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RESUMO
GARCIA, J. S. Avaliação da expressão das galectinas no melanoma canino.
[Evaluation of galectins expression in canine melanoma]. 2017. 96 f. Dissertação (Mestrado
em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2017.
O melanoma canino é uma neoplasia frequente em cães, tem um caráter maligno, invasivo,
com potencial metastático e, neste contexto, estudos acerca do envolvimento das galectinas se
justifica para ampliar o conhecimento do microambiente tumoral desta neoplasia. As
galectinas são proteínas da família das lectinas animais que apresentam domínios de
reconhecimento de carboidratos e podem estar localizadas no núcleo, no citoplasma, na
superfície de células e secretadas em diversos tecidos. Acredita-se que principalmente a
galectina-1 (gal-1) e a galectina-3 (gal-3) estejam associadas à transformação neoplásica,
sobrevivência da célula neoplásica, angiogênese, evasão do sistema imune e formação de
metástases. A gal-1 está principalmente relacionada com a transformação tumoral e evasão do
sistema imune. A gal-3 está principalmente associada com a angiogênese, desenvolvimento de
metástases pelo aumento da motilidade e adesão entre as células neoplásicas e adesão entre as
células neoplásicas e o endotélio, além de contribuir para a evasão do sistema imune. O
objetivo do estudo foi verificar o padrão de expressão de gal-1 e gal-3 nos diferentes graus de
agressividade do melanoma canino, além de avaliar a concentração sérica de gal-3 e comparar
com cães clinicamente saudáveis. Foram analisadas a expressão de gal-1 e gal-3 em 30
fragmentos de melanoma canino, seis fragmentos de melanocitoma e nove fragmentos de
linfonodos metastáticos. Foi realizada a dosagem sérica de gal-3 em 30 cães com melanoma e
comparada a 10 cães clinicamente saudáveis. O melanoma canino expressou gal-1
principalmente no citoplasma e expressou um padrão variável de gal-3 no citoplasma e no
núcleo. Em relação à expressão de gal-3 observou-se que conforme a agressividade do
melanoma houve diminuição da frequência de células com marcação citoplasmática e um
aumento da intensidade de marcação nuclear com concomitante diminuição da frequência de
células com marcação nuclear. Os cães com melanoma apresentaram aumento dos níveis
séricos de gal-3 antes da exérese da neoplasia quando comparados aos animais clinicamente
saudáveis, mostrando o seu potencial uso como biomarcador do melanoma.
Palavras chave: Galectina-1. Galectina-3. Neoplasia. Imunoistoquímica. Canino.

ABSTRACT
GARCIA, J. S. Evaluation of galectins expression in canine melanoma. [Avaliação da
expressão das galectinas no melanoma canino]. 2017. 96 f. Dissertação (Mestrado em
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2017.
Canine melanoma is a frequent neoplasm in dogs. It has a malignant, invasive and metastatic
potential. In this context, studies about the involvement of galectins are justified to increase
the knowledge of melanoma tumor microenvironment. Galectins are proteins of the animal
lectins family, that display carbohydrate recognition domains and may be located in the
nucleus, cytoplasm, cell surface, as well as secreted in various tissues. Galectin-1 (Gal-1) and
galectin-3 (Gal-3) are associated with neoplastic transformation, neoplastic cell survival,
angiogenesis, immune system evasion, and metastasis formation. Gal-1 is mainly related to
tumor transformation and immune system evasion. Gal-3 is mainly associated with
angiogenesis, development of metastasis by increased motility and adhesion between
neoplastic cells and adhesion between neoplastic cells and endothelium, while contributing to
the evasion of the immune system. The aim of the study was to ascertain the expression
pattern of Gal-1 and Gal-3 in different severity degrees of canine melanoma, as well as to
evaluate the serum concentration of Gal-3 and to compare with clinically healthy dogs. Gal-1
and Gal-3 expression was analyzed in 30 canine melanoma fragments, six melanocytoma
fragments and nine fragments of metastatic lymph nodes. Serum Gal-3 was measured in 30
dogs with melanoma and compared to 10 clinically healthy dogs. Canine melanoma expressed
Gal-1 primarily in the cytoplasm and presented a variable pattern of Gal-3 in the cytoplasm
and nucleus. Regarding the expression of Gal-3, it was observed that according to melanoma
severity, there was a decrease in the percent frequence of cells with cytoplasmic labeling and
an increase in the nuclear marking intensity with concomitant decrease in the percent
frequency of nuclear-labeled cells. Dogs with melanoma had increased serum levels of Gal-3
before the excision of the neoplasia when compared to the clinically healthy animals, showing
its potential use as a melanoma biomarker.
Keywords: Galectin-1. Galectin-3. Neoplasm. Immunohistochemistry. Canine.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

MELANOMA CANINO

1.1.1 EPIDEMIOLOGIA
Os melanomas correspondem a 7% dos tumores malignos que acometem os cães e é
considerada uma neoplasia comum nesta espécie (SMITH; GOLDSCHMIDT; MACMANUS,
2002). O comportamento biológico do melanoma é variável e dependente de sua localização
anatômica,

estadiamento

e

características

histológicas

(SMITH;

GOLDSCHMIDT;

MACMANUS, 2002; SPLANGER; KASS, 2006).
As principais localizações anatômicas são a cavidade oral, pele, dígito, e menos
frequentes em leito ungueal e globo ocular. O melanoma oral é considerado o mais comum e
corresponde de 32 a 62% dos casos, seguida pela apresentação cutânea que corresponde de 27
a 42% dos casos, seguida pela apresentação em dígito 6 a 25% dos casos (SPLANGER;
KASS, 2006; TEIXEIRA et al., 2010; GILLARD et al., 2013). Segundo Gillard et al. (2013)
dos melanomas os que apresentam um comportamento agressivo são 97% dos de cavidade
oral, 43% dos cutâneos e 84% dos de dígito. Os cães com a mucosa oral pigmentada
apresentam maior risco em desenvolver o melanoma que pode acometer qualquer região da
cavidade oral, porém os locais mais frequentes são a mucosa gengival, lábio, língua e palato
duro respectivamente (BERGMAN; KENT; FARESE, 2013). O melanoma oral em cães
possui um comportamento biológico agressivo, é altamente metastático semelhante ao
comportamento do melanoma oral em humanos, já a forma cutânea em cães tem um
comportamento menos agressivo com grande possibilidade de cura após excisão ampla,
exceto os que acometem junção mucocutânea que são mais agressivos (MODIANO; RITT;
WOJCIESZYN, 1999). O melanoma oral frequentemente causa metástases nos linfonodos
regionais em 30 a 70% dos casos e também causa metástases à distância em 14 a 92% dos
casos sendo o pulmão o órgão mais comum, além disso, em 57% dos casos esses tumores
podem invadir o osso adjacente (RAMOS-VARA et al., 2000; WILLIANS; PACKER, 2003;
BERGMAN; KENT; FARESE, 2013). Já os melanomas caninos em dígito 30 a 40% formam
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metástases em linfonodos regionais e esses possuem um pior prognóstico quando comparados
ao que não formam metástases nos linfonodos (MARINO et al., 1995; HENRY et al., 2005).
Os animais mais acometidos são cães de meia idade a idosos que apresentam entre 8 a
11 anos de idade (TEIXEIRA et al., 2010; GILLARD et al., 2013). Quanto ao gênero alguns
estudos apontam para maioria de fêmeas acometidas e outros apontam para a maioria de
machos, porém não existe comprovação e acredita-se que não exista predileção sexual
(RAMOS-VARA et al., 2000; SCHULTHEISS, 2006; TEIXEIRA et al., 2010; MILLER;
GRIFIN; CAMPBELL et al., 2013; GILLARD et al., 2013). Já em relação ao padrão racial os
melanomas são comumente diagnosticados em cães das raças scottish terrier, golden retriever,
poodle, dachshund, cocker spainel e schnauzer, nessa última raça a apresentação em dígito é
frequente (HANH et al., 1994; MARINO et al., 1995; GOLDSCHMIDT, 1994).
A etiologia do melanoma em cães é desconhecida, porém vários estudos apontam para
algumas possibilidades como predisposição genética associadas a mutações genéticas em
genes supressores de tumores e genes que controlam a apoptose no melanócitos neoplásicos,
além da exposição a agentes químicos, trauma, consanguinidade, hormônios, inflamação e
microbiota residente (MODIANO; RITT; WOJCIESZYN, 1999; SMITH; GOLDSCHMIDT;
MACMANUS, 2002; DUZTSEV et al., 2015).
Em humanos a etiologia do melanoma está associada principalmente à exposição aos
raios solares ultravioletas e a apresentação cutânea é a mais comum, sendo uma neoplasia
com potencial invasivo e metastático (TRONNIER et al., 2013). No entanto, em cães como a
apresentação em cavidade oral é a mais frequente acredita-se que sua etiologia não esteja
correlacionada à exposição solar como nos humanos, somente em alguns casos de melanoma
cutâneo em cães que acometem áreas da pele que sofrem exposição solar (SMITH;
GOLDSCHMIDT; MACMANUS, 2002; TRONNIER et al., 2013). Em humanos com
melanoma cutâneo 57% dos tumores possuem mutação no gene BRAF devido principalmente
à exposição solar, contudo as outras formas de melanoma em humanos como a oral e a acral
são pouco frequentes e não associadas à exposição solar (GOEL et al., 2006; LYU et al.,
2016). Outros genes mutados nos melanomas cutâneos em humanos são o NRAS, PTEN e
KIT (LYU et al., 2016). Em cães pouco se sabe sobre as principais mutações presentes no
melanoma, porém alguns estudos mostram que os melanomas caninos não apresentam
mutação no gene BRAF e somente em poucos melanomas foram detectadas mutações nos
genes NRAS e PTEN (FOWLES; DENTON; GUSTAFSON, 2013; GILLARD et al., 2013).
Levando-se em consideração que os melanomas caninos não têm mutação no gene BRAF e
que a interferência da exposição solar não é fator relevante, os cães são considerados modelo
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espontâneo para estudo dos melanomas humanos de localização não cutânea (GILLARD et
al., 2013). Outra consideração sobre a importância do conhecimento dos genes mutados é a
possibilidade de utilizar as vias alvos dos produtos gênicos como alvos terapêuticos, pois
atualmente em medicina humana existem disponíveis no mercado fármacos que inibem os
produtos gênicos do BRAF (TRONNIER et al., 2013).

1.1.2 ESTADIAMENTO
O sistema de estadiamento do melanoma oral em cães é realizado de acordo com os
critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde e adaptado por Owen (OWEN,
1980), nos quais o tamanho do tumor, o acometimento ou não de linfonodo regional e a
presença ou não de metástases à distância são os principais critérios levados em consideração
(Quadro 1) (OWEN, 1980; BERGMAN; KENT; FARESE, 2013). Esse sistema é considerado
antigo, porém ainda é considerado na rotina clínica veterinária para avaliar a extensão da
neoplasia no paciente e o tamanho da neoplasia não é considerado um fator prognóstico para o
melanoma (MODIANO; RITT; WOJCIESZYN, 1999; SPLANGER; KASS, 2006).

Quadro 1 - Sistema de estadiamento clínico para tumores orais em cães.

Tumor primário (T)
Tis

Tumor in situ

T1

Tumor < 2 cm em seu maior eixo

T1a

Sem evidência de invasão óssea

T1b

Com evidência de invasão óssea

T2

Tumor 2-4 cm em seu maior eixo

T2a

Sem evidência de invasão óssea

T2b

Com evidência de invasão óssea

T3

Tumor > 4 cm em seu maior eixo

T3a

Sem evidência de invasão óssea

T3b

Com evidência de invasão óssea
Linfonodo Regional (N)

N0

Sem metástase em linfonodos regionais

N1

Linfonodos ipsilaterais móveis

N1a

Sem evidência de metástase em linfonodo
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N1b

Com metástase em linfonodo

N2

Linfonodos contralaterais móveis

N2a

Sem evidência de metástase em linfonodo

N2b

Com metástase em linfonodo

N3

Linfonodos aderidos
Metástase (M)

M0

Sem metástase à distância

M1

Com metástase à distância

Estadiamento

Tumor (T)

Linfonodo (N)

Metástase (M)

I

T1

N0, N1a, N2a

M0

II

T2

N0, N1a, N2a

M0

III

T3

N0, N1a, N2a

M0

Qualquer T

N1b

M0

Qualquer T

N2b ou N3

M0

Qualquer T

Qualquer N

M1

IV
Fonte: OWEN, 1980.

1.1.3 CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS
Após a exérese da neoplasia o diagnóstico do melanoma é obtido a partir da realização
de avaliação histopatológica por meio da análise de diversos parâmetros os quais podem ser
considerados como fatores prognósticos para o melanoma canino (SMEDLEY et al., 2011b;
MUNDAY; LÖHR; KIUPEL, 2017).
O grau de pigmentação é um desses parâmetros, pois a presença de melanina
caracteriza os tumores melânicos e a ausência de pigmento caracteriza os melanomas
amelânicos. Os melanomas melânicos com mais de 50% das células pigmentadas são
considerados de melhor prognóstico, já os que possuem poucas células pigmentadas ou os
amelânicos não é possível predizer o comportamento. Aproximadamente um terço dos
melanomas caninos são amelânicos e o seu diagnóstico pelo exame histopatológico é difícil,
pois não é possível diferenciá-los de outras neoplasias como sarcoma de tecidos moles,
carcinomas, linfomas e outros tumores ósseos (CHOI; KUSEWITT, 2003; SMEDLEY et al.,
2011a; MUNDAY; LÖHR; KIUPEL, 2017). Nesse caso é recomendada a realização de
imunoistoquímica utilizando diferentes marcadores para concluir o diagnóstico. As principais
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proteínas utilizadas como marcadores nas reações de imunoistoquímica para detectar
melanócitos são S-100, HMB-45, tirosinase, PNL2 e Melan A. A proteína S-100 é uma
proteína ligante de cálcio presente não só nos melanócitos, mas também em células do sistema
nervoso central e periférico. Já os marcadores específicos para os melanócitos são: o HMB-45
que é uma proteína presente no melanossomo, a tirosinase que é uma enzima que participa na
produção da melanina, o melan A e a PNL2 que são antígenos presentes em melanócitos
(SMEDLEY et al., 2011a). Os estudos mais recentes apontam para o uso combinado dos
marcadores PNL2, Melan A e tirosinase com maior acurácia para o diagnóstico dos
melanomas amelânicos em cães (GIUDICE et al., 2010; RAMOS-VARA et al., 2011).
Outros parâmetros avaliados no exame histopatológico são o tipo celular, presença de
ulceração, presença de invasão angiolinfática, área de necrose, presença de infiltrado
inflamatório linfoplasmocítico, presença de atividade juncional e o índice mitótico
(SMEDLEY et al., 2011b). Os principais tipos celulares encontrados nos melanomas são os
epitelióides, fusiformes e mistos. Alguns outros tipos celulares já foram descritos, porém são
raros como os de células balonosas, os de células claras e os de células tipo dendríticas. Os
epitelióides são compostos predominantemente por células redondas ou poliédricas, nos do
tipo fusiformes predominam células alongadas e nos do tipo mistos são compostos por células
epitelióides e fusiformes (MUNDAY; LÖHR; KIUPEL, 2017). A presença de ulceração pode
ser um fator prognóstico negativo nos melanomas cutâneos e de dígito; a presença de invasão
angiolinfática pode indicar maior agressividade da neoplasia indicando pior prognóstico. Já a
presença de áreas de necrose não foi significativa em predizer o prognóstico e a presença de
infiltrado inflamatório linfoplasmocítico precisa ser melhor investigada como fator
prognóstico (SMEDLEY et al., 2011b). A atividade juncional é descrita pela presença de
células neoplásicas na junção dermo-epidérmica nos tumores cutâneos e de dígito e nos
tumores orais a presença dessas células neoplásicas ocorre na junção dermo-epitelial, pois os
melanomas comumente possuem um crescimento expansivo na região de derme ou
submucosa (MUNDAY; LÖHR; KIUPEL, 2017). É uma característica descrita nos exames
histopatológicos, porém ainda não foi caracterizada como um fator prognóstico (SMEDLEY
et al., 2011b).
O índice mitótico que consiste na contagem do número de mitoses em 10 campos
consecutivos a partir de uma área de alta atividade mitótica pode refletir a taxa de proliferação
da neoplasia. Acredita-se que um índice mitótico maior do que 3 pode indicar maior
agressividade devido ao crescimento rápido e um pior prognóstico nos melanomas caninos. A
taxa de proliferação celular também pode ser avaliada pela realização de imunoistoquímica
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utilizando como alvo o antígeno Ki67, que é um antígeno nuclear expresso em todas as fases
do ciclo celular, por isso a sua expressão está associada com a proliferação celular da
neoplasia (SHOLZEN; GERDES, 2000). Os melanomas com índice de expressão de Ki67
maior que 15% possuem pior prognóstico (SMEDLEY et al., 2011b).
Além desses fatores a presença de atipia nuclear, presença de metástase à distância e
invasão de estruturas adjacentes são fatores prognósticos negativos no melanoma canino
(SMEDLEY et al., 2011b). O Quadro 2 adaptado de Smedley et al. (2011b) resume os
principais fatores prognósticos para os tumores melanocíticos caninos de acordo com sua
localização, presença de metástase e invasão e parâmetros histopatológicos.
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Quadro 2 - Fatores prognósticos para os tumores melanocíticos caninos.
Localização

Neoplasias melanocíticas orais

Neoplasias

melanocíticas

cutâneas/

dígito
Metástase à distância

Pior prognóstico

Pior prognóstico

Invasão angiolinfática

Pior prognóstico

Pior prognóstico

10 campos consecutivos iniciando pelo

10 campos aleatórios

Índice Mitótico

campo de alta atividade mitótica
Evitar áreas de ulceração em ambos os métodos
<4/10

Prognóstico favorável

<3/10

4/10

Prognóstico desfavorável

3/10

% de núcleos atípicos contados em 200

Atipia nuclear

Avaliação subjetiva

células
< 30%

Prognóstico favorável

< 20%

 30%

Prognóstico desfavorável

 20%

Avaliação Subjetiva

Grau de pigmentação
% células pigmentadas

Escala 0 (sem pigmento) 2 (muito
pigmento)

de

infiltração

invasão/

Prognóstico favorável

2

< 50%

Prognóstico incerto

0 ou 1

Sem relevância prognóstica

Presença de ulceração
Nível

 50%

Prognóstico desfavorável

Superficial sem lise óssea

Prognóstico favorável

Limitado à derme

Profundo com lise óssea

Prognóstico desfavorável

Envolvimento além da
derme

Índice de Ki67

Número médio de núcleos positivos

% de núcleo positivo em 500 células

por grade (5 campos contados por

contadas

grade)
Evitar áreas de ulceração e inflamação e avaliar áreas fortemente marcadas
< 19,5

Prognóstico favorável

< 15%

 19,5

Prognóstico desfavorável

 15%

Fonte: SMEDLEY et al. 2011b.

1.1.4 TRATAMENTO
O tratamento de escolha para os melanomas é a exérese da neoplasia. Já os que
apresentam comportamento agressivo, foram removidos incompletamente ou com a presença
de metástases recomenda-se o uso de terapia adjuvante como a radioterapia, a
eletroquimioterapia, a quimioterapia e a imunoterapia (SILVEIRA et al., 2010; BERGMAN;
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KENT; FARESE, 2013). A radioterapia pode ser utilizada no melanoma canino como
tratamento único ou como terapia adjuvante e existem alguns protocolos descritos na
literatura veterinária (FREEMAN et al., 2003; PROULX et al., 2003; MURPHY et al., 2005).
Ainda existem controvérsias sobre a radiosensibilidade do melanoma canino, porém o maior
limitante de seu uso é o alto custo (BERGMAN; KENT; FARESE, 2013).
Já a eletroquimioterapia pode ser aplicada no leito cirúrgico após a exérese do
melanoma com objetivo de debelar células tumorais localmente. A eletroquimioterapia
consiste na aplicação de pulsos elétricos no leito cirúrgico que potencializa os efeitos
citotóxicos do fármaco antineoplásico que é administrado concomitantemente de forma
sistêmica. Existem alguns protocolos estabelecidos na medicina veterinária e seu uso auxilia
no controle local como a radioterapia, porém com menor custo (SILVEIRA et al., 2010).
A quimioterapia como adjuvante, ou até em combinação com radioterapia é pouco
eficaz no tratamento do melanoma canino (BROCKLEY; COOPER; BENNETT, 2013;
TUOHY et al., 2014). Os protocolos quimioterápicos mais utilizados baseiam-se no uso da
carboplatina e cisplatina, a taxa de resposta é baixa variando de 18 a 28% (RASSNICK et al.,
2001; BORIA et al., 2004).
Em relação ao uso da imunoterapia, o produto já disponível para uso no mercado
americano é uma vacina xenogênica que carreia o gene da tirosinase humana (Oncept®)
recomendada para o tratamento adjuvante no melanoma oral especialmente os de
estadiamento II e III, porém os estudos disponíveis não mostraram aumento da sobrevida ou
do período livre de doença (BERGMAN; WOLCHOK, 2008; OTTNOD et al., 2013). Além
dessa vacina, outras vacinas antitumorais com uso de lisado tumoral autológo ou associadas
ao uso de células dendríticas vêm sendo estudadas, porém só realizadas no âmbito
experimental e não estão amplamente disponíveis para uso (HOGGE et al., 1998; TAMURA
et al., 2008).

1.1.5 PROGNÓSTICO
O prognóstico para os melanomas orais em cães é de reservado a ruim, sendo a média
de sobrevida após a exérese da neoplasia de aproximadamente 17 meses para os pacientes de
estadiamento I, cinco a seis meses para os de estadiamento II e três meses para os de
estadiamento III (MACEWEN et al., 1986). Já nos pacientes com melanoma de dígito o
prognóstico vai depender da presença de metástase no momento do diagnóstico, a média de
sobrevida após a exérese da neoplasia em pacientes que não possuem metástases é de
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aproximadamente 12 meses (HENRY et al., 2005). Os pacientes com melanoma cutâneo
apresentam um melhor prognóstico com perspectiva de cura após ressecção completa da
neoplasia, segundo Brockley et al. (2013) 88% dos animais com melanoma cutâneo
permaneceram vivos após 1 ano da ressecção cirúrgica (MODIANO; RITT; WOJCIESZYN,
1999).
A forma oral em cães é a mais frequente e a mais agressiva, sendo uma neoplasia com
alto potencial metastático de difícil controle, pois as terapias disponíveis são pouco eficazes.
Devido às essas características seria de extrema valia compreender melhor o microambiente
tumoral focando nos mecanismos que promovem tanta habilidade celular no que diz respeito à
capacidade de invasão, resistência a apoptose e evasão do sistema imune o que pode alavancar
novas estratégias terapêuticas para o tratamento do melanoma tanto em medicina humana
quanto em medicina veterinária. Nesse contexto justifica-se o estudo das galectinas e o
entendimento do seu papel no microambiente tumoral. Não existem descrições do padrão de
expressão de galectinas para o melanoma canino, assim a avaliação da expressão da galectina1 e da galectina-3 nos melanomas caninos é o primeiro passo para o entendimento se essas
moléculas podem estar associadas à progressão tumoral e desenvolvimento de metástases
nesses animais, além de servirem como futuros alvos terapêuticos.

1.2

MICROAMBIENTE TUMORAL E AS GALECTINAS
As células neoplásicas apresentam diversas propriedades que as tornam capazes de se

multiplicar e sobreviver no organismo, como a resistência à morte, evasão da destruição pelo
sistema imune, proliferação ilimitada, evasão dos fatores supressores de crescimento,
manutenção dos fatores de proliferação celular, reprogramação do metabolismo energético
celular, capacidade de metástase, promoção da inflamação, instabilidade genômica e
capacidade de induzir a angiogênese (HANAHAN; WEINBERG, 2011). Essas características
dependem da sinalização entre as células neoplásicas e as outras células associadas ao tumor,
como por exemplo, as células endoteliais, células do sistema imune e células do estroma
tumoral como os fibroblastos que em conjunto compõe o microambiente tumoral
(HANAHAN; HANAHAN; WEINBERG, 2011).
Estudos recentes apontam para a importância das galectinas no microambiente
tumoral, pois elas contribuem para a transformação neoplásica, sobrevivência da célula
neoplásica, angiogênese e formação de metástase (LIU; RABINOVICH, 2005). As galectinas
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são proteínas com capacidade de ligação a carboidratos da família das lectinas que estão
presentes no núcleo, no citoplasma, na superfície de células e secretadas por células em
diversos tecidos (BARONDES et al., 1994). As galectinas intracelulares participam em vias
de sinalização intracelulares contribuindo para o controle da proliferação celular,
diferenciação celular e apoptose. Já as galectinas extracelulares são responsáveis pela
interação entre a superfície celular de células adjacentes e pela interação entre a superfície
celular e a matriz extracelular (LIU; PATTERSON; WANG, 2002; LIU; RABINOVICH,
2005). Existem 15 galectinas identificadas nos mamíferos, e todas possuem um domínio bem
conservado de reconhecimento e ligação ao carboidrato (LIU; RABINOVICH, 2005). As
galectinas-1, 2, 5,7, 10, 11, 13, 14, 15 tem um único domínio de ligação ao carboidrato e são
classificadas como protótipo. Já as galectinas-4, 6, 8, 9, 12 possuem múltiplos domínios de
ligação ao carboidrato conectado por uma sequência de aminoácidos e são classificadas como
repetição em tandem. A galectina-3 é a única classifica como quimérica, pois tem um domínio
de ligação ao carboidrato e uma porção N-terminal (LIU; RABINOVICH, 2005; RUVOLO,
2016). A Figura 1 adaptada de Ruvolo (2016) mostra as diferentes estruturas das galectinas.
Figura 1 – Representações esquemáticas dos principais grupos de galectinas segundo suas estruturas.

Fonte: RUVOLO, 2016.

Acredita-se que estejam fortemente relacionadas com a progressão neoplásica e
formação de metástases a galectina-1 (gal-1) e a galectina-3 (gal-3) (LIU; RABINOVICH,
2005). Acredita-se que principalmente a gal-1 e a gal-3 estejam associadas à transformação
neoplásica, sobrevivência da célula neoplásica, angiogênese, evasão do sistema imune e
formação de metástases (LIU; RABINOVICH, 2005; ZHANG et al., 2014; CHEN et al.,
2014).
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1.3

GALECTINA 1
A gal-1 pode apresentar-se em duas formas principais, como um dímero não covalente

composto por subunidades com um domínio de reconhecimento de carboidrato e na forma
monomérica. O dímero não covalente pode dissociar-se em monômero em baixas
concentrações, e esse monômero é capaz de se ligar às moléculas de carboidrato, porém com
baixa afinidade (CAMBY et al., 2006). A gal-1 exerce diversas funções fisiológicas, dentre
elas participa da diferenciação celular em gônadas tanto masculinas quanto femininas, além
de participar da embriogênese e das fases gestacionais iniciais (WOLFF et al., 2005; CAMBY
et al., 2006). A gal-1 participa da diferenciação celular em mioblastos, células mesenquimais
hematopoiéticas e é amplamente distribuída pelo sistema nervoso central e periférico durante
o desenvolvimento de roedores (GOLDRING et al., 2002; VAS et al., 2005; MCGRAW et al.,
2005). Além disso, contribui parra a iniciação, a amplificação e a resolução de respostas
inflamatórias (ALMKVIST; KARLSSON, 2004). As células epiteliais tímicas expressam gal1 que participa da seleção negativa ou positiva de linfócitos no timo e suprime a liberação de
IL-2 uma citocina pró-inflamatória favorecendo a liberação de IL-10 uma citocina antiinflamatória (CAMBY et al., 2006). Tanto na forma dimérica quanto monomérica é capaz de
se ligar as glicoproteínas de superfície dos linfócitos T ativados e desencadear sua apoptose
através do envolvimento de diversos mediadores intracelulares. Como possui esse efeito
imunomodulatório estudos vêm sendo realizados para o uso da gal-1 para tratamento de
diversas doenças auto-imunes (GALVAN et al., 2000; CAMBY et al., 2006).
Acredita-se que alterações na expressão da gal-1 estejam associadas à transformação
tumoral das células, proliferação das células neoplásicas, contribua para a adesão e migração
de células tumorais e auxilie na evasão do tumor ao sistema imune (RABINOVICH, 2005).
A expressão da gal-1 está associada com a transformação tumoral das células devido à
sua interação com as proteínas codificadas pelo oncogene Ras. Essas proteínas através da
transdução de sinal auxiliada pela gal-1 intracelular controlam a proliferação, diferenciação e
sobrevivência celular, então o aumento da expressão da gal-1 pode desregular a proliferação
celular contribuindo para a transformação tumoral da célula (PAZ et al., 2001).
Em relação ao crescimento das células tumorais a gal-1 tem um papel dúbio na
dependência de sua quantidade e a via pela qual ela atua. Quando a expressão do gene da gal1 foi silenciado em células tumorais de glioma seu crescimento foi inibido e ocorreu, inibição
da proliferação celular quando foi adicionada de forma exógena às células de neuroblastoma
(YAMAOKA et al., 2000; KOPITZ et al., 2001).
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Sabe-se que a gal-1 aumenta a adesão das células tumorais à matriz extracelular
(adesão celular heterotípica), aumenta a adesão entre as células tumorais (adesão celular
homotípica) e auxilia a migração de células tumorais contribuindo para a formação de
metástases (TINARI et al., 2001; RABINOVICH, 2005). Além disso, a gal-1 pode atuar na
motilidade celular aumentando o potencial invasivo das células neoplásicas (RABINOVICH,
2005). Em células de glioma o aumento a gal-1 causou um aumento da motilidade dessas
células pelo aumento da expressão da proteína RhoA, uma proteína que modula a
polimerização da actina. A supressão da expressão da gal-1 nessas células de glioma reduziu
sua motilidade e adesividade (CAMBY et al., 2002).
A evasão do sistema imune das células tumorais está associada com a expressão da
gal-1 no estroma tumoral e nas células endoteliais dos vasos que infiltram os tumores e esta
expressão está associada à um efeito imunossupressor (D’HAENE et al., 2005; CAMBY et
al., 2006). Esse efeito imunossupressor é decorrente da capacidade da gal-1 em induzir a
apoptose dos linfócitos T citotóxicos, protegendo o microambiente tumoral do efeito dessas
células (CAMBY et al., 2006). Estudos mostram a expressão de gal-1 nos vasos tumorais de
linfomas e não nos vasos dos tecidos linfoides normais, além de sua expressão ser detectada
no estroma de diversas outras neoplasias (DANGUY; CAMBY; KISS et al., 2002; D’HAENE
et al., 2005). Um estudo utilizando como modelo o melanoma murino mostrou que quando a
atividade biológica da gal-1 foi bloqueada nos tecidos tumorais houve redução das massa
tumoral e foi detectado um aumento da resposta anti-tumoral do hospedeiro mediada pelos
dos linfócitos T (RUBINSTEIN et al., 2004).
A expressão da gal-1 tem sido estudada e identificada em diversos tipos de tumores em
humanos (DANGUY et al., 2002; EBRAHIM et al., 2014) e em cães a gal-1 foi caracterizada
somente em carcinomas mamários (OLIVEIRA et al., 2014). Neste trabalho, foi encontrado
um aumento da expressão da gal-1 nas células do tumor e do estroma de carcinomas
mamários, sugerindo sua contribuição na transformação e progressão tumoral
Em um estudo com tumores de mama em humanos a expressão da gal-1 foi
correlacionada com sua graduação histológica, pois quanto maior o grau histológico maior foi
a expressão gal-1 e nos tecidos de neoplasias mamárias benignas a gal-1 foi pouco expressa.
O silenciamento do gene da gal-1 em tumores mamários em modelo murino mostrou redução
do crescimento tumoral e diminuição do número de metástases pulmonares (MORENO et al.,
2012).
Já nos tumores de próstata em humanos as células endoteliais dos vasos tumorais
expressam grande quantidade de gal-1 sugerindo que sua expressão esteja correlacionada com
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a angiogênese tumoral, além dessa expressão de gal-1 nas células endoteliais do tumor afetar
a migração de linfócitos T para o microambiente tumoral contribuindo para evasão do
sistema imune (COMPAGNO et al., 2014). A expressão de gal-1 no estroma tumoral foi
correlacionada a um aumento de invasividade e formação de metástases humanos com câncer
de colo de útero, além do mecanismo de radioresistência desses tumores estarem associados à
modulação via gal-1 do oncogene Ras (HUANG et al., 2012; KIM et al., 2013).
O aumento da expressão de gal-1 nas células tumorais e nas células do estroma em
amostras de pacientes humanos com câncer de pulmão de células não pequenas foi
correlacionada com um pior prognóstico (CARLINI et al., 2014). Em estudo experimental em
camundongos com glioma a expressão de gal-1 favoreceu a angiogênese e aumentou o
infiltrado de células imunossupressoras no microambiente tumoral e quando a expressão de
gal-1 foi silenciada nesses tumores houve aumento de sobrevida e redução do infiltrado de
células imunossupressoras no microambiente tumoral (VERSCHUERE et al., 2014).
Em estudos com melanomas em humanos a expressão de gal-1 pelas células tumorais
e células endoteliais do tumor foi associada à resistência desses tumores aos tratamentos com
radioterapia e quimioterapia pela modulação da angiogênese e de células imunossupressoras
no microambiente tumoral (LEFRANC; MATHIEU; KISS, 2011; MATHIEU et al., 2012). Já
um estudo que avaliou a expressão de gal-1 em amostras de carcinoma renal de pacientes
humanos, mostrou que tanto as células do tumor primário quanto as células das metástases
apresentavam um aumento da expressão gal-1, além de testes in vitro comprovarem que
quando o gene da gal-1 é silenciado nessas células existe uma redução da invasidade e
redução da transição epitélio-mesenquima (HUANG et al., 2014).
Em pacientes humanos com carcinoma de células de transição o aumento da expressão
de gal-1 nas células tumorais de foi correlacionada com a graduação histológica, sendo a
expressão maior em tumores de alto grau (CINDOLO et al., 1999).
Assim, por tudo quanto exposto a caracterização da gal-1 em diversos tipos tumores é
importante como um potencial alvo terapêutico na tentativa de retardar a progressão tumoral e
diminuir o potencial metastático para aumentar a sobrevida dos pacientes (DANGUY et al.,
2002; RABINOVICH, 2005; EBRAHIM et al., 2014).
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1.4

GALECTINA 3
A gal-3 é uma molécula composta por um domínio N-terminal composto por 12

aminoácidos, seguida por uma sequência semelhante ao colágeno rico nos aminoácidos como
glicina, prolina e tirosina com um domínio C-terminal composto por 140 aminoácidos. A
porção N-terminal é uma sequência de aminoácidos conservados na família das galectinas e
contém dois sítios de fosforilação em serina e é necessária para a secreção e translocação
nuclear da gal-3. A porção C-terminal engloba um sítio de ligação ao carboidrato que está
associada à invasão e metástases nos tumores (SONG et al., 2014).
A gal-3 pela sua habilidade de se ligar a carboidratos da superfície celular e de
glicanos na matriz extracelular participa em diversas funções fisiológicas e também em
diversos processos patológicos, atuando em diversos mecanismos celulares como a apoptose,
a adesão, a migração, a angiogênese, além da resposta inflamatória (LI;LI; GAO, 2014).
No processo de apoptose a gal-3 intracelular possui uma similaridade e interage com
várias proteínas da família Bcl-2 inibindo a apoptose, esse processo foi detectado em
humanos com leucemia (RUVOLO, 2016). Além disso, a gal-3 extracelular pode se ligar à
superfície de linfócitos T ativados e induzir a apoptose pela ativação das caspases, mostrando
o papel dúbio da gal-3 no processo de apoptose de acordo com a sua localização
(FUKUMORI et al., 2003).
No processo de adesão e migração a gal-3 extracelular aumenta a adesividade entre as
células e entre as células e a matriz extracelular participando no desenvolvimento renal, no
processo de angiogênese e na progressão de doenças auto-imunes (OCHIENG; FURTAK;
LUKYANOV, 2004). Ela também participa da adesão de células imunes como os neutrófilos e
monócitos à laminina e sua posterior ativação, além de colaborar com a adesão vascular dos
eosinófilos (RAO et al., 2007; POLLI et al., 2013). A gal-3 participa da angiogênese
aumentando a expressão vascular de caderina endotelial e estimulando diretamente a
formação de capilares pelas células endoteliais (NANGIA et al., 2000; MOURAD-ZEIDAN
et al., 2008a).
A gal-3 é considerada uma potente proteína inflamatória que causa ativação e
migração de macrófagos, indução, proliferação e ativação de fibroblastos participando do
processo de fibrose em diversos tecidos como o fígado, vasos sanguíneos, rins, coração e
pulmões (LI; LI; GAO, 2014). Em humanos a gal-3 é considerada um biomarcador de fibrose
na insuficiência cardíaca congestiva, porém na medicina veterinária a dosagem sérica de gal-3
não foi capaz de identificar insuficiência cardíaca em cães e também não foi capaz de
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identificar a diferença entre os diferentes estágios de doença valvar crônica de mitral que é a
cardiopatia mais comum nos cães (TANG et al., 2011; DE BOER et al., 2014; CASTRO,
2016).
Acredita-se que mutações ou aumento da expressão da gal-3 estejam associados ao
aumento da adesão entre as células neoplásicas (adesão celular homotípica) e também um
aumento de adesão entre as células endoteliais (adesão celular heterotípica), além de evitar a
apoptose das células neoplásicas quando elas se desprendem de um vaso sanguíneo (efeito
anti-anoikis) (KIM et al., 1999; YU et al., 2007).
Um estudo utilizando carcinomas de mama em humanos demostrou que as células
metastáticas desse tumor expressam em sua superfície altos níveis de gal-3 e do antígeno
oncofetal Thomsen-Friedenreich que é um ligante para a gal-3, e a expressão dessas
moléculas de superfície nas células metastáticas contribuem para uma maior adesão entre as
células tumorais, além de contribuir também para uma maior adesão das células tumorais com
as células endoteliais, o que não ocorre nas células não metastáticas desse tipo de neoplasia
(KHALDOYANIDI et al., 2003). Outro estudo com diversos tipos de câncer de mama em
humanos mostrou que a expressão de gal-3 na membrana das células tumorais está
relacionada à adesão das células tumorais ao endotélio facilitando a metástase e contribuindo
para a imunossupressão do microambiente tumoral pelo desligamento dos linfócitos T
ativados (SIMONE et al., 2014). Além das neoplasias de mama em humanos, alterações na
expressão e mutações da gal-3 foram estudadas em diversos tipos de neoplasias e está
correlacionada com o desenvolvimento, progressão e formação de metástases em diversos
tipos de neoplasias por diferentes mecanismos, dentre os tipos tumorais estudados estão o
câncer colorretal, o câncer gástrico, o carcinoma pancreático, o câncer de pulmão, o câncer de
próstata, o melanoma de pele dentre outros (CHOI et al., 2005; PRIETO et al., 2006; KIM et
al., 2010; XIE et al., 2012; SONG et al., 2012; KNAPP et al., 2013; WU et al., 2013).
Nos tumores de próstata em humanos a expressão de gal-3 foi relacionada à
progressão da doença e o mecanismo envolvido foi associado à clivagem da gal-3 pelas
metaloproteinases e esse processo causou um aumento do tamanho da neoplasia com
resistência a apoptose (WANG et al., 2009). Nesse mesmo estudo utilizando modelo
experimental com camundongos o silenciamento da gal-3 foi associado com a diminuição da
migração celular, diminuição da invasividade e crescimento tumoral, já em modelos in vitro o
silenciamento da gal-3 promoveu a parada do ciclo celular nas células tumorais (WANG et al.,
2009).Outro estudo avaliou pela técnica de imunoistoquímica a expressão de gal-3 nos
tumores de próstata em humanos e mostrou que nos tecidos prostáticos normais e nas

22

neoplasias benignas a gal-3 é expressa tanto no citoplasma quanto no núcleo das células e nos
tumores malignos essa expressão é reduzida. Além disso, a expressão da gal-3 nesses tumores
foi útil ao predizer a recorrência bioquímica desses tumores pela correlação com os níveis de
PSA (KNAPP et al., 2013).
A expressão de gal-3 em carcinomas gástricos e em câncer colorretal em humanos foi
associada ao aumento de motilidade nas células neoplásicas favorecendo o processo de
metástase (KIM et al., 2010; WU et al., 2013). A gal-3 também é expressa em gliomas e um
estudo utilizando modelo experimental em ratos mostrou que em gliomas em estágios iniciais
a gal-3 é expressa nas células tumorais e não é expressa nas células da microglia, já em
gliomas em estágios mais avançados além das células neoplásicas expressarem a gal-3 as
células da micróglia também expressam, sugerindo que a gal-3 é ativada na micróglia de
acordo com a progressão do glioma (BIHN et al., 2013).
O melanomas cutâneos em humanos também expressam a gal-3. Um estudo sugeriu
um aumento da expressão de gal-3 nos melanomas quando comparou lesões melanocíticas
benignas com os melanomas malignos, porém a maioria dos estudos sugerem o contrário que
durante a progressão do melanoma ocorra uma diminuição da expressão da gal-3 quando
comparadas lesões melanocíticas benignas, com melanomas primários inicias, melanomas
primários avançados e melanomas metastáticos (PRIETO et al., 2006; MOURAD-ZEIDAN
2008b; VEREECKEN et al., 2005; BROWN et al., 2012). Essa discordância de resultados
pode ser explicada pela diferença entre as metodologias, especialmente em relação ao
anticorpo utilizado, já que a gal-3 pode ser clivada pelas metaloproteinases de matriz
extracelular (BROWN et al., 2012). Mourad-Zeidan (2008b) mostrou que as lesões
metastáticas dos pacientes com melanoma apresentavam alta expressão nuclear de gal-3,
concluindo que melanomas que apresentavam expressão de gal-3 nuclear maior ou igual à
expressão citoplasmática apresentaram um menor tempo livre de doença. Já Brown et al.
(2012) mostrou que os pacientes com melanoma que apresentavam menor expressão de gal-3
nuclear apresentaram um prognóstico pior comparado aos pacientes que apresentaram uma
maior expressão nuclear de gal-3. Acredita-se que na progressão do melanoma a alta
expressão de gal-3 nos melanomas primários iniciais contribuam para a resistência à apoptose
dessas células e durante a progressão dos melanomas primários mais avançados as
metaloproteinases são liberadas por essas células e utilizam a gal-3 como substrato (BROWN
et al., 2012). Então na progressão do melanoma ocorre depleção dos estoques intracelulares
de gal-3 e consequentemente uma diminuição da expressão de gal-3, e essa depleção gradual
foi associada à um prognóstico desfavorável com aumento do risco de desenvolvimento de
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metástases (BROWN et al., 2012). Em um estudo com linhagens celulares de melanoma a
expressão de gal-3 foi associada com a regulação da expressão de uma autotaxina que
estimula a angiogênese, o crescimento tumoral e o desenvolvimento de metástases
(BRAEUER et al., 2012).
O aumento da expressão de gal-3 foi observado também em amostras tumorais de
pacientes humanos carcinomas renais de células claras, carcinomas de células de transição e
carcinoma de células escamosas em bexiga, sendo que nessas duas últimas neoplasias o
aumento da expressão da gal-3 foi correlacionado ao maior grau histológico (SAKAKI et al.,
2008; SAKAKI et al., 2010). Em carcinomas pancreáticos humanos a expressão de gal-3 foi
associada com aumento da motilidade e da sobrevivência das células neoplásicas contribuindo
para a formação de metástases (SONG et al., 2012).
A expressão de gal-3 juntamente com outros marcadores foi útil para diferenciar o
comportamento biológico de feocromocitoma em humanos (SAFFAR et al., 2011). Em
amostras de tumores de pacientes humanos com câncer de pulmão de células não pequenas
notou-se um aumento da expressão nuclear de gal-3 e uma diminuição da expressão
citoplasmática nos pacientes que apresentaram um prognóstico pior (CHOI et al., 2005).
Em cães a gal-3 só foi estudada até então em carcinomas mamários e carcinoma
gástrico. O estudo de carcinomas mamários de cães demostrou um aumento da expressão da
gal-3 nas células neoplásicas intravasculares e nas células metastáticas presentes nos
linfonodos, sugerindo que esse aumento de expressão da gal-3 contribui para a formação de
metástases (OLIVEIRA et. al, 2014). O estudo com carcinoma gástrico em cães evidenciou
aumento da expressão da gal-3 no citoplasma e no núcleo das células tumorais (WOO et al.,
2001).
A gal-3 também pode ser detectada no soro de pacientes com câncer. Em um estudo
realizado em pacientes humanos com melanoma de pele e presença de metástase a
concentração sérica de gal-3 estava aumentada sugerindo o uso da gal-3 como fator
prognóstico nesses pacientes, pois acredita-se que a presença das células neoplásicas seja a
responsável pela liberação da gal-3 na corrente sanguínea (VEREECKEN et al., 2005b). Em
um estudo experimental com ratos uma linhagem celular de melanoma amelânico foi
estabelecida e quando esses tumores foram implantados nos ratos notou-se uma aumento da
concentração sérica de gal-3 durante a progressão tumoral, sugerindo que a gal-3 pode ser um
biomarcador de melanoma amelânico (BONDOC et al., 2016).
Foi detectado um aumento da concentração sérica de gal-3 em pacientes humanos com
carcinoma hepatocelular e os pacientes que apresentaram os níveis mais elevados foram os
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que tiveram um menor tempo de sobrevida, sendo então um fator prognóstico nesses
pacientes (MATSUDA et al., 2008). Já um estudo que avaliou as concentrações séricas de
gal-3 em pacientes portadores de carcinomas de células de transição foi detectado um
aumento nos níveis de gal-3 nesses pacientes, porém não houve correlação com a sobrevida,
graduação histológica e estágio da doença (SAKAKI et al., 2008). Em humanos com
carcinoma pancreático também foi detectado um aumento da concentração sérica gal-3, sendo
uma ferramenta útil para diferenciar o carcinoma pancreático de outras afecções pancreáticas
crônicas (XIE et al., 2012).
Em cães um estudo avaliou a concentração sérica de gal-3 em animais portadores de
neoplasias mamárias e foram realizadas dosagens seriadas, notou-se que as maiores
concentrações foram detectadas um mês após a cirurgia para remoção da neoplasia e nas
coletas posteriores somente os animais que eram portadores de metástases apresentaram
aumento das concentrações séricas de gal-3, os animais que não desenvolveram metástases
não apresentaram aumento da concentração sérica de gal-3 nas dosagens seguintes (RIBEIRO
et al., 2016).
A gal-3 vêm sendo estudada como um potencial alvo terapêutico e moléculas estão
sendo estudadas e testadas para diferentes tipos de neoplasias (RUVOLO, 2016). Pectinas
cítricas modificadas vêm sendo desenvolvidas e estudadas como agentes terapêuticos, pois
podem competir com glicanos e bloquear a função de sobrevivência da célula mediada pela
gal-3 (GLINSKY; RAZ, 2009). Uma dessas pectinas cítricas modificadas denominada GCS100 têm se mostrado eficaz em estudos pré-clínicos para diferentes neoplasias como mieloma
múltiplo, linfoma, leucemia (STREETLY et al., 2010; CLARK et al., 2012; DAVIS et al.,
2014). Em um desses estudos o uso da GCS-100 em cultura de células de mieloma múltiplo
mostrou uma inibição da proliferação celular e aumento da apoptose das células tumorais
(STREETLY et al., 2010). Outro estudo que utilizou células de leucemia mielóide aguda
utilizou GSC-100 sozinho ou em combinação com outro fármaco e foi observada a apoptose
das células tumorais (DAVIS et al., 2014). O estudo que utilizou células de linfoma, mostrou
que o uso de GSC-100 ajudou a remover a gal-3 do receptor CD45 dos linfócitos tumorais,
processo que facilitou a morte celular causada pelos quimioterápicos utilizados
concomitantemente (CLARK et al., 2012). Outro molécula inibidora de gal-3 a GM-CT-01
vêm sendo desenvolvida para o tratamento de fibrose e em um estudo recente sugere que ela
seja capaz de melhorar a função dos linfócitos T citotóxicos que infiltram os tumores podendo
ser utilizada futuramente como terapia em pacientes oncológicos (TRABER; ZOMER, 2013;
DEMOTTE et al., 2014).
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1.5

CONCLUSÃO

Conclui-se que o melanoma canino, independente de sua localização anatômica,
expressa gal-1 e gal-3 com padrões diferentes; o padrão de expressão de gal-1 foi
predominantemente citoplasmático independente do grau de agressividade, enquanto que para
a gal-3 na progressão do melanoma foi verificado uma diminuição da frequência de células
com marcação citoplasmática, com aumento de intensidade de marcação nuclear e com
concomitante diminuição da frequência de células com marcação nuclear. Os cães com
melanoma apresentaram aumento dos níveis séricos de gal-3 antes da exérese da neoplasia
quando comparados aos animais clinicamente saudáveis, mostrando o seu potencial uso como
biomarcador do melanoma.
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