersas por
uma hora no corante Picrossirius (0,2 g de Sirius Red em 100 mL de solução saturada
de ácido pícrico), lavadas em água corrente e contra-coradas com hematoxilina de
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Harris por três minutos. Em seguida, foram lavadas novamente em água corrente e
desidratadas em banhos de etanol 70% e 95% por cinco minutos, etanol 100% por 10
minutos, etanol:xilol (v:v) por cinco minutos e dois banhos de xilol por 10 minutos. A
montagem das lâminas foi feita com Entellan new (Merck).
A observação e documentação das lâminas foram realizadas em microscópio
óptico Olympus acoplado a um sistema de Captura Nikon DMX1200 e software ACT-1.
Para quantificação das reações, 20 campos independentes de cada secção de tecido
foram capturados utilizando-se lente objetiva de 20x e analisados calculando-se a área
relativa das fibras colágenas coradas em vermelho, com o auxílio do software ImageJ
(NIH).

3.9 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) para VEGF

Os fragmentos tumorais destinados ao ensaio de ELISA “sanduíche” para
detecção de VEGF-A (900-K99, kit PeProtech) foram primeiramente processados para
extração proteica. Após armazenamento em freezer a -80ºC, adicionou-se o tampão de
extração proteica NP40 (Life Technologies) e as amostras passaram pelo sonicador
(Sonic Dismembrator Model 100, Fisher Scientific). Em seguida, foram mantidas em
gelo por 30 minutos e centrifugadas a 13000 rpm por 10 minutos a 4ºC. O sobrenadante
corresponde ao extrato proteico total. A quantificação de proteínas totais foi realizada
pelo ensaio de BCA (ácido bicinconínico).
Placas de 96 poços foram incubadas overnight com anticorpo de captura do kit
(1 μg/mL), lavadas quatro vezes e incubadas com PBS-1% BSA para bloqueio por uma
hora. Os extratos proteicos foram adicionados às placas por duas horas, lavados,
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seguindo-se a incubação com anticorpo de detecção (0,5 μg/mL) por duas horas.
Incubou-se com conjugado avidina-HRP por 30 minutos e após lavagem, utilizou-se a
solução substrato: 2 mg de o-fenilenodiamina diidrocloreto (OPD) (Sigma-Aldrich) e 2
μL de H2O2 30% em 5 mL de tampão citrato-fosfato pH 5,0. Todas as lavagens foram
realizadas com PBS-0,1% BSA-0,05% Tween 20. Para parar a reação, utilizou-se ácido
sulfúrico 2 M e a leitura foi realizada em espectrofotômetro com filtro de 492 nm.
Calculou-se a razão da concentração de VEGF pela concentração de proteínas totais
para cada amostra.

3.10 Análises de expressão gênica por PCR quantitativo em tempo real (qPCR)

Para a extração do RNA total dos tumores armazenados a -80ºC utilizou-se a
metodologia de Trizol. Inicialmente, cada amostra (100 a 400 mg) foi homogeneizada
em Polytron com 1,5 mL de Trizol (Invitrogen), lavando-se com etanol 70% e água
DEPC (dietilpirocarbonato, Merck) entre as amostras. Em seguida, permaneceram à
temperatura ambiente por cinco minutos e foram centrifugadas a 12000 g por 10
minutos a 4ºC. O sobrenadante foi coletado e adicionou-se 300 μL de clorofórmio em
cada amostra, homogeneizando-as por inversão por 15 segundos e incubando-as por 2
minutos à temperatura ambiente. Após centrifugação a 12000 g por 15 minutos a 4ºC,
coletou-se a fase aquosa (superior) contendo RNA, adicionando-se 750 μL de álcool
isopropílico (Merck) por amostra. Após incubação à temperatura ambiente por 10
minutos, centrifugou-se a 12000 g por 10 minutos a 4ºC e o sobrenadante foi descartado
cuidadosamente. O pellet foi lavado duas vezes com 1,5 mL de etanol 75% e
homogeneizado utilizando-se o vortex. Após centrifugação a 7500 g por 5 minutos a
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4ºC, descartou-se o sobrenadante e o tubo com o pellet de RNA permaneceu aberto para
evaporação do etanol à temperatura ambiente. Por fim, dissolveu-se o RNA em 100 μL
de água DEPC, homogeneizando e incubando-se por 10 minutos a 60ºC em banho seco.
A quantificação do RNA obtido foi determinada por espectrofotometria a 260
nm, sendo avaliadas as razões 260/280 e 260/230 (NanoDrop 1000, Thermo Scientific)
e a integridade do RNA, por gel de agarose.
Para a reação de transcrição reversa, utilizou-se o kit High Capacity RNA-tocDNA (4387406, ThermoFisher Scientific). Para cada reação, foram utilizados 10 μL de
tampão, 1 μL de mix de enzimas, 2 μg de RNA, completando-se com água ultrapura
para um volume de 20 μL. As amostras foram incubadas no termociclador a 37ºC por
60 minutos e 95ºC por 5 minutos e o cDNA (DNA complementar) sintetizado foi
estocado a -20ºC.
Para a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) quantitativa utilizou-se a
metodologia do SYBR Green, na qual um fluoróforo se liga ao DNA dupla fita,
aumentando sua fluorescência ao longo da reação. Primeiramente, foram realizadas as
curvas padrão para testar as eficiências para cada par de primers, utilizando-se 5 pontos
de diluição em triplicata (100 ng, 50 ng, 25 ng, 12,5 ng e 6,25 ng de cDNA), 6,25 µL de
Power SYBR Green PCR Master Mix (Life Technologies), 240 nM de cada primer,
completando-se com água ultra-pura para um volume final de 12,5 µL.
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TABELA 01. Primers utilizados nos experimentos de PCR quantitativa:
Primer

Senso 5' - 3'

Anti-senso 5' - 3'

Lgals3

GAGAGTGGCAAACCATTCAAA

ACTGCAGTAGGTGAGCATCGT

Nos2/iNOS

CAGGAACCTACCAGCTCACTCT

ATGTGCTGAAACATTTCCTGTG

Il1b

TGGGATCCTCTCCAGCCAAGCTT

TCAGGACAGCCCAGGTCAAAGG

Ifng

TCAAGTGGCATAGATGTGGAAG

GGATTTTCATGTCACCATCCTT

Arg1

GAACCCAACTCTTGGGAAGAC

GGAGAAGGCGTTTGCTTAGTT

Cd206

TTTGCAAGCTTGTAGGAAGGA

CCAATCCACAGCTCATCATTT

Il10

ACTTGCTCTTGCACTACCAAAGCC

GCATGTGGCTCTGGCCGACTG

Hprt

AGGCCAGACTTTGTTGGATTT

GGCTTTGTATTTGGCTTTTCC

As condições de amplificação foram: 50ºC por dois minutos, 95ºC por 10
minutos, 40 ciclos de 95ºC por 15 segundos e 60ºC por um minuto. As eficiências de
amplificação dos primers foram calculadas de acordo com a equação E = 10(-1/slope),
onde o slope corresponde à inclinação da reta obtida quando se analisa a variação do CT
(do inglês, Cycle Threshold) do transcrito alvo e do normalizador em função do log de
diferentes quantidades de cDNA. Como normalizador, foi utilizado o gene endógeno
Hprt, não havendo expressão relativa diferenciada deste gene entre os grupos
experimentais.
Na análise de expressão diferencial dos genes, utilizou-se 12,5 ng de cDNA. A
quantificação relativa baseou-se no cálculo da expressão dos genes alvos no grupo de
animais Gal-3 KO (grupo de interesse) em relação aos animais WT (grupo referência),
utilizando-se o modelo matemático 2-ΔΔCT de Livak e Schmittgen (2001), sendo:

ΔCT = média CT do gene alvo – média do CT do gene endógeno
ΔΔCT = ΔCT grupo de interesse - ΔCT grupo referência
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Este modelo matemático foi utilizado porque os primers apresentaram eficiência
de 100% (considerado entre 90 e 110%).

3.11 Análises estatísticas

As curvas de Kaplan-Meier foram submetidas ao teste de log-rank. Os demais
dados foram comparados e analisados pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney,
para dois grupos independentes. Foram consideradas estatisticamente significativas as
comparações com valor de p menor que 0,05 (p<0,05). Utilizou-se o software GraphPad
Prism 5 para o tratamento estatístico.
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A indução química de sarcomas foi realizada utilizando-se o carcinógeno MCA,
em camundongos WT e Gal-3 KO, os quais receberam duas injeções subcutâneas, com
oito semanas de intervalo entre elas. Os animais começaram a apresentar o crescimento
de tumores após a segunda injeção de MCA. Na FIGURA 05, estão representadas as
curvas de Kaplan-Meier dos animais utilizados em três experimentos independentes,
iniciando-se a análise após a segunda injeção de MCA (quando geralmente se inicia o
crescimento tumoral). Nenhum dos animais inoculados apenas com veículo de diluição
(grupos WT CTL e KO CTL) desenvolveu tumor até o final de cada experimento.
Dentre os animais WT (n=34) e Gal-3 KO (n=35) que foram inoculados com MCA,
64,71% e 62,86%, respectivamente, desenvolveram tumor ao longo do período de
estudo (TABELA 02), que variou de 8 a 11 semanas após a segunda injeção de MCA.
As curvas de Kaplan-Meier não apontam diferenças significativas entre o grupo de
animais WT e o grupo de animais Gal-3 KO que receberam MCA. Portanto, a presença
ou ausência de gal-3 neste modelo não interferiu no aparecimento e crescimento das
massas tumorais.
Nos grupos de camundongos inoculados apenas com veículo de diluição (CTL),
um animal WT e seis animais Gal-3 KO apresentaram apenas granulomas (pequenas e
delimitadas agregações nodulares compostas principalmente por macrófagos), resultado
de uma reação inflamatória localizada.
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FIGURA 05. Curvas de Kaplan-Meier de camundongos WT e Gal-3 KO após
segunda injeção de MCA ou veículo. Os animais receberam duas injeções subcutâneas
de MCA ou apenas veículo (CTL), com um intervalo de oito semanas entre elas. Estão
representados três grupos experimentais independentes. Resultados submetidos ao teste
de log-rank.

TABELA 02. Número e porcentagem de animais que desenvolveram tumor nos grupos
de camundongos WT e Gal-3 KO que foram inoculados com MCA, nos três
experimentos independentes.

Animais

Nº de animais que
desenvolveram
tumor (total)

Porcentagem de
animais que
desenvolveram tumor

WT
Gal-3 KO

22 (34)
22 (35)

64,71%
62,86%

As curvas de crescimento tumoral com os volumes aferidos semanalmente estão
representadas na FIGURA 06, incluindo todos os animais inoculados com MCA que
desenvolveram tumor, em três experimentos independentes. Cada linha é representativa
de um animal. Nota-se que não houve um padrão diferenciado quanto ao tempo
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decorrido para o aparecimento do tumor, nem quanto à taxa de crescimento tumoral,
quando comparados camundongos WT e Gal-3 KO.

FIGURA 06. Curvas individuais de crescimento tumoral de camundongos WT ou
Gal-3 KO que receberam injeção subcutânea de MCA. Estão representados no
gráfico três grupos experimentais independentes, sendo cada linha representativa de um
animal. As aferições de volume tumoral ocorreram a partir da segunda injeção de MCA.

Os tumores que se desenvolveram tinham contornos regulares, coloração
esbranquiçada e consistência firme. Raramente apresentaram ulceração. A análise dos
cortes histológicos corados com hematoxilina e eosina evidenciou que as lesões eram
bem delimitadas. Especificamente, os sarcomas apresentaram características de uma
neoplasia maligna sólida, com aspecto predominantemente fusocelular e alta densidade
celular (FIGURA 07). Foram observadas células anaplásicas com elevada relação
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núcleo/citoplasma e presença de figuras de mitose típicas e atípicas. Áreas de necrose
eram raras e os vasos capilares apresentavam paredes finas.

FIGURA 07. Secções histológicas de sarcomas induzidos por MCA em
camundongos WT (WT MCA) e Gal-3 KO (KO MCA). A coloração com
hematoxilina e eosina evidencia uma neoplasia sarcomatosa de aspecto fusocelular.
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O próximo passo foi analisar os sarcomas oriundos de camundongos WT e Gal3 KO quanto à expressão da proteína e do transcrito de gal-3 no microambiente. A
análise qualitativa da proteína por imunoistoquímica (IHC) mostrou que gal-3 é
altamente expressa nos sarcomas de animais WT, sendo a sua expressão ausente nos
animais Gal-3 KO (FIGURA 08A). Nos tumores positivos para gal-3, esta foi
observada tanto no núcleo, quanto no citoplasma das células neoplásicas, distribuídas
por toda a massa tumoral. A análise de expressão gênica de Lgals3, gene que codifica
para gal-3, mostrou que sua expressão em tumores de animais Gal-3 KO representa
0,68% da expressão que ocorre em tumores de animais WT (FIGURA 08B).
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FIGURA 08. Expressão de gal-3 nos sarcomas induzidos por MCA em animais WT
(WT MCA) e Gal-3 KO (KO MCA). A) Imunoistoquímica em secções de tumor, onde
células positivas para gal-3 apresentam marcação em castanho; B) Expressão do gene
Lgals3 por PCR quantitativa (qPCR) normalizada por Hprt, considerando o tumor de
animal WT como grupo referência. Dados submetidos ao teste de Mann-Whitney;
p=0,0159.
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Considerando-se que gal-3 no meio extracelular pode influenciar na síntese de
colágeno, um importante componente da ECM cuja produção é característica do
fibrossarcoma, utilizou-se a coloração com Picrossirius para quantificação das fibras de
colágeno nos tumores de animais que receberam MCA. As fibras, coradas em vermelho,
encontram-se heterogeneamente dispersas pelo tecido tumoral (FIGURA 09A). A
quantificação da área relativa ocupada pelas fibras de colágeno nos tumores analisados
não indicou diferença significativa (p>0,05) entre os grupos de animais WT e Gal-3 KO
(FIGURA 09B).
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FIGURA 09. Quantificação de fibras de colágeno em sarcomas induzidos por
MCA em camundongos WT (WT MCA) e Gal-3 KO (KO MCA). A) Coloração com
Picrossirius em secções de tumor, com fibras de colágeno coradas em vermelho; B)
Quantificação da área relativa de fibras de colágeno nos tumores. A linha indica a
mediana e os dados foram submetidos ao teste de Mann-Whitney.
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presença

de

gal-3

no

microambiente

também

não

influenciou

significativamente no caráter proliferativo dos tumores oriundos de animais WT em
comparação aos dos animais Gal-3 KO, sendo a análise realizada pela quantificação de
células positivas para o marcador PCNA (antígeno nuclear de proliferação celular),
proteína nuclear importante para a síntese de DNA (FIGURA 10). Este resultado foi
reforçado pela quantificação de figuras de mitose em cortes histológicos de sarcomas
oriundos de camundongos WT e Gal-3 KO (p>0,05; FIGURA 11).

48

Resultados

FIGURA 10. Expressão do marcador de proliferação celular PCNA em sarcomas
induzidos por MCA em camundongos WT (WT MCA) e Gal-3 KO (KO MCA). A)
Imunoistoquímica para PCNA em secções de tumor, com marcação nuclear em
castanho; B) Porcentagem de células positivas para PCNA nos tumores. A linha indica a
mediana e os dados foram submetidos ao teste de Mann-Whitney.
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FIGURA 11. Quantificação de figuras mitóticas em sarcomas induzidos por MCA
em camundongos WT (WT MCA) e Gal-3 KO (KO MCA). Número de figuras de
mitose por 10 campos de grande aumento (CGA) em secções histológicas de tumor
coradas com hematoxilina e eosina. A linha indica a mediana e os dados foram
submetidos ao teste de Mann-Whitney.

Corroborando o fato de que não houve diferença significativa no crescimento
tumoral entre os grupos WT e Gal-3 KO, a quantificação de áreas necróticas nos
sarcomas indicou que a presença de gal-3 no microambiente não alterou a necrose neste
modelo. Ambos os grupos de animais apresentaram baixas porcentagens de áreas de
necrose (FIGURA 12). Dentre os camundongos WT (n=5), um teve 1% e, dentre os
Gal-3 KO (n=7), dois tiveram 0,81% de área necrótica relativa. Os demais não
apresentaram necrose quantificável através deste método.
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FIGURA 12. Quantificação de áreas necróticas em sarcomas induzidos por MCA
em camundongos WT (WT MCA) e Gal-3 KO (KO MCA). A quantificação da área
necrótica relativa foi calculada em porcentagem, em relação à área total das imagens
analisadas. Dados submetidos ao teste de Mann-Whitney.

Visto que não houve diferenças significativas no caráter proliferativo e nas áreas
de necrose nos sarcomas que se desenvolveram na presença de gal-3 ou em sua
ausência, o próximo passo foi avaliar a densidade vascular destes tumores. Utilizou-se o
marcador de células endoteliais vasculares, CD34, cuja expressão foi observada em
ambos os grupos (FIGURA 13A). A quantificação de células positivas para este
marcador mostrou que os tumores de animais Gal-3 KO apresentam uma densidade
vascular significativamente menor, em comparação aos dos animais WT (FIGURA
13B).
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FIGURA 13. Marcação para CD34 em sarcomas induzidos por MCA em
camundongos WT (WT MCA) e Gal-3 KO (KO MCA). A) Imunoistoquímica para
CD34 em secções de tumor, onde vasos sanguíneos (setas) encontram-se marcados em
castanho. B) Área relativa positiva para CD34 em secções de tumor. A linha indica a
mediana e os dados foram submetidos ao teste de Mann-Whitney; *p<0,05.
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Apesar da alteração encontrada na densidade vascular, a expressão proteica de
VEGF, fator importante na via de sinalização da angiogênese, não indicou diferença
significativa entre os tumores que expressam gal-3 e os que não a expressam (p>0,05)
(FIGURA 14).

FIGURA 14. Expressão relativa de VEGF em sarcomas induzidos por MCA em
camundongos WT (WT MCA) e Gal-3 KO (KO MCA). Relação VEGF/proteínas
totais detectada por ELISA “sanduíche” realizada com os extratos proteicos de tumor.
Resultado representativo de três experimentos independentes. A linha indica a mediana
e os dados foram submetidos ao teste de Mann-Whitney.

A fim de se analisar o caráter funcional da vasculatura intratumoral utilizando
metodologias aplicadas ao animal vivo, foram propostas deste trabalho utilizar a US
com color Doppler e a PET/CT para avaliação de aspectos que estão relacionados à
angiogênese. Alguns dos camundongos que estavam com tumores que atingiram
aproximadamente 1 cm3 foram submetidos ao procedimento de US, que possibilita a
medição da velocidade de fluxo sanguíneo em vasos de interesse.
A avaliação das velocidades de fluxo comparando todos os vasos examinados
não mostrou diferença significativa entre os animais WT e Gal-3 KO (FIGURA 15A).
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Quando comparados vasos peritumorais (representados na FIGURA 16A) e
intratumorais (representados na FIGURA 16B) separadamente, camundongos WT e
Gal-3 KO não diferem quanto aos vasos peritumorais (FIGURA 15B). Entretanto,
camundongos Gal-3 KO apresentaram velocidade média de fluxo sanguíneo
significativamente reduzida em vasos intratumorais (p<0,05; FIGURA 15C). Por sua
vez, vasos que se localizam no interior do tumor, tanto em camundongos WT quanto
Gal-3 KO, tiveram velocidades de fluxo sanguíneo mais elevadas em relação aos vasos
peritumorais (p<0,01). É importante ressaltar que no momento da excisão tumoral, em
alguns camundongos Gal-3 KO, foi observada, macroscopicamente, maior quantidade
de sangue em áreas adjacentes ao tumor, em relação aos camundongos WT. É provável
que o sangue adjacente ao tumor também tenha sido evidenciado pela US de alguns
animais Gal-3 KO, como ilustrado na FIGURA 16C.
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FIGURA 15. Velocidades médias de fluxo sanguíneo em vasos tumorais obtidas
por ultrassonografia com color Doppler em sarcomas induzidos por MCA em
camundongos WT (WT MCA) ou Gal-3 KO (KO MCA). A) Velocidades médias
considerando todos os vasos sanguíneos estudados; B) apenas vasos peritumorais; C)
apenas vasos intratumorais. A linha indica a mediana e os dados foram submetidos ao
teste de Mann-Whitney; *p<0,05.
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FIGURA 16. Imagens obtidas por ultrassonografia (US) com color Doppler de
sarcomas induzidos por MCA em camundongos WT ou Gal-3 KO. Imagens
representativas de US de tumor evidenciando, em vermelho, vaso peritumoral (A) ou
intratumoral (B). C) Imagem representativa mostrando o fluxo sanguíneo em região
adjacente ao tumor em animal Gal-3 KO. As cores vermelho e azul indicam fluxo na
direção do transdutor e em direção oposta, respectivamente.

Alguns animais que desenvolveram tumores de aproximadamente 1 cm3 foram
submetidos a PET/CT com administração via intravenosa de

18

F-FDG, um análogo da

glicose. Assim, sua captação pelo tecido tumoral, caracterizado por elevada taxa de
glicólise, é um reflexo do metabolismo tecidual e também da funcionalidade da
vasculatura que irriga o tumor. Imagens representativas da PET/CT dos camundongos
WT (FIGURA 17) e Gal-3 KO (FIGURA 18) mostram cortes nos planos coronal,
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transversal e sagital. As imagens de CT possibilitam a localização anatômica do tumor
(ROI azul) e as imagens de PET indicam o grau de captação do radiofármaco 18F-FDG
em cada tecido, representado por uma escala que se inicia na cor preta (sem captação),
até a cor vermelha (captação máxima). Em alguns casos, houve captação relativamente
alta nos músculos e/ou gordura marrom, devido à atividade física e/ou frio,
respectivamente, ou mesmo na cauda, local onde foi realizada a injeção. Nestes casos,
foi necessário descartar as imagens dos animais do estudo.
Em geral, tumores de animais WT, como o identificado pela ROI azul na
FIGURA 17, apresentaram uma captação de

18

F-FDG relativamente homogênea,

representada pela coloração verde/amarela. Por sua vez, em alguns animais Gal-3 KO
(FIGURA 18), a captação não foi tão homogênea, havendo um foco em vermelho no
tumor, o que indica maior incorporação do radiofármaco nesta região do tecido.
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FIGURA 17. Imagens de PET/CT com fluodeoxiglicose (18F-FDG) de camundongo
WT com sarcoma induzido por MCA. Animal em cortes nos planos coronal,
transversal e sagital. O tumor está identificado pela ROI azul e o grau de captação de
18
F-FDG está representado pela escala de cores, onde o vermelho representa as regiões
de captação mais elevada (neste caso, a bexiga).
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FIGURA 18. Imagens de PET/CT com fluodeoxiglicose (18F-FDG) de camundongo
Gal-3 KO com sarcoma induzido por MCA. Animal em cortes nos planos coronal,
transversal e sagital. O tumor está identificado pela ROI azul e o grau de captação de
18
F-FDG está representado pela escala de cores, onde o vermelho representa as regiões
de captação mais elevada (neste caso, a bexiga e a região do tumor em vermelho).

A quantificação da incorporação de 18F-FDG pelo tecido tumoral foi realizada de
três maneiras: a) atividade total (kBq)/volume (FIGURA 19A); b) atividade máxima
(kBq)/volume (FIGURA 19B); c) SUV, que considera a atividade injetada e a massa
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corporal (FIGURA 19C). No caso de a e b, os cálculos foram feitos para a ROI do
tumor e para a ROI contralateral de mesmo volume, por fim dividindo-se o valor do
tumor pelo valor do contralateral. As quantificações não mostraram diferença
significativa na captação de 18F-FDG entre os tumores de animais WT e Gal-3 KO.

FIGURA 19. Quantificações da incorporação de fluodeoxiglicose (18F-FDG) em
PET/CT pelo tecido tumoral de camundongos WT (WT MCA) e Gal-3 KO (KO
MCA). A) atividade total (kBq)/volume (tumor/contralateral); B) atividade máxima
(kBq)/volume (tumor/contralateral); C) SUV, que considera a atividade injetada e a
massa corporal. A linha indica a mediana e os dados foram submetidos ao teste de
Mann-Whitney. SUV (standardized uptake value); kBq (quilobecquerel).
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A fim de se avaliar se gal-3 teria um papel importante na densidade de
macrófagos na massa tumoral neste modelo, foram quantificadas as células CD68positivas por área em duas regiões do tumor: interior e periferia (FIGURA 20), sendo
esta considerada apenas quando havia, nos campos analisados, células estromais ou
musculares adjacentes às células tumorais. O número amostral foi muito pequeno, de
apenas três animais por grupo e não houve diferença significativa entre os animais WT e
Gal-3 KO (FIGURA 21A). O interior dos tumores de animais WT tendeu a apresentar
mais macrófagos em comparação ao interior dos tumores de animais Gal-3 KO
(p=0,07). Considerando apenas as células positivas para CD68, observou-se uma
tendência dos tumores que expressam gal-3 terem maior porcentagem de macrófagos
em seu interior, embora não haja diferença significativa (p=0,07; FIGURA 21B).
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FIGURA 20. Expressão de células positivas para CD68 (macrófagos) na periferia
ou interior de sarcomas induzidos por MCA em camundongos WT (WT MCA) e
Gal-3 KO (KO MCA). Imunoistoquímica para CD68 em secções de tumor, sendo as
células positivas marcadas em castanho (as setas indicam alguns exemplos).
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FIGURA 21. Expressão de células positivas para CD68 (macrófagos) na periferia
ou interior de sarcomas induzidos por MCA em camundongos WT (WT MCA) e
Gal-3 KO (KO MCA). A) Número de células positivas por mm2 na periferia ou interior
dos tumores; B) Porcentagem de células na periferia ou interior dos tumores,
considerando apenas as células positivas para CD68. Dados submetidos ao teste de
Mann-Whitney.

Além disso, foi realizada quantificação da área positiva para CD206, receptor
encontrado em macrófagos de fenótipo M2, também na periferia ou interior dos tumores
que expressam ou não gal-3 (FIGURA 22A). A área positiva para CD206 foi
significativamente maior na periferia do que no interior de tumores de animais WT
(p<0,05) (FIGURA 22B). No interior do tumor, animais Gal-3 KO tenderam a
apresentar maior área positiva para CD206 em comparação aos animais WT, sem que
houvesse diferença significativa (p=0,08).
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FIGURA 22. Expressão de células positivas para CD206 (macrófagos M2) na
periferia ou interior de tumores de camundongos WT (WT MCA) e Gal-3 KO (KO
MCA). A) Imunoistoquímica para CD206, sendo a área positiva marcada em castanho
(as setas são exemplos de células positivas). Interior do tumor WT MCA e periferia do
tumor KO MCA; B) Área relativa marcada por CD206 na periferia ou interior dos
tumores. A linha indica a mediana e os dados foram submetidos ao teste de MannWhitney; *p<0,05.
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A avaliação da expressão de genes que codificam para marcadores tipicamente
relacionados a macrófagos M1 (iNOS, IL-1β e IFN-γ) e a macrófagos M2 (arginase-1,
CD206 e IL-10) também não apontou diferenças significativas. No entanto, a expressão
de Nos2 (que codifica para iNOS/NOS2) tendeu a ser menor em tumores de animais
Gal-3 KO, com valor de p=0,05 (FIGURA 23; valores de ΔCT em ANEXO).

FIGURA 23. Expressão gênica relativa de marcadores relacionados à polarização
de macrófagos em sarcomas de camundongos WT (WT MCA) e Gal-3 KO (KO
MCA). Os genes Nos2, Il1b e Ifng são associados ao fenótipo M1 e os genes Arg1,
Cd206 e Il10, ao fenótipo M2. Quantificação por PCR quantitativa (qPCR),
normalizada por Hprt, sendo que não houve expressão relativa diferenciada deste gene
entre os dois grupos. A expressão de todos os genes utilizou como referência o grupo de
animais WT MCA (quantificação relativa = 1). Resultados representativos de três
experimentos independentes, submetidos ao teste de Mann-Whitney.

Como mencionado anteriormente, as células Treg contribuem para a
imunossupressão e estão relacionadas a macrófagos de fenótipo M2. Com a finalidade
de avaliar se a presença de gal-3 influencia no recrutamento das células Treg para o
microambiente neste modelo, realizou-se IHC para a proteína Foxp3, expressa nestas
células, também comparando-se a marcação na periferia e no interior dos tumores de
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animais WT e Gal-3 KO (FIGURA 24A). Porém, a quantificação das células positivas
para Foxp3 por área não demonstrou diferenças entre os grupos (FIGURA 24B).

FIGURA 24. Expressão de Foxp3 (células Treg) em sarcomas induzidos por MCA
em camundongos WT (WT MCA) e Gal-3 KO (KO MCA). A) Imunoistoquímica em
secções de tumor, sendo as células positivas marcadas em roxo (as setas indicam alguns
exemplos); B) Número de células positivas para Foxp3 por área na periferia ou interior
dos tumores. A linha indica a mediana e os dados foram submetidos ao teste de MannWhitney.
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FASES INICIAIS DA TUMORIGÊNESE

Nos estudos realizados durante as fases iniciais da tumorigênese, avaliou-se a
região da pele e tecido subcutâneo de camundongos que receberam injeção de MCA ou
apenas o veículo de diluição (via subcutânea), em dois momentos:


uma semana após a primeira injeção



uma semana após a segunda injeção

Lembrando que o intervalo entre as duas injeções foi de oito semanas.
Primeiramente, a expressão de gal-3 foi avaliada qualitativamente por IHC em tecidos
obtidos uma semana após a segunda injeção em animais WT e Gal-3 KO. A expressão
de gal-3 foi intensa em animais WT que receberam MCA (WT MCA) ou apenas veículo
(WT CTL) (FIGURA 25). Nos animais Gal-3 KO, não foi observada positividade nos
tecidos analisados (KO MCA e KO CTL) (FIGURA 26).
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FIGURA 25. Expressão de gal-3 na região de inóculo de MCA ou veículo em
camundongo WT uma semana após a segunda injeção. Reação imunoistoquímica
revelou expressão de gal-3 no citoplasma e/ou núcleo de células presentes no local da
injeção de MCA (WT MCA) ou apenas veículo (WT CTL). Células positivas
encontram-se marcadas em castanho.
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FIGURA 26. Expressão de gal-3 na região de inóculo de MCA ou veículo em
camundongo Gal-3 KO uma semana após a segunda injeção. Reação
imunoistoquímica para gal-3 não mostrou positividade no local da injeção de MCA
(KOMCA) ou apenas veículo (KO CTL).
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A quantificação de macrófagos após marcação IHC para CD68 foi realizada nos
tecidos retirados uma semana após a primeira injeção de MCA ou veículo (FIGURA 27)
e nos tecidos retirados uma semana após a segunda injeção (FIGURA 28).
Comparando-se os grupos de animais WT ou Gal-3 KO que receberam MCA
(WT MCA, KO MCA) ou veículo (WT CTL, KO CTL), não houve diferença
significativa na quantificação de macrófagos em geral, em ambos os tempos (FIGURAS
27 e 28B).

Uma semana após primeira injeção de MCA

FIGURA 27. Quantificação de células CD68-positivas (macrófagos) em
camundongos WT e Gal-3 KO, no local de injeção subcutânea de MCA ou veículo.
Os animais receberam MCA (WT MCA ou KO MCA) ou apenas veículo de diluição
(WT CTL ou KO CTL) e o tecido do local do inóculo foi retirado uma semana após a
primeira injeção. A quantificação foi realizada pela contagem de células positivas por
área após reação imunoistoquímica. A linha indica a mediana e os dados foram
submetidos ao teste de Mann-Whitney.
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Uma semana após segunda injeção de MCA

FIGURA 28. Expressão de CD68 (macrófagos) em camundongos WT e Gal-3 KO,
no local de injeção subcutânea de MCA ou veículo. Os animais receberam MCA
(WT MCA ou KO MCA) ou apenas veículo de diluição (WT CTL ou KO CTL) e o
tecido do local do inóculo foi retirado uma semana após a segunda injeção. A)
Imunoistoquímica para CD68 em secções de tecido, sendo as células positivas marcadas
em roxo (setas); B) Quantificação de células CD68-positivas por área. A linha indica a
mediana e os dados foram submetidos ao teste de Mann-Whitney.
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Também foi realizada a quantificação de macrófagos com fenótipo M2 através
de reação IHC para CD206 nos tecidos retirados uma semana após a primeira injeção de
MCA ou veículo (FIGURA 29) e nos tecidos retirados uma semana após a segunda
injeção de MCA ou veículo (FIGURA 30).
Uma semana após a primeira injeção, também não houve diferença na marcação
para macrófagos M2, entre os grupos de animais WT e Gal-3 KO (FIGURA 29).
Entretanto, uma semana após a segunda injeção de MCA ou veículo, a marcação para
CD206 indicou que há mais macrófagos com fenótipo M2 no tecido de animais Gal-3
KO inoculados com veículo (KO CTL) do que no tecido de animais WT (WT CTL)
(p<0,05; FIGURA 30B). Além disso, os tecidos de animais Gal-3 KO inoculados com
MCA (KO MCA) tenderam a apresentar mais macrófagos M2 do que os tecidos de
animais WT inoculados com MCA (WT MCA) (p=0,05; FIGURA 30B).

Uma semana após primeira injeção de MCA

FIGURA 29. Quantificação de células CD206-positivas (macrófagos M2) em
camundongos WT e Gal-3 KO, no local de injeção subcutânea de MCA ou veículo.
Os animais receberam MCA (WT MCA ou KO MCA) ou apenas veículo de diluição
(WT CTL ou KO CTL) e o tecido do local do inóculo foi retirado uma semana após a
primeira injeção. A quantificação foi realizada pela contagem de células positivas por
área após reação imunoistoquímica. A linha indica a mediana e os dados foram
submetidos ao teste de Mann-Whitney.
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Uma semana após segunda injeção de MCA

FIGURA 30. Expressão de CD206 (macrófagos M2) em camundongos WT e Gal-3
KO, no local de injeção subcutânea de MCA ou veículo. Os animais receberam MCA
(WT MCA ou KO MCA) ou apenas veículo de diluição (WT CTL ou KO CTL) e o
tecido do local do inóculo foi retirado uma semana após a segunda injeção. A)
Imunoistoquímica para CD206 em secções de tecido, sendo as células positivas
marcadas em roxo; B) Quantificação de células CD206-positivas por área. A linha
indica a mediana e os dados foram submetidos ao teste de Mann-Whitney; *p<0,05.
73

Resultados

SUMÁRIO DE RESULTADOS



A ausência de gal-3 não inibiu o desenvolvimento de sarcomas induzidos por
MCA nos camundongos;



Não houve diferença na área necrótica e na proliferação celular entre sarcomas de
camundongos WT e Gal-3 KO;



Não detectamos diferenças na produção de VEGF, mas tumores de camundongos
Gal-3 KO apresentaram menor densidade vascular;



A velocidade de fluxo sanguíneo em vasos intratumorais foi menor em sarcomas
de camundongos Gal-3 KO;



Não houve diferença quantitativa na incorporação de

18

F-FDG entre tumores de

camundongos WT e Gal-3 KO;


Sugere-se que ocorra uma maior densidade de macrófagos em tumores de
camundongos WT;



Sugere-se que a população de macrófagos M2 seja maior em sarcomas de
camundongos Gal-3 KO;



Em fases iniciais da tumorigênese, sugere-se que a população de macrófagos M2
seja maior em camundongos Gal-3 KO.
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Gal-3 é uma proteína muito estudada devido à ampla variedade de funções que
exerce, embora muitas vezes contraditórias, em diferentes tecidos e tipos celulares (Liu
e Rabinovich, 2005). Muitos estudos têm evidenciado que gal-3 participa de diferentes
etapas relacionadas ao câncer e que seu papel depende muito do tecido e célula onde se
encontra, assim como de sua localização nos compartimentos intracelulares. Por
exemplo, em tumores de tireóide e estômago gal-3 tem expressão elevada, enquanto que
em câncer de pele, mama e ovário, sua expressão está diminuída (Dumic et al., 2006).
A expressão de gal-3 foi observada em linhagens celulares de sarcoma murino
(de Melo et al., 2007) e em estudos clínicos de osteosarcoma (Khanna et al., 2001; Zhou
et al., 2014), estando relacionada à progressão e invasão tumoral (Melo et al., 2011). No
presente estudo, foi utilizado um modelo de indução química de sarcoma tanto em
camundongos WT quanto em camundongos Gal-3 KO, visando investigar algumas das
possíveis funções de gal-3 na tumorigênese. Os modelos experimentais de
carcinogênese são importantes instrumentos de pesquisa, pois geram lesões de maneira
similar à que ocorre em humanos (Maronpot et al., 2004). Por isto, auxiliam na
construção do conhecimento sobre a biologia e a etiologia do câncer, na descoberta de
marcadores para diagnóstico precoce e, finalmente, no desenvolvimento de terapias.
Em um modelo de indução de tumor renal com dietilestilbestrol (DES) em
hamster, gal-1 e gal-3 parecem ter um papel nas primeiras fases da transformação
neoplásica. A expressão destas proteínas foi observada em tumores pequenos, após um
mês de tratamento com DES. Por sua vez, gal-7 e gal-8 foram detectadas apenas em
tumores médios e grandes, sete a dez meses após o início do tratamento (Saussez et al.,
2005).
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Até o momento, apenas um estudo demonstrou o uso do carcinógeno MCA em
camundongos Gal-3 KO (de Melo et al., 2011), sendo realizadas duas injeções de 50 µg
de MCA por animal, com 12 semanas de intervalo. A sobrevida livre de tumor de
camundongos Gal-3 KO só demonstrou ser significativamente maior que a de
camundongos WT a partir do sétimo mês após inóculo. Em nosso estudo, utilizamos
duas injeções de 200 µg de MCA por animal, com oito semanas de intervalo e não
observamos diferenças na sobrevida livre de sarcoma entre os grupos de animais WT e
Gal-3 KO (FIGURA 05). O período de experimento foi de quatro meses a quatro meses
e três semanas, dependendo do grupo.
Em outros modelos experimentais, nos quais foram utilizadas diferentes doses de
MCA, a quantidade de carcinógeno influenciou na incidência tumoral. A diferença na
formação de tumor entre camundongos WT e knockout mostrou-se mais relevante
quando eram utilizados 25 µg de MCA por animal. Já em doses maiores, de até 400 µg
por animal, as diferenças deixavam de existir (Kaplan et al., 1998; Cretney et al., 2002).
Em outro estudo, utilizou-se um potente carcinógeno do tabaco para indução de
adenocarcinoma pulmonar em camundongos Gal-3 KO e WT. Observou-se que após
um período de 28 semanas, não havia diferença na incidência de tumor entre os dois
grupos, mas, ao final de 32 semanas, a incidência foi menor nos camundongos Gal-3
KO (Abdel-Aziz et al., 2008). Em contraste, a ausência de gal-3 não apresentou efeito
direto no desenvolvimento de carcinoma de língua quimicamente induzido em
camundongos (de Faria et al., 2011). Conclusões similares foram relatadas por Eude-Le
Parco et al. (2009) que, utilizando camundongos Gal-3 KO, mostraram que a ausência
desta proteína não afetou a progressão de tumores intestinais e de mama, nem o
desenvolvimento de metástases pulmonares.
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No presente modelo experimental, a ausência de gal-3 não influenciou
diretamente no desenvolvimento de sarcomas (FIGURA 06), resultado que poderia ser
diferente caso fosse utilizada uma dose menor de MCA. Entretanto, o foco do estudo
estava na investigação de possíveis efeitos que gal-3 possa ter no microambiente que
influenciem na dinâmica da angiogênese e, não necessariamente, no desenvolvimento
tumoral.
Mesmo no início da tumorigênese (FIGURA 22) ou nos sarcomas nas fases mais
tardias (FIGURA 07), nossos resultados mostraram que, de fato, os microambientes
estudados em animais WT são positivos para gal-3 e, em animais Gal-3 KO, são
negativos. Gal-3 pode promover a proliferação de fibroblastos e a síntese de colágeno,
além de estimular a adesão e a migração celular (Li et al., 2014). A produção de
colágeno, o componente mais abundante da ECM, é realizada predominantemente por
fibroblastos. A deposição elevada desta proteína na ECM, assim como o remodelamento
da matriz, estão relacionados à progressão tumoral (Levental et al., 2009; Shields et al.,
2012). Por vezes, o sarcoma pode caracterizar-se por uma significativa produção de
colágeno, mas este não é um atributo obrigatório. No presente modelo, a quantificação
das fibras de colágeno nos tumores de animais WT e Gal-3 KO não apontou diferenças
significativas entre os dois grupos (FIGURA 8).
Além de seu papel na adesão celular, gal-3 também promove a proliferação
celular in vitro em muitos tipos de câncer, como de próstata (Wang et al., 2009), renal
(Xu et al., 2016) e pancreático (Song et al., 2012). No entanto, a análise da expressão de
PCNA e a contagem de figuras de mitose não apontaram diferenças no aspecto
proliferativo entre tumores de animais WT e Gal-3 KO (FIGURAS 09 e 10). De
maneira similar, em um estudo realizado com tumores humanos de tireoide, a
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superexpressão de gal-3 não correlacionou-se à atividade proliferativa, avaliada pela
marcação de PCNA (Cvejic et al., 2005).
Células tumorais altamente proliferativas e uma microcirculação com
anormalidades estruturais são fatores que contribuem para a formação de áreas de
hipóxia, as quais podem resultar em morte celular por necrose (Höckel e Vaupel, 2001).
A expressão de gal-3 tem sido relacionada à hipóxia, um fenômeno comum em tumores
sólidos (Greijer et al., 2005; Ikemori et al., 2014; de Oliveira et al., 2015). Em
concordância com os resultados de proliferação celular e de crescimento tumoral, não
houve diferença na quantificação de áreas de necrose entre os tumores que expressam e
os que não expressam gal-3 (FIGURA 11). Em estudo anterior de nosso grupo,
Machado et al. (2014) demonstraram que células de melanoma murino implantadas em
camundongos geram tumores maiores quando há expressão de gal-3. Além disso, estes
tumores são mais vascularizados e apresentam menores áreas de necrose, comparados
aos tumores onde gal-3 está ausente.
Semelhantemente, mesmo com as diferenças no modelo experimental, nossos
resultados mostraram que os sarcomas de camundongos WT possuem uma densidade
vascular mais elevada, comparados aos de camundongos Gal-3 KO (FIGURA 12).
Jiang et al. (2014) analisaram a expressão do marcador CD34, presente em células
endoteliais vasculares, em hepatocarcinoma humano e observaram uma correlação
positiva entre a expressão de gal-3 e a densidade vascular, o que indica que esta proteína
atuaria estimulando a angiogênese neste modelo.
É interessante que mesmo com uma menor densidade vascular, os tumores de
animais Gal-3 KO não tiveram seu crescimento prejudicado. O marcador utilizado,
CD34, reconhece principalmente células endoteliais progenitoras (Peichev et al., 2000),
características do processo angiogênico (formação de novos vasos sanguíneos a partir
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da vasculatura preexistente). No entanto, tumores como o sarcoma não são totalmente
dependentes da angiogênese para progredir (Pezzella et al., 1997). Devido à sua origem
mesenquimal, o sarcoma ocorre no estroma intersticial, o qual já é vascularizado. O
suprimento sanguíneo pode ocorrer através da cooptação de vasos preexistentes,
independentemente da angiogênese (Donnem et al., 2013). Ainda assim, na ausência de
gal-3, os sarcomas eram menos vascularizados.
Contrastando com o aumento na densidade vascular observado na presença de
gal-3, a quantificação de VEGF, o fator pró-angiogênico mais conhecido, nos sarcomas
não revelou diferenças entre os grupos de animais WT e Gal-3 KO (FIGURA 13).
Embora o VEGF seja importante nas etapas iniciais da tumorigênese, a progressão é
frequentemente acompanhada por alterações na expressão de outros fatores
angiogênicos. Por exemplo, tumores de mama em estadiamento avançado expressam,
além de VEGF, fatores como FGF-1, FGF-2 (ou bFGF), TGF-β1, PDGF e fator de
crescimento placentário (PLGF) (Relf et al., 1997). Estudos têm mostrado que gal-3
intratumoral também exerce seu papel pró-angiogênico através de vias independentes de
VEGF (Piccolo et al., 2013; Iwai et al., 2016), como a via de sinalização por bFGF
(Nangia-Makker et al., 2002; Markowska et al., 2010, 2011). Para complementar o
presente estudo, é importante avaliar a expressão de VEGF utilizando-se outra
metodologia, assim como a expressão de outros fatores pró-angiogênicos nos sarcomas.
Com o desenvolvimento de novas estratégias de tratamento cujo alvo é a
vasculatura tumoral, o monitoramento do crescimento tumoral tornou-se essencial. O
processo de angiogênese pode ser estudado através da avaliação de parâmetros
fisiológicos como perfusão regional, função e metabolismo. A angiogênese tumoral
pode ser estudada por abordagens invasivas ou não invasivas. Técnicas histológicas e
moleculares permitem análises subcelulares, mas não são as mais adequadas para
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estudos cinéticos e funcionais, além de serem invasivas (Niu e Chen, 2009). Por sua
vez, métodos de imageamento não invasivos ou minimamente invasivos abrangem um
volume maior de tumor, comparando-se à histologia, e mostram a dinâmica temporal,
sendo possível determinar quantitativamente algumas funções fisiológicas (Fukumura e
Jain, 2008).
A US é um método bem estabelecido para medição de velocidade de fluxo
sanguíneo, empregando-se o princípio do efeito Doppler e também pelo uso de
microbolhas como agente de contraste (Forsberg et al., 2004). O efeito Doppler está
relacionado ao movimento das hemácias nos vasos sanguíneos, que reflete a
funcionalidade vascular intratumoral. O ultrassom de alta frequência possui a vantagem
de fornecer imagens em tempo real e de maneira não invasiva, com alta resolução
espacial, de até 30 µm. Esta metodologia possibilita a detecção de alterações na
perfusão tumoral antes mesmo que mudanças estruturais tornem-se histologicamente
evidentes (Chen et al., 2011).
Em um modelo murino de implante de células de câncer de próstata, a área
relativa de vasos funcionais foi analisada por US em diferentes tempos. Observou-se
que conforme o tumor crescia, a área vascular periférica aumentava e, no interior do
tumor, diminuía, o que sustenta a hipótese de que a atividade angiogênica é, em geral,
maior na periferia tumoral (Oostendorp et al., 2010; Chen et al., 2011). O mecanismo
que resulta neste fenômeno ainda não está claro, mas uma possível explicação seria a
elevada pressão do fluido intersticial no interior da neoplasia (Fleischer, 2000). Em
nossos estudos de US com color Doppler, verificamos que os vasos sanguíneos
localizados no interior do tumor apresentam velocidades de fluxo mais elevadas que os
periféricos, tanto em animais WT quanto em animais Gal-3 KO (FIGURA 14B e C).
Este dado pode ser resultado da pressão intersticial aumentada no interior do tumor. Os
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estudos de Sehgal et al. (2000) demonstraram, através da US, que ocorre uma maior
vascularização no interior da massa tumoral em relação à periferia, em carcinoma
mamário humano.
Em nosso modelo de sarcoma, a velocidade média de fluxo sanguíneo nos vasos
intratumorais foi significativamente menor nos camundongos Gal-3 KO, quando
comparados aos WT (FIGURA 14C). Portanto, além de resultar na redução da
densidade vascular (alteração estrutural), a ausência de gal-3 teve consequências na
funcionalidade da vasculatura. Similarmente, Drevs et al. (2000) demonstraram uma
correlação entre alterações no fluxo sanguíneo e a densidade microvascular, sem que
houvesse uma correlação com o volume tumoral. Estes pesquisadores também
observaram, em modelo murino de carcinoma renal, que tumores com maior volume
eram menos vascularizados que os menores. Eles reforçam a hipótese de que a taxa de
proliferação das células tumorais murinas, superior à das células endoteliais, resulta em
um crescimento tumoral parcialmente independente de angiogênese.
A PET é outra técnica amplamente utilizada para avaliação da perfusão tumoral,
sendo a mais sensível e específica para imageamento molecular in vivo em humanos.
Radioisótopos podem ser detectados em concentrações picomolares nos tecidos alvo,
geralmente tendo pouco ou nenhum efeito fisiológico no paciente ou modelo
experimental (Phelps et al, 2000; Niu e Chen, 2009). A resolução espacial da PET
permite sua aplicação não apenas no diagnóstico e desenvolvimento de drogas, mas
também na pesquisa pré-clínica em animais. Para superar a limitação de sua baixa
resolução anatômica (aproximadamente 4 a 8 mm3 em sistemas clínicos e 1 a 2 mm3 em
sistemas para pequenos animais), foram desenvolvidos sistemas híbridos de PET/CT
(Beyer et al., 2000; Willmann et al., 2008).
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Análises de fluxo sanguíneo ou de perfusão tumoral por PET são comumente
realizadas com

15

O-H2O (água marcada com o isótopo

15

O), biologicamente e

metabolicamente inerte (Dimitrakopoulou-Strauss et al., 2001; Komar et al., 2014).
Devido à sua curta meia-vida (aproximadamente 2 minutos), há a necessidade de um
cíclotron próximo ao equipamento de PET/CT, o que ocorre em poucos centros de
medicina nuclear. Mullani et al. (2008) desenvolveram um modelo baseado no
metabolismo da glicose, utilizando 18F-FDG, para análise in vivo do fluxo sanguíneo em
pacientes e demonstraram boa correlação entre este modelo e o uso de
disso, em glioma humano, a incorporação aumentada de

18

15

O-H2O. Além

F-FDG mostrou-se

relacionada a uma alta vascularização e elevado volume sanguíneo microvascular
(Aronen et al., 2000) e, em câncer colorretal humano, a captação deste composto teve
uma correlação positiva com o fluxo sanguíneo tumoral (Tixier et al., 2014). Entretanto,
nem sempre esta correlação é observada, como em câncer de pulmão de células não
pequenas (van Elmpt et al., 2013).
O 18F-FDG, cuja meia-vida é de aproximadamente 110 minutos, entra na célula
através de transportadores de glicose na membrana plasmática e, assim como a glicose,
é fosforilado pela hexoquinase. Diferente da glicose-6-fosfato, 18F-FDG-6-fosfato não é
substrato da fosfoglicose isomerase e não continua sendo metabolizado, ficando retido
no interior da célula (Di Chiro et al., 1982; Buck e Reske, 2004). Enquanto tecidos
necróticos ou fibrosos reduzem a captação de

18

F-FDG, células inflamatórias podem

contribuir para a sua captação em tumores (Ichiya et al., 1996; Pio et al., 2003).
A quantificação da incorporação de

18

F-FDG pelos sarcomas gerados em

camundongos WT e Gal-3 KO não apontou diferenças significativas entre os grupos
(FIGURA 19). No entanto, imagens de PET/CT de alguns animais Gal-3 KO mostraram
tumores com pouca captação e uma região adjacente apresentando alta captação
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(FIGURAS 17 e 18). Similarmente, em alguns animais Gal-3 KO, também foram
observadas através da US, áreas adjacentes ao tumor onde havia sangue (FIGURA
15C). Estes achados podem corresponder ao mesmo tipo de estrutura, que resulta no
aumento na quantidade de sangue nas proximidades do tumor. Este pode ser um indício
de que a ausência de gal-3 causa anomalias estruturais na rede vascular que irriga o
tumor, contribuindo para a diminuição da densidade vascular e da velocidade de fluxo
sanguíneo. As alterações estruturais na vasculatura, além de ocorrerem no interior da
neoplasia, parecem estar presentes também em áreas adjacentes ao tumor, refletindo em
uma deficiente funcionalidade vascular neste modelo.
A angiogênese pode ser estimulada pelos macrófagos por vias dependentes e
independentes de VEGF, assim como fatores pró-angiogênicos como VEGF e TGF-β
podem atrair macrófagos para o microambiente tumoral (Ruffell et al., 2012).
Evidências in vitro indicam que gal-3 pode promover a migração de monócitos
interagindo seletivamente com componentes da ECM (Danella Polli et al., 2013). No
estudo de Machado et al. (2014), a quantificação de macrófagos (células CD68positivas) nos tumores dos diferentes grupos experimentais indicou que havia maior
presença destas células quando gal-3 era expressa apenas pelas células tumorais, e não
pelas estromais. Similarmente, sarcomas de animais WT tenderam a apresentar maior
número de macrófagos no interior do tumor, embora não houvesse diferença
significativa (FIGURA 21), sendo importante complementar esta análise aumentando a
amostragem.
Em neoplasias malignas, muitos estudos evidenciaram que os TAMs exibem
predominantemente um fenótipo M2 (Mantovani et al., 2002; Biswas et al., 2006).
Entretanto, o fenótipo dos TAMs pode ser dependente do estadiamento da neoplasia
(Redente et al., 2010), sendo mais similar a M1 nas etapas iniciais de desenvolvimento
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tumoral, geralmente havendo inflamação crônica, e mais similar a M2 no tumor já
estabelecido (Biswas et al., 2008). Um dos reguladores dos sinais que desencadeiam
processos inflamatórios é o fator de transcrição NFκB (fator nuclear κB), posterior à
ativação de TLR, e a sua ativação resulta na produção de citocinas inflamatórias como
IL-12 e TNF-α. Evidências indicam que, nas etapas iniciais do desenvolvimento
tumoral, NFκB está ativo em macrófagos (Karin e Greten, 2005; Biswas et al., 2008).
Nossos resultados oriundos de tecidos nas fases iniciais da tumorigênese
reforçam estes dados da literatura. Nos tecidos analisados uma semana após a segunda
injeção de MCA, a marcação para CD206 indicou que a presença de gal-3 está
relacionada a uma menor densidade de macrófagos M2 (FIGURA 30B). Outros estudos
mostraram que gal-3 atua de maneira autócrina e parácrina para promover, em
macrófagos, a liberação de mediadores pró-inflamatórios, como TNF-α, IL-12, CCL3 e
CCL4, assim como espécies reativas de nitrogênio geradas através de iNOS (Liu et al.,
1995; Nishi et al., 2007; Jeon et al., 2010). Pode-se sugerir que a ausência de gal-3
contribua para uma maior participação de macrófagos M2 no sítio de desenvolvimento
tumoral em suas fases iniciais. No entanto, ressaltamos a importância de aumentar a
amostragem também nos ensaios de início de tumorigênese.
Curiosamente, nos sarcomas em fases mais tardias, a marcação para CD206
sugeriu que tumores que expressam gal-3 apresentam menor quantidade de macrófagos
M2, em relação aos tumores gal-3-negativos, mas não houve diferença significativa
(FIGURA 22B). Os resultados da expressão de genes associados aos fenótipos M1 e M2
também não evidenciaram diferenças significativas, mas indicam que sarcomas de
animais WT possuem maior expressão de iNOS, característica de macrófagos M1, em
relação aos animais Gal-3 KO (FIGURA 23). Estes resultados devem ser melhor
investigados, mas sugerem que a ausência de gal-3 contribua para uma maior
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participação de macrófagos M2, também em tumores já estabelecidos. Em contraste,
alguns estudos tem mostrado a participação de gal-3 na ativação e infiltração de
macrófagos M2 no tumor (MacKinnon et al., 2008; Jia et al., 2013).
Uma evidência que sustenta a predominância de macrófagos M2 na massa
tumoral em fases tardias está relacionada ao NF-κB. Contrastando com o papel deste
fator de transcrição em macrófagos durante as etapas iniciais da tumorigênese, foi
demonstrado que NF-κB é inibido em TAMs derivados de fibrossarcoma murino. No
decorrer da progressão tumoral, a sinalização por NFκB é inibida pela expressão
constitutiva de homodímeros de p50 que, por sua vez, inibe a transcrição de citocinas
pró-inflamatórias como IL-12p40 e TNF-α. Assim, os TAMs passam a exibir um
fenótipo mais similar a M2 (Biswas et al., 2006; Saccani et al., 2006).
É válido ressaltar que, mesmo sugerindo-se uma maior densidade de macrófagos
M2 em sarcomas que não expressam gal-3, isto não resultou em produção mais elevada
de VEGF, nem estimulou a angiogênese. Corroborando estes dados, Machado et al.
(2014) demonstraram in vitro que macrófagos deficientes em gal-3 são menos
responsivos ao estímulo de TGF-β1 e secretam menos VEGF. Assim, nossos achados
sugerem que a ausência de gal-3 resulta em macrófagos disfuncionais, causando um
impacto significativo na angiogênese associada a tumores.
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Em um modelo in vivo de indução de sarcoma por carcinógeno, demonstramos que
galectina-3 contribuiu para a angiogênese tumoral e que sua ausência acarretou em
mudanças na estrutura vascular no interior da neoplasia e também em regiões adjacentes.
Além disso, observamos que estas alterações estruturais refletiram em aspectos funcionais,
como na diminuição do fluxo sanguíneo intratumoral. Estas alterações mostraram-se
associadas a diferenças no padrão de infiltração de macrófagos: reduzida no caso de
células CD68-positivas, porém aumentada no caso de células CD206-positivas em animais
knockout para galectina-3. Este padrão indica aumento relativo da densidade de
macrófagos M2 na ausência de galectina-3. Apesar de maior densidade de macrófagos
M2, funcionalmente o padrão de angiogênese observado indica atenuação funcional de
macrófagos associados a tumores. Portanto, na ausência de galectina-3, estes macrófagos
parecem disfuncionais. O aumento da densidade de células CD206+ foi também
observado nas fases iniciais da montagem da reação inflamatória em resposta ao 3metilcolantreno na ausência de galectina-3, pois já havia maior densidade de macrófagos
comprometidos com o fenótipo M2.
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ANEXO

Valores de CT média e ΔCT de cada amostra de animais WT e Gal-3 KO por PCR
quantitativa. Sendo ΔCT = CT média do gene alvo – CT média do gene endógeno Hprt. CT,
Cycle Threshold.

Amostras

Cт média (Hprt) Cт média (Nos2) Cт média (Cd206)

ΔCт (Nos2)

ΔCт (Cd206)

WT 01

19,24

26,53

19,93

7,29

0,69

WT 02

19,26

25,59

19,94

6,32

0,68

WT 03

19,42

24,46

20,60

5,04

1,18

WT 04

19,05

25,27

19,86

6,21

0,81

WT 05

19,50

25,73

20,39

6,23

0,89

Gal-3 KO 01

19,32

26,75

20,02

7,43

0,70

Gal-3 KO 02

19,83

26,90

21,59

7,07

1,75

Gal-3 KO 03

19,80

27,52

19,44

Gal-3 KO 04

19,64

26,84

20,40

7,72
7,19

-0,36
0,75

Amostras

Cт média (Hprt)

Cт média (Il1b)

Cт média (Ifng)

ΔCт (Il1b)

ΔCт (Ifng)

WT 01

19,17

23,84

27,63

4,68

8,46

WT 02

19,13

22,11

26,35

2,98

7,22

WT 03

19,62

20,61

25,93

0,99

6,31

WT 04

19,10

20,93

25,72

1,82

6,62

WT 05

19,55

23,00

28,80

3,45

9,25

Gal-3 KO 01

19,15

21,64

26,37

2,49

7,22

Gal-3 KO 02

19,78

20,81

27,19

1,03

7,41

Gal-3 KO 03

19,86

22,63

27,97

2,77

8,11

Gal-3 KO 04

19,75

21,95

26,55

2,21

6,81
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Amostras

Cт média (Hprt)

Cт média (Arg1)

ΔCт

WT 01

19,37

25,93

6,57

WT 02

19,17

23,00

3,83

WT 03

19,46

23,82

4,35

WT 04

19,10

24,65

5,55

WT 05

19,53

22,81

3,28

Gal-3 KO 01

19,18

26,38

7,20

Gal-3 KO 02

19,68

25,01

5,33

Gal-3 KO 03

19,74

26,19

6,45

Gal-3 KO 04

19,54

25,07

5,53

Amostras

Cт média (Hprt)

Cт média (Il10)

ΔCт

WT 01

19,17

28,36

9,19

WT 02

19,10

27,67

8,57

WT 03

19,29

27,65

8,36

WT 04

19,00

27,64

8,64

WT 05

19,34

29,29

9,95

Gal-3 KO 01

19,16

27,79

8,63

Gal-3 KO 02

19,81

28,33

8,52

Gal-3 KO 03

19,71

28,16

8,45

Gal-3 KO 04

19,65

28,51

8,86
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