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RESUMO 

 

Melo, FHM. Exploração funcional do processo de glicosilação aberrante em 
tumores: mecanismos envolvidos na atividade pró-migratória de galectina-3. 
São Paulo [tese]. Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2005. 
169p. 

 

Ao longo do processo de progressão tumoral, se observa alteração 

na expressão de glicoconjugados contendo oligossacarídeos N-ligados. Uma 

das formas mais comuns de glicosilação aberrante observada em células 

transformadas e em tumores humanos é representada por (poli)lactosaminas 

presentes em oligossacarídeos N-ligados. Estes glicanos são ligantes de 

galectina-3. Com o objetivo de identificar a expressão e distribuição dos 

ligantes de galectina-3 associados a processos fisiopatológicos, como a 

transformação maligna, desenvolvemos uma proteína quimérica, a galectina-

3 conjugada a fosfatase alcalina (Gal-3/FA). Observamos que a Gal-3/FA 

possui a mesma especificidade de galectina-3 e que pode ser usada como 

sonda em ensaios de overlay e ensaios de imunoistoquímica. 

Entre os ligantes de galectina-3 identificamos a β1 integrina, 

mediador de processos biológicos dependentes da interação célula-matriz 

como a migração celular. Linhagens de células de origem mesenquimal 

derivadas de tumores induzidos com metilcolantreno de animais selvagens 

(linhagens S11 e S12) e nulizigoto (linhagem Σ12) para o gene da galectina-

3 foram estabelecidas. Avaliamos a capacidade migratória dessas células e 

os nossos resultados mostraram que células que expressam galectina-3 são 

mais migratórias em superfícies de laminina-1. Este dado sugere que a 



 xvii 

galectina-3 seja um modulador positivo do processo de migração celular em 

superfícies de laminina-1. No entanto, o mecanismo pelo qual a galectina-3 

medeia esse processo não é conhecido. Células que possuem fenótipo mais 

migratório apresentam um estado intermediário de adesão. Nós observamos 

que a galectina-3 se encontra nos complexos focais. Na presença de 

galectina-3 observamos diminuição de FAK fosforilado e recrutamento da 

fosfatase SHP-2 para os complexos focais. A diminuição de FAK fosforilado 

no lamelipódio leva ao turnover dos complexos focais e ao aumento da 

migração celular. Analisamos também a via de sinalização e observamos 

que a galectina-3 não ativa PAK. Contudo, o inibidor de PI3quinase, 

wortmanina, inibiu o efeito pró-migratório de galectina-3. Esses dados 

reforçam a noção do papel de galectina-3 na modulação do processo de 

migração de fibroblastos transformados, funcionando como uma molécula 

de-adesiva. 

Descritores: 1. Biotecnologia 2. Galectina-3 3. Movimento Celular 4. 
Sarcoma Experimental 5.Glicosilação 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

 

 

 

 

 

 



 xix 

ABSTRACT 

 

Melo, FHM. Exploiting the functional significance of aberrant glycosylation in 
tumors: mechanisms involved in the promigratory activity of galectin-3 
[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 
2005. 169p. 
 

Altered expression of cell surface N-linked oligosaccharides are often 

associated with malignant transformation of cells. One of the most common 

forms of aberrant glycosylation in transformed cells and human tumors is the 

highly elevated β1,6 branching of N-linked oligosaccharides caused by 

increased expression of N-acetylglucosaminytransferase V (Mgat5). 

Galectin-3, a β-galactoside binding protein, binds preferentially to poly-N-

acetyllactosamines, which are the products of Mgat5. In order to exploit this 

hallmark of cancer cells, we have developed a tool for in situ identification of 

these tumors associated glycoconjugates. Human galectin-3 was fused to 

bacterial alkaline phosphatase, generating a hybrid molecule displaying both 

the carbohydrate binding properties of galectin-3 and enzymatic activity of 

alkaline phosphatase (Gal-3/FA). Gal-3/FA has the same fine of galectin-3 

which was confirmed in direct binding assays. The tool presented herein was 

therefore useful for several immunoenzymatic assays, and will allow to 

establish whether the expression pattern of galectin-3 ligands have any 

physiological or clinical significance. 

We have identified β1 integrin as a galectin-3 ligand. β1 integrins are 

the actual effector of cell adhesion and migration. We have established cell 

lines from methylcholantrene-induced sarcomas from both wild type and 



 xx 

galectin-3 null mice. In this system, galectin-3 null cells were less migratory 

than control cells in laminin-1. When galectin-3 was transiently expressed in 

galectin-3 null sarcoma cells, it inhibited cell adhesion to laminin-1 and 

stimulate the migratory response to laminin-1. The addition of exogenous 

galectin-3 also enhanced the migratory capacity of Σ12 cells in a 

carbohydrate dependent way. Galectin-3 was found in focal contacts of Σ12 

cells where it may interact with many glycoproteins containing 

polyllactosamines on the cell surface. Here we showed that β1 integrins are 

among them. Exogenously added galectin-3 led to a decrease in 

phosphorylated-FAK in lamellipodia and increased the recruitment of Shp-2 

phosphatase of migrating cells. The effect of galectin-3 in migration was not 

dependent on the activation of the p21-activated kinase (PAK). Wortmannin 

inhibited the increased migration elicited by galectin-3, suggesting the 

involvement of the PI3-kinase signaling in the galectin-3 pathway. We 

propose that extracellular galectin-3 bound β1integrins and disrupted the 

focal adhesion plaque, thus favoring cell migration. 

 

Descriptors: 1. Biotechnology 2. Galectin-3 3. Cell Movement 4. Experimental 
Sarcoma 5. Glycosylation 
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1- INTRODUÇÃO 

 

A tumorigênese é um processo constituído de três etapas: iniciação, 

promoção e progressão tumoral. É durante a iniciação e promoção, que 

ocorrem as primeiras alterações genéticas, que levam uma célula normal à 

transformação. Hanahan e Weinberg sugeriram que o câncer é resultado de 

6 classes de alterações que interferem com a fisiologia normal de uma 

célula: (1) auto-suficiência de fatores de crescimento; (2) insensibilidade a 

fatores inibitórios de proliferação; (3) evasão da apoptose; (4) potencial 

replicativo infinito, (5) angiogênese sustentada e (6) invasão tecidual e 

metástase 1. A fase de progressão tumoral corresponde à fase de aquisição 

de um comportamento invasivo, associado ou não a capacidade de 

formação de metástases à distância.  

A disseminação de um tumor é um processo complexo que depende 

das interações entre as células tumorais e o seu microambiente tecidual. 

Para que ocorra a metástase, as células tumorais devem ser capazes de se 

soltar do tumor primário (perda da interação célula-célula) e escapar do 

tecido de origem, invadir a matriz extracelular até alcançar a corrente 

sanguínea ou linfática, atravessar a membrana basal e o endotélio dos 

vasos para cair na circulação, interagir com o endotélio vascular do órgão 

alvo, extravasar e proliferar nesse novo ambiente para formar o tumor 

secundário.  

Ao longo do processo de progressão tumoral são encontradas 

alterações em várias moléculas que participam da interação célula-matriz, 
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entre elas: integrinas, proteínas de matriz, caderinas, selectinas, 

componentes do citoesqueleto e componentes de vias de sinalização 2,3. 

 Essas mudanças são resultado de alterações genéticas e/ou 

epigenéticas que levam a alterações na expressão, na conformação e/ou na 

atividade dessas proteínas. Além disso, essas proteínas podem sofrer 

mudanças no seu processo de modificação pós-traducional, entre elas a 

glicosilação, o que vem sendo chamado coletivamente de glicosilação 

aberrante de tumores 4,5. 

 

GLICOSILAÇÃO ABERRANTE DE TUMORES 

Durante o processo de progressão tumoral, observamos alteração 

na glicosilação de vários glicoconjugados. Muitos glicanos, presentes tanto 

na superfície das células tumorais quanto na superfície das células do 

hospedeiro, têm sido identificados como elementos chaves em processos 

fisiopatológicos que ocorrem em várias etapas da progressão tumoral 6. A 

glicosilação aberrante que ocorre em células tumorais está, dessa maneira, 

associada à transformação maligna, levando a alteração nas interações 

célula-célula e célula-matriz por afetar a função de moléculas de adesão 

como E-caderina, integrinas e selectinas 7-9. Mudanças na glicosilação 

também afetam vias de sinalização que regulam a proliferação, 

diferenciação, migração e angiogênese, afetando, assim, não só as células 

tumorais propriamente ditas, mas também outras moléculas do 

microambiente tumoral 10. 
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 A primeira evidência de que ocorriam alterações na glicosilação 

durante a progressão tumoral, veio da observação de que as células 

tumorais tinham maior habilidade de se ligar a lectinas vegetais do que a 

células normais 11. Lectinas são proteínas que reconhecem carboidratos. 

Estas proteínas têm sido largamente utilizadas na detecção e isolamento de 

glicoproteínas e caracterização dos resíduos de carboidratos. Essa 

propriedade das lectinas é muito útil na identificação dos glicoconjugados 

presentes na superfície das células e em mudanças que ocorrem em 

processos como a transformação neoplásica 12. Com o advento da 

tecnologia dos anticorpos monoclonais, foram identificados vários antígenos 

associados a tumor que são carboidratos-dependentes. Muitos desses 

anticorpos tumor-específicos reconheciam antígenos oncofetais presentes 

em glicoproteínas e glicoesfingolipídios tumorais 13,14. 

 Existem várias famílias de glicoconjugados: (a) glicoproteínas 

contendo oligossacarídeos N-ligados, onde uma N-acetilglucosamina 

(GlcNAc) está ligada ao aminoácido asparagina presente na proteína; (b) 

glicoproteínas contendo oligossacarídeos O-ligados, os quais são 

encontrados predominantemente nas mucinas secretadas ou ligadas às 

membranas; (c) os glicoesfingolipídios, que consistem de oligossacarídeos 

ligados a ceramida; (d) as proteínas ligadas a âncoras de fosfatidilinositol, 

que são proteínas que contém uma  cadeia de glicano ligado ao 

fosfatidilinositol; os glicosaminoglicanos que podem ser encontrados tanto 

como polissacarídeos livres como o ácido hialurônico (e) ou fazendo parte 

dos proteoglicanos (como o heparam-sulfato e condroitim-sulfato) (f); (g) 
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além de várias proteínas citoplasmáticas e nucleares que contém o 

monossacarídeo O-ligado N-acetilglucosamina (O-GlcNAc) ligado a serina, 

freqüentemente em sítios que são normalmente fosforilados.  

As alterações na glicosilação das células tumorais ocorrem de 

diferentes maneiras. Pode se encontrar aumento ou diminuição da 

expressão de determinadas estruturas, persistência de estruturas 

incompletas ou truncadas, acúmulo de precursores, e, mais raramente, o 

aparecimento de novas estruturas. A tabela abaixo ilustra alguns exemplos 

de como as alterações na glicosilação podem influenciar a progressão 

tumoral: 
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FIGURA 1. Glicanos envolvidos na progressão tumoral. a- N-glicanos presentes em 
glicoproteínas são covalentemente ligados aos resíduos de Asp. Ramificações típicas 
contém duas ou mais “antenas”. A enzima Mgat5 é responsável pela adição das 
ramificações do tipo β 1→6. b- Glicanos O-ligados são covalentemente ligados aos 
resíduos de Ser ou Thr em glicoproteínas e mucinas. sLex/a são carboidratos 
determinantes compostos de 4 açúcares com ligações específicas e comumente tem sua 
expressão aumentada em mucinas de células tumorais. Tn e STn são antígenos 
tumorais compostos de cadeias de glicanos O-ligados truncados. c- Os
glicoesfingolipídios são compostos de ceramidas ligadas a 1 ou mais açúcares. Os 
gangliosídios (GM1, GM3) têm sido associados com o crescimento tumoral.  d- Proteínas
ligadas a GPI são ancoradas na parte externa da membrana plasmática por glicanos
covalentemente ligados ao fosfatidilinositol. Glicosaminoglicanos podem ocorrer como 
cadeias livres (ácido hialurônico) (e) ou covalentemente ligados a proteínas formando 
proteoglicanos como heparam-sulfato e condrotim-sulfato (f). g- Várias proteínas 
citoplasmáticas e nucleares contém N-Acetilglucosaminas O-ligadas (O-GlcNAc). Os 
açúcares estão representados por símbolos geométricos coloridos.

 

Traduzido de Esko, D. e Furter, M. Nature Cancer Reviews. 5:526-542 (2005) 
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GLICANOS 

ENVOLVIDOS 

 
FUNÇÕES 

 
POSSÍVEIS ALVOS 

TERAPÊUTICOS 

 
EXEMPLOS DE 

TUMORES 
Crescimento e proliferação 

N-glicanos Sinalização de 
fatores 

decrescimento 

Inibidores alcalóides 
do processamento de 

N-glicosilação 

Mama, melanoma, 
sarcoma de Ewing 

O-glicanos MUC-4 que medeia 
a ativação do 

receptor ERBB2 

Imunoterapia tendo 
como alvo MUC-4 

Mama 

Glicoesfingolipídios Controle de 
sinalização através 
das balsas lipídicas 

Inibidores da 
glicosilação de 

ceramidas 

Mama 

O-glicanos Supressão da 
apoptose (através da 
ligação de galectina-

3) 

Inibidores de galectina-
3 (β-galactosídeos) 

Cólon, pâncreas 

Heparam-sulfato 
proteoglicano 

Co-receptores de 
fatores de 

crescimento 

Inibição de 
sulfotransferases; 

miméticos de 
heparam-sulfato 

Ovário, pâncreas, 
hepático, renal 

Invasão 
N-glicanos Alteração da 

adesão tumoral 
dependente de E-

caderina 

Inibidores alcalóides do 
processamento de N-

glicosilação 

Mama, cólon 

N-glicanos Diminuição da 
interação entre as 
células tumorais, 

aumentado a 
capacidade invasiva 

Inibidores de 
sialiltransferases 

Neuroblastoma 

Heparam-sulfato 
proteoglicano 

Estocagem de 
fatores de 

crescimento na 
matriz 

Inibição de 
sulfotransferases; 

miméticos de 
heparam-sulfato; 

xilosidases, RNA anti-
senso para perlecam 

Mama, Cólon, 
linfoma, 

melanoma 

Metástases 
O-glicanos Facilita a adesão das 

células tumorais 
(Slex, Slea) 

Anticorpos anti-
selectina; miméticos de 

Slex, Slea

Cólon 

Glicanos O- e N-ligados Promovem a 
agregação das 

células tumorais 

Inibidores da ligação 
de galectina-3 (β-

galactosídeos) 

Melanoma 

Angiogênese 
N-glicanos Promove a migração 

de células 
endoteliais 

Inibidores alcalóides 
do processamento de 

N-glicosilação 

Próstata 

Heparam-sulfato 
proteoglicano 

Co-receptor para 
fatores de 

crescimento; 
estocagem de 

fatores de 
crescimento na 

matriz 

Inibição de 
sulfotransferases; 

miméticos de 
heparam-sulfato; 

xilosidases, RNA anti-
senso para perlecam 

Cólon, mama, 
melanoma 

Tabela I. Exemplos de glicanos envolvidos na progressão tumoral. Traduzido de Esko, J. e 
Fuster, M. Nature Cancer Reviews. 5:526-542 (2005) 10. 
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Uma das formas mais comuns de N-glicosilação aberrante 

encontrada em modelos experimentais é o aumento dos níveis de glicanos 

N-ligados contendo ramificações do tipo β1→6 15,16.  

O aumento da expressão de N-glicanos tri e tetra antenares 

contendo a ramificação GlcNAcβ1,6Man tem sido associada com o aumento 

do potencial metastático em modelos de tumores murinos e também tem 

sido considerado um marcador da progressão tumoral de tumores de mama 

e de cólon 17,18. A estrutura GlcNAcβ1,6Man é sintetizada pela enzima 

β1,6N−acetilglucosaminiltransferase V (Mgat5), localizada no Golgi medial. A 

atividade da enzima Mgat5 está aumentada em fibroblastos e células 

epiteliais transfectadas com os oncogenes v−src e T24−H−ras. Existem 

vários trabalhos mostrando a contribuição da enzima Mgat5 na 

transformação maligna. Animais nulizigotos para o gene da Mgat5 

apresentaram diminuição do crescimento tumoral e do desenvolvimento de 

metástases 19. Além disso, o aumento da expressão da enzima Mgat5 em 

células epiteliais resultou na perda da inibição por contato, no aumento da 

motilidade celular, na transformação morfológica em cultura, na formação de 

tumores em camundongos atímicos e no aumento da formação de 

metástases 20,21. O aumento da expressão da enzima Mgat5 resultou no 

aumento de ramificações do tipo β1,6 na subunidade β1 das integrinas α5β1 

de células tumorais, o que diminuiu a habilidade das integrinas de formar 

agregados na superfície das células. Como conseqüência as células 

tumorais se tornaram mais capazes de migrar através da matriz extracelular 

e de invadir as membranas basais 22.  
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Levando-se em consideração a importância da alteração da 

glicosilação durante a progressão tumoral, é natural se pensar no 

desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas que tenham como alvo 

o bloqueio desse processo. Como mostrado na Tabela I, vários glicanos são 

possíveis alvos de abordagens terapêuticas. Alguns aspectos devem ser 

levados em consideração na escolha da abordagem. Primeiro, alguns 

glicanos podem agir em diferentes etapas da progressão tumoral, portanto, 

dependendo do glicano escolhido, este pode ter amplos efeitos. Segundo, 

dependendo da fase da progressão, uma determinada estratégia pode afetar 

várias interações dependentes deste glicano. Por exemplo, ao alterar a 

interação de selectinas, a adesão de plaquetas, linfócitos e células 

endoteliais seriam afetadas. Terceiro, algumas estratégias terapêuticas 

podem afetar mais de um tipo de interação carboidrato-proteína. Como 

exemplo, temos a heparina, que ao bloquear a interação selectina-Slex, 

também bloqueia a invasão e angiogênese por inibir heparanases e a 

interação entre fatores de crescimento e seus receptores. Finalmente, deve-

se levar em consideração os potenciais efeitos sinérgicos da inibição da 

glicosilação em combinação com as terapias convencionais de rádio- e 

quimioterapia ou terapias anti-angiogênicas 10. 

Várias abordagens terapêuticas estão em fase de teste clínico, entre 

elas, o uso da swainsonina, um inibidor competitivo do processo de N-

glicosilação que ocorre no complexo de Golgi e que bloqueia parcialmente a 

ação da enzima Mgat5 23,24. Porém, a desvantagem desse tipo de inibidor é 
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que ele afeta toda a biossíntese de N-glicanos, levando a inúmeros efeitos 

colaterais.  

Talvez, a escolha de qualquer terapia futura contra o câncer 

baseada no uso de glicanos, deveria ser guiada por testes sorológicos para 

glicanos considerados marcadores tumorais bem como por ensaios 

imunoistoquímicos.  

A lectina vegetal L-PHA tem alta afinidade por estruturas com 

ramificações em configuração β1-6 GlcNAc 25. Existem alguns trabalhos 

mostrando evidências da correlação entre a expressão de moléculas L-PHA 

positivas e a aquisição de um fenótipo mais metastático 18,26, no entanto, não 

existe consenso em relação ao significado clínico do L-PHA no diagnóstico e 

prognóstico de tumores.  

 

 MIGRAÇÃO CELULAR 

A migração celular desempenha papel fundamental em vários 

processos biológicos, entre eles a embriogênese, inflamação e reparo, 

angiogênese e em processos fisiopatológicos como em infecções e na 

disseminação de tumores (metástases).  

 Para que as células tumorais consigam formar metástases, elas 

devem ter a capacidade de invadir e migrar pelos tecidos adjacentes. Por 

isso, o bloqueio da capacidade migratória e invasiva das células tumorais 

representaria uma interesante perspectiva terapêutica. Porém, o processo 

metastático é complexo, pois envolve várias vias de sinalização que 

permitem que as células tumorais proliferem, remodelem o microambiente, 
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invadam e migrem pelos novos tecidos.  

 À medida que as células tumorais vão acumulando alterações 

genéticas e/ou epigenéticas e se tornam metastáticas, elas apresentam 

alteração na afinidade e avidez pela matriz extracelular. A alteração 

fenotípica é iniciada por mudanças na expressão das integrinas, secreção de 

proteases que remodelam a matriz extracelular e na deposição de novas 

moléculas de matriz. Conseqüentemente, tem-se a ativação de cascatas de 

sinalização que regulam a expressão gênica, a organização do 

citoesqueleto, a adesão e sobrevivência celular. Como resultado, as células 

tumorais se tornam mais invasivas, migratórias e capazes de sobreviver em 

microambientes diferentes. 

 A migração celular é um processo coordenado que envolve rápidas 

mudanças na dinâmica dos filamentos de actina juntamente com a formação 

e desmontagem de sítios de adesão celular 27. Uma complexa relação entre 

o citoesqueleto de actina e os sítios de adesão celular leva a geração de 

protrusões na membrana e de forças de tração 28.  

 Estímulos externos que controlam a migração celular são 

transduzidos em sinais bioquímicos intracelulares através da interação entre 

as integrinas e as proteínas da matriz extracelular; por fatores de 

crescimento (fatores motogênicos) que se ligam aos seus receptores 

cognatos presentes na superfície celular ou por estímulos mecânicos que 

promovem deformação do citoesqueleto de actina.  

 O processo de migração é acompanhado da polarização da célula 

migratória, que tem como conseqüência, a extensão da membrana, que 
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forma estruturas chamadas lamelipódios e filopódios na frente de migração 

da célula. Nesse momento, pouca ou nenhuma adesão (interação célula-

matriz) ou tração é necessária. Em seguida, as integrinas se ligam aos 

componentes da matriz formando clusters e se associam aos filamentos de 

actina do citoesqueleto. A reorganização dos filamentos de actina em fibras 

de estresse, por sua vez, estimula ainda mais a formação de clusters, 

aumentado, dessa maneira, a ligação das integrinas a matriz, num sistema 

de retroalimentação positiva. Como resultado, tem-se a formação dos 

complexos focais, que aplicam sobre a célula a força propulsiva para que 

ocorra a migração celular 29. 

 A extensão do lamelipódio está associado à polimerização da actina, 

a qual pode se ligar a diferentes proteínas do citoesqueleto, podendo formar 

dessa maneira redes variadas de proteínas. 

 A motilidade celular requer ciclos de polimerização e 

despolimerização da actina. Evidências mostraram que a actina se 

movimenta continuamente em direção ao corpo celular numa velocidade de 

1 µm/min, sugerindo que ela é continuamente polimerizada na ponta do 

lamelipódio e despolimerizada perto da base da protrusão 29,30.  

 Apesar do envolvimento dos complexos focais na ancoragem das 

células ao substrato ser bastante conhecido, pouco se sabe a respeito das 

forças contráteis que são transmitidas através dessas estruturas para 

direcionar o movimento. Resultados sugerem que complexos focais 

nascentes na frente de migração da célula exerçam forças transientes que 

são capazes de mover a célula para frente, enquanto placas de adesão 
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maduras sirvam primariamente para ancorar as células ao substrato, 

transmitindo a tensão necessária para a movimentação celular 31.   

 Para que as células migrem, também são necessários mecanismos 

que liberem os complexos focais do pólo posterior da célula, anteriormente 

formados na frente de migração e que reciclem os componentes dos 

complexos focais para o pólo anterior da célula. Um dos modelos propostos 

postula que o rompimento das interações entre o citoesqueleto e as 

integrinas em pontos específicos em resposta às forças contráteis, seria a 

causa do enfraquecimento e liberação dos complexos focais no pólo 

posterior da célula. Alterações de componentes do citoesqueleto como 

fosforilação e desfosforilação também influenciariam esse processo 31,32.  

 À medida que as células se movimentam, os componentes do 

citoesqueleto que fazem parte dos complexos focais formados no pólo 

anterior vão se acumulando no pólo posterior da célula. Resultados 

mostraram que no caso dos fibroblastos, as integrinas liberadas dispersam 

na superfície celular 33. Uma outra possibilidade é que as integrinas sejam 

rapidamente internalizadas a partir da superfície celular. Dessa maneira, tem 

sido proposto que as integrinas e talvez outros componentes dos complexos 

focais sejam endocitados no pólo posterior da célula e reciclados para frente 

de migração. Este seria um mecanismo para que essas proteínas pudessem 

ser recrutadas para a formação de novos complexos focais. Suportando este 

modelo, foi mostrado que as integrinas de neutrófilos em migração estão 

colocalizadas com um marcador do compartimento de reciclagem endocítico 

34. 
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 A dinâmica das proteínas do citoesqueleto em fibroblastos é 

regulada pelas proteínas Rho da família Ras. A atividade das proteínas Rho 

é regulada pelas integrinas, fatores de crescimento e citocinas. A ativação 

de RhoA, Rac1 e Cdc42 leva à formação das fibras de estresse, das 

ondulações de membrana/lamelipódios (ruffles) e dos filopódios, 

respectivamente. Além disso, a ativação dessas proteínas também promove 

a formação dos complexos focais. Uma vez ativado, Rac ativa a fosfolípide-

quinase, que converte o fosfotidilinositol-4-fosfato (PIP) em fosfotidilinositol-

4,5-bifosfato (PIP2). PIP2, então, induz a desproteção dos filamentos de 

actina, levando ao aumento da polimerização da actina e conseqüentemente 

da migração celular 35,36,37. 
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FIGURA MIGRAÇÃO CELULAR (FIGURA 2) 
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FIGURA 2. Modelo de migração celular em 3D. Passo 1: protusão do lamelipódio. Os 
filamentos de actina em elongação se ligam a proteínas adaptadoras como o complexo ARP2/3 
e WASP, responsáveis pela nucleação da actina, e iniciam a formação do lamelipódio. PI3K e 
PI45K geram os fosfoinositóis de membrana (PIPs) que regulam a atividade das GTPases Rac, 
Cdc 42 e Rho, que por sua vez regulam a formação do lamelipódio, filopódio e fibras de 
estresse, respectivamente. Passo 2: Interação célula-matriz e formação dos complexos focais. 
As integrinas se ligam a proteínas da matriz, formam clusters e recrutam proteínas adaptadoras 
e de sinalização, como FAK, talina, paxilina e α-actinina, induzindo a fosforilação e 
desfosforilação desses componentes (sinalização outside-in). A formação dos complexos focais 
é induzida direta e indiretamente por várias vias de sinalização como PI3K, PKC e Rho GTPases 
(sinalização inside-out). Passo 3: Recrutamento de proteases e proteólise focalizada. Próximo a 
superfície celular, proteases clivam componentes da matriz, como colágenos, fibronectina e 
laminina, bem como, pró-MMPs que se tornam ativas. Passo 4: Contração celular pela 
actomiosina. A ativação da miosina II é regulada pelo balanço entre a fosforilação da MLC pela 
MLCk e sua desfosforilação pela MLCPase. A miosina II ativada se liga aos filamentos de actina 
(então chamados actomiosina)  e gera a contração da actomiosina. Passo 5: Desadesão da 
parte posterior da célula.  Os complexos focais se desmontam por vários mecanismos: quebra 
dos filamentos de actina, promovendo o seu turnover; clivagem de componentes dos complexos 
como talina e as porções citoplasmáticas das integrinas pela protease citoplasmática calpaína e 
clivagem proteolítica dos receptores de adesão. Em seguida, as integrinas se soltam da matriz e 
podem ser internalizadas pela via endocítica para reciclagem ou depositadas na matriz. 

 

COMPLEXOS FOCAIS 

Adesões com a matriz extracelular são formadas por todos os tipos 

de células aderentes, o que difere é a sua morfologia, o seu tamanho e a 

sua distribuição subcelular. Muitas dessas adesões tem 2 características 

comuns: elas são mediadas por integrinas e interagem com o citoesqueleto 

de actina. Os ligantes extracelulares que ancoram essas adesões incluem 

fibronectina, laminina, vitronectina e vários tipos de colágeno. 

 Já foram identificadas mais de 50 proteínas localizadas nas adesões 

celulares 38. As adesões fibrilares são estruturas centrais que contém α5β1 

integrina, tensina e acotpaxina 36. Os complexos focais são adesões 

pequenas (1 µm) induzidas pela ativação de Rac na periferia celular 39. São 

as estruturas localizadas no lamelipódio, não detectável em alguns tipos 

celulares, que estão associadas com a migração celular 40,41. Sob tensão, os 

complexos focais podem amadurecer e se tornar estruturas maiores e mais 
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organizadas, como as placas de adesão focal 42-44. As placas de adesão 

focal são estruturas relativamente estáveis que tendem a inibir a migração 

celular. A formação das placas de adesão é estimulada por Rho e parece 

estar envolvida na geração da força contrátil que está associada a processos 

não relacionados com a migração, como a formação e remodelamento das 

matrizes extracelulares.  

Em células estacionárias, os complexos focais se movem em relação 

ao substrato e a borda da célula, mantendo constante a sua área e forma. Já 

nas células migratórias, os complexos focais apresentam pouco ou nenhum 

movimento. Durante a migração dos fibroblastos, os complexos focais são 

formados no pólo anterior da célula, permanecem fixos ao substrato 

enquanto as células migram sobre eles e finalmente são liberados na parte 

posterior da célula 36. Como os complexos focais provêm sítios de adesão 

para as células migrarem, o movimento dos complexos focais nas células 

estacionárias pode prevenir a geração da tração necessária para o processo 

de migração. 

As proteínas presentes nos complexos focais podem ser divididas de 

acordo com as suas funções: proteínas do citoesqueleto, como tensina, 

vinculina, paxilina, α-actinina e talina; tirosino-quinases, como Src, FAK 

(focal adhesion kinase), PYK2; serino/treonino -quinases, como PKC, ILK e 

PAK; tirosino-fosfatases, como SHP-2 e LAR PTP e outras enzimas como PI 

3-quinase e calpaína II. Algumas dessas proteínas podem diretamente se 

ligar aos filamentos de actina, como vinculina, tensina, α-actinina e VASP e 
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outras à cauda citoplasmática das integrinas, como tensina, talina, ILK e α-

actinina 42.  
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FIGURA 3. Arquitetura molecular dos complexos focais. As integrinas se conectam ao 
citoesqueleto da célula em sítios de adesão chamados complexos focais. Os complexos focais são 
estruturas dinâmicas compostos de proteínas estruturais e regulatórias que transduzem sinais 
externos para a célula (sinalização outside-in) e também podem regular a afinidade e avidez das 
integrinas (sinalização inside-out). As proteínas paxilina e talina recrutam FAK e vinculina para os 
complexos focais. Em seguida, α-actinina é fosforilada por FAK, se liga a vinculina, organizando os 
feixes de actomiosina.

Traduzido de Schlaepfer, D. et al. Nature Cancer Reviews. 6:56-68 (2005)
 

A interação entre as integrinas e a matriz extracelular, a ligação de 

fatores de crescimento aos seus receptores e a estimulação com 

neuropeptídios como bombesina ou vasopressina e o componente do soro, o 
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ácido lisofosfatídico (LPA), podem iniciar o recrutamento das proteínas do 

citoesqueleto e a montagem dos complexos focais. O mecanismo exato pelo 

qual a interação receptor-ligante induz o recrutamento e organização dessas 

proteínas não é totalmente conhecido. 

Evidências experimentais mostram que na formação dos complexos 

focais tem-se o recrutamento individual ou de classe de componentes de 

adesão ao redor de um centro de nucleação ao invés do recrutamento de 

complexos já formados e estabilizados. Beads de poliestireno recobertos 

com ligantes de integrinas ou anticorpos ativados têm sido usados para 

mostrar que a agregação das integrinas em clusters induz o recrutamento de 

FAK e de tensina 45. A ativação de FAK é dependente da adesão celular 

mediada pelas integrinas. Apesar de FAK e das integrinas estarem 

colocalizadas nos complexos focais, existem evidências de que FAK não se 

ligue diretamente à porção citoplasmática das integrinas. A interação seria 

de maneira indireta através da associação de FAK com proteínas 

associadas a integrina, como paxilina e talina 46,47. A ativação de FAK se 

inicia com a autofosforilação do resíduo de tirosina 397, o que promove a 

ligação da proteína Src e sua ativação conformacional, o que resulta na 

ativação do complexo FAK-Src 46,48. Além de promover a máxima ativação 

de FAK, o recrutamento de Src para o complexo de sinalização FAK-Src 

facilita a fosforilação de várias proteínas associadas a FAK, como paxilina e 

p130Cas 49,50. A sinalização downstream a p130Cas resulta no aumento da 

atividade de Rac e na formação dos ruffles de membrana e do lamelipódio, o 

que promove o aumento da motilidade celular 51,52. Paxilina e p130Cas 
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podem recrutar outras moléculas para os complexos focais e regular a 

organização do citoesqueleto de actina. Fibroblastos nulizigotos para o gene 

da paxilina e de p130Cas apresentam defeitos na formação do citoesqueleto 

cortical, espraimento e  migração celular 53,54. Quando os complexos 

começam a se estabilizar, a α-actinina é recrutada e começa a se colocalizar 

com a paxilina em pequenos pontos do lamelipódio recém-formado. Estes 

pequenos pontos contendo α-actinina se expandem e formam extensões 

parecidas com fibras de estresse que se estendem pelo corpo da célula. A 

presença da α-actinina serve para estabilizar a paxilina, uma vez que esta 

não recicla mais para a base do lamelipódio e coincide com o movimento 

centrípeto dos complexos focais 55. 

Como dito anteriormente, os complexos focais são formados nos 

lamelipódios e a dinâmica de recrutamento das proteínas para a sua 

montagem é responsável pela geração e manutenção das forças de 

propulsão e tração necessárias para o processo migratório. Complexos 

focais recém-formados exercem sobre as células intensa força propulsiva e 

são responsáveis pela migração celular. À medida que mais proteínas são 

recrutadas para a formação dessas placas de adesão e estas amadurecem, 

a tração necessária para a migração vai diminuindo. Dessa maneira, os 

complexos focais passam a ancorar as células à matriz extracelular e estas 

se tornam menos migratórias 31. Por isso, a migração depende de um 

processo de liberação das células de sua matriz que é promovido pela  

desmontagem dos complexos focais.   
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O processo de desmontagem dos complexos focais é observado tanto 

no pólo posterior da célula, onde promove a retração e conseqüente 

translocação do corpo celular, quanto na frente de migração, onde é 

acompanhado da formação de novas adesões. A diminuição da interação 

entre as integrinas e a matriz extracelular é pelo menos em parte estimulado 

por forças contráteis 40. Sob essas condições, as integrinas se mantêm 

associadas ao substrato, enquanto os componentes do citoesqueleto, que 

estão sob tensão, deslizam pelo corpo celular e eventualmente se 

dispersam.  

Na frente de migração ocorre o turnover dos complexos focais, ou 

seja, ciclos de formação e desmontagem desses complexos. Existem 

evidências mostrando que a composição molecular dos complexos focais 

determina, pelo menos em parte, se estes vão ser reciclados ou vão 

amadurecer. Complexos localizados no lamelipódio contendo paxilina se 

desmontam e formam novos complexos focais na frente de migração. 

Porém, se houver α-actinina nessas adesões, elas não se desmontam, mas 

sim se estabilizam e amadurecem 55. 

A família Rho de GTPases é uma reguladora chave da dinâmica de 

montagem e desmontagem dos complexos focais. Em células migratórias, 

Rac é necessário para a formação de novas adesões no lamelipódio, 

enquanto Rho é responsável pelo amadurecimento de complexos já 

existentes 56. Rac pode regular o turnover dos complexos focais diretamente 

através da ativação de seus efetores, ou indiretamente por antagonizar Rho. 

Existem evidências do envolvimento de PAK (p21 activated kinase), efetor 
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de Rac, na dinâmica de desmontagem dos complexos focais. PAK é 

recrutado para os complexos focais por Rac e Cdc 42 ativados o que sugere 

a sua participação no turnover dessas estruturas. O aumento da expressão 

de PAK induz alterações na organização do citoesqueleto, diminuindo a 

formação das fibras de estresse e do lamelipódio. Além disso, PAK aumenta 

a formação de novas adesões na frente de migração 57-60.  

Estudos com animais nulizigotos mostraram o envolvimento de várias 

proteínas na dinâmica de formação e desmontagem dos complexos focais. 

Apesar do recrutamento de FAK para os complexos focais estar associada 

ao aumento da sua fosforilação, a formação dos complexos focais em 

fibroblastos FAK -/- é normal 61, indicando que FAK não é essencial para a 

formação desses complexos. No entanto, essas células apresentam redução 

do espraiamento, da capacidade migratória e aumento no número e  

tamanho das adesões localizadas na periferia. A expressão de FAK normal 

ou de formas mutantes de FAK em células FAK -/- mostrou que a 

autofosforilação de FAK no resíduo de tirosina 397, a sua atividade de 

quinase e a primeira região que se liga a proteínas contendo domínios SH3 

são importantes para a migração dessas células 62,63. Esses resultados 

sugerem o envolvimento de FAK no turnover dos complexos focais.  

Existem outros trabalhos mostrando que as alterações nos complexos 

focais e nos filamentos de actina podem envolver a regulação da atividade 

da α-actinina, uma proteína que promove a ligação cruzada dos filamentos 

de actina e tem papel importante na manutenção da ligação entre os 

complexos focais e as fibras de estresse 27. FAK fosforila o resíduo de 
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tirosina 12 da α-actinina, o que causa a redução da ligação desta aos 

filamentos de actina 64. A α-actinina não é fosforilada em células FAK-/-, 

consequentemente não ocorre a diminuição da interação entre os filamentos 

de actina e a desmontagem dos complexos focais. 

Para que ocorra o turnover dos complexos focais e, dessa maneira, 

se formem novos complexos e se iniciem subseqüentes rodadas de 

fosforilação em novas adesões, FAK deve ser desfosforilado. Existem 

evidências mostrando o envolvimento da tirosino-fosfatase SHP-2 na 

regulação da fosforilação de FAK e na migração de fibroblastos. Células 

SHP-2 −/− apresentam diminuição do espraimento e da migração celular em 

fibronectina e maior número de adesões focais 65,66. O nível de fosforilação 

de FAK nessas células está aumentado, resultando na constante interação 

entre o domínio SH2 de Src e FAK, o que não ocorre em células normais 

após a desadesão. Esta interrupção na regulação da fosforilação de FAK e 

na sua interação com Src poderia ser a causa dos defeitos de migração 

observados nas células SHP-2 −/−, conferindo a SHP-2 papel no turnover 

dos complexos focais. 

Mais recentemente foi mostrado que os defeitos de migração 

observados nas células SHP-2 −/− são devido ao aumento da fosforilação da 

tirosina 12 da α−actinina, o que reduz a ligação cruzada entre as fibras de 

estresse e previne a maturação dos complexos focais 67. 

Conseqüentemente, células SHP-2 −/− apresentam elevados níveis de 

turnover dos complexos focais, enquanto células FAK −/− apresentam 

redução do turnover {1515}.  
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Análises da freqüência de formação e desmontagem dos complexos 

focais na protrusão de células em migração confirmaram o envolvimento de 

FAK e Src e mostraram a importância de outras proteínas como p130CAS, 

paxilina, ERK e MLCK na desmontagem dos complexos focais 68.  

 

GALECTINAS 

 As galectinas, inicialmente denominadas lectinas do tipo-S, 

representam um grupo de proteínas da família das lectinas definidas por 

duas propriedades: afinidade por β-galactosídeos e homologia primária no 

seu domínio de reconhecimento de carboidratos (CRD) 69. Elas estão 

amplamente distribuídas pelo reino animal, sendo encontrada desde 

poríferos até vertebrados. A maior parte das galectinas é solúvel e requer 

condições redutoras para manter sua atividade na ausência de ligantes. 

Atualmente pelo menos quinze galectinas já foram identificadas numa 

variedade de tecidos de mamíferos 70-74 (Tabela II). 

A primeira lectina do tipo-S foi descrita em 1975 no órgão elétrico da 

enguia elétrica. Esta foi nomeada eletrolectina e possuía atividade de 

hemaglutinação inibível por β-galactosídeos. Em 1976 foi encontrada nos 

extratos de coração e pulmão de bezerro, a primeira galectina de mamíferos, 

hoje denominada galectina-1. Esta foi isolada por cromatografia de afinidade 

em assialofetuína-Sepharose® e sua massa molecular aparente era de 

aproximadamente 15 KDa. Baseada na sua natureza solúvel, homologia na 

estrutura primária do CRD e necessidade de condições redutoras para 

manter sua atividade, em 1988 essas proteínas foram nomeadas de lectinas 
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do tipo-S, alusão à necessidade da presença de sulfidrilas reduzidas (-SH) 

para sua função. Porém, com estudos de mutagênese direta, verificou-se 

que a presença de grupos sulfidrila livres não era essencial para a interação 

com os β-galactosídeos. Dessa maneira, as lectinas do tipo-S passaram a 

ser denominadas galectinas 75. 

De acordo com a sua arquitetura, as galectinas foram classificadas 

em 3 tipos: proto, quimera e tandem. As galectinas do tipo proto incluem as 

galectinas 1, 2, 5, 7, 10, 11, 13, 14 e 15. Estas apresentam 1 CRD em sua 

estrutura terciária. Alguns membros desta subfamília podem formar 

homodímeros. Nas galectinas do tipo quimera o domínio CRD está ligado ao 

domínio N-terminal que possui seqüências de tirosina, prolina e glicina que 

se repetem de 8 a 12 vezes com comprimento de nove resíduos de 

aminoácidos. O único membro dessa família é a galectina-3, que ao 

contrário da galectina-1, não necessita de condições redutoras para manter 

a sua atividade. O terceiro grupo é composto pelas galectinas 4, 6, 8, 9 e 12 

constituídas por 2 CRDs diferentes localizados em sua estrutura terciária 76. 
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Tipo Estrutura Galectina

2 CRD

1 CRD

Interações célula-
célula e célula-

matriz

Formação de 
uma lattice

Transdução de sinal
Oligossacarídeos contendo

galactose

Dímeros de galectinas com 1 CRD

Galectina-3 (oligômeros)

Galectinas com 2 CRDs

Tipo Estrutura Galectina

2 CRD

1 CRD

Interações célula-
célula e célula-

matriz

Formação de 
uma lattice

Transdução de sinal
Oligossacarídeos contendo

galactose

Dímeros de galectinas com 1 CRD

Galectina-3 (oligômeros)

Galectinas com 2 CRDs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. A família das galectinas. a. As galectinas são proteínas da família das lectinas 
caracterizadas por conter um domínio de reconhecimento de carboidratos (CRD) conservado e 
ter afinidade por β-galactosídeos. 15 galectinas já foram identificadas, as quais podem ser 
subdivididas em 3 grupos: aquelas que contém 1 CRD (galectinas 1, 2, 5, 7, 10, 11, 13, 14 e 15); 
aquelas que contém dois CRDs distintos em tandem (galectinas 4, 6, 8, 9 e 12) e a galectina-3 
que é o único representante do tipo quimera e pode formar oligômeros. b. A galectina-3 forma 
oligômeros quando interage com os seus ligantes podendo ativar vias de sinalização. As 
galectinas podem causar a agregação de glicoconjugados multivalentes na superfície celular, 
levando a formação de redes. Elas podem também fazer uma ponte entre as células ou entre as 
células e a matriz extracelular (ECM).

 

 

Traduzido de Rabinovich G. e Liu, F-T. Nature Cancer Reviews. 
5:29-41 (2005)
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Tabela II. Distribuição tecidual e algumas características estruturais das galectinas de 
mamíferos. Adaptado de GABIUS, H. Eur. J. Biochem. 243:543-576 (1997) 12.  
 

NOME DISTRIBUIÇÃO CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS 

Galectina-1 

(galaptina, L-14) 

Muitos tipos celulares Homodímero, 1 CRD/subunidade (12-16 
KDa), protótipo 

Galectina-2 Intestino delgado, clone de 
hepatoma humano 

Homodímero, 1 CRD/subunidade (43% de 
identidade com a galectina-1, 14 KDa), 

protótipo 

Galectina-3 (εBP, 
CBP-35, Mac-2, L-

29, L-34) 

Muitos tipos celulares Monômero com 1 CRD, repetições ricas 
em prolina, tirosina e glicina na porção N-

terminal (29-37 KDa), tipo quimérico 

Galectina-4 Cólon, intestino delgado, 
estômago, epitélio oral, esôfago 

Monômero com 2 CRDs parcialmente 
homólogos, mas distintos, unidos por uma 

região linker (36 KDa), tipo tandem 

Galectina-5 Eritrócitos Monômero com 1 CRD, (17 KDa), 
protótipo, 85% de identidade com o 
domínio C-terminal da galectina-9 

Galectina-6 Intestino delgado, cólon 2 CRDs (33 KDa), tipo tandem, 85% de 
identidade com a galectina-4 

Galectina-7 Queratinócitos 1 CRD (12,7 KDa), protótipo, marcador de 
estratificação do epitélio 

Galectina-8 Vários tecidos (rim, timo, 
pulmão, fígado) 

Homólogo as galectinas 4 e 6, possui 2 
CRDs unidos com um peptídio linker (34 

KDa), tipo tandem 

Galectina-9 Timo, rim, linfoma de Hodgkin Possui 85% de identidade com o domínio 
C-terminal da galectina-5 (35 KDa) 

Galectina-10 
(Proteína cristal de 
Charcot-Leyden) 

Principal constituinte auto-
cristalizável de eosinófilos e 

basófilos 

dímero e atividade lisofosfolipase (17 
KDa) 

GRIFIN Cristalino (murino) 1 CRD, dímero (ainda não foi identificada 
atividade de lectina) 

Galectina-12 Vários tecidos 2 Domínios homólogos ao CRD 

Galectina-13 Placenta e tecidos fetais Homodímero 

Galectina-14 Eosinófilos Homólogo a galectina-9; galectina do tipo 
protótipo 

Galectina-15 Células epiteliais do endométrio 1 CRD (14 kDa); protótipo 
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GALECTINA-3 

A galectina-3 é uma proteína com cerca de 30 KDa e é composta por 

três domínios estruturais distintos: o domínio amino terminal composto de 12 

aminoácidos, uma seqüência colágeno-símile rica em glicina, tirosina e 

prolina, a qual serve como substrato para metaloproteinases e o domínio 

carboxi-terminal, estrutura globular onde está localizado o CRD 71.  

A galectina-3 foi primeiramente descrita em 1982 como um 

componente da superfície de macrófagos murinos (Mac-2), reconhecida por 

um anticorpo monoclonal, em células estimuladas com tioglicolato. Estudos 

de clonagem e sequenciamento subseqüentes mostraram a presença de 

homólogos de Mac-2 em outras células inflamatórias de roedores e 

humanas. Além disso, esta molécula era idêntica ou similar as proteínas que 

se ligam a β-galactosídeos com massa molecular de 30-35 KDa, entre elas a 

proteína ligadora de IgE em basófilos, a proteína CBP 35 de fibroblastos 3T3 

murinos, a proteína CBP 30 encontrada nas células BHK 77-79. 

A galectina-3 é codificada por um gene de cópia única no genoma 

humano (designado LGALS3) composto por seis exons e cinco introns e tem 

aproximadamente 17 Kb. O promotor do gene da galectina-3, não contém 

TATAbox, assim como o promotor do gene murino. No entanto, existem 

múltiplos domínios Gcbox, potencialmente reconhecidos pelos fatores de 

transcrição Sp1 80. Existem evidëncias mostrando que a expressão do gene 

da galectina-3 humano e murino são regulados por mecanismos 

epigenéticos. Foi observado que a metilação está envolvida na regulação da 

expressão do gene da galectina-3 em alguns tumores da pituitária, em 
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linhagens de carcinoma humano de mama, de tireóide 81 e em linhagens de 

melanoma murino (Teixeira e col., em preparação).  

Além disso, a expressão de galectina-3 pode ser controlada de várias 

maneiras. A infecção e transformação com vírus de sarcoma murino Kirsten 

79, com vírus linfotrópico T humano tipo 1 (HTLV-1) 82 ou com vírus da 

imunodeficiência humana tipo 1 (HIV) 83 aumentam significantemente a 

expressão de galectina-3. A atividade do promotor de galectina-3 é 

aumentada quando fibroblastos são transfectados com o oncogene Ras 84 

ou após o tratamento com PMA 84, mas é diminuída após a transfecção com 

o gene supressor de tumor p53 selvagem 84. Mais recentemente, se verificou 

que a expressão de galectina-3 em macrófagos estimulados com PMA é 

inibida por inibidores da proteína quinase C e de MEK1. Nesse trabalho é 

sugerido o envolvimento da via de sinalização de Ras/MEKK1/MKK1 e da 

p38 MAPK no aumento da expressão de galectina-3 induzida por PMA 85.  

A galectina-3 é isolada como um monômero, mas se polimeriza 

formando agregados quando se liga a superfícies contendo glicoconjugados. 

O seu domínio N-terminal é importante para que isso ocorra, já que a sua 

deleção causou diminuição da razão de associação da galectina-3 e perda 

da sua atividade de hemaglutinação 86. Mais recentemente foi demonstrado 

que a galectina-3 pode se agregar através do seu domínio carboxi-terminal 

87. Assim, a galectina-3 pode ligar-se a pelo menos dois ligantes diferentes, 

formando uma ponte molecular entre esses dois ligantes. Como todas as 

outras galectinas, a galectina-3 é definida como uma proteína que se liga a 

β−galactosídeos. A adição de um resíduo de glicose a galactose para formar 
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lactose (Lac) aumenta a sua afinidade pela galectina-3 consideravelmente 

88. A troca de um grupo hidroxil na Lac por um grupo mais hidrofóbico como 

a acetamida para formar N-acetilactosamina (LacNAc) aumenta a afinidade 

pela galectina-3 mais de 6 vezes, enquanto que a adição de um grupo 

hidrofílico como um resíduo de Gal ao grupo 3-hidroxil da LacNAc aumenta a 

afinidade pela galectina-3 em mais de 23 vezes em comparação a Lac 

(Tabela III). Substituições mais interessantes (ligantes 8-11, Tabela III) foram 

feitas introduzindo-se grupos hidrofóbicos na posição 3 do resíduo de Gal na 

LacNAc, aumentando a afinidade pela galectina-3 em até 50 vezes em 

comparação a LacNAc 88. 

Tabela III. Afinidade de galectina-3 por glicoconjugados. Traduzido de Lukyanov, P. 
Glycoconjugate Journal 19, 527-535,2004 88. 

 

Nº Ligantes  Afinidade relativa 

1 Lac  1.0 
2 LacNAc  6.6 
3 2’-aFuc-Lac  3.0 
4 3-aGal-LacNAc  23.3 
5 3,6 LacNAc2-Lac  29.1 
6 3-aGalNAc-(2-aFuc)-Gal  16.7 
7 3’-aGalNac-(2’-aFuc)-Lac  17.3 
8 3’-Nac-LacNAc                              11.6 
9 3’NBzl-LacNAc                              97.6 

10 3’-NSuc-LacNAc                             105.0 
11 3’-N(4-MeO-F4-Bzl)-LacNAc                             311.0 

 

A galectina-3 pode ser encontrada tanto no meio intracelular (núcleo e 

citoplasma) quanto no meio extracelular. Extracelularmente, a galectina-3 
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interage com glicoconjugados presentes na superfície celular bem como com 

proteínas da matriz extracelular (ECM). A galectina-3 possui grande 

afinidade pela laminina, interagindo com os resíduos de polilactosaminas 

presentes na glicoproteína 89. Na superfície celular, a galectina-3 interage 

com inúmeros ligantes que estão sumarizados na Tabela IV. Nessas 

interações, a galectina-3 pode ser encontrada tanto na forma monomérica, 

bem como formando oligômeros, quando está em altas concentrações e se 

liga a glicoconjugados multivalentes 69,90. Dessa maneira, a galectina-3 pode 

formar complexos quando se liga a glicoconjugados multivalentes, assim 

como as treliças formadas por anticorpos e antígenos multivalentes 91, 

podendo promover a ligação cruzada entre glicoconjugados da superfície 

celular e desencadear a ativação de várias vias de sinalização. 

Conseqüentemente, a galectina-3 pode modular vários processos biológicos, 

entre eles: progressão no ciclo celular, apoptose, adesão e migração.  

Intracelularmente, a galectina-3 é transportada entre o núcleo e o 

citoplasma, sendo importante em processos como o splicing de RNA, 

regulação da proliferação e da apoptose 92-94 

Outras atividades da galectina-3 parecem envolver interações 

carboidrato-independentes, já que a galectina-3 interage com proteínas 

intracelulares como β-catenina 95, sinexina 96 e K-RAS 97. 

 
Tabela IV. Ligantes de galectina-3. Traduzido de Lukyanov, P. Glycoconjugate Journal 19, 
527-535,2004 88. 
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Ligantes Funções associadas 
Laminina Modulação da adesão célula-matriz 

Colágeno IV Modulação da adesão célula-matriz 
Fibronectina, vitronectina Modulação da adesão célula-matriz 

Hensina Diferenciação terminal de células epiteliais 
Elastina Adesão celular a elastina 

Mac-2BP (gp 90) Adesão célula-célula e célula-matriz 
Cubilina Adesão e endocitose 
MP 20 Adesão célula-matriz 

Mucinas Adesão célula-célula e célula-matriz 
Antígeno carcino-
embrionário (CEA) 

Adesão célula-célula e célula-matriz 

Produtos terminais da 
glicosilação avançada 

(AGE) 

Medeia a endocitose de AGEs 

α1β1 integrinas Adesão célula-célula e célula-matriz 

αMβ1 (antígeno Mac-1 em 
macrófagos humanos) 

Adesão célula-célula e célula-matriz 

CD66a/CD66b (neutrófilos 
humanos) 

Induz a ativação da NADH oxidase  
adesão das células a ECM 

CD98 (células jurkat) Induz o recrutamento do Ca2+ extracelular 
e modula a adesão célula-célula e célula-

matriz 
CD4+/CD8+ (linfócitos T) Inibe a apoptose e modula a adesão 

célula-célula e célula-matriz 
FcgRII (células leucêmicas 

de eosinófilos humanos) 
Diminuição da expressão do gene de IL-5 

NCA-160 (neutrófilos 
humanos) 

Induz o burs” oxidativo em neutrófilos 

NCAM Adesão célula-célula e célula-matriz 
IgE (células leucêmicas de 

basófilos humanos) 
Desencadeia a degranulação e a 

liberação de serotonina 
Lamp-1, Lamp-2 (células 

tumorais) 
Adesão célula-célula e célula-matriz 

LPS Adesão de patógenos a matriz e células 
do hospedeiro 

β-catenina Regulação da sinalização Wnt-β-catenina 
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A galectina-3 é encontrada em fibroblastos, macrófagos ativados, 

basófilos e mastócitos 78,98-100, em algumas células epiteliais (por exemplo, 

em rim e intestino) 101,102 e em alguns neurônios sensoriais 103.  

A galectina-3 pode ser fosforilada nos resíduos de serina localizados 

nas posições 6 e 12 da porção N-terminal. Os resíduos ácidos localizados 

em ambos os lados do resíduo de Ser6  tornam a molécula de galectina-3 

em um ótimo substrato para a enzima caseína quinase I e II 104. A função 

precisa da fosforilação da galectina-3 e o seu papel na determinação da 

interação da galectina-3 com seus ligantes não foram ainda esclarecidos. 

Existem evidências mostrando que a fosforilação do resíduo de Ser6 diminui 

em até 85% a ligação da galectina-3 a laminina-1 e à mucina do câncer de 

cólon. Quando a proteína é desfosforilada pela enzima fosfatase tipo I, ela 

tem a interação com seus ligantes restaurada 105. Há evidências que 

sugerem um possível papel das fosfatases na modulação das interações 

célula-célula e célula-matriz 106. 

A galectina-3 é sintetizada pelos ribossomos livres no citoplasma e o 

mecanismo pelo qual ela é direcionada para diferentes compartimentos 

celulares ou é secretada para o meio extracelular não é conhecido, já que 

esta não possui peptídeo sinal. Análises de pulso e caça, revelaram que a 

secreção de galectina-3 pelas MDCK II (células epiteliais de rim de cachorro) 

é feita de maneira polarizada e que não é inibida pela brefeldina A ou pela 

monensina, drogas que inibem o transporte através do complexo retículo-

golgi, indicando que a galectina-3 não é secretada pelo mecanismo clássico 

107.  
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Existem evidências de que a porção N-terminal da galectina-3 esteja 

envolvida no seu endereçamento e que essa atividade não seja dependente 

da fosforilação do resíduo de Ser6 pela caseína quinase I. A deleção da 

porção N-terminal resultou em alteração na compartimentalização e na 

função da galectina-3. Nas células que expressam a proteína truncada, sem 

o domínio amino-terminal, a galectina-3 está localizada preferencialmente no 

citoplasma, não sendo encontrada no núcleo, na superfície celular ou sendo 

secretada. Ainda, a galectina-3 mutada também perde a sua capacidade de 

se ligar a asialofetuína, já que não foi possível purificá-la numa coluna de 

afinidade. Isso sugere que a proteína truncada foi dobrada incorretamente, 

não expondo, dessa maneira, seu domínio de reconhecimento de 

carboidratos, localizado na porção carboxi-terminal 86,87. 

Sabe-se que apesar da secreção de galectina-3 ser normal pelas 

células em meio com soro, ela é dramaticamente reduzida quando este é 

retirado do meio. A fetuína, uma glicoproteína sérica abundante no soro 

fetal, quando adicionada ao meio privado de soro em concentrações 

similares àquela suplementada com 10% de SFB é capaz de estimular a 

secreção de galectina-3 de células de carcinoma de mama 108.  

  A expressão de galectina-3 é modulada durante a diferenciação 

celular e durante o desenvolvimento dos órgãos e tecidos, e está alterada 

em algumas condições fisiopatológicas como a inflamação e a progressão 

tumoral.  

 A galectina-3 se liga a IgE e desencadeia a ativação de basófilos e 

mastócitos, o que sugere seu papel na reação alérgica 99,100. Evidências 
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mais recentes mostraram que a galectina-3 inibe especificamente a 

transcrição de IL-5, mas não de IL-4, em eosinófilos humanos 109. Esta 

observação sugere que a galectina-3 possa ser importante na resposta 

imune do tipo Th-2.  

 Galectina-3 induz a ativação de várias células inflamatórias e age 

como uma molécula pró-inflamatória. Existem evidências de que a galectina-

3 ative a NADPH oxidase e estimule a produção de ânion superóxido em 

neutrófilos 110,111. A galectina-3 também pode funcionar como uma 

quimiocina, atraindo monócitos e macrófagos 112. De acordo com esses 

resultados in vitro, estão dados que mostram que animais nulizigotos para o 

gene da galectina-3 exibiram significante redução da resposta inflamatória 

em modelos de inflamação peritonial 113,114 e do trato respiratório 115. No 

modelo de inflamação peritonial também se observou níveis reduzidos da 

atividade de NFkB, um fator de transcrição ativado durante a inflamação, em 

animais nulizigotos para o gene da galectina-3. 

GALECTINA-3 NA PROGRESSÃO TUMORAL 

No processo de transformação celular, a expressão de galectina-3 

encontra-se alterada em alguns sistemas, sendo um eficiente marcador para 

alguns tumores humanos 116-118. Em alguns casos, pode-se observar uma 

relação direta entre o aumento nos níveis de expressão da galectina-3 e a 

aquisição de um fenótipo mais agressivo. Nessas situações, o aumento da 

expressão de galectina-3 poderia estar modulando vários eventos que 

ocorrem durante o processo de transformação maligna, entre eles: aumento 

da proliferação celular, resistência ao anoikis (processo de apoptose 
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induzido quando as células perdem a interação com a sua matriz 

extracelular – morte por desalojamento: an, sem; oikis, casa) e a apoptose 

induzida por drogas quimioterápicas, aumento da motilidade celular e da 

invasão de células através da matriz extracelular e angiogênese. No entanto, 

em alguns casos, observa-se diminuição da expressão de galectina-3. É 

importante notar que a mudança na localização subcelular da galectina-3 

(por exemplo, do núcleo para o citoplasma) também acompanha a 

transformação de uma célula normal 119,120.  

A concentração sérica de galectina-3 foi determinada em pacientes 

com vários tipos de câncer. Comparando-se os níveis de galectina-3 no soro 

de indivíduos saudáveis, observou-se aumento significativo em pacientes 

com câncer de mama, pulmão, ovário, câncer gastrointestinal, melanoma e 

linfoma não Hodgkin. Além disso, a concentração de galectina-3 no soro de 

pacientes que apresentavam metástase era bem maior que em pacientes 

onde o tumor era localizado 121. Contudo, neste estudo não se determinou 

qual ou quais tipos celulares foram responsáveis pelas variações no nível 

sérico de galectina-3. 

Células de carcinoma de mama humano que não expressam 

galectina-3, não são tumorigênicas e são pouco metastáticas ou 

metastáticas somente em camundongos atímicos. Quando essas células 

passam a expressar galectina-3, elas adquirem a capacidade de crescer 

independentemente de ancoragem e se tornam tumorigênicas. Da mesma 

maneira, outra linhagem de células de carcinoma de mama (MDA-MB-435) 

quando têm a expressão de galectina-3 inibida, apresenta reversão do 
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fenótipo transformado. Entretanto, os níveis de expressão de galectina-3 em 

carcinomas de mama humano são inversamente correlacionados com o 

aumento da agressividade desses tumores 122,123,123. 

Células de carcinoma papilar de tireóide também perdem as 

características de uma célula transformada em cultura após a inibição da 

expressão de galectina-3 124. Inversamente, a transfecção de galectina-3 em 

células de tiróide normal induz o fenótipo transformado 125. In vivo também 

observa-se o aumento da expressão de galectina-3 em carcinomas de 

tireóide em comparação com as células do tecido normal e de tumores 

benignos 126. 

O mecanismo envolvido na transformação maligna induzida pela 

galectina-3 não é totalmente conhecido, mas existem evidências da 

interação entre o oncogene Ras e a galectina-3 127. Tumores humanos 

freqüentemente possuem mutações no oncogene Ras, que o tornam 

constitutivamente ativo, e as proteínas mais comumente afetadas são 

HRAS, KRAS e NRAS. As proteínas Ras contribuem em vários aspectos do 

fenótipo maligno e sua atividade requer a sua translocação e ancoragem na 

membrana plasmática. Evidências experimentais mostraram que a galectina-

3 se liga preferencialmente à proteína KRAS e promove a ativação de RAF1 

e de PI3K, contribuindo para a ativação de cascatas de sinalização e a 

regulação da expressão de alguns genes 127. Esses dados sugerem o 

envolvimento de galectina-3 na ancoragem de RAS a membrana plasmática 

e na transformação mediada por RAS. 
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De fato, algumas funções de galectina-3, são pelo menos em parte, 

resultado da ativação de KRAS, já que o aumento da proliferação celular, do 

crescimento independente de ancoragem e da atividade anti-apoptótica de 

galectina-3 envolve a via de sinalização KRAS/MEK 128.  

A atividade anti-apoptótica de galectina-3 também pode desempenhar 

papel fundamental na sua contribuição para a aquisição do fenótipo 

transformado. Células tumorais que expressam galectina-3 são mais 

resistentes a apoptose induzida por vários estímulos, entre eles: óxido nítrico 

129, genisteína 92, e drogas quimioterápicas 130 

A atividade anti-apoptótica de galectina-3 não é totalmente conhecida, 

mas existem dados mostrando que após um estímulo apoptótico, a 

galectina-3 é translocada do citoplasma ou do núcleo para a mitocôndria 96. 

Na mitocôndria, a galectina-3 inibe a liberação de citocromo c e bloqueia 

alterações do potencial de membrana mitocondrial, prevenindo, dessa 

maneira, a apoptose 131. Também foi mostrado que a atividade anti-

apoptótica da galectina-3 é regulada pela fosforilação dos resíduos de Ser6 

132 pela caseína quinase I. Além disso, a fosforilação é necessária para a 

exportação da galectina-3 do núcleo após estímulo apoptótico 130. 

Apesar de a galectina-3 não pertencer à família do oncogene anti-

apoptóptico BCL-2, ela contém os mesmos quatro aminoácidos do motif 

(NWGR) conservado no domínio BH1 desta família 133. Foi mostrado que a 

substituição do resíduo de Gly 182 pelo de Ala no motif NWGR aboliu a 

atividade anti-apoptótica da galectina-3, demonstrando que este motif é 

essencial para a atividade anti-apoptótica da galectina-3, como o é para 
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proteínas da família de BCL-2. BCL-2 pode se ligar a galectina-3, e esta 

interação é inibida por lactose. No entanto, não se sabe se existe interação 

direta entre as 2 proteínas e sua associação intracelular não foi estabelecida 

134. 

Vários trabalhos mostram o envolvimento de galectina-3 no controle 

da proliferação de células tumorais. A inibição da expressão de galectina-3 

em células de carcinoma de mama e em células de carcinoma de tireóide 

resultou no crescimento mais lento dessas células in vivo 124,135. No entanto, 

quando a linhagem de carcinoma de próstata LNCaP passou a expressar 

galectina-3, esta passou a crescer mais devagar do que as células controle 

tanto in vitro quanto in vivo 136. Recentemente, o efeito aparentemente 

contraditório de galectina-3 na proliferação de células tumorais foi 

esclarecido. Observou-se que quando a galectina-3 está localizada no 

citossol das células LNCaP, estas apresentam aumento da capacidade de 

crescimento independente de ancoragem in vitro e aumento do crescimento 

tumoral in vivo, enquanto aquelas que expressam a proteína no núcleo 

crescem mais devagar 137. Esses resultados indicam que o efeito da 

galectina-3 no crescimento das células tumorais depende da localização 

subcelular da proteína.  

Também existem evidências do envolvimento de galectina-3 no 

controle do ciclo celular. A galectina-3 diminui a expressão das ciclinas E e 

A, enquanto aumenta a expressão dos inibidores p21 e p27 em células de 

carcinoma de mama 138. Mais recentemente, foi demonstrado que a 
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galectina-3 ativa o promotor de ciclina D1 devido a sua interação com β-

catenina 95,139.  

Devido a sua capacidade de formar dímeros e/ou oligômeros, a 

galectina-3 pode formar uma ponte entre as células tumorais (adesão 

homotípica) ou entre as células tumorais e o endotélio (adesão heterotípica). 

De fato, foi mostrada a participação de galectina-3 na adesão homotípica de 

células tumorais de mama e de próstata, indicado pela presença de clusters 

de galectina-3 nos sítios de adesão célula-célula 140. Além disso, células de 

carcinoma de mama altamente metastáticas expressam altos níveis de 

galectina-3 e possuem maior capacidade de se ligar a camadas de células 

endoteliais in vitro comparado com a sua contraparte normal. O 

envolvimento de galectina-3 nesse processo foi confirmado pela sua inibição 

após o tratamento das células com lactulosyl-L-leucina, antagonista sintético 

do antígeno T, que se liga a galectina-3 por mimetizá-lo 141. 

A participação de galectina-3 na migração e invasão celular tem sido 

confirmada por vários autores. Células K7M2 e K12 são linhagens derivadas 

de osteosarcoma murino e apresentam potencial metastático diferente. 

Análises de microarray mostraram que as células K7M2, que são mais 

metastáticas, expressam mais galectina-3 que as células K12, que são 

menos metastáticas 142. No entanto, não se sabe se existe associação entre 

a expressão de galectina-3 e a maior capacidade metastática dessas 

células. A adição de galectina-3 exógena a células de carcinoma de mama 

aumentou a sua capacidade migratória em matrigel 143, enquanto que o 

aumento da expressão de galectina-3 em células de carcinoma de pulmão 



 40

aumentou a sua motilidade celular e invasão in vitro 144. Por outro lado, a 

adição de galectina-3 exógena diminui a migração de linhagens de 

carcinoma de cólon humano 145 e a inibição da expressão de galectina-3 em 

linhagens de glioblastomas aumentou o seu potencial migratório em 

laminina-1 146. As razões desses resultados contraditórios não estão 

esclarecidas, mas poderia ser devido aos diferentes receptores 

reconhecidos pela galectina-3 na superfície das células tumorais, os quais 

estariam desencadeando diferentes vias de sinalização e 

conseqüentemente, levando aos diferentes efeitos observados. 

Finalmente, existem evidências do envolvimento de galectina-3 na 

angiogênese. A galectina-3 afeta a quimiotaxia, morfologia e estimula a 

formação dos tubos capilares de células endoteliais in vitro e participa  da 

angiogênese in vivo 147. Resultados similares foram documentados nas 

células de LNCaP que expressam galectina-3 137. 

GALECTINA-3 COMO UMA MOLÉCULA DE DE-ADESÃO 

Nós observamos que a galectina-3 age como um modulador positivo 

do processo de migração de fibroblastos em superfícies de laminina-1 

(Anexo I). A galectina-3 está localizada no lamelipódio das células CCR2 em 

migração e a adição de lactose inibe a migração dessas células em 

laminina-1. Células de sarcoma que expressam galectina-3 são mais 

migratórias em superfície de laminina-1 do que as células dos animais 

nulizigotos para o gene da galectina-3. Porém, os mecanismos pelo quais a 

galectina-3 medeia o processo de migração celular não são conhecidos. 
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Embora haja dúvidas quanto à dinâmica de de-adesão, ou ainda, se 

ela é ativa ou passiva, um crescente número de proteínas tem sido 

funcionalmente identificado como moléculas de de-adesão. As integrinas são 

as efetoras dos processos de adesão e migração, no entanto, existem 

inúmeras moléculas participando desses eventos como agentes 

modulatórios, entre elas as galectinas 148. 

Foi mostrado que a galectina-3 inibe a interação entre os timócitos e 

as células epiteliais do timo, acelerando a liberação dos timócitos, dessa 

maneira, agindo como uma molécula de-adesiva 149. Ao agir como uma 

molécula de-adesiva, a galectina-3 poderia estar modulando no nosso 

sistema, a interação entre as integrinas e laminina-1 e mediando o ciclo de 

adesão/de-adesão/adesão observado no processo de migração.  

Baseado nesses dados, o objetivo do nosso trabalho é avaliar o 

mecanismo de ação da galectina-3 no processo de migração de fibroblastos 

transformados em laminina-1.  
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2 - OBJETIVO GERAL 
 

Avaliação do mecanismo de ação de galectina-3 no aumento da 

capacidade migratória de células mesenquimais derivadas de sarcomas dos 

animais nulizigotos para o gene da galectina-3. E identificação do(s) 

ligante(s) de galectina-3 localizado(s) na superfície celular envolvido(s) no 

processo de migração celular. 

 

3 - DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

1- Geração da galectina-3 recombinante; 

2- Geração de uma galectina-3 híbrida, a qual foi conjugada a fosfatase 

alcalina. A galectina-3 foi utilizada para detectar a presença e distribuição 

dos ligantes de galectina-3 através de ensaios imunoenzimáticos como 

overlay e imunoistoquímica; 

3- Análise da estabilidade dos complexos focais das células mesenquimais 

na presença de galectina-3 exógena; 

4- Análise da redistribuição do citoesqueleto das células mesenquimais na 

presença de galectina-3 exógena; 

5- Análise do comportamento de proteínas presentes nos complexos focais 

como tirosino-quinases, entre elas, FAK e tirosino-fosfatases como 

SHP2; 
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4 -MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
4.1 - GERAÇÃO DE GALECTINA-3 RECOMBINANTE 

A galectina-3 recombinante (rgal-3) foi uma ferramenta muito 

importante na realização deste trabalho, como será descrito a seguir. A 

geração da rgal-3 compreendeu várias etapas: expressão da proteína a 

partir do plasmídeo pKK233-2-gal3 transformado na bactéria JM-107, 

purificação numa coluna de afinidade com beads de lactosyl-Sepharose®, 

diálise contra PBS e concentração no filtro AMICON. Após a confirmação da 

presença da rgal-3 por western blot, a atividade de ligação da proteína foi 

avaliada em ensaio de ELISA.  

4.1.1 – EXPRESSÃO DA GALECTINA-3 RECOMBINANTE 

Em nosso laboratório estavam disponíveis dois vetores de expressão 

contendo o gene da galectina-3 humana: os vetores pQE60-gal 3 (Quiagen), 

transformado na bactéria XL1blue e o pKK233-2 (Amersham Pharmacia 

biotech, Buckinghamshire, Inglaterra) transformado na bactéria JM107, 

ambos gentilmente cedidos pelo Dr. Fu-Tong Liu (Universidade da Califórnia 

– Davis, Davis, CA). Os dois sistemas foram testados como descrito a seguir 

para avaliar qual possuía maior rendimento. Após alguns testes, o vetor 

pKK233-2 apresentou maior rendimento (maior concentração de 

proteína/mL) e foi escolhido para ser usado na geração da rgal-3. 

Uma colônia da bactéria JM107 foi inoculada em 4 mL de meio LB 

líquido (Triptona 1%, Extrato de Levedura 0,5% e NaCl 0,5%)  acrescido de 

ampicilina (100 µg/mL) (GIBCO BRL, Grand Island NY) e colocado em 
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agitador orbital por 16 h a 37ºC para expansão da colônia. Em seguida, a 

cultura saturada foi diluída 1:50 em meio 2YT líquido (Triptona 1,6%, Extrato 

de Levedura 0,5%e NaCl 0,5%) e expandida por aproximadamente 3 h, até 

alcançar a A600 = 0,8  (fase log de crescimento), quando foi adicionado o 

IPTG (isopropil-tio-β-D-galactosídeo) (Pharmacia) 500 µM para indução da 

transcrição do gene da galectina-3. A cultura foi então centrifugada a 1500 

xg por 30 min a 4ºC e os pellets congelados.  

No dia seguinte, os pellets foram ressuspendidos em 20 mL de PBS 

(tampão fosfato salina) acrescido dos inibidores de protease 

fenilmetilsulfonilfluoreto (PMSF) 1 mM; aprotinina 2µg/mL e leupeptina 1 mM 

e as bactérias foram lisadas no French Cell Press (SIM AMINCO- Spectronic 

Instruments) a 1500 psi. Em seguida, o lisado foi centrifugado a 5000 xg por 

10 min e o sobrenadante recolhido para ser purificado na coluna de 

afinidade. 

4.1.2 – PURIFICAÇÃO DA rGAL-3 EM COLUNA DE AFINIDADE 

Sabe-se que a galectina-3 tem afinidade por β-galactosídeos 71, por 

esta razão foi utilizada uma coluna de afinidade com beads de lactosyl-

Sepharose® (Sigma, St. Louis, Minessota) para purificá-la. O sobrenadante 

recolhido a partir do extrato bacteriano foi transferido e passado pela coluna 

de lactosyl-Sepharose® por 3 vezes. Em seguida, os beads  foram lavados 

com 10 mL de TEN (Tris 1M, EDTA 5mM, NaCl 150 mM) 2 vezes e com 10 

mL de PBS 2 vezes para retirar o material que se ligou inespecificamente. A 

galectina-3 então foi eluída da coluna com 10 mL de uma solução de 



 47

Lactose 250 mM (D-Gal-β1→4-D-Glc) (Sigma, St. Louis, Minessota)  em 

PBS e guardada a 4ºC para posterior diálise. Ao final da purificação, os 

beads foram lavados com PBS e TEN e estocados em PBS-azida 0,1% a 

4ºC. Todo o procedimento foi realizado a 4ºC. 

4.1.3 – DIÁLISE DO MATERIAL PURIFICADO 

A diálise convencional separa pequenas moléculas das grandes 

moléculas por permitir somente a difusão das pequenas moléculas através 

da membrana com permeabilidade seletiva. A membrana de diálise (Sigma, 

St. Louis, Minessota) utilizada possuía 12 KDa de cut off, ou seja, moléculas 

com massa molecular menor que 12 KDa difundiram através dos poros da 

membrana, enquanto moléculas com massa molecular acima de 12 KDa 

foram retidas. Como a galectina-3 possuí aproximadamente 35 KDa de 

massa molecular 71 esta foi retida, enquanto a lactose difundiu através da 

membrana. O material purificado foi dialisado contra 2,0 L de PBS 3 vezes, 

por 4 h cada. Ao mesmo tempo em que ocorreu o movimento do soluto 

(lactose) através da membrana, também ocorreu o movimento do solvente 

(PBS) na direção oposta, resultando em uma amostra diluída. Por esta 

razão, a amostra contendo a proteína rgal-3 foi concentrada em seguida. 

4.1.4- CONCENTRAÇÃO DA GALECTINA-3 RECOMBINANTE 

 

 O aparato utilizado para concentrar a rgal-3 foi o filtro de 

centrifugação Amicon Ultra-15 (Millipore, Carrigtwahill) com cut off de 10 

KDa. Este aparato é constituído por um tubo de centrífuga e um filtro (onde 
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fica retida a amostra concentrada). Como a membrana do aparato possui 

glicerol e este interfere com os reagentes do kit de dosagem protéica, a 

membrana foi pré-lavada 1 vez com PBS, 1 vez com NaOH 0,1 N e em 

seguida novamente lavada 3 vezes com PBS. A seguir, 10 mL da amostra 

foi colocada no filtro e centrifugada a 4000 xg por 15 min a 4ºC num rotor 

móvel. Ao final da concentração a amostra retida no filtro foi retirada 

cuidadosamente com uma pipeta e estocada a –20ºC para ter sua 

concentração protéica determinada. 

4.1.5 - DOSAGEM PROTÉICA 

A concentração protéica das amostras eluídas foi determinada com 

o kit DC Protein Assay da Bio-rad (Hercules, CA) que é baseado no método 

de Folin 150. O ensaio é baseado na reação de uma proteína com uma 

solução de tartarato de cobre seguida da redução do reagente de Folin pela 

proteína tratada com o cobre em meio alcalino. O desenvolvimento da cor é 

devido aos aminoácidos tirosina e triptofano e em menor extensão pela 

cisteína e histidina. 

 A proteína reduz o reagente de Folin pela perda de 1, 2 ou 3 átomos 

de oxigênio.Numa placa de 96 poços, são colocados 4 µl de cada amostra a 

ter sua concentração protéica determinada, 20 µl da solução de tartarato de 

cobre e 160 µl do reagente de Folin. A placa é homogeneizada 

vagarosamente para evitar a formação de bolhas e após 15 min sua 

absorbância a 655 nm é determinada e comparada às obtidas em curva 

padrão de BSA (0-1,44µg). 
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4.1.6 - WESTERN BLOTTING 

As amostras eluídas foram separadas por eletroforese em gel de 

poliacrilamida segundo o protocolo de LaemmLi em condições redutoras a 

4ºC 151 e sob uma voltagem constante de 100 V. O gel de corrida foi 

preparado com Tris 0,375 M pH 8,8, SDS 0,1%, acrilamida 12,5%, persulfato 

de amônio (APS) 0,03% e N,N,N,N tetra metiletilenodiamina (TEMED, 

Sigma); e o gel de empilhamento, com Tris 0,125 M pH 6,8, SDS 0,1%, 

acrilamida 4%, APS 0,045%, e TEMED. Os extratos protéicos foram diluídos 

em tampão de amostra redutor (Tris-HCl 240 mM pH 6,8, SDS 0,8%, β-

mercaptoetanol 200 mM, glicerol 40% e azul de bromofenol 0,02% ). A 

eletroforese foi feita em tampão Tris 25 mM, glicina 0,19 M pH 8,3, SDS 

0,1% à temperatura ambiente e sob uma voltagem constante de 100 V. 

Em seguida, os extratos protéicos separados no gel de poliacrilamida-

SDS foram corados com solução de Coomassie Blue ou eletroforeticamente 

transferidos para membrana de PVDF (Hydrophobic polyvinylidene 

difluoride, Amersham, Buckinghamshire, Inglaterra). A transferência foi feita 

em tampão Tris 25mM, glicina 192 mM, metanol 20% por duas h a 150 V a 

4ºC. 

Para bloquear os sítios inespecíficos, a membrana foi incubada em 

leite desnatado Molico (Nestlè) 5% em PBS por 1 h a temperatura ambiente. 

Depois de lavada 3 vezes com PBS por 10 min, a membrana foi incubada 

por 16 h a 4°C com o anticorpo monoclonal anti-galectina-3 M3/38 (ATCC), 

novamente lavada com leite Molico em PBS 3 vezes por 10 min e incubada 

com o anticorpo secundário anti-IgG de rato conjugado a peroxidase (HRP – 
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horseradish peroxidase conjugate) (0,5µg/mL) (KPL – Kirkegaard &Perry 

Laboratories, Maryland, USA) diluído em leite Molico/PBS, por 1 h a 

temperatura ambiente. A membrana foi revelada com 7,5 mL de uma 

solução de Tris-HCL 0,05% pH 7, 8, NaCl 150mM, 10 µl de H2O2 e  3.75 mg 

de DAB (3,3-Tetrahidrocloro Diaminobenzidina – Sigma, St. Louis, MO). A 

reação foi interrompida pela imersão da membrana em água destilada após 

o aparecimento das bandas.  

4.2- CONSTRUÇÃO E GERAÇÃO DA GALECTINA-3 CONJUGADA A 

FOSFATASE ALCALINA 

Com o objetivo de criar uma ferramenta útil no na identificação dos 

ligantes de galectina-3 e no diagnóstico e prognóstico de tumores, foi 

construída uma proteína quimérica, a galectina-3 conjugada a fosfatase 

alcalina (Gal-3/FA). Além disso, a Gal-3/FA foi utilizada como sonda em 

ensaios de overlay. A construção e geração da Gal-3/FA foram feitas em 

colaboração com a Dra. Ana Maria Moura da Silva e com o Dr. Diego Butera 

do Departamento de Imunopatologia do Instituto Butantan.  

O vetor de fusão utilizado foi o pLIP6-GN 152 que permite a expressão 

periplasmática de proteínas exógenas em fusão com uma variante de 

fosfatase alcalina de E. coli (APv). Esta versão da APv apresenta 2 

mutações nos resíduos 153 e 330 que lhe conferem aumento de 10 vezes 

na atividade catalítica. Este vetor está sobre o controle transcricional do 

promotor sintético tac, sendo induzido por IPTG, e do repressor lacIq. O vetor 

pLIP6-GN tem 6448 pb e apresenta uma única opção de clonagem nos sítios 

SfiI e NotI localizados entre os códons +6 e +7 do gene da fosfatase alcalina, 
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onde é inserido o gene de interesse. A clonagem nesta região permite a 

restituição do gene PhoA, o qual se encontra fora de fase de leitura no 

pLIP6-GN selvagem. Isso possibilita a triagem de colônias azuis positivas 

em placas de L-Agar contendo o substrato cromógeno da fosfatase alcalina 

BCIP (bromo-cloro-indolylfosfato). Os plasmídeos também possuem o gene 

da β-lactamase, conferindo resistência a ampicilina e permitindo o 

crescimento seletivo de E. coli. A Figura 5 mostra o mapa de restrição do 

vetor pLIP6-GN com os sítios de clonagem indicados pelas setas e a Figura 

6 mostra a estratégia de clonagem, mostrando a restituição da fase de 

leitura do gene PhoA. 
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Na representação da estratégia de clonagem podemos observar que 

antes 

  

FIGURA 5. Mapa de restrição do vetor pLIP-6-GN com os sítios de clonagem para SfiI e NotI, 
onde foi inserido o gene da galectina-3 (indicado pelas setas) 

da clonagem o gene PhoA da fosfatase alcalina está fora da fase de 

leitura originando uma proteína truncada de 37 resíduos. Após a clonagem 

de 3n pares de bases (em vermelho) o gene PhoA  restabelece sua fase de 

leitura dando origem a fosfatase alcalina de E. coli (amarelo). Em azul estão 

representados os sítios de restrição para SfiI e NotI. 
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4.2.1- CONSTRUÇÃO DOS INICIADORES 

itos a seguir para clonar o 

gene de interesse entre os códons +6 e +7 do gene da fosfatase alcalina, 

onde estão os sítios de restrição para as enzimas SfiI e Not I (New England 

Biolabs, Beverly, MA): 

 

  

 DE POLIMERASE EM CADEIA (PCR) 

 

Foram construídos os iniciadores descr

 

 

2.2- REAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO EM CADEIA (PCR) 

 

4.2.2 - REAÇÃO

Bases de apoio Sítio de restrição nucleotídeos galectina-3

Primer senso: attagGGCCCAGCCGGCCgcagacaatttttcg

Primer antisenso: gGCGGCCGCgaga tatcatggtatatga

Bases de apoio Sítio de restrição nucleotídeos galectina-3

Primer senso: attagGGCCCAGCCGGCCgcagacaatttttcg

Primer antisenso: gGCGGCCGCgaga tatcatggtatatga

 Gene PhoA antes da clonagem:

Sfi I Not I

acaccagaaatgccGGCCCAGCCGGCCaagatctGCGGCCGCagttctggaaaa.......aacgggtga

R     T      P     E    M    P A      Q       P    A      K     I    C      G       R      S   S    G    K ...........N    G  stop

+1                             +6                            +37

Gene PhoA após a clonagem:

inserto

acaccagaaatgccGGCCCAGCCGGCC GCGGCCGCagttctggaaaaccgg.......ctgaaataa 

R     T P     E    M    P A Q P A   A       A      A    V   L     E     N R ............L    K stop

+1                                 +6                           +7                 +450

A)

cgg

cgg nnn

 X

FIGURA 6. Estratégia de clonagem, mostrando a restituição da fase de leitura do gene PhoA 
após a clonagem do gene da galectina-3
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A reação de polimerase em cadeia (PCR) é um método que permite a 

mplificação in vitro de segmentos de DNA, usando-se dois iniciadores que 

hibride

- A de

e 1 

 ocorreu a 55ºC e durou 1 min; 

  

3. O DNA foi amplificado na presença de 20 pmoles dos 

iniciad

etroforese TBE (Tris 90 mM, ácido bórico 90 

a

m com as fitas opostas. Esta PCR foi realizada para inserir o gene da 

galectina-3 no vetor pLIP6-GN, que contém o gene da fosfatase alcalina. 

 A reação de PCR incluiu um ciclo inicial de denaturação de 94ºC por 

2 min, seguido por 30 ciclos de amplificação constituídos de 3 etapas: 

naturação, onde as fitas de DNA molde se apresentem como fita 

simples e sem estruturas secundárias. Essa etapa ocorreu a 94ºC durant

min; 

-O anelamento, que permite que as sondas hibridem com o molde. Essa 

etapa

-A extensão, onde são sintetizadas as novas fitas de DNA. Essa etapa 

ocorreu a 68ºC e durou 2 min; 

Para finalizar, foi feito mais um ciclo de extensão final a 68ºC durante 

5 min. 

O DNA utilizado foi o plasmídeo pkk322-2 que contém o gene da  

galectina-

ores, 1,25 mM de cada um dos desoxiribonucleotídeos trifosfatos, 1,0 

mM de MgCl2, 1 unidade da enzima Taq polimerase, 20mM de Tris-HCl 

pH8.4, 50mM de KCl (tampão da PCR) (INVITROGEN, Carslbad, CA),  em  

volume final de 20 µl.  

 Em seguida, os produtos obtidos foram analisados em gel de 

agarose 1,5% em tampão de el
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m TA 50 mM, pH 8,0) na presença de brometo de etídeo e o tamanho 

das bandas foi observado. 

 Os produtos da reação de PCR foram purificados com o Kit Concert 

Nucleic Acid Purification S

M, ED

ystem (GIBCO BRL, Gaitherburg, MD). Esse 

istema

4.2.3 – DIGESTÃO COM ENZIMAS DE RESTRIÇÃO 

Após a purificação, o produto da PCR e o vetor pLIP6-GN foram 

uais foram purificadas 

de E. co

s  permite a rápida purificação dos fragmentos de DNA. Este sistema é 

baseado na habilidade do DNA de se ligar à membrana de sílica na 

presença de sais caotrópicos. Após a amplificação do DNA por PCR, os 

fragmentos foram misturados com a solução de ligação à membrana 

(guanidina isoticionato). Após a lavagem do DNA isolado, o DNA foi eluído 

com água. Além disso, o produto da PCR também foi incubado com a 

enzima DpnI (New England Biolabs, Beverly, MA) por 1 h a 37ºC para 

digestão do DNA metilado que corresponde ao plasmídeo.  

digeridos com as enzimas de restrição SfiI e NotI, as q

li e reconhecem seqüências de bases específicas na dupla hélice de 

DNA e clivam ambas as fitas da hélice nesse sítio. Na reação de digestão foi 

usado 5,0 µl de cada enzima por 4 h a 37ºC na presença do tampão 

apropriado. Esta reação de digestão foi realizada para gerar as 

extremidades coesivas que foram ligadas a seguir.  
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4.2.4 - REAÇÃO DE LIGAÇÃO 

A reação de ligação foi realizada na presença de 1 µl da enzima T4 

DNA ligase (5u/µl), 1,5 µl tampão apropriado, 1 µl de ATP 10 mM num 

volume total de 15 µl. por 16 h a 16ºC. O vetor pLIP6-GN e o inserto 

estavam na proporção molar de 1:5.  

4.2.5 – TRANSFORMAÇÃO DA BACTÉRIA 

Transformamos a bactéria Escherichia coli, cepa BL21 com o 

produto da reação de ligação (gene da galectina-3 + pLIP6-GN). A bactéria 

foi estriada em placas de meio LB sólido (Triptona 1%, Extrato de Levedura 

0,5%, NaCl 0,5% e ágar 1,8%) e mantida a 37ºC por 16 h. No dia seguinte, 

colônias isoladas foram inoculadas em meio líquido LB acrescido de 10 mM 

de MgCl2 e 10 mM de MgSO4 e incubadas a 37ºC sob agitação orbital até o 

crescimento atingir uma A600 = 0,8 (aproximadamente 3 h). Foram 

centrifugados 10 mL da cultura por 15 min, a 4000 xg e 4ºC e as bactérias 

foram ressuspendidas em 5mL de tampão de transformação (10 mM Tris 

HCl pH 8,0, 50 mM CaCl2, 10 mM MgSO4, 10 mM MgCl2) e mantidas em 

banho de gelo por 30 min. A seguir centrifugou-se novamente a 4000 xg por 

15 min a 4ºC e ressuspendeu-se em 1 mL de tampão de transformação. 

Foram feitas alíquotas de 100 µl. A cada alíquota foi adicionado em torno de 

1-10 ng de DNA e estas foram incubadas em banho de gelo por 30 min. Em 

seguida os tubos foram colocados a 42ºC por 5 min e imediatamente 

recolocados em banho de gelo por 2 min. Aos tubos foi acrescentado 900 µl 

de meio SOC (2 % de peptona, 0,5 % de Extrato de levedura, 0,5 % NaCl, 
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2,5 % MgCl2, 2 mL de glicose 1 M) e estes foram incubados em estufa a 

37ºC por 1 h. Após 1 h, as alíquotas de células com DNA foram plaqueadas 

(100 µl) em meio sólido LB agar fosfato (3,2 g de K2HPO4), acrescido de 100 

µg/ mL de ampicilina (GIBCO BRL, Grand Istand, NY), 100 mM de IPTG e 

50 µg/mL de substrato para fosfatase alcalina (BCIP). O K2HPO4 foi 

adicionado ao LB Agar para inibir a fosfatase alcalina bacteriana e o IPTG 

para induzir a expressão da galectina-3 conjugada a fosfatase alcalina. 

Como controle fez-se uma estria com as bactérias transformadas com o 

plasmídeo pLIP6-GN em meio LB Agar fosfato e placas sem bactérias com e 

sem ampicilina. As placas foram incubadas em estufa a 370C por 16 h. As 

colônias positivas obtidas apresentavam a coloração azul, resultado da 

clivagem do BCIP e foram preservadas em meio LB acrescido de 10% de 

glicerol e mantidas a –700C.  

4.2.6 – TRIAGEM DAS COLÔNIAS 

Para analisar as colônias positivas, estas foram inoculadas em 10 

mL de meio liquido LB acrescido de 100 µg/mL de ampicilina e incubadas 

em estufa com agitação orbital a 37ºC por 16 h para expansão da colônia. 

Em seguida, os plasmídeos das colônias foram purificados com um kit para 

mini-prep (Eppendorf). O sistema desse kit consiste de 2 processos 

acoplados: primeiramente, ocorre a lise alcalina, onde o DNA plasmidial é 

liberado das células e separado das proteínas, do DNA cromossomal e do 

RNA; em seguida, o DNA plasmidial é ligado a uma matriz numa alta 

concentração de sal. Sob estas condições, o DNA é rapidamente conduzido 

do lisado até a matriz, enquanto pequenas moléculas de RNA permanecem 
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em solução. As partículas da matriz são decantadas por centrifugação e 

lavadas com etanol contendo baixa concentração de sal. O DNA plasmidial é 

eluído da matriz com o tampão de eluição, concentrado por precipitação com 

etanol e ressuspendido em água. Após a obtenção do DNA foi feita uma 

PCR com iniciadores específicos para o vetor pLIP6-GN utilizando o 

programa descrito no item 2.2, os produtos obtidos foram analisados em gel 

de agarose 1,5% em tampão de eletroforese TBE (Tris 90 mM, ácido bórico 

90 mM, EDTA 50 mM, pH 8,0) na presença de brometo de etídeo e o 

tamanho das bandas foi observado. 

4.2.7 – EXPRESSÃO DA PROTEÍNA HÍBRIDA: GAL-3 CONJUGADA A 

FOSFATASE ALCALINA 

A proteína híbrida galectina-3 conjugada a fosfatase alcalina foi 

obtida através de choque osmótico. Este protocolo 153 permite que proteínas 

exportadas para o periplasma sejam extraídas. Uma colônia da bactéria 

BL21 foi inoculada em 4 mL de meio LB líquido, acrescido de ampicilina (100 

µg/mL) e colocado em agitador orbital por 16 h a 37ºC para expansão da 

colônia. Em seguida, a cultura saturada foi diluída 1:50 e expandida por 

aproximadamente 3 h, até alcançar a A600 = 0,8 (fase log de crescimento). 

Após a adição de 200 mM de IPTG a cultura ficou mais 3 h no agitador 

orbital a 37ºC para a expressão da proteína. A cultura foi então centrifugada 

a 5000 xg por 5 min a 4ºC e o sobrenadante descartado. O pellet foi 

ressupendido em 5 mL de solução de sacarose 20% e incubado a 

temperatura ambiente por 10 min. Logo após, a solução foi centrifugada a 

5000 xg por 5 min e o sobrenadante descartado. O pellet foi então 
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ressuspendido em 5 mL de MgCl2 0,05 mM gelado e incubado em gelo por 

10 min sob leve agitação. A solução foi centrifugada a 10.000 xg por 10 min, 

o pellet descartado e o sobrenadante estocado a -20ºC. A Figura 7 

esquematiza a geração de uma proteína híbrida, por exemplo a galectina-3 

conjugada a fosfatase alcalina. Em seguida, algumas alíquotas do 

sobrenadante contendo a Gal-3/FA foram purificadas, dialisadas, 

concentradas e tiveram a sua concentração protéica determinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inserto 

PhoA*

Parada

Colônias PhoA*positivas 
selecionadas (azuis)

Indução com  
IPTG

Transform ação 
em  E.coli

Plaqueam ento em  m eio 
contendo substrato XP

Choque osm ótico

Propagação das colônias 
selecionadas

Coleta do 
extrato 

periplasm ático 

Proteína 
quim érica

Inserto 

PhoA*

Parada

Colônias PhoA*positivas 
selecionadas (azuis)

Indução com  
IPTG

Transform ação 
em  E.coli

Plaqueam ento em  m eio 
contendo substrato XP

Choque osm ótico

Propagação das colônias 
selecionadas

Coleta do 
extrato 

periplasm ático 

Proteína 
quim érica

FIGURA 7. Representação esquemática da geração  de uma proteína fusionada com a 
fosfatase alcalina 
 

4.2.8 – SEQUENCIAMENTO DA GAL-3/FA 

O seqüenciamentos foi feito no Centro de Biotecnologia do Instituto 

Butantan pelo método de terminação de cadeia por dideoxinucleotídeos 154. 
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Os iniciadores utilizados foram os mesmos usados na triagem dos clones. 

As reações de PCR foram feitas em volumes de 20 µL utilizando 500 ng do 

plasmídeo, 3,2 pmol de iniciador, 2 µL de Big Dye 2 (Applied Biosystems) e 

6 µL de tris 200 mM pH9,0 e 5 mM MgCl2). As reações de seqüenciamento 

foram feitas no seqüenciador ABI 3100 da Applied Biosystems, utilizando 

eletroforese capilar. 

4.2.9 – WESTERN BLOTTING 

A proteína Gal-3/FA foi separada por eletroforese em gel de 

poliacrilamida segundo o protocolo de LaemmLi em condições redutoras ou 

não e o gel foi corado com Coomassie blue ou transferido para uma 

membrana de PVDF como descrito acima. 

Para bloquear os sítios inespecíficos, a membrana foi incubada em 

leite desnatado Molico (Nestlè) 5% em PBS por 1 h a temperatura ambiente. 

Depois de lavada 3 vezes com PBS por 10 min, a membrana foi incubada 

por 16 h a 4°C com o anticorpo monoclonal anti-galectina-3 M3/38 (ATCC) 

ou com o anticorpo anti-fosfatase alcalina (Chemicon, Temecula, CA), 

novamente lavada com leite Molico em PBS 3 vezes por 10 min e incubada 

com os anticorpos secundários anti-IgG de rato conjugado a peroxidase (0,5 

µg/mL) (KPL – Kirkegaard &Perry Laboratories, Maryland, USA) ou anti-IgG 

de coelho conjugado a peroxidase (Sigma, St. Louis, Minessota) diluído em 

leite Molico/PBS por 1 h a temperatura ambiente, respectivamente. A 

membrana foi revelada com 7,5 mL de uma solução de Tris-HCL 0,05% pH 

7,8, NaCl 150mM, 10 µl de H2O2 e  3.75 mg de DAB (3,3-Diaminobenzidina 
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– Sigma, St. Louis, MO). A reação foi interrompida pela imersão da 

membrana em água destilada após o aparecimento das bandas.  

 

4.3- ENSAIO DE ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay – ensaio 

de adsorção imunoenzimático) 

Com o objetivo de avaliar a atividade de ligação a carboidratos da 

galectina-3 recombinante (atividade do CRD) e das atividades de ligação a 

carboidratos e enzimática da Gal-3/FA foram realizados ensaios de ELISA. 

Para determinar a atividade da galectina-3 recombinante, placas de 96 

poços (Corning, NY) foram sensibilizadas com 10 µg/mL de laminina-1 

isolada do tumor de camundongo Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) por 1 h a 

temperatura ambiente. Controles foram feitos sensibilizando as placas com 

BSA 1%. Em seguida, as placas foram lavadas com PBS/BSA 1% 3 vezes 

de 10 min cada e incubadas com concentrações crescentes de galectina-3 

recombinante (0; 2,5; 5,0 e 10,0 µg/mL) na ausência ou presença de lactose 

50 mM por 16 h a 4ºC. Após a fixação com paraformaldeído 1% (Sigma, St. 

Louis, MO) por 15 min, as placas foram novamente lavadas 3 vezes com 

PBS/BSA 1% e incubadas com o anticorpo monoclonal anti-galectina-3 

M3/38 por 1 h a temperatura ambiente. Em seguida, as placas foram lavadas 

com PBS/BSA 1% 3 vezes e incubadas com anticorpo anti-rato conjugado a 

peroxidase (0,5 µg/mL) (KPL – Kirkegaard &Perry Laboratories, Maryland, 

USA) por 1 h a temperatura ambiente. Depois que as placas foram lavadas 

com PBS/BSA 1% 3 vezes as placas foram reveladas com 0,4 mg/mL de 

OPD (O-Phenylenediamine) (Sigma, St. Louis, MO) dissolvidos em 1mL de 
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tampão citrato-fosfato 0,05 M, pH 5.0 e 10 µl de H2O2 30% (Fluka). As 

placas foram homogeneizadas vagarosamente para evitar a formação de 

bolhas e após 15 min sua absorbância a 415 nm foi determinada. 

 E para avaliar a atividade de ligação a carboidratos e enzimática da 

Gal-3/FA, as placas de 96 poços (Corning, NY) foram sensibilizadas com 10 

µg/mL de laminina-1 isolada do tumor de camundongo Engelbreth-Holm-

Swarm (EHS) por 1 h a temperatura ambiente. Controles foram feitos 

sensibilizando as placas com BSA 1%. Em seguida, as placas foram lavadas 

com PBS/BSA 1% 3 vezes de 10 min cada e incubadas com concentrações 

crescentes de extrato periplasmático de Gal-3/FA (0; 2,5; 5,0 e 10,0 µg/mL) 

na ausência ou presença de lactose 50 mM por 16 h a 4ºC. Após a fixação 

com paraformaldeído 1% (Sigma, St. Louis, MO) por 15 min, as placas foram 

novamente lavadas 3 vezes com TBS e, em seguida, reveladas com 5 mg 

de p-nitrofenilfosfato dissolvido em 5 mL do tampão di-etanolamina 5x (Bio-

Rad Laboratoris, Hercules, CA). As placas foram homogeneizadas min sua 

absorbância a 492 nm foi determinada vagarosamente para evitar a 

formação de bolhas e após 15  

 

4.4- ENSAIO DE LIGAÇÃO DIRETA 

O ensaio de ligação direta foi feito para avaliar a especificidade fina 

da Gal-3/FA. Diversos glicanos (30 pmL/poço) (Glycan Array versão v2.3, 

NIGMS Consórcio para glicômica funcional) foram adicionados numa placa 

HBC NeutrAvidin Black com 384 poços. A placa foi então lavada com 0,05% 

de Tween 20 em PBS e incubada com 15 µg/mL de Gal-3/FA em tampão de 



 63

lavagem e 1% de PBS. A lectina ligada foi detecta com anticorpos anti-

fosfatase alcalina seguida da incubação com anticorpo secundário 

conjugado a Alexia 488 e analisada através de um fluorímetro.  

 

4.5- CULTURA DE CÉLULAS 

Os fibroblastos NIH-3T3 transfectados com o oncogene EJ-ras 

(células CCR2) e as células Σ12 foram cultivadas em “Dulbecco’s modified 

Eagle medium” (DMEM, GIBCO-BRL, Grand Island, NY) suplementado com 

10% de SFB (SFB, GIBCO BRL, Grand Island, NY) e as células B16F10 

foram cultivadas em RPMI 1640 (GIBCO BRL, Grand Island, NY) 

suplementado com 10% de SFB a 37ºC em atmosfera úmida contendo 5% 

de CO2. Ao atingirem cerca de 90% de confluência, as células foram lavadas 

com o tampão fosfato/salina (PBS) e retiradas da garrafa para repique pela 

adição de uma solução de tripsina 0,2%. Em seguida, a ação proteolítica da 

tripsina foi bloqueada pela adição de meio de cultura suplementado com 

10% de SFB.  

 

4.6- TRATAMENTO DAS CÉLULAS COM INIBIDORES DE N-

GLICOSILAÇÃO 

Após aderidas, as células CCR2 e Σ12 foram tratadas com 1 mM de 

deoximanojirimicina (dMN, Sigma, St. Louis, MO), um inibidor de α-

manosidase I, por 24 h em condições de cultura. Num segundo experimento, 

as células B16F10 e Σ12 foram tratadas com 1 µg/mL de swainsonina (SW), 

um inibidor de α-manosidase II por 48 h em condições de cultura. Após 
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serem lavadas com PBS, as células foram ressuspendidas em 1 mL de 

tampão de lise (Triton X-100 1%, NaCl 150 mM, Tris 50 mM pH7,4), 

contendo os inibidores de proteases EDTA 5 mM, aprotinina 2 µg/mL 

(Sigma, St. Louis, MO) e PMSF 1 mM e transferidas para um tubo Eppendorf 

(Hamburg, Alemanha). O lisado foi submetido à agitação por 15 min a 4°C e 

o extrato solúvel foi isolado do material precipitado insolúvel após 

centrifugação a 13000 xg (Spin I, Incibrás) por 15 min a 4ºC. Os extratos 

foram então mantidos a -20°C até o momento do uso, quando sua 

concentração protéica foi determinada. 

 

4.7- TRATAMENTO COM NEURAMINIDASE 

Animais C57BL/6 foram sacrificados através de deslocamento 

cervical. Após assepsia local, os timos foram retirados e lavados com PBS. 

Foram feitos extratos protéicos dos timócitos com tampão de lise como 

descrito acima. Em seguida, 50 µg de extrato protéico de timócitos foram 

tratados ou não com 100 mU de neuraminidase de Arthrobacter ureafaciens 

(Sigma, St. Louis, MO) em tampão acetato pH 5.0 por 1 h a 37º C. Controles 

foram feitos incubando-se os timócitos apenas com o tampão acetato. Em 

seguida, as amostras foram separadas em gel de poliacrilamida/SDS como 

descrito a seguir.  
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4.8- ENSAIO DE OVERLAY 

O ensaio de overlay é um método adequado para estudar interações 

proteína-carboidrato e conseqüentemente para identificar potenciais ligantes 

de proteínas como as galectinas.  

Para identificar o padrão dos ligantes de galectina-3, os extratos 

protéicos das células CCR2 e Σ12 tratadas ou não com dMN e os extratos 

protéicos da células B16F10 e Σ12 tratadas ou não com SW, e os extratos 

dos timócitos tratados ou não com neuraminidase foram separados em 

eletroforese em gel de poliacrilamida segundo o protocolo de LaemmLi em 

condições redutoras a 4ºC e sob uma voltagem constante de 100 V. Em 

seguida, o gel foi eletroforeticamente transferidos para membrana de PVDF 

(Hydrophobic polyvinylidene difluoride, Amersham, Buckinghamshire, 

Inglaterra) por duas h a 150 V a 4ºC. 

Para bloquear os sítios inespecíficos, as membranas foram incubadas 

em BSA/ PBS 1% por 1 h a temperatura ambiente. Depois de lavada 3 vezes 

com PBS por 10 min, as membranas foram incubadas por 16 h a 4°C com 

10 µg/mL das lectinas GNA (Galanthus nivalis agglutinin) conjugada a 

digoxigenina, PNA (Peanut agglutinin) conjugada a digoxigenina ou com L-

PHA (Phaseolus vulgaris) conjugada a biotina (Roche Diagnostics, 

Mannheim, Germany). Após a lavagem com PBS 3 vezes, as membranas 

foram incubadas com 7,5 µg/mL dos anticorpos anti-digoxigenina conjugado 

a fosfatase alcalina e anti-biotina conjugada a fosfatase alcalina. Em 

seguida, as membranas foram lavadas com TBS (150 mM NaCl, 50 mM Tris-
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HCl, pH7.5) 3 vezes e com o tampão 1 (TBS with 1 mM MgCl2, 1 mM MnCl2 

e 1 mM CaCl2, pH 7.5) uma vez. As membranas foram então reveladas com 

o substrato para fosfatase alcalina NBT/BCIP dissolvido no tampão 1. As 

membranas também foram incubadas com 30 µg/mL de Gal-3/FA por 16 h a 

4ºC, lavadas com TBS e reveladas como descrito acima. As reação foram 

interrompidas pela imersão das membranas em água destilada após o 

aparecimento das bandas.  

 

4.9- IMUNOISTOQUÍMICA: USO DA GALECTINA-3 CONJUGADA A 

FOSFATASE ALCALINA EM TECIDOS 

A reação de imunoistoquímica foi realizada no Instituto Ludwig em 

colaboração com Suely Nonogaki. Foram utilizadas lâminas de tissue-array 

contendo os seguintes tecidos: carcinoma de mama, retinoblastoma, 

melanoma, carcinoma de próstata, carcinóide e tecidos normais de sistema 

nervoso central, de mama, de pele, de pâncreas, de próstata e de retina.  

Também foram analisados os timos e sarcomas induzidos com 

metilcolantreno de animais C57BL/6. Após processamento histológico 

padrão, seguida da recuperação antigênica com tampão citrato pH 6.0 no 

microondas e bloqueio da fosfatase alcalina endógena, as lâminas foram 

incubadas com 16 µg/mL de Gal-3/FA na ausência e presença de 100 mM 

de lactose (Sigma, St. Louis, MO) a 4ºC por 22 h. Também foi feito um 

controle negativo, incubando-se a lâmina com BSA 1%. Após a incubação as 

lâminas foram lavadas 3 vezes com PBS/BSA 1% e reveladas com 3 mg do 

substrato para fosfatase alcalina Fast Red (Dako, Carpinteria, CA) dissolvido 
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em 3 mL de tampão Naftol fosfato em Tris-HCl. Em seguida, foi feita a 

coloração com hematoxilina. Após a lavagem com água, as lâminas foram 

secas e montadas com o meio de montagem Aquatex (Merck, Darmstardt, 

Germany). As lâminas contendo tecidos murinos também foram incubados 

com o anticorpo anti-galectina-3 (M3/38) diluído 16 vezes e com a lectina 

vegetal L-PHA conjugado a biotina a 4ºC por 22 h. Em seguida, foram 

lavados com PBS/BSA 1% e incubados com o anticorpo anti-rato conjugado 

a peroxidase (Vector) e com estreptoavidina conjugada a peroxidase (Dako, 

Carpinteria, CA) todos diluídos em PBS por 1 h a 37ºC. Em seguida as 

lâminas foram lavadas com PBS/BSA 1% e reveladas com 60 mg de DAB 

(3,3 – Diaminobenzidina – Sigma, Steinheim, Germany), 1 mL de H2O2 e 1 

mL de DMSO. A contra coloração foi feita com hematoxilina. Depois que as 

lâminas foram lavadas abundantemente com água para retirada do excesso 

de corante, foi realizado o processo inverso para retirada de toda a água do 

tecido e a montagem das lâminas foi feita com o meio de montagem Entelan 

(Merck, Darmstardt, Germany). 

 

4.10- ENSAIO DE MIGRAÇÃO – WOUND HEALING 

3x104 células Σ12 foram plaqueadas em lamínulas circulares em 

meio DMEM com 10% de SFB e mantidas em condições de cultura. Após 24 

h, as células foram lavadas e foi feito um risco nas lamínulas que retirou as 

camadas de células. Este risco levou a uma descontinuidade da superfície 

coberta por células. As células à margem desta descontinuidade tendem 

então a migrar para os espaços vazios. Assim, depois de feito o risco, as 



 68

células foram incubadas com 10 µg/mL de laminina-1 (Sigma, St. Louis) na 

ausência ou na presença de 20 µg/mL de galectina-3 e também na presença 

de 50 mM de lactose (D-Gal-β1→4-D-Glc) (Sigma, St Louis, MO) em meio 

DMEM sem soro a 37ºC. Ensaios também foram feitos na presença de 1µM 

de wortmanina (Sigma, St. Louis), um inibidor de PI(3) quinase. Controles 

foram feitos incubando-se as células somente com meio DMEM ou com 

DMSO (Sigma, St. Louis). Após 24 h, as células foram lavadas com PBS e 

fixadas com 4% de paraformaldeído em tampão PEM (tampão fosfato 0,1 M 

pH 7,4, contendo 10 mM PIPES, 5 mM EGTA e 2 mM MgCl2)/0,1% Triton-X-

100 por 15 min a temperatura ambiente. Em seguida, as células foram 

bloqueadas com BSA 1% em PBS e seus núcleos corados com 0,1 µg/mL 

de DAPI (4’6-Diamidino-2-fenilindolil di-lactato) (Sigma, St. Louis) por 5 min. 

Após 3 lavagens de 10 min cada com BSA 1% em PBS, as lamínulas foram 

montadas em lâminas com uma solução de glicerol/carbonato (29 mL de 

Carbonato de sódio 0,5 M, 71 mL de Bicarbonato de sódio 0,5 M e 90% de 

glicerol puro) e examinadas ao microscópio de fluorescência Nikon Eclipse 

E600. Imagens de 10 campos de cada lamínula foram digitalizadas com a 

câmera Nikon Digital DXM 1200F. Para quantificar o número de células 

migratórias, imagens dos riscos com tamanho padronizado foram 

selecionadas e o número de células contadas com o programa Eclipse net. 

As análises foram feitas usando o método ANOVA, seguido do teste t de 

Bonferroni para múltiplas comparações, usando-se o software Prism 3.0. 
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4.11 – ISOLAMENTO DOS COMPLEXOS FOCAIS 

5x106 células Σ12 foram plaqueadas em placas de 100 mm em meio 

DMEM com 10% de SFB e mantidas em condições de cultura. Depois de 

aderidas, as células foram lavadas com PBS e incubadas na presença ou 

ausência de 20µg/mL de galectina-3 e na ausência ou presença de 50 mM 

de lactose em meio DMEM sem soro. Após 15 min e 24 h os complexos 

focais dessas células foram isolados segundo o protocolo de Avnur e Geiger 

155 citado por Niederreiter e Gimona 156. As células foram lavadas 2 vezes 

com o tampão C (glicose 5,5 mM, KCl 5,4 mM, NaCl 137 mM, KH2PO4 0,4 

mM, Na2HPO4⋅H2O 0,4 mM, NaHCO3 4 mM, PIPES 3,2 mM, MgCl2⋅6H2O 1,9 

mM, CaCl2⋅2H2O 0,5 mM) pH 6.1 e incubadas com 0,2% de saponina no 

tampão C por 5 min. Em seguida, os corpos celulares foram removidos com 

a adição constante de tampão C com a ajuda de uma seringa. O fluxo de 

tampão C foi mantido constante para retirada de todas as células. As placas 

foram visualizadas ao microscópio óptico para verificar se todas as células 

haviam sido retiradas. Após a remoção dos corpos celulares, foi adicionado 

o tampão de lise (uréia 8 M, Tween 20 1 mM, DTT 100 mM) por 5 min para 

extração dos complexos focais. Em seguida, o extrato foi coletado em 

Eppendorf (Hamburg, Alemanha) e estocado a -20ºC até o momento do uso.  

Os extratos dos complexos focais foram separados em gel de 

poliacrilamida/SDS em condições redutoras e transferidos para membrana 

de PVDF. Para bloquear os sítios inespecíficos a membrana foi incubada em 

leite desnatado Molico (Nestlè) 5% em PBS com 0,1 % Tween 20 

Calbiochem) por 1 h a temperatura ambiente. Depois de lavada 3 vezes por 
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10 min com PBS 0,1%Tween 20, a membrana foi incubada por 16 h a 4°C 

com o anticorpo monoclonal anti-galectina-3 M3/38 (ATCC), com 2 µg do 

anticorpo policlonal de cabra anti-β1 integrina (Santa Cruz Biotechnology, 

INC), com 2 µg do anticorpo policlonal de coelho anti-FAK (Santa Cruz 

Biotechnology, INC), com 2 µg do anticorpo policlonal de coelho anti-SHP-2 

(Santa Cruz Biotechnology, INC) e com o anticorpo monoclonal anti-actina 

(Affinity BioReagents, Golden, CO). Após ser lavada novamente 3 vezes 

com PBS 0,1%Tween 20, a membrana foi incubada por 1 h com os 

anticorpos anti-rato conjugado a peroxidase, anti-cabra conjugado a 

peroxidase e anti-coelho conjugado a peroxidase (Sigma, St. Louis, 

Missouri), respectivamente. Em seguida, a membrana foi lavada com PBS 

0,1%Tween 20 e revelada com o kit para quimioluminescência ECL 

(Amersham Biosciences, Buckinghamshire, UK) segundo as recomendações 

do fabricante ou com 7,5 mL de uma solução de Tris-HCL 0,05% pH 7,8, 

NaCl 150mM, 10 µl de H2O2 e  3.75 mg de DAB (3,3-Diaminobenzidina – 

Sigma, St. Louis, MO). A reação foi interrompida pela imersão da membrana 

em água destilada após o aparecimento das bandas.  

 

4.12- ANÁLISE DA ENDOCITOSE DE β1 INTEGRINA POR CITOMETRIA 

DE FLUXO 

Para estudar a internalização de β1 integrina, células que não 

expressam galectina-3 (linhagens Σ12) foram incubadas com galectina-3 

recombinante nas concentrações de 20 e 40 µg/mL na ausência e na 

presença de 100 mM de lactose (Sigma, St. Louis, MO) por 1 h a 37ºC. Em 
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seguida, as células foram lavadas com PBS/BSA 1% por 2 vezes e 

incubadas com 2,5 µg do anticorpo anti-CD 29 conjugado a isotiocianato de 

fluoresceína (FITC) (Pharmigen, San Diego, CA) a 4ºC por 1 h. Controles 

negativos foram feitos com 1 µg do anticorpo anti-IgG de camundongo 

conjugado a FITC (KPL – Kirkegaard &Perry Laboratories, Maryland, USA). 

Após a lavagem das células com PBS/BSA 1% as células foram analisadas 

em citômetro de fluxo (FacScalibur, Beckton & Dickson, San Jose, CA, 

USA). 

4.13- IMUNOPRECIPITAÇÃO 

Extratos de células CCR2 foram pré-clareados com 10 µg/mL do 

anticorpo de coelho anti-rato (Immunotech, Marseille, France) por 1 h a 4ºC, 

seguido da incubação com a Proteína A acoplada a beads de agarose 

(Gibco BRL, Gaitherburg, MD)em tampão de lise (1% Triton X-100, 150 mM 

NaCl, 50 mM Tris pH7.4, 5 mM EDTA) por 90 min a 4ºC. Em seguida, a 

suspensão foi centrifugada a 10.000xg por 15 seg a 4ºC e o sobrenadante 

coletado e incubado por 16 h a 4ºC com 2 µg do anticorpo policlonal de 

cabra anti-β1 integrina. Em seguida, a suspensão foi incubada com Proteína 

A agarose por 2 h a 4ºC e centrifugada a 10.000xg por 15 seg a 4ºC. Os 

beads foram recolhidos e lavados 3 vezes com o tampão A (50 mM Tris, 500 

mM, pH8.0) e 2 vezes com o tampão B (50 mM Tris, 150 mM Na Cl, pH6.8). 

Aos beads foram adicionados tampão de amostra redutor , os quais foram 

fervidos por 5 min, separados eletroforeticamente em gel de poliacrilamida-

SDS 10%, transferidos para membrana de PVDF e incubados com os 
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anticorpos anti-β1 e com a galectina-3 conjugada a fosfatase alcalina (Gal-

3/FA). 

 

4.14- INTERNALIZAÇÃO DE GALECTINA-3 

4x104 células Σ12 foram plaqueadas em lamínulas circulares em 

meio DMEM com 10% de SFB. Após 24 h, essas células foram lavadas com 

PBS e submetidas ao ensaio do risco como descrito anteriormente. Essas 

células foram incubadas na ausência ou presença de 20 µg/mL de galectina-

3 e na ausência ou presença de 50 mM de lactose por 1 h a 37ºC. Em 

seguida, as células foram lavadas com PBS 2 vezes, fixadas, 

permeabilizadas e bloqueadas como descrito anteriormente e incubadas 

com o anticorpo anti-galectina-3 (M3/38) por 1 h a temperatura ambiente. 

Após 3 lavagens com PBS/BSA 1%, as células foram incubadas com o 

anticorpo anti-rato conjugado a FITC por 1 h a temperatura ambiente. As 

células foram então lavadas novamente PBS/BSA 1% e incubadas com 

DAPI por 5 min. Controles negativos foram feitos incubando-se as células 

somente com o anticorpo anti-rato conjugado a FITC.  Após 3 lavagens com 

PBS/BSA 1% as lamínulas foram montadas em lamínulas com a solução de 

glicerol carbonato e visualizadas ao microscópio de fluorescência Nikon. 

Imagens randômicas de 10 campos de cada lamínula foram digitalizadas 

com a câmera da Nikon.  

 
4.15- IMUNOFLUORESCÊNCIA 

Neste ensaio, avaliamos a distribuição das fibras de actina, de FAK 

fosforilado, de PAK 1/2 fosforilado, da tirosino-fosfatase SHP-2 e o padrão 
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de tirosinas fosforiladas na presença de galectina-3 exógena. Este ensaio foi 

realizado no Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento do 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, em 

colaboração com a Profa. Dra. Marinilce F. dos Santos.  

2x104 células foram plaqueadas em lamínulas circulares em meio 

DMEM com 10% de SFB. Após 48 h, as células foram lavadas e foi feito um 

risco nas lamínulas como descrito anteriormente. Assim, depois de feito o 

risco, as células foram incubadas com 10 µg/mL de laminina-1 na ausência 

ou na presença de 20 µg/mL de galectina-3 e na ausência ou presença de 

50 mM de lactose por 15 e 60 min a 37ºC. Para avaliar o padrão de tirosinas 

fosforiladas as células foram incubadas com 100 µM de ortovanadato 

(Na3VO4, Sigma, St. Louis). Em seguida, as células foram lavadas com 

tampão fosfato 0,1 M (NaH2PO4 0,022 M e Na2HPO4 0,077 M) pH 7.4 por 2 

vezes e fixadas com 4% de paraformaldeído em tampão PEM (tampão 

fosfato 0,1 M pH 7,4, contendo 10 mM PIPES, 5 mM EGTA e 2 mM 

MgCl2)/0,1% Triton-X-100 por 15 min a temperatura ambiente. Após a 

lavagem com tampão fosfato, as células foram pós-fixadas com etanol 95% 

a -20ºC por 5 min, lavadas novamente com tampão fosfato e bloqueadas 

com PBS/BSA 1% durante 1 h à temperatura ambiente. As lamínulas foram 

então incubadas com 2,5 µg do anticorpo monoclonal de camundongo anti-

FAK fosforilado (Chemicon, Temecula, CA), com 5,9 µg/mL do anticorpo 

monoclonal anti-fosfotirosina (Sigma, St Louis, Missouri), com 0,2 µg do 

anticorpo policlonal anti-SHP-2 (Santa Cruz Biotechnology, INC) e com o 

anticorpo policlonal anti-PAK 1/2 fosforilado (Cell Signaling) diluído em 
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tampão fosfato/Triton-X-100 0,1% por 16 h a temperatura ambiente em 

câmara úmida. Depois que as lamínulas foram lavadas 3 vezes com tampão 

fosfato, foram incubadas com os anticorpos secundários anti-camundongo 

conjugado a Alexia 488 (Molecular Probes), anti-camundongo e anti-coelho 

conjugados a FITC (Jackson) no escuro a temperatura ambiente, 

respectivamente. Depois de 3 lavagens com tampão fosfato, estas células 

foram marcadas com faloidina conjugada a rodamina (Molecular Probes), 

reagente que se liga aos filamentos de actina, por 1 h a temperatura 

ambiente. Após 3 lavagens com tampão fosfato, as lamínulas foram 

montadas com solução de glicerol/carbonato e examinadas ao microscópio 

confocal Nikon ECM 2000. Controles negativos foram feitos incubando-se as 

células apenas com o anticorpo secundário.  
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5- RESULTADOS 

 

5.1 - EXPRESSÃO DA GALECTINA-3 HUMANA RECOMBINANTE 

O objetivo do meu projeto de doutorado foi avaliar o mecanismo de 

ação da galectina-3 no aumento da capacidade migratória de células de 

origem mesenquimal. Sendo assim, a geração da galectina-3 recombinante 

foi uma ferramenta muito útil na realização deste trabalho. A galectina-3 

recombinante foi utilizada em ensaios que visavam a análise da distribuição 

de proteínas do citoesqueleto e da dinâmica de formação dos complexos 

focais. 

 A galectina-3 humana recombinante foi produzida a partir do vetor 

pKK233-2 transformado na bactéria JM107. Após a expressão da proteína, o 

lisado bacteriano foi centrifugado e o sobrenadante recolhido teve sua 

concentração protéica determinada para posterior avaliação de rendimento. 

Em seguida, o sobrenadante foi passado por uma coluna de afinidade com 

beads de lactosyl-Sepharose® para purificar a galectina-3. Para eluir a 

galectina-3 ligada aos beads foi usado 250 mM de lactose. Após a 

purificação, a galectina-3 foi dialisada contra PBS para retirar o excesso de 

lactose e concentrada através de ultracentrifugação. A concentração da 

galectina-3 humana recombinante foi determinada e verificou-se que 

conseguimos obter 4 mg de galectina-3 a partir de 208 mg de proteínas 

totais. Para confirmar a expressão da galectina-3 foram realizados ensaios 

de western blotting. Extratos de células CCR2 (controle positivo) e amostras 
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de galectina-3 humana recombinante foram separados por eletroforese em 

gel de poliacrilamida/SDS em condições redutoras e transferidos para a 

membrana de PVDF. Em seguida a membrana foi bloqueada e incubada 

com o anticorpo anti-galectina-3 M3/38. Após a lavagem, a membrana foi 

incubada com o anticorpo anti-IgG de rato conjugado a peroxidase e 

revelada. Foi observada uma banda de massa molecular aparente de 

aproximadamente 30 kDa que corresponde a galectina-3 humana. Nas 

células CCR2 foi observada uma banda um pouco maior, que corresponde a 

galectina-3 de camundongo (Figura 8).   
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 FIGURA 8. Expressão da galectina-3 humana recombinante. A galectina-3 humana recombinante
produzida foi purificada em uma coluna de afinidade com beads de lactosyl-Sepharose®, dialisada e 
concentrada. Extrato das células CCR2 (controle positivo) e a galectina-3 recombinante foram
separadas em gel de poliacrilamida/SDS em condições redutoras, transferidas para membrana de 
PVDF e analisadas com o anticorpo monoclonal anti-galectina-3 (M3/38). A banda de massa
molecular aparente de aproximadamente 30 kDa corresponde a galectina-3 humana. As células CCR2 
apresentam uma banda um pouco maior, que corresponde a galectina-3 de camundongo. 
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5.2 - A LIGAÇÃO DA GALECTINA-3 HUMANA RECOMBINANTE À 
LAMININA-1 É INIBIDA NA PRESENÇA DE LACTOSE 
Glicoproteínas que contém polilactosaminas, entre elas, a laminina-1 de 

EHS, foram identificadas como ligantes de galectina-3 157,158. Portanto, para 

avaliar a atividade de ligação da galectina-3 humana recombinante foram 

realizados ensaios de ELISA, onde laminina-1 foi usada como substrato. O 

ensaio foi realizado como descrito em materiais e métodos. O resultado 

mostrou que a galectina-3 se ligou a laminina-1, e não ao BSA, de maneira 

dose-dependente, indicando a especificidade de ligação da galectina-3 

recombinante (Figura 9). A ligação de galectina-3 à laminina-1 foi inibida por 

50 mM de lactose. Esses dados mostram que o domínio de reconhecimento 

de carboidratos (CRD) da galectina-3 humana recombinante é funcional.  
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FIGURA 9 – A atividade de galectina-3 humana recombinante é inibida na presença lactose. A atividade 
da galectina-3 recombinante foi avaliada em ensaio de ELISA. A placa foi sensibilizada com 10 µg/ml de 
laminina-1, bloqueada com PBS/BSA 1% e em seguida incubada com concentrações crescentes de galectina-
3 recombinante na presença ou ausência de 50 mM de lactose. A placa foi então incubada com anticorpo anti-
galectina-3 e em seguida com o anticorpo anti-rato conjugado a peroxidase. Após a revelação, a absorbância
a 492 nm foi determinada. Controles negativos foram feitos com BSA 1%. A galectina-3 se ligou a laminina-1 
de maneira dose-dependente. A interação entre a galectina-3 e a laminina-1 foi inibida na presença de lactose.

5.3 - CONSTRUÇÃO E GERAÇÃO DA GALECTINA-3 CONJUGADA A 

FOSFATASE ALCALINA 

A aquisição do fenótipo metastático é acompanhado de alterações de 

glicosilação de resíduos de asparagina em glicoproteínas (aparecimento de 

complexos tri- e tetra-antenares apresentando um resíduo de N-acetil-

glucosamina ligada em configuração β1-6 a manose), reconhecidas pela 

lectina vegetal L-PHA, que apresenta, segundo a literatura, especificidade 

semelhante a galectina-3 159,15,17,114. Com o objetivo de criar uma ferramenta 

útil no diagnóstico e/ou prognóstico de tumores, foi construída uma molécula 

híbrida, a galectina-3 conjugada a fosfatase alcalina (Gal-3FA). Além disso, 

a Gal-3/FA também foi utilizada como sonda em ensaios de overlay. A 
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construção e geração da Gal-3/FA foram feitas em colaboração com a Dra. 

Ana Maria Moura da Silva e com o Dr. Diego Butera do Departamento de 

Imunopatologia do Instituto Butantan 

 Foi utilizado o vetor de fusão pLIP6-GN que permite a expressão 

periplasmática de proteínas exógenas em fusão com uma variante de 

fosfatase alcalina de E. coli. O cDNA da galectina-3 foi clonado entre os 

resíduos +6 e +7 do gene da fosfatase alcalina através da técinica de PCR. 

Primeiramente, os sítios de restrição para enzimas SfiI e NotI foram 

adicionados ao gene da galectina-3. O gene da galectina-3 possui 753 pares 

de bases. Somando-se os nucleotídeos das enzimas de restrição, o produto 

obtido foi de 774 pares de base (Figura 10A). Após a digestão com as 

enzimas de restrição do vetor e da galectina-3 foi feita a reação de ligação e 

a transformação das bactérias. As bactérias transformadas foram 

plaqueadas em meio sólido LB Agar fosfato contendo ampicilina, IPTG e 

substrato para fosfato alcalina. As colônias positivas obtidas apresentavam a 

coloração azul, resultado da modificação do substrato. Em seguida, foi feita 

a análise das colônias positivas através da técnica de PCR. A PCR foi 

realizada com iniciadores que anelam do nucleotídeo -87 a –69 (iniciador 

senso) do vetor e com os nucleotídeos 108 a 127 (iniciador anti-senso) do 

gene da fosfatase alcalina (Figura 10C). Como o cDNA da galectina-3 possui 

753 pb, o produto obtido foi de 948 pb. O produto de 195 pb corresponde ao 

gene da fosfatase alcalina que se encontra fora da fase de leitura no vetor 

pLIp6-GN (Figura 10B).  
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 FIGURA 10 – Construção e geração da galectina-3 conjugada a fosfatase alcalina . A – Produto da 
reação de PCR realizado para inserir os sítios de restrição das enzimas SfiI e NotI no gene da galectina-3 
humana. O tamanho do produto corresponde ao gene de galectina-3 (753 bp), incluindo os sítios de restrição. 
B- O gene da galectina-3 foi clonado no vetor pLIP6-GN entre os sítios SfiI e NotI localizados entre os códons
+6 e +7 do gene da fosfatase alcalina. Após a digestão do produto de PCR e do vetor pLIP6-GN com as 
enzimas de restrição SfiI e NotI, foi realizada a reação de ligação e a triagem dos clones. O produto de 195 pb 
corresponde ao gene PhoA que se encontra fora da fase de leitura no vetor pLIP6-GN. O produto de 948 pb 
corresponde ao gene da galectina-3 e parte da proteína PhoA. C- Indicação dos iniciadores utilizados na
triagem das colônias positivas. 

 

 

 

 

 

5.4 - SEQUENCIAMENTO DA GALECTINA-3 CONJUGADA A 
FOSFATASE ALCALINA 

O cDNA da galectina-3 conjugada a fosfatase alcalina foi 

seqüenciado para confirmar se a construção da proteína quimérica, 
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galectina-3 mais fosfatase alcalina, tinha sido eficiente. A seqüência em 

letras maiúsculas corresponde a galectina-3 e a seqüência em letras 

minúsculas corresponde a fosfatase alcalina. A seqüência obtida foi 

comparada com as seqüências do GeneBank gi12654570 (Figura 11). 
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.5 - EXPRESSÃO DA GALECTINA-3 CONJUGADA A FOSFATASE 

fatase alcalina possui um peptídeo sinal que a endereça para o 

periplas

5’...cggacaccagaaatgccggcccagccggccG

gcggccgcag

CAGACAATTTTTCGCTCCATGATGCGTTATCTGGGTC
TGGAAACCCAAACCCTCAAGGATGGCCTGGCGCATGGGGGAACCAGCCTGCTGGGGCAGG
GGGCTACCCAGGGGCTTCCTATCCTGGGGCCTACCCCGGGCAGGCACCCCCAGGGGCTTA
TCCTGGACAGGCACCTCCAGGCGCCTACCCTGGAGCACCTGGAGCTTATCCCGGAGCACCT
GCACCTGGAGTCTACCCAGGGCCACCCAGCGGCCCTGGGGCCTACCCATCTTCTGGACAG
CCAAGTGCCACCGGAGCCTACCCTGCCACTGGCCCCTATGGCGCCCCTGCTGGGCCACTG
ATTGTGCCTTATAACCTGCCTTTGCCTGGGGGAGTGGTGCCTCGCATGCTGATAACAATTCT
GGGCACGGTGAAGCCCAATGCAAACAGAATTGCTTTAGATTTCCAAAGAGGGAATGATGTTG
CCTTCCACTTTAACCCACGCTTCAATGAGAACAACAGGAGAGTCATTGTTTGCAATACAAAGC
TGGATAATAACTGGGGAAGGGAAGAAAGACAGTCGGTTTTCCCATTTGAAAGTGGGAAACCA
TTCAAAATACAAGTACTGGTTGAACCTGACCACTTCAAGGTTGCAGTGAATGATGCTCACTTG
TTGCAGTACAATCATCGGGTTAAAAAACTCAATGAAATCAGCAAACTGGGAATTTCTGGTGAC
ATAGACCTCACCAGTGCTTCATATACCATGAT ttctggaaaaccgggctgctcagggcgatattac
tgcacccggcggtgctcgccgtttaacgggtgatcagactgccgctctgcgtgattctcttagcgataaacctgcaaaaaatattattttgctg
attggcgatgggatgggggactcggaaattactgccgcacgtaattatgccgaaggtgcgggcggcttttttaaaggtatagatgccttacc
gcttaccgggcaatacactcactatgcgctgaataaaaaaaccggcaaaccggactacgtcaccgactcggctgcatcagcaaccgcc
tggtcaaccggtgtcaaaacctataacggcgcgctgggcgtcgatattcacgaaaaagatcacccaacgattctggaaatggcaaaag
ccgcaggtctggcgaccggtaacgtttctaccgcagagttgcaggatgccacgcccgctgcgctggtggcacatgtgacctcgcgcaaa
tgctacggtccgagcgcgaccagtgaaaaatgtccgggtaacgctctggaaaaaggcggaaaaggatcgattaccgaacagctgctta
acgctcgtgccgacgttacgcttggcggcggcgcaaaaacctttgctgaaacggcaaccgctggtgaatggcagggaaaaacgctgc
gtgaacaggcacaggcgcgtggttatcagttggtgagcgatgctgcctcactgaattcggtgacggaagcgaatcagcaaaaacccctg
cttggcctgtttgctgacggcaatatgccagtgcgctggctaggaccgaaagcaacgtaccatggcaatatcgataagcccgcagtcacc
tgtacgccaaatccgcaacgtaatgacagtgtaccaaccctggcgcagatgaccgacaaagccattgaattgttgagtaaaaatgagaa
aggctttttcctgcaagttgaaggtgcgtcaatcgataaacaggatcatgctgcgaatccttgtgggcaaattggcgagacggtcgatctcg
atgaagccgtacaacgggcgctggaattcgctaaaaaggagggtaacacgctggtcatagtcaccgctgatcacgcccacgccagcc
agattgttgcgccggataccaaagctccgggcctcacccaggcgctaaataccaaagatggcgcagtgatggtgatgagttacgggaa
ctccgaagaggattcacaagaacataccggcagtcagttgcgtattgcggcgtatggcccgcatgccgccaatgttgttggactgaccga
ccagaccgatctcttctacaccatgaaagccgctctggggctgaaataaaaccgcgcccggcagtgaattttcgctgccgggtggtttttttg
ctgttagcaaccagacttaatggcagatcacgggcgcatacgctcatggttaaaacatgaagagggatggtgctatgaaaataacattac
tggttaccttgcttttcggtctggtttttttaaccaccgtcggcgctgccgagagaactttaaccccacaacaacagcgtatgacctcctgtaat
cagcaggcgacggcgcaggcgttgaaaggggatgctcgtaagacctacatgagtgattgcctgaagaacagcaagtctgcgcctggc
gaaaaaagtttgacgccacagcagcaaaagatgcgcgaatgcaataatcaagcaacacaacaatctctgaaaggtgatgatcgtaat
aagtttatgagtgcctgcctcaagaaagccgcctgatacctgatagtgctaacgggtgagctacgaaaatggctcacccgaaatatcata
cttctgcctttagctccgtctctataatttgggaaaattgtttctgaatgttcccaaaaataa...3’ …..

FIGURA 11. Sequenciamento da galectina-3 conjugada a fosfatase alcalina. Esquema representando a 
sequência da galectina-3 conjugada a fosfatase alcalina, onde as seqüências em letra minúscula 
representam o gene fosfatase alcalina, e as em letra maiúscula representam o gene da galectina-3. Em  
vermelho estão marcados os sítios de restrição para as enzimas SfiI e NotI, respectivamente, onde foi
inserido o gene da galectina-3.

 

5
ALCALINA 

A fos

ma da bactéria, permitindo que a Gal-3/FA, que foi secretada para o 

periplasma, seja obtida através de choque osmótico. Após a extração da 
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Gal-3/FA, sua concentração foi determinada e uma parte da Gal-3/FA foi 

purificada, dialisada e concentrada da mesma maneira que a galectina-3 

humana recombinante. Em seguida, foram realizados ensaios de western 

blotting para confirmar a expressão e verificar a pureza da Gal-3/FA. 

Extratos de células CCR2 (controle positivo) e a Gal-3/FA foram separados 

por eletroforese em gel de poliacrilamida/SDS em condições redutoras e não 

redutoras e transferidos para a membrana de PVDF. Em seguida a 

membrana foi bloqueada e incubada com o anticorpo anti-galectina-3 M3/38. 

Após a lavagem, a membrana foi incubada com o anticorpo anti-IgG de rato 

conjugado a peroxidase e revelada. Em condições redutoras foi observada 

uma banda de aproximadamente 32 kDa que corresponde a galectina-3 

humana e uma banda de 75 kDa que corresponde a Gal-3/FA. Nas 

condições não redutoras também se observou uma banda de 

aproximadamente 175 kDa que pode corresponder a um agregado de Gal-

3/FA. Nos extratos das células CCR2 foi observada uma banda com massa 

molecular aparente de aproximadamente 32 kDa, que corresponde a 

galectina-3 de camundongo (Figura 12A). A expressão da Gal-3/FA também 

foi analisada com o uso do anticorpo anti-fosfatase alcalina. Proteínas dos 

vetores pLIp6-GN (controle negativo) e pLIp5 (controle positivo) e a Gal-3/FA 

foram separadas por eletroforese em gel de poliacrilamida/SDS em 

condições redutoras e não redutoras, transferidos para a membrana de 

PVDF e analisadas com o anticorpo anti-fosfatase alcalina. Na Figura 12B 

em condições redutoras observa-se a banda de 45 kDa que corresponde a 

fosfatase alcalina e uma banda de 75 kDa que corresponde a Gal-3/FA. As 
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bandas de 32 kDa (A) e 75 kDa (B) encontradas parecem ser resultado da 

degradação da Gal-3/FA. Em condições não redutoras se observou a 

mesma banda de 175 kDa que indica como na Figura 12A a existência de 

Gal-3/FA dimérica.  
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FIGURA 12 – Expressão da galectina-3 conjugada a fosfatase alcalina (Gal-3/FA). A expressão da Gal-
3/FA foi confirmada por western blotting. A – Extrato das células CCR2 (controle positivo) e a Gal-3/FA foram 
separadas em gel de poliacrilamida/SDS em condições redutoras e não redutoras, transferidas para 
membrana de PVDF e analisadas com o anticorpo monoclonal anti-galectina-3 (M3/38). A banda de 75 KDa 
corresponde a Gal-3/FA monomérica e a banda de 32 kDa corresponde apenas a galectina-3. A banda de 
aproximadamente 175 kDa corresponde possivelmente a forma dimérica Gal-3/FA. B- Também foram 
separadas amostras da proteína do vetor pLIp6-GN (controle negativo) e do vetor pLIp5 (controle positivo) que 
foram analisados com o anticorpo anti-fosfatase alcalina. A banda de 45 kDa corresponde a fosfatase alcalina 
e a banda de 75 kDa q indica a Gal-3/FA. A banda de 175 kDa indica como em A a existência de Gal-3/FA 
dimérica.
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5.6 - A LIGAÇÃO DA GAL-3/FA A LAMININA-1 É INIBIDA NA PRESENÇA 
DE LACTOSE  

A capacidade de ligação da Gal-3/FA a polilactosaminas também foi 

avaliada usando-se como substrato a laminina-1. O ensaio foi realizado 

como descrito em materiais e métodos. O gráfico mostra que a Gal-3/FA se 

gou a laminina-1 e não ao BSA, de maneira dose dependente, e que a 

gação foi inibida na presença de lactose (Figura 13). Este resultado 

confirma que o domínio de reconhecimento de carboidratos (CRD) da 

galectina-3, que está conjugada a fosfatase alcalina, tem atividade. A 

atividade enzimática da Gal-3/Fa também foi confirmada usando-se como 

substrato o p-nitrofenilfosfato. 

 

 

 

 

 

li

li
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Laminin
Laminin + Lac
Laminin
Laminin + Lac
BSA
BSA + Lac

 
Extrato periplasmatico (µg/ml)

 

.7 - GAL-3/FA POSSUI A MESMA ESPECIFICIDADE QUE GALECTINA-3 

A especificidade da Gal-3/FA foi determinada através do ensaio de 

ligação direta a um painel que continha 100 glicanos. A tabela indica os 8 

diferentes glicanos reconhecidos pela Gal-3/FA e a razão sinal/ruído 

observada está correlacionada com a afinidade da ligação. Os glicanos 

contendo di- ou trilactosaminas foram os ligantes preferenciais, como 

observado para galectina-3 humana 160,161. Portanto, a fusão de galectina-3 

com a enzima fosfatase alcalina não alterou a especificidade fina da lectina 

(Tabela V). 
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(funciona e do CRD) da   Gal-3/FA foi avaliada em ensaio de ELISA. A placa foi sensibilizada com 10 
µg/ml de aminina-1, bloqueada com PBS/BSA 1% e incubada com concentrações crescentes do extrato
periplasm tico de Gal-3/FA na presença ou ausência de 100 mM de lactose. Em seguida, a reação foi 
revelada com o substrato para fosfatase alcalina e a absorbância determinada a 405 nm. A Gal-3/FA se ligou a 
laminina-1 de maneira dose-dependente e a sua ligação foi inibida na presença de lactose. Gal-3/FA possui 
atividade enzimática de fosfatase alcalina. 
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Glicanos Nome 
comum 

Sinal/ruído 

Galα3(Fucα2)Galβ4GlcNac 
 

B (tipo 
2) 

25.93 

Galβ4GlcNAcβ3Galβ4GlcNAcβ3Galβ4GlcNAc 
 

LN3 25.65 

GalNAcα3(Fucα2)Galβ4GlcNAcβ 
 

A (tipo 
2) 

19.99 

Neu5Acα3Galβ4GlcNAcβ3Galβ4GlcNAcβ3Galβ4GlcNAcβ 
 

3´SiaLN-
LN-LN 

19.65 

Galβ4GlcNAcβ3Galβ4GlcNAcβ 
 

LN2 12.63 

Fucα2Galβ4 GlcNAcβ3Galβ4GlcNAc 
 

2´F-Di-
LN 

10.19 

Galβ4GlcNAcβ3Galβ4Glcβ 
 

LNnT 7.45 

Neu5Acα6Galβ4GlcNAcβ4Galβ4GlcNAcβ 
 

6’SLN-
LN 

7.12 

 
 
Tabela V. Ensaio de ligação direta de Gal-3/FA com diferentes glicanos em matriz 
preparada pelo Consortium for Functional Glycomics (NIGMS, core H 
http://glycomics.scripps.edu/CFGad.htmL) permitiu a definição da especificidade fina da 
proteína quimérica. Na tabela estão indicados os glicanos aos quais a molécula quimérica 
apresentou ligação de alta e média afinidade, determinadas pela razão sinal/ruído (alta 
afinidade > 10; média afinidade < 10). O perfil de ligação é compatível com o de galectina-3 
umana, mostrando que a quimerização da molécula não alterou sua capacidade de 
ação. (LN, lactosamina) 

PROTE
Foram realizados ensaios de overlay para avaliar o uso da Gal-3/FA 

como sonda na identificação e análise da expressão e distribuição dos 

ligantes de galectina-3. 

 Galectina-3 reconhece preferencialmente polilactosaminas presentes 

em oligossacarídeos N-ligados multiantenares, especialmente com 

ramificações β1→6. A inibição das manosidases I e II bloqueia a síntese de 

polilactosaminas contendo oligossacarídeos N-ligados.  

h
lig

 

5.8 - A GAL-3/FA RECONHECE OLIGOSSACARÍDEOS N-LIGADOS DE 
ÍNAS CELULARES 



 89

 As células CCR2 e Σ12 foram tratadas com 1mM de 

deoximanojirimicina (d nibidor de α-manosidase  

alectina-3 foi avaliada usando- l-3/  

 foram separ em  

edutoras, transferidos mbr  

i e PH  GN m . A l  

PH N-ligadas que contém ra es β  

foi usada como controle positivo. Como controle para o trata com dM  

foi usada a lectina GNA que reconhece resíduos de alta-m se presentes 

em oligossacarídeos N-ligados. Como mostra a Figura 14 , L-PHA e Gal-

3/FA têm um padrão semelhante de reconhecimento de g roteínas nos 

xtratos das células CCR2 e Σ12. São reconhecidas principalmente 3 

andas. Por outro lado, há o aparecimento de uma banda de 150 kDa 

  

 

 

 

MN), um i  I, e em seguida a 

presença dos ligantes de g se a Ga FA. Os

extratos das proteínas tratadas com dMN adas gel de

poliacrilamida/SDS em condições r para me

l-3

ana de

PVDF e anal sados com as l ctinas L- A e A e co  Ga /FA

mificaçõ

ectina

L- A reconhece glicoproteínas 1→6 e

mento 

ano

N

licop

e

glicoproteínas com massa molecular aparente de 250, 195 e 82 kDa. Após o 

tratamento com dMN observa-se uma diminuição significativa da reatividade 

de L-PHA e Gal-3/FA, indicado pela diminuição da intensidade dessas 3 

b

reconhecida por GNA após o tratamento com dMN, mostrando a eficiência 

do tratamento.  
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Como descrito anteriormente na Figura 14, o mesmo padrão de 

 

Num segundo experimento, as células B16F10 e Σ12 foram tratadas 

com 1mM de swainsonina (SW), um inibidor de α-manosidase II (Figura 15). 

reconhecimento observado para L-PHA foi observado para Gal-3/FA e houve 

ificativa da reatividade após o tratamento com SW. Esses 

esultados mostram que além de ser útil em ensaios de overlay para 

identificar os ligantes de galectina-3, que a interação entre a galectina-3 e 

igantes é pelo menos em parte dependente de N-glicosilação. 
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FIGURA 14 - Galectina-3 reconhece oligossacarídeos N-ligados de proteínas celulares. As cél

cultura. Em seguida, o extrato protéico dessas células foi separado em gel de poliacrilamida/S
transferido para membrana de PVDF e incubado com 30µg/ml de Gal-3/FA, com L-PHA ou com GNA
16 horas a 4ºC. A membrana incubada com L-PHA foi incubada com anticorpo conjugado a biotina e
seguida com estreptoavidina conjugada a fosfatase alcalina. A membrana com GNA foi incubada co
anticorpo anti-digoxigenina conjugada a osfatase alcalina. A revelação foi feita com o substr
NBT/BCIP. A reatividade de L-PHA e Gal-3/FA diminuiu após o tratamento com dMN. Por outro la

alta-manose, reconhecidas pela lectina GNA. 
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5.9 - O RECONHECIMENTO DOS LIGANTES DE GALECTINA-3 PELA 
GAL-3/F

mU de neuraminidase de Arthrobacter ureafaciens, enzima que retira 
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FIGURA 15 - Galectina-3 reconhece oligossacarídeos N-ligados de proteínas celulares. As células
B16F10 e Σ12 foram tratadas com 1mM de swainsonina por 72 horas em condições de cultura. Em
seguida, o extrato protéico dessas células foi separado em gel de poliacrilamida/SDS, transferido para
membrana de PVDF e incubado com 30µg/ml de Gal-3/FA ou com L-PHA por 16 horas a 4ºC. A 
membrana incubada com L-PHA foi incubada com anticorpo conjugado a biotina e em seguida com 
estreptoavidina conjugada a fosfatase alcalina. A revelação foi feita com o substrato NBT/BCIP. Os 
resultados mostram que o reconhecimento de Gal-3/FA é dependente pelo menos em parte do 
processamento de oligossacarídeos N-ligados.

 

 
 
 
 
 
 
 

A NÃO É SENSÍVEL A DESIALILAÇÃO 
Nós também avaliamos se o reconhecimento dos ligantes de 

galectina-3 pela Gal-3/FA é mascarado por resíduos de ácido síalico em 

glicoproteínas. Sabe-se que a maturação de timócitos é acompanhada pelo 

aumento da sialilação de moléculas presentes na superfície celular. Por isso, 

foram preparados extratos de timócitos que foram tratados ou não com 100 
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resíduos de ácido siálico. Em seguida, os extratos foram separados em gel 

de poliacrilamida/SDS em condições redutoras, transferidos para membrana 

de PVDF e analisados com a lectina PNA e com Gal-3/FA. PNA reconhece 

glicoproteínas contendo resíduos de Galβ1→3GalNAcα, os quais são 

expostos nos timócitos após o tratamento com ácido siálico. A Figura 16 

mostra que a Gal-3/FA reconhece vários glicoconjugados presentes em 

timócitos e que a retirada dos resíduos de ácido siálico presentes nas 

glicoproteínas de timócitos não aumentou o reconhecimentodos dos ligantes 

de galectina-3 pela Gal-3/FA. 
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.10 – REAÇÃO COM GAL-3/FA EM TISSUE-ARRAY  

O nosso objetivo é analisar a presença e distribuição dos ligantes de 

galectina-3 em tecidos normais e na sua contraparte tumoral e avaliar o seu 

significado biológico. Para isso, utilizamos lâminas de tissue-array, que 

contém inúmeros tecidos normais e de origem tumoral. Após as lâminas 

terem passado pelo processo descrito em materiais e métodos, as lâminas 

foram incubadas com Gal-3/FA na presença ou ausência de 100 mM de 

lactose. Os resultados mostraram que a lactose inibiu a ligação de Gal-3/FA 
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FIGURA 16- A presença de resíduos de ácido siálico não interfere na interação de Gal-3/FA com os 
ligantes de galectina-3 presentes em timócitos. Extratos protéicos de timócitos foram tratados ou não 
com 100mU de neuraminidase de Arthrobacter ureafaciens por 1 h a 37ºC. Após o tratamento, os extratos 
foram separados em gel de poliacrilamida/SDS sob condições redutoras, transferidos para membrana de 
PVDF e analisados com as lectinas Gal-3/FA e PNA. PNA foi usado como controle, demonstrando a 
eficiência do tratamento com neuraminidase. A desialilação não aumentou a reatividade de Gal-3/FA, 
mostrando que resíduos de ácido siálico não mascaram ligantes de galectina-3 presentes nos timócitos.
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aos ligantes de galectina-3 presentes nos tecidos, confirmando a 

specificidade da molécula já avaliada em ensaios de ELISA (Figura 13). O 

ontrole negativo foi feito incubando-se a lâmina com BSA 1%. Em seguida, 

 padrão de marcação de Gal-3/FA foi avaliado em diferentes tecidos 

resentes no tissue-array. 
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 FIGURA 17– Reação de padronização com a Gal-3/FA em lâminas de tissue-arrays. As lâminas de 
tissue-arrays foram incubados com a Gal-3/FA na ausência (B) ou presença de 100 mM de lactose (C) por 
20 horas a 4°C. Em seguida foram reveladas com substrato para fosfatase alcalina e coradas com 
hematoxilina. Observa-se que a lactose inibiu a ligação da Gal-3/FA aos ligantes de galectina-3 presentes
nos tecidos, indicando a especificidade da molécula. O controle negativo foi feito incubando-se a lâmina 

 

 
com BSA 1% (A).
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5.11 - EXPRESSÃO DOS LIGANTES DE GALECTINA-3 EM TUMORES 
HUMANOS 

No tissue-array existiam tecidos de várias origens: carcinoma de 

próstata, mama, pâncreas; melanoma, glioblastoma, retinoblastoma, glioma, 

carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço e carcinóide. Os tecidos que 

apresentaram maior representatividade estão sendo mostrados na Figura 

18. 

 O padrão de marcação de Gal-3/FA no carcinoma de mama ductal 

infiltrativo se correlacionou com o grau histológico do tumor. Em tumores 

bem diferenciados, a marcação de Gal-3/FA foi forte, delineando a superfície 

apical de células epiteliais transformadas (Figura 18A). A marcação das 

células epiteliais diminuiu significantemente em tumores pouco ou 

moderadamente diferenciados (Figura 18B). No entanto, a marcação do 

stroma foi intensa e associada ao endotélio e a células mononucleares e 

olimorfonucleares. O mesmo padrão foi observado no adenocarcinoma de 

róstata. Os casos analisados foram Gleason 3 ou Gleason 4-5. Nos casos 

leason 3, as células epiteliais apresentaram ligantes de galectina-3 no 

itoplasma e na membrana apical. Pode-se observar também a presença de 

licoproteínas no lúmen acinar, entretanto o estroma não mostrou 

vidade (Figura 18C). Nos tumores menos diferenciados, as células 

piteliais apresentaram marcação fraca, enquanto as células estromais, 

omo células endoteliais e leucócitos, mostraram reatividade intensa com 

Gal-3/FA. Em adenocarcinomas de pâncreas, o padrão de marcação não 

indicou o grau histológico como o fez nos carcinomas de mama e de 

próstata. No entanto, também foi observado diminuição da marcação apical 
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nos adenocarcinomas de pâncreas (Figura 18D). Em gliomas, as células 

tumorais não apresentaram reatividade, mas quando presentes, o infiltrado 

inflamatório apresentou forte marcação (Figura 18E). Em melanomas, a 

reatividade das células tumorais foi variável, mas manteve o padrão 

observado nos tumores descritos acima. O estroma dessas células estava 

fortemente marcado (Figura 18F). 
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FIGURA 18 
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5.12 - ANÁLISE DA EXPRESSÃO E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LIGANTES 

E GALECTINA-3 EM TECIDOS DE CAMUNDONGO – LOCALIZAÇÃO 

M SARCOMAS EXPERIMENTAIS 

Já foi mostrado que galectina-3 é encontrada em compartimentos 

specíficos do timo 149. Analisamos a expressão de galectina-3 no timo de 

amundongos (Figura 19A) e em sarcomas murinos localmente invasivos 

igura 19E), por imunoistoquímica (coloração castanha indica positividade). 

alectina-3 foi encontrada em células esparsas presentes no córtex (C) e na 

edula (M) do timo. Quando o mesmo tecido foi analisado com a lectina 

egetal (L-PHA) (Figura 19C), que reconhece potenciais ligantes de 

alectina-3, observamos que houve marcação intensa (coloração castanha) 

na medula, e em áreas subcapsulares do córtex. O padrão de reatividade 

com a molécula quimérica (Gal-3/FA, em C e D) é bastante distinto 

(coloração avermelhada mostra positividade), indicando que os principais 

ligantes de galectina-3 estão de fato localizados no córtex tímico, onde se 

encontram os timócitos imaturos. O tratamento do timo com neuraminidase 

não aumentou a reatividade da Gal-3/FA, mostrando que o tratamento não 

revelou a presença de novos ligantes para galectina-3, como já mostrado 

nos extratos protéicos do timo (dado não mostrado). 

No sarcoma murino (Figura 19 E-H), mostramos que as células 

tumorais (s) acumulam galectina-3 (E), sendo altamente reativas a L-PHA 

(F). As fibras musculares (m) não são reativas ao anticorpo ou a L-PHA 

aparentemente (E e F, respectivamente). Ligantes de galectina-3 

propriamente dita são encontrados nas células tumorais (G e H), que 

D

NO TIMO E E

e

c

(F

G

m

v

g



 99

apresentam um comportamento localmente invasivo, migrando pelas 

membranas basais, enriquecidas em laminina, das fibras musculares. A 

reatividade citoplasmática a Gal-3/FA reforça a noção de que a célula 

tumoral

 

 

 

 

 

 expressa glicoconjugados reativos a esta lectina. Mais uma vez o 

padrão de reconhecimento da Gal-3/FA e de L-PHA foram bem diferentes. 
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FIGURA 19. Distribuição de galectina-3 e dos seus ligantes em tecidos murinos. 
Galectina-3 foi encontrada em células esparsas no córtex (C) e na medula (M) (A). A lectina 
vegetal L-PHA (B) mostrou reatividade intensa na medula e em áreas subcapsulares do 
córtex. Os principais ligantes de galectina-3 foram encontrados no córtex (C e D). No 
sarcoma murino, as células tumorais (s) acumularam galectina-3 (E) e apresentaram alta 
reatividade a L-PHA (F). As fibras musculares (m) não foram reativas ao anticorpo e nem a 
L-PHA. Os ligantes de galectina-3 foram encontrados em células tumorais (G e H) que 
apresentaram comportamento localmente invasivo (vide seta). (Barras, de A-C e E-G, 
equivalem a 100 µM; D e H, 10 µM) 
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5.13 - A ADIÇÃO DE GALECTINA-3 EXÓGENA AUMENTA A MIGRAÇÃO 

DE CÉLULAS Σ12 

 Células de sarcoma que expressam galectina-3 são mais migratórias 

em superfícies de laminina-1 do que células que não expressam galectina-3 

(Melo e col., em preparação – Anexo I). Nós propomos que essas células 

estejam secretando galectina-3, a qual estaria modulando o processo de de-

adesão e assim, aumentando a capacidade migratória dessas células. Sabe-

se que galectina-3 é secretada para o meio extracelular na presença de seus 

ligantes, como a fetuína. Nós observamos que as células CCR2 secretam 

galectina-3 para o meio extracelular mesmo na ausência dos seus ligantes 

(dado não mostrado). Para avaliar o efeito da galectina-3 exógena no 

processo de migração celular, células Σ12 foram plaqueadas em lamínulas 

circulares, onde foi feito um risco, permitindo dessa maneira, que as células 

da borda migrassem para os espaços vazios. No momento do risco, as 

células Σ12 foram incubadas na presença ou ausência de laminina-1 e na 

ausência ou presença de galectina-3 por 24 h. As células incubadas na 

presença de laminina-1 e também de galectina-3 migraram 3 vezes mais que 

as células controle (p< 0,001) (Figura 20). As células incubadas somente 

com laminina-1 não apresentaram aumento de migração nesse período. As 

élulas também foram incubadas na presença de 50 mM de lactose. O c

gráfico mostra que a lactose inibiu a migração das células Σ12, indicando 

que o efeito da galectina-3 sobre o processo de migração celular das células 

Σ12 é carboidrato-dependente (p< 0,001) (Figura 21). 
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FIGURA 20 
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FIGURA 21. A adição de lactose inibiu o efeito de galectina-3 sobre a migração das células 
Σ12. As células Σ12  foram plaqueadas em lamínulas circulares. Após 24 horas, estas células 
foram incubadas na ausência ou presença de 10µg/mL de laminina-1, na ausência ou presença de  
20µg/mL de galectina-3 e na ausência ou presença de 50 mM de lactose por 24 horas. Em 
seguida, estas células foram fixadas, permeabilizadas e coradas com DAPI. A quantificação das 
células migratórias foi feita com o programa Eclipse Net. As análises foram feitas usando o método 
ANOVA, seguido do teste t de Bonferroni para múltiplas comparações, usando-se o software Prism
3.0. A lactose inibiu o efeito de galectina-3 sobre a migração das células Σ12, mostrando que o seu 
efeito é carboidrato-dependente CRD (p<0,001).

 

 

 

 

 

 

 

5.14 - GALECTINA-3 É ENCONTRADA NOS COMPLEXOS FOCAIS 

Os complexos focais são regiões especializadas da membrana 

plasmática localizados na parte ventral da célula que desempenham papel 

mportante no controle do espraiamento e da migração celular 36,38. Como 

dito anteriormente, a galectina-3 modula positivamente o processo de 

migração celular. Baseado nesses dados, o objetivo desse ensaio foi avaliar 

se a galectina-3 pode ser encontrda nos complexos focais. Após aderidas, 

as células Σ12 foram incubadas na ausência ou presença de galectina-3 por 

15 min e 24 h. Em seguida, os complexos focais foram isolados e analisados 

por SDS/PAGE. A Figura 22A e 22C mostra que a galectina-3 é encontrada 

i
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nos complexos focais de células Σ12 tratadas por 15 min e 24 h, 

respectivamente. Observa-se que na presença de 50 mM de lactose houve 

diminuição da galectina-3 monomérica nos complexos focais. A galectina-3 

também foi encontrada nos complexos focais das células CCR2 (dado não 

mostrado). A galectina-3 recombinante (rGal-3) foi usada como controle 

positivo. Também foi avaliada a presença de proteínas que compõe os 

complexos focais como integrinas, FAK e SHP-2. A figura 22B mostra o 

recrutamento de SHP-2 para os complexos focais na presença de galectina-

 que este recrutamento não foi inibido por lactose. As figuras 22D e 22E 

indicam que tanto β1 integrina como FAK estão presentes nos complexos 

focais das células Σ12 incubadas ou não com galectina-3. Podemos 

observar a diminuição de FAK nos complexos focais nas células que foram 

incubadas com galectina-3 por 24 h. 

 

5.15 - GALECTINA-3 SE LIGA NA SUPERFÍCIE DE CÉLULAS Σ12 

Σ

3, e

As células 12 foram tripsinizadas e lavadas com meio com 10% de 

SFB para inativação da tripsina e recomposição da membrana plasmática. 

Após 30 min, as células foram incubadas com 20 µg/mL de galectina-3 em 

meio DMEM sem soro em solução por 1 h a 37ºC. Em seguida, as células 

foram lavadas e incubadas com o anticorpo anti-galectina-3 M3/38 e 

analisadas por citometria de fluxo. Os histograms mostram que a galectina-3 

se ligou  na superfície das células Σ12, indicando a presença de vários 

ligantes de galectina-3 na superfície dessas células (Figura 23). A galectina-
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3 presente nos complexos focais poderia estar interagindo as integrinas, 

receptores que fazem parte destes complexos. 
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GURA 22. Galectina-3 foi encontrada nos complexos focais.  Células Σ 12 foram incubadas na ausência
 presença de 20 µg/mL de galectina-3 por 24 h e por 15 min também na presença de lactose. Em seguida,

etroforese por SDS-PAGE sob condições redutoras, transferidos para membrana de PVDF e incubados com
ticorpo monoclonal anti-galectina-3, anti-SHP-2, anti-FAK e anti-β1 integrina. (A e C) Galectina-3 foi

trada nos complexos focais das células 12 incubadas com galectina-3 por 15 min e 24 h
spectivamente. Galectina-3 recombinante foi usada como controle positivo.(A) Observou-se a diminuição de
ectina-3 monomérica na presença de lactose. (B) SHP-2 foi recrutado para os complexos focais de células
2 incubadas com galectina-3 por 15 min, efeito que não foi inibido pela lactose. (D) As células Σ12 mantém o 
drão de expressão de β1 integrina na presença de galectina-3. (E) Na presença de galectina-3 houve
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5.16 - GALECTINA-3 INTERAGE DIRETAMENTE COM β1-INTEGRINA 

Dados da literatura mostram que galectina-3 se liga a glicoproteínas 

que contém polilactosaminas presentes na superfície de várias células e na 

matriz extracelular 162-164. Como mostra a Figura 23, galectina-3 se liga a 

várias moléculas presente na superfície das células Σ12.  
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FIGURA 23. Galectina-3 se liga a glicoconjugados presentes na superfície das células Σ12. 
Células Σ12 foram tripsinizadas e tratadas ou não com 20µg/mL de galectina-3 por 1 hora a 37ºC. 
Em seguida, essas células foram lavadas com PBS e incubadas com o anticorpo anti-galectina-3 
e anti-rato conjugado a FITC. A presença de galectina-3 na superfície das células Σ12 foi avaliada 
por citometria de fluxo. A galectina-3 se ligou a superfície das células Σ12.
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 Existem evidências que mostram que entre esses receptores de 

superfície estão as integrinas. As integrinas são substratos para 

glicosiltransferases específicas, como a Mgat5, enzima responsável pela 

biosíntese de resíduos tri- e tetra-antenares presentes nas integrinas 

(ramificações do tipo β1→6), os quais são ligantes de galectina-3. De fato, 

Ochieng e col mostraram que a galectina-3 interage indiretamente com 

integrinas 163. Na Figura 24 nós mostramos que galectina-3 se liga 

diretamente a β1 integrina. Extratos protéicos de células CCR2 foram 

imunoprecipitados com anticorpo anti-β1 integrina. Os imunoprecipitados 

foram separados por SDS-PAGE, transferidos para membrana de PVDF e 

analisados com anticorpo anti-β1 integrina e com a molécula quimérica Gal-

3/FA. O extrato total (A) mostra que a Gal-3/FA se liga a outra glicoproteína 

com massa molecular aparente de aproximadamente 75 kDa.  
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lectina-3 são 

ais migratórias em superfícies de laminina-1 do que células que não 

xpressam galectina-3 (Melo e col., em preparação – Anexo I). Porém, o 

ecanismo ainda não é conhecido.  

Para que as células migrem é necessário um processo integrado 

ue requer a contínua e coordenada montagem e desmontagem dos 

omplexos focais. Várias proteínas estão envolvidas na regulação do 

rnover dos complexos focais, entre elas FAK 127.  

 Com o objetivo de avaliar a distribuição e fosforilação de FAK nas 

células Σ 12 (que não expressam galectina-3) na presença de galectina-3 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.17 - A ADIÇÃO DE GALECTINA-3 EXÓGENA DIMINUIU A PRESENÇA 

DE FAK FOSFORILADO NOS COMPLEXOS FOCAIS 
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GURA 24. Galectina-3 interage diretamente com β1 integrina. Extratos protéicos das células CCR2 foram
unoprecipitados com anticorpo controle (B) ou com anticorpo policlonal anti-β1 integrina (C), separados por

tegrina e com a galectina-3 conjugada a fosfatase alcalina (Gal-3/FA). As bandas reconhecidas pelo anticorpo
ti-β1 integrina correspondem as formas matura e imatura do polipeptídeo. Gal-3/FA reconheceu 3 bandas, 2 
as também reconhecidas pelo anticorpo anti-b1 integrina e uma banda de 75 kDa.
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unoprecipitados com anticorpo controle (B) ou com anticorpo policlonal anti-β1 integrina (C), separados por

tegrina e com a galectina-3 conjugada a fosfatase alcalina (Gal-3/FA). As bandas reconhecidas pelo anticorpo
ti-β1 integrina correspondem as formas matura e imatura do polipeptídeo. Gal-3/FA reconheceu 3 bandas, 2 
as também reconhecidas pelo anticorpo anti-b1 integrina e uma banda de 75 kDa.
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exógena, estas células foram plaqueadas em lamínulas circulares e após 48 

 foi feito um risco para retirada da monocamada de células da lamínula. 

ós observamos que as células em estado estacionário apresentaram 

cúmulo de FAK fosforilado nos complexos focais (dado não mostrado). 

pós 15 min, as células incubadas com galectina-3 apresentaram diminuição 

a fosforilação de FAK (em verde) (Figura 25 A), o que se tornou mais 

vidente após 60 min (Figura 25 B). A diminuição de FAK fosforilado nos 

omplexos focais levou a reorganização do citoesqueleto, como indicado 

ela diminuição de fibras de estresse inseridas nos complexos focais (em 

vermelho) e a formação de ruffles de membrana. Na presença de lactose 

não observamos diminuição da fosforilação de FAK nos complexos focais, 

indicando que o efeito de galectina-3 é carboidrato-dependente.  
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FIGURA 25 A 
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FIGURA 25 B 
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5.18 - A ADIÇÃO DE GALECTINA-3 ALTERA O PADRÃO DE 
OSFORILAÇÃO DE PROTEÍNAS PRESENTES NOS COMPLEXOS 
OCAIS 

 a montagem e desmontagem dos contatos focais tem-se a 

sforilação e desfosforilação de várias proteínas do citoesqueleto. A 

sforilação de tirosinas é controlada pela ação de proteínas tirosino-

uinases e proteínas tirosino-fosfatases 46,165. Estudos usando tirosino-

quinases ou inibidores de tirosino-fosfatases sugerem que a diminuição da 

fosforilação de tirosinas leva a desestabilização das placas de adesão focal 

37,166. Para avaliar o papel das fosfatases na modulação da migração de 

fibroblastos na presença de galectina-3, essas células foram tratadas com 

ortovanadato, inibidor inespecífico de fosfatases. Na presença de 

ortovanadato observamos aumento da fosforilação das tirosinas em todas as 

situações, indicando a eficiência do tratamento com ortovanadato. Na 

presença de galectina-3 observamos a formação de lamelipódios e de ruffles 

de membrana após 15 min e 60 min, sugerindo um padrão mais migratório. 

Também observamos que as células incubadas com galectina-3 

apresentaram aumento da fosforilação de proteínas presentes nos 

complexos focais As células tratadas com galectina-3 mais ortovanadato 

apresentaram diminuição do padrão migratório após 15 e 60 min, com 

inibição da formação dos lamelipódios.  
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FIGURA 26 A 
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FIGURA 26 B 

 

 

 



 115

5.19 - Shp-2 É RECRUTADO PARA OS COMPLEXOS FOCAIS NA 

RESENÇA DE GALECTINA-3 EXÓGENA 

Células em migração devem ter a capacidade de desfosforilar FAK 

a a desmontagem e conseqüente turnover dos complexos 

cais. A distribuição de SHP-2 em células migratórias foi avaliada na 

usência ou presença de laminina-1 e na ausência ou presença de 

alectina-3 por 15 e 60 min. Observamos que existe um pool de Shp-2 bem 

distribuído pelo citoplasma, principalmente em células controle. Na presença 

de laminina-1 já observamos a pequena formação de ruffles de membrana e 

o recrutamento de SHP-2 para os complexos focais. Após 15 e 60 min 

observamos, na presença de galectina-3, aumento do número de ruffles de 

membrana e consequentemente aumento no recrutamento de Shp-2 para os 

complexos focais (Figura 27). 
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FIGURA 27 A 
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FIGURA 27 B 
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5.20 - CÉLULAS Σ12 EM MIGRAÇÃO INTERNALIZAM GALECTINA-3 

Células Σ12 foram incubadas na ausência ou na presença de 

alectina-3 e na ausência ou na presença de lactose por 1 h a 37ºC. Em 

eguida, a presença e localização de galectina-3 foi avaliada por 

icroscopia de fluorescência. Os resultados mostraram que a galectina-3 foi 

ternalizada pela células Σ12 (Figura 28). O padrão de marcação sugere a 

resença de galectina-3 em vesículas endocíticas e no centro de 

os microtúbulos (vide setas). Além disso, galectina-3 é 

ncontrada no lamelipódio e filopódios de células migratórias (vide setas). A 

ctose inibiu a internalização de galectina-3 (inserto), sugerindo que a sua 

ternalização seja dependente da interação com glicoconjugados presentes 

na superfície celular. 
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FIGURA 28. Galectina-3 é internalizada por células Σ12 em migração. Células Σ12 foram plaqueadas
em lamínulas circulares por 48 horas. Após esse período, foi feito um risco para retirada de uma camada 
de células,e estas foram incubadas na ausência ou presença de 20µg/mL de galectina-3 e também na 
ausência ou presença de 50mM de lactose por 1 hora a 37ºC. Em seguida estas células foram lavadas, 
fixadas, permeabilizadas e incubadas com anticorpo anti-galectina-3. As imagens foram visualizadas ao 
microscópio de fluorescência. As células Σ12 internalizaram galectina-3, e que este processo foi inibido 
pela lactose (inserto). Nota-se a presença de galectina-3 em vesículas endocíticas,em lamelipódios e 
filopódios (vide setas). Barra equivale a 10µm.



 120

5.21 - A ADIÇÃO DE GALECTINA-3 EXÓGENA EM CÉLULAS NÃO 

ADERENTES NÃO INDUZ A INTERNALIZAÇÃO DE β1 INTEGRINA 
Para avaliar se a adição de galectina-3 exógena induz a 

internalização de β1 integrina, as células Σ12 foram tripsinizadas, lavadas e 

incubadas com galectina-3 nas concentrações de 20 e 40 µg/mL em meio 

DMEM sem soro em solução por 1 h a 37ºC. Os histogramas mostram que a 

adição de galectina-3 não alterou o padrão de expressão de β1 integrina na 

superfície das células Σ12 em suspensão (Figura 29).  
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FIGURA 29. A adição de galectina-3 exógena em células não aderidas não induz a 
internalização de β1 integrina. As células Σ12 foram lavadas, tripsinizadas e em seguida 
incubadas com concentrações crescentes de galectina-3 recombinante por 1 hora a 37°C. 
Em seguida, as células foram incubadas com anticorpo anti-β1 integrina conjugado a FITC 
por 1 hora a 4°C. A expressão de β1 integrina foi avaliada através de citometria de fluxo. Os 
histogramas mostram que não houve diminuição da expressão de β1 integrina na presença 
de    galectina-3 exógena nas células em suspensão.
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FIGURA 29. A adição de galectina-3 exógena em células não aderidas não induz a 
internalização de β1 integrina. As células Σ12 foram lavadas, tripsinizadas e em seguida 
incubadas com concentrações crescentes de galectina-3 recombinante por 1 hora a 37°C. 
Em seguida, as células foram incubadas com anticorpo anti-β1 integrina conjugado a FITC 
por 1 hora a 4°C. A expressão de β1 integrina foi avaliada através de citometria de fluxo. Os 
histogramas mostram que não houve diminuição da expressão de β1 integrina na presença 
de    galectina-3 exógena nas células em suspensão.
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5.22 - A ADIÇÃO DE GALECTINA-3 EXÓGENA NÃO ATIVA PAK 

A formação de lamelipódios, complexos focais e de filopódios 

urante a migração celular é regulada pela família das pequenas GTPases 

ac e Cdc42, respectivamente. Entre os números efetores identificados para 

Rac e cdc 42 está PAK. Em resposta a fatores de crescimento e proteínas 

da matriz extracelular, Rac ou cdc 42 são ativados, se ligam a PAK, que se 

autofosforila e é recrutado para os complexos focais e para os ruffles de 

membrana 167.  

Com o objetivo de avaliar a via de sinalização modulada por 

alectina-3 em fibroblastos migratórios em resposta a laminina-1, células 

12 foram incubadas na ausência ou presença de laminina-1 e na ausência 

u presença de galectina-3 por 15 e 60 min. Os resultados indicam que na 

resença de galectina-3 PAK não é ativado e recrutado para os complexos 

cais , permanecendo distribuído no citoplasma (Figura 30). 
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5.23 - WORTMANINA, UM INIBIDOR DE PI3-KINASE, BLOQUEIA O 
UMENTO DE MIGRAÇÃO DE FIBROBLASTOS CAUSADO PELA 
DIÇÃO DE GALECTINA-3 

s da literatura têm mostrado o envolvimento de PI3-kinase com 

 processo de migração celular 168. Além disso, durante a formação de 

omplexos focais, lamelipódios e filopódios, Rac e cdc42 ativam outras 

oléculas, entre elas PI3-kinase, a qual regula a reorganização do 

itoesqueleto 169.  

Com o objetivo de avaliar o envolvimento de PI3-kinase na migração 

e fibroblastos estimulados com galectina-3, células Σ12 foram plaqueadas 

a ausência ou presença de wortmanina, que inibe diretamente a 

ubunidade catalítica de PI3-kinase, por 24 h. Os resultados mostraram que 

 wortmanina inibiu a migração depende de laminina-1 mais galectina-3, 

as não a migração depende somente dependente de laminina-1 (p< 0,001) 

igura 31).  
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Σ12. As células Σ12  foram plaqueadas em lamínulas circulares. Após 24 horas, estas 
células foram incubadas na ausência ou presença de 10µg/mL de laminina-1, na ausência ou 
presença de  20µg/mL de galectina-3 e também na ausência ou presença de 1 mM de 
wortmanina por 24 horas. Em seguida, estas células foram fixadas, permeabilizadas e 

Net. As análises foram feitas usando o método ANOVA, seguido do teste t de Bonferroni
para múltiplas comparações, usando-se o software Prism 3.0. A wortmanina inibiu o 
aumento de migração das células Σ12 causado pela galectina-3, sugerindo que PI3K está na 
via de sinalização de galectina-3 (p<0,001).

FIGURA 31. Wortmanina inibiu o efeito de galectina-3 sobre a migração das células 

coradas com DAPI. A quantificação das células migratórias foi feita com o programa Eclipse 
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6 - DISCUSSÃO 

 

Lectinas são proteínas que reconhecem carboidratos. Estas proteínas

têm sido largamente utilizadas na detecção e isolamento de glicoproteínas e

caracterização de resíduos de carboidratos. Esta propriedade das lectinas é

muito útil na identificação dos glicoconjugados presentes na superfície das

células e em mudanças que ocorrem em processos como a transformação

neoplásica 12. As seqüências de carboidratos presentes na superfície celular

têm papel importante na adesão e migração celular e no desenvolvimento de

metástases 22,170. A glicosilação aberrante de tumores, fenômeno que ocorre

na transformação maligna e ao longo da progressão tumoral leva a

alterações nas interações célula-célula e célula-matriz, pois interfere com a

função de moléculas de adesão como caderinas e integrinas 171-173. De fato

 N-glicosilação têm sido associada às alterações de comportamento 

observado nas célu

proteínas da matriz extracelular, aumento da migra

apacidade de crescimento independente de ancoragem.  

Os dois tipos mais comuns de N-glicosilação aberrante observados 

m modelos tumorais são o aumento da sialilação terminal 174 e o 

aparecimento de complexos tri- e tetra-antenares apresentando um resíduo 

de N-acetil-glucosamina ligada em configuração β1-6 a manose 18,170.  

O aumento de expressão de polilactosaminas com ramificações do 

tipo β1-6 GlcNAc tem sido correlacionado com o aumento do potencial 

metastático de tumores experimentais de camundongos 175. Além disso, 
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evidências sugerem que essas alterações poderiam ser usadas como 

arcadores para progressão de tumores de mama e de cólon 17,176.  

alhos mostrando 

evidên

m

A formação dessas estruturas com ramificação β1-6 GlcNAc é iniciada 

pela enzima Mgat5, uma enzima localizada no trans-golgi. A expressão de 

Mgat5 está aumentada em fibroblastos e células epiteliais transfectadas com 

os oncogenes v-src e H-ras 177. De fato, a transcrição do gene Mgat5 é 

positivamente regulada pela sinalização downstream a esses oncogenes, 

principalmente pela via Ras-Raf-Ets 170,178. Outros trabalhos mostram que a 

transfecção de Mgat5 em células epiteliais levou a perda da inibição por 

contato, aumento da motilidade celular, transformação morfológica em 

cultura, formação de tumores em camundongos atímicos e aumento da 

metástase 20,21. Adicionalmente, o crescimento tumoral e o aparecimento de 

metástase foram atenuados em animais nulizigotos para o gene Mgat5 

transfectados com o oncogene PyMT 19. 

Os produtos do gene Mgat5 são reconhecidos pela lectina vegetal L-

PHA que tem alta afinidade por estruturas com ramificações em 

configuração β1-6 GlcNAc 25. Existem alguns trab

cias da correlação entre a expressão de moléculas L-PHA positivas e 

a aquisição de um fenótipo mais metastático 18,26. No entanto, não existe 

consenso em relação ao significado clínico do L-PHA no diagnóstico e 

prognóstico de tumores.  

Segundo dados da literatura, a lectina vegetal L-PHA apresenta 

especificidade semelhante à galectina-3 159,17,15,114. A galectina-3 está 

aumentada em diversos tipos de tumor, podendo ser considerada uma 



 129

molécula associada a tumor 116,121. Em alguns casos, pode-se observar uma 

relação direta entre o aumento nos níveis de galectina-3 e a aquisição de um 

fenótip

galectina-3 possui a capacidade de 

se ag

to de carboidratos.  

o mais agressivo. Além do aumento de galectina-3, é plausível 

imaginar que os seus ligantes também estejam alterados ao longo do 

processo de transformação maligna, já que para exercer seu papel biológico 

a galectina-3 deva estar interagindo com seu glicoconjugado cognato.  

Neste trabalho desenvolvemos uma molécula híbrida, a Gal-3/FA, que 

possui a atividade de lectina e atividade enzimática de fosfatase alcalina, 

podendo, dessa maneira, ser usada em ensaios imunoenzimáticos. O gene 

da galectina-3 humano foi fusionado com o gene bacteriano da fosfatase 

alcalina. A eficiência da geração da quimera foi confirmada por 

sequenciamento. Através da análise por western blotting, observamos que 

em condições não redutoras a Gal-3/FA é expressa nas formas 

monoméricas e dimérica. Sabe-se que a 

regar formando dímeros e/ou oligômeros 179. É provável que a 

presença da forma dimérica de Gal-3/FA seja devido à dimerização da 

galectina-3 que na ausência do ligante é depende da porção carboxi- 

terminal da proteína 87. A especificidade da Gal-3/FA foi analisada em ensaio 

de ligação direta e observamos que esta possui a mesma especificidade da 

galectina-3, mostrando que a fusão com a fosfatase alcalina não alterou o 

domínio de reconhecimen

O uso da Gal-3/FA foi avaliado em ensaios de overlay. Observamos 

que nas células Σ12, CCR2 e B16F10, a Gal-3/FA se ligou a proteínas com 

massas moleculares aparentes de aproximadamente 60, 90, 116, 160 e > 
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250 kDa. Trabalhos anteriores mostraram a presença de proteínas com 

massas moleculares similares em extratos de células ce carcinoma de cólon 

180. Neste trabalho, a proteína de 116 kDa correspondia a Lamp-1 e 2, 

sialoglicoproteínas presentes na superfície de vários tipos celulares e 

envolvidas em adesão. Células Σ12 e CCR2 foram tratadas com 

deoximanojirimicina, inibidor da α-manosidase I, levando ao acúmulo de 

estrutu

ua

nda de massa molecular 

aparen

ras do tipo Man7-9GlcNAc2 e impedindo a ação da GlcNAc-T I. O 

resultado mostra a diminuição da reatividade da Gal-3/FA, já que não houve 

adição de ramificações do tipo β1-6 GlcNAc. O mesmo ocorreu com a 

reatividade da lectina vegetal L-PHA. Inversamente, observamos o aumento 

da reatividade da lectina GNA, a qual reconhece glicoproteínas contendo 

resíduos de alta-manose. Nota-se que as células CCR2, que são fibroblastos 

transfectados com o oncogene EJ-ras, apresentam maior reatividade a Gal-

3/FA. Esse resultado corrobora com os achados da literatura, pois células 

transformadas com o oncogene EJ-ras têm aumento da atividade da enzima 

Mgat5 177. Num segundo experimento, células B16F10 e células Σ12 foram 

tratadas com swainsonina, inibidor da α-manosidase II, impedindo a ação 

das GlcNAc-Ts, as q is iniciam a adição das ramificações. Como esperado, 

a reatividade a L-PHA após o tratamento com swainsonina foi parcialmente 

inibida. Em relação a Gal-3/FA, observamos que nas células B16F10 após o 

tratamento com swainsonina, apareceu uma ba

te de aproximadamente 66 kDa. Também observamos em ambas as 

células tratadas com SW que a banda de 116 kDa teve sua massa molecular 

aparente diminuída. O retardo observado na migração das proteínas é 
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devido à inibição da adição das ramificações. O reconhecimento de algumas 

proteínas pela Gal-3/FA não foi alterado, indicando que a Gal3/FA também 

reconhece glicoproteínas independentemente do processo de N-glicosilação. 

Dados da literatura 88 e a Tabela V mostram que galectina-3 também se liga 

a glicoconjugados que apresentam outros resíduos de carboidratos, como 

fucose e ácido siálico, na sua estrutura. Isso ocorre devido à presença de 

alguns aminoácidos no CRD da galectina-3 181.  

Em seguida, nós avaliamos se a sialilação de timócitos interferia no 

reconhecimento dos ligantes de galectina-3. A diferenciação dos timócitos é 

acompanhada de alterações na expressão de genes bem como do padrão 

de glicosilação de suas proteínas 182,183. Ao longo da maturação, têm-se o 

aumento da expressão de sialiltransferases, que adicionam resíduos de 

ácido siálico ao dissacarídeo terminal Galβ1→3GalNAc 184-186, que se liga a 

galectina-3. A lectina vegetal PNA reconhece esse dissacarídeo 187-189, 

sendo útil na identificação e separação de timócitos imaturos (que se ligam a 

PNA) dos timócitos maturos (que não se ligam a PNA) 190,191. Nós 

observamos que extratos de timócitos tratados com neuraminidase não 

apresentaram alteração no padrão de reconhecimento da Gal-3/FA, 

mostrando que a sialilação não interfere no reconhecimento dos ligantes de 

galectina-3. Existem pelo menos duas famílias de sialiltransferases 

expressas no timo e que modificam oligossacarídeos N-ligados, uma que 

adiciona resíduos de ácido siálico na configuração α2→3 e outra em 

configuração α2→6. A neuraminidase utilizada tem a capacidade de 

hidrolisar todas essas ligações, mostrando que todos os resíduos de ácido 
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siálico foram retirados. De fato, a Tabela V mostrou que a Gal-3/FA liga-se a 

estruturas contendo resíduos de ácido siálico, isto é, a sialilação não 

mascara sítios de ligação de galectina-3. 

 Com o objetivo de avaliar o uso da Gal-3/FA como ferramenta na 

criação de um método prognóstico e diagnóstico de tumores, a Gal-3/FA foi 

testada em lâminas de tissue-arrays, contendo vários tipos de tumores 

humanos e a sua contraparte normal. Os resultados mostraram a presença 

de liga

i

ntes de galectina-3 em tumores de mama, próstata e de pâncreas 

bem diferenciados, que ainda possuem estruturas acinares. Os ligantes 

estão localizados na superfície apical das células epiteliais e no lúmen, 

indicando a presença de polilactosaminas. Nos tumores menos 

diferenciados, observamos a diminuição dos ligantes de galectina-3 nas 

células epiteliais e o aparecimento de ligantes em estruturas relacionadas 

com o endotélio e em células inflamatórias. Resultados experimentais 

sugerem que a galectina-3 esteja relacionada com a angiogênese. A 

galectina-3 afeta a quimiotaxia e estimula a formação de tubos capilares de 

células endoteliais in vitro e participa da angiogênese in vivo 147. Além disso, 

a interação de galectina-3 presente na superfície de células endoteliais com 

glicoproteínas expressas por pericitos e por células tumorais também está 

envolvida no processo de neovascularização. Galectina-3 se liga e se 

complexa na superfície de células endoteliais com a α3β1 integrina e com o 

NG2, um condrotim-sulfato proteoglicano presente nos pericitos, e este 

complexo, est mula a migração e morfogênese de células endoteliais 192. Um 

dos ligantes reconhecidos pela Gal-3/FA poderia ser o NG2 ou outros 
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glicoconjugados que poderiam estar participando do processo de 

angiogênese. No microambiente tumoral também se encontram células 

inflamatórias, como neutrófilos e macrófagos. Resultados experimentais 

dicamin  que a galectina-3 participa de processos inflamatórios 161,193. A 

galectina-3 extracelular se liga a células inflamatórias e modula ou ativa 

diversas funções celulares: (1) age como agente quimioatraente para 

monócitos e macrófagos durante a inflamação, dessa maneira, recrutando 

células inflamatórias e células apresentadoras de antígenos para os sítios 

inflamatórios 112: (2) induz a produção pelos neutrófilos de ânion superóxido 

através da interação com os receptores CD66a e CD66b 194; (3) medeia a 

adesão de neutrófilos ao endotélio, induzindo o seu extravasamento para o 

pulmão 195. Esses dados indicam a importância da interação galectina-3-

ligante e a identificação desses ligantes. Nossos resultados mostram a 

presença de ligantes de galectina-3 no infiltrado inflamatório de carcinomas 

de mama e de gliomas. Galectina-3 também interage com glicoproteínas da 

matriz extracelular, como laminina 163 e proteoglicanos, explicando a forte 

marcação encontrada no estroma. 

 Também avaliamos a presença de ligantes de galectina-3 no timo, já 

que a galectina-3 secretada pelas células epiteliais tímicas age como uma 

molécula de-adesiva, inibindo a interação entre os timócitos e o 

microambiente tímico e permitindo a migração dos timócitos maturos no e 

para fora do timo 149 

 Como mencionado acima, a diferenciação das células T e a sua 

migração do córtex para medula são acompanhadas de alterações na 
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glicosilação de seus receptores de superfície. De fato, nossos resultados 

mostraram que os timócitos localizados no córtex, que são timócitos 

imaturos, são fortemente reconhecidos pela Gal-3/FA, enquanto a marcação 

na medula é bem fraca. Evidências recentes mostraram que os timócitos 

duplo positivos (CD4+, CD8+), que são imaturos, são mais migratórios que os 

timócitos maturos (Silva-Monteiro e col., em preparação). Esses dados em 

conjunto, sugerem que a galectina-3 formaria um gradiente haptotático na 

medula do timo, estimulando os timócitos imaturos a migrarem pela medula 

e a se diferenciarem.  

 Analisamos o padrão de marcação de L-PHA e observamos que é 

bem diferente do padrão da Gal-3/FA. Estes resultados sugerem que o perfil 

de distribuição de ligantes de galectina-3 é de fato diferente daquele 

antecipado pela ligação com L-PHA. O desenvolvimento da sonda descrita 

neste trabalho abre a perspectiva de se estudar com maior rigor a 

distribuição de células que expressem os ligantes de galectina-3, 

identificados pela lectina animal propriamente dita.  

 Observamos que os ligantes de galectina-3 são encontrados nas 

élulas 

migração dependente desta molécula de matriz 

tracel

c tumorais que apresentam um comportamento invasivo. O padrão de 

invasão de células de sarcoma sobre as fibras musculares caracteriza um 

padrão de migração disfuncional 196. Como o principal elemento não-

colagenêico de membranas basais é laminina, passamos a avaliar o papel 

de galectina-3 na 

ex ular. 
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Nós mostramos anteriormente que células de sarcoma que 

expressam galectina-3 são mais migratórias e menos adesivas em 

superfícies de laminina-1 do que as células que não expressam galectina-3 

(Anexo I). Porém o mecanismo modulado pela galectina-3 no processo de 

migração dessas células não é conhecido. 

 Apesar da galectina-3 não possuir peptídeo sinal, a galectina-3  

pode ser encontrada tanto na superfície celular como na matriz extracelular. 

Foi mostrado que a fetuína, uma glicoproteína sérica, é capaz de induzir a 

secreção de galectina-3. Uma vez no espaço extracelular a galectina-3 

staria 

metizamos essa 

tuação

células da matriz extracelular. O processo de migração é 

acompanhado da polarização da célula migratória, que tem como 

e modulando as interações célula-matriz, já que foi observada a rápida 

adesão e espraiamento das células de carcinoma de mama após a secreção 

de galectina-3 108. 

  No nosso sistema, nós acreditamos que a laminina-1 esteja 

estimulando a secreção de galectina-3, e dessa maneira, a galectina-3 

presente no meio extracelular, estaria modulando positivamente a migração 

das células de sarcoma. Para avaliar essa hipótese nós mi

si , e observamos que as células dos sarcomas gal-3 -/- na presença 

de galectina-3 exógena e de laminina-1 são mais migratórias do que as 

células controle ou aquelas incubadas somente com laminina-1. Esse efeito 

foi inibível por lactose, mostrando o envolvimento do domínio de 

reconhecimento de carboidratos (CRD) da galectina-3. 

 A migração é um processo integrado que requer a adesão e de-

adesão das 
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conseqü

ão dos filamentos de actina em 

as d

adas para a formação dessas placas de adesão e estas 

adur

o célula-matriz. Na 

presen

ência, a extensão da membrana, que forma estruturas chamadas 

lamelipódios e filopódios na frente de migração da célula. Quando as 

integrinas se ligam aos componentes da matriz, elas se aproximam no plano 

da membrana plasmática, formando clusters e se associado aos filamentos 

de actina do citoesqueleto. A reorganizaç

fibr e estresse, por sua vez, estimula ainda mais a formação de clusters, 

aumentando, dessa maneira, a ligação das integrinas a matriz, num sistema 

de retroalimentação positiva. Como resultado, tem-se a formação de 

estruturas supramoleculares chamadas de complexos focais 42,42. 

Complexos focais recém-formados exercem sobre as células intensa força 

propulsiva e são responsáveis pela migração celular. À medida que mais 

proteínas são recrut

am ecem, a tração necessária para a migração vai diminuindo. Dessa 

maneira, os complexos focais passam a ancorar as células à matriz 

extracelular e estas se tornam menos migratórias 31. A migração depende de 

um processo de liberação das células de sua matriz (de-adesão). Embora 

haja dúvidas quanto à dinâmica de de-adesão, ou ainda, se ela é ativa ou 

passiva, um crescente número de proteínas têm sido funcionalmente 

identificadas como moléculas de de-adesão. 

Aqui nós mostramos que a galectina-3 é encontrada nos complexos 

focais, onde ela pode estar modulando a interaçã

ça de lactose observamos diminuição da forma dimérica de galectina-

3, sugerindo que esta apresenta maior afinidade pelos seus ligantes. 

Observamos também o aumento e diminuição de FAK nos complexos focais 
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de células tratadas com galectina-3. A diminuição de FAK nos complexos 

focais poderia ser devido à sua desfosforilação por Shp-2, desestabilização 

dos complexos focais e conseqüente redistribuição de FAK para o 

citoplasma dessas células. No entanto, para afirmar isto, precisamos avaliar 

o perfil de fosforilação de FAK nos complexos focais. 

Para modular o processo de migração celular, a galectina-3 deve se 

ligar a receptores na superfície da celular e ativar vias de sinalização. Nós 

mostramos que a galectina-3 se liga a glicoconjugados presentes na 

superfície das células Σ12. Como dito anteriormente, a galectina-3 age com 

uma molécula quimioatraente para monócitos e macrófagos. Portanto, a 

galectina-3 poderia estar se ligando a receptores de quimiocinas e ativando 

as integrinas através da sinalização inside-out. Existem trabalhos 

demonstrando que quimiocinas são capazes de ativar as integrinas 197. A 

galectina-3 também poderia estar interagindo diretamente com a integrina, 

ativando a sua via de sinalização. De fato, existem trabalhos mostrando a 

interação entre galectina-3 e integrinas 163,192,198. Aqui nós mostramos que a 

galectina-3 interage diretamente com a β1 integrina, sugerindo uma via de 

sinalização outside-in para a modulação da função da integrina.  

 Ochieng e col. mostraram que a adição de galectina-3 exógena as 

células de carcinoma de mama, desencadeia a endocitose do receptor de 

superfície β1 integrina e da própria galectina-3. Em concentrações 

moderadas de galectina-3 há reorganização dos microfilamentos de actina e 

aumento do espraiamento celular, enquanto que em concentrações mais 

elevadas, as células arredondam, perdendo, dessa maneira, o contato com a 
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matriz extracelular e conseqüentemente desorganizando o seu citoesqueleto 

199. A recirculação das integrinas é um fenômeno conhecido, que está 

envolvida em processos como adesão celular, espraiamento e motilidade 

celular. Sendo o receptor β1 integrina um dos principais receptores que 

medeiam o processo de migração celular em superfícies de laminina-1, 

pode-s

indo com 

glicopr

2

e propor que a sua endocitose em baixas concentrações de galectina-

3 estaria diminuindo a “adesividade” das células com a matriz extracelular e 

dessa maneira, aumentando a capacidade migratória dessas células. No 

entanto, nós não observamos a internalização de β1 integrina quando as 

células Σ12 em suspensão foram tratadas com diferentes concentrações de 

galectina-3 por diferentes tempos. Vários fatores podem explicar esse 

resultado. Entre eles, o nível de expressão de galectina-3 na superfície das 

células ou a concentração e valência da galectina-3 presente no 

microambiente. A glicosilação dos ligantes de galectina-3 também pode 

determinar o papel que a galectina-3 exercerá. No entanto, nós observmaos 

a internalização de galectina-3 em células aderentes. A galectina-3 é 

secretada para o meio extracelular onde modula o processo de migração 

celular. Em seguida, a galctina-3 poderia estar interag

oteínas presentes na superfície celular e ser internalizada. Resta-nos 

avaliar se ocorre internalização de β1 integrina durante a migração das 

células Σ1 . Talvez a internalização de β1 integrina esteja associada ao 

estado adesivo da célula, só ocorrendo durante a migração celular.  
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Por outro lado, a galectina-3 ao se ligar a β1 integrina poderia mudar a 

sua conformação, e, dessa maneira, alterar a sua interação com as 

proteínas que compõe os complexos focais. 

As proteínas presentes nos complexos focais podem ser divididas de 

acordo com as suas funções: proteínas do citoesqueleto, como tensina, 

vinculina, paxilina, α-actinina e talina; proteínas tirosino-quinases, como Src, 

e FAK, PYK2; serino/treonino-quinases, como PKC, ILK e PAK; tirosino-

fosfatases, como Shp-2 e outras enzimas como PI 3-quinase e calpaína II 

36,38,42. O recrutamento de tirosino-quinases para os complexos focais leva a 

sua ativação e conseqüente fosforilação de inúmeras proteínas. Resultados 

indicam que a fosforilação de tirosinas, entre elas FAK, desempenham papel 

importante na organização dos complexos focais, na dinâmica de sua 

organização 37,200 e conseqüentemente na regulação da motilidade celular. 

 Nós avaliamos a dinâmica de organização dos complexos focais na 

presença de galectina-3. Os resultados mostraram que na presença de 

galectina-3, há diminuição de FAK fosforilado nos complexos focais e 

reorganização do citoesqueleto.  

FAK é rapidamente recrutado para os complexos focais o que leva a 

sua autofosforilação e ativação 29. A fosforilação do resíduo de Tyr397 está 

relacionada ao aumento da atividade catalítica de FAK e promove a ligação 

de Src. Src ativado fosforila FAK nos resíduos de Tyr861 e Tyr925, criando 

domínios SH3 e SH2, respectivamente, que são sítios de ligação para outras 

proteínas 127. Existem evidências do papel de FAK na regulação da migração 

celular. Fibroblastos FAK -/- apresentam diminuição de espraiamento celular, 



 140

são

complexos focais, a sinalização 

media

ais. De fato, a fosforilação de tirosino-

quinas

 menos migratórias e apresentam aumento do número e do tamanho de 

placas de adesão focal 61. Como os fibroblastos FAK -/- apresentam 

aumento e não diminuição da formação dos 

da por FAK tem sido associada à desmontagem dos complexos focais, 

ou seja, a inibição da migração nas células FAK -/- é resultado da inibição do 

seu turnover 61,127. 

A diminuição de FAK fosforilado nos complexos focais das células na 

presença de galectina-3 exógena sugere que a galectina-3 esteja 

desestabilizando os complexos focais, ou seja, aumentando o turnover dos 

complexos focais. Isso explicaria porque células que expressam galectina-3 

são mais migratórias. Na presença de galectina-3, os complexos focais não 

amadureceriam ou diminuiriam sua estabilidade e dessa maneira a 

capacidade migratória dessas células estaria aumentada.  

Para que ocorra o turnover dos complexos focais e as células migrem, 

estas devem ter a capacidade de desfosforilar FAK, permitindo, dessa 

maneira, a redistribuição de FAK para outros sítios onde estejam se 

formando novos complexos foc

es, como FAK, é um processo dinâmico e reversível, onde o nível de 

fosforilação é resultado do balanço entre a atividade catalítica da quinase e 

da fosfatase. De acordo com isso, estão trabalhos mostrando que a inibição 

de fosfatases com ortovanadato inibiu o espraiamento e a migração celular 

201. De fato, nós observamos que o ortovanadato inibiu o efeito de pró-

migratório de galectina-3 sobre as células Σ12, pois estas apresentaram 

diminuição de extensões e de ruffles de membrana, caracterizando um 
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fenótipo menos migratório. Esse resultado sugere o envolvimento de 

fosfatases na modulação da migração das células Σ12 em resposta à 

galectina-3. 

Fibroblastos nulizigotos para o gene da fosfatase SHP-2 apresentam 

espraiamento e capacidade migratória diminuída em fibronectina. Além 

disso, nessas células há aumento do número de placas de adesão focal e 

presen

o recrutamento 

de Sh

ça de F-actina condensada na periferia celular 202. Este fenótipo 

também é observado nas células FAK -/-, sugerindo que Shp-2 e FAK 

trabalham juntos na controle da dinâmica dos complexos focais. De fato, foi 

mostrado que nas células Shp-2 -/- FAK está hiperfosforilado e que a 

desfosforilação de FAK é dependente de Shp-2, sugerindo que FAK seja 

substrato de Shp-2 66.  

Na presença de galectina-3 nós observamos o aumento d

p-2 para os complexos focais, sugerindo que a diminuição da 

fosforilação de FAK observada é devido à ação de Shp-2. Portanto, na 

presença de galectina-3, Shp-2 é recrutado para os complexos focais, onde 

desfosforila FAK, o qual é redistribuído para o citoplasma. Isso leva a 

desestabilização e turnover dos complexos focais e conseqüente aumento 

da capacidade migratória dessas células.  

Por outro lado, outros estudos mostraram que o acúmulo de complexos 

focais imaturos nas células Shp-2 -/- é resultado do aumento dos níveis de 

fosforilação do resíduo de Tyr12 da α-actinina, pois esta é substrato de FAK. 

A fosforilação de α-actinina reduz a sua interação com os filamentos de 

actina, levando a desestabilização dos complexos focais e 
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conseqüentemente não gerando a força de tração necessária para as 

células migrarem 64,67. 

Esses trabalhos em conjunto mostram que a expressão de FAK e de 

Shp-2

ndiretamente através da inibição de Rho ou 

dire

 outros trabalhos que mostram 

que

 e a regulação temporal da atividade dessas proteínas, são fatores 

importantes no controle da dinâmica dos complexos focais.  

Além de funcionar como uma proteína adaptadora e recrutar outras 

proteínas para os complexos focais, FAK também modula vias de 

sinalização que regulam a adesão, migração e reorganização do 

citoesqueleto. Entre essas vias estão às proteínas da família Rho, que são 

Rac, Cdc42 e Rho 203. Em células migratórias, Rac é importante para a 

formação de novos complexos focais na frente de migração, regulando o 

turnover dessas adesões i

tamente através da ativação de seus efetores 204. Entre os efetores de 

Rac, está PAK, que é recrutado para os complexos focais após a sua 

fosforilação e ativação onde participa da regulação da desmontagem dos 

complexos focais 58,205.   

 No entanto, não foi observado nas nossas células o recrutamento de 

PAK 1/2 fosforilada para os complexos focais na presença de galectina-3. 

Esse resultado também foi encontrado em

 mutantes de Rac e Cdc42 que não ligam se a PAK in vitro, continuam 

mantendo a capacidade de estimular a formação de lamelipódios e 

filopódios, sugerindo que PAK não esteja envolvido neste processo 206,207 

Além disso, existem estudos mostrando o envolvimento de outras 

vias de sinalização ativadas por Rac e Cdc42 que regulam a formação de 
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lamelipódios e filopódios, entre elas a via de fosfoinositil 3-quinase (PI3K) 

169. As evidências do envolvimento de PI3K vêem de trabalhos que mostram 

que a s

formação dos 

lamelipó

aos seus ligantes se polimeriza, podendo dessa 

ma ira

ua 

transloc

ubunidade regulatória de PI3K, a subunidade p85, se liga às formas 

ativas de Rac e Cdc42 168,208. Células epiteliais mamárias transfectadas com 

as formas ativadas de Rac e Cdc42 apresentaram inibição da 

dios e diminuição da migração na presença de wortmanina e 

LY294002, sugerindo a participação da via de PI3K. 

A adição de galectina-3 exógena estimula a migração de fibroblastos 

transformados, no entanto, na presença de wortmanina, esse efeito da 

galectina-3 foi abolido. Esse resultado sugere o envolvimento de PI3K na 

indução de migração pela galectina-3. No entanto, são necessários outros 

dados para confirmar a participação da via de PI3Kinase.  

Como já foi dito, a galectina-3 se liga a laminina-1, uma glicoproteína 

rica em cadeias de polilactosaminas e as integrinas através dos seus 

resíduos tri- e tetra-antenares. A galectina-3 em solução é monomérica, 

porém quando se liga 

ne , formar uma ponte entre, por exemplo, a integrina e a laminina-1, 

modulando essa interação e mediando o ciclo de adesão/de-adesão/adesão 

observado no processo de migração. 

Nós observamos a presença de galectina-3 no lamelipódio de células 

CCR2 (que expressam galectina-3) em migração (Anexo I). O recrutamento 

de galectina-3 para a membrana plasmática poderia facilitar a s

ação para o espaço extracelular, onde a galectina-3 permaneceria 

associada com glicoproteínas presentes na superfície celular. Apesar da 
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galectina-3 não possuir peptídio sinal, a galectina-3 é secretada para o meio 

extracelular através de um mecanismo não convencional 106,107. A exposição 

das células a ligantes de galectina-3, como fetuína, induz a secreção de 

galectina-3 108. Nós observamos que a secreção de galectina-3 também 

ocorre na presença de laminina-1. Nós também observamos o aumento da 

capacidade migratória de células nulizigotas para o gene da galectina-3 na 

presença de galectina-3 exógena, o que sugere que a galectina-3 presente 

no espa

nção da integrina 

atravé

 estabilidade e dessa maneira a 

capaci

ço extracelular que esteja modulando positivamente o processo de 

migração celular.  

Nós também mostramos a presença de galectina-3 nos complexos 

focais, onde a galectina-3 estaria interagindo com a β1 integrina. Esses 

dados sugerem que a galectina-3 estaria modulando a fu

s da sinalização outside-in. A interação galectina-3-β1 integrina 

alteraria a conformação da integrina, estimularia o recrutamento de Shp-2 

para os complexos focais e a conseqüente desfosforilação de FAK. A 

diminuição de FAK fosforilado no lamelipódio de células em processo de 

migração levaria ao turnover dos complexos focais e a sua subseqüente 

desestabilização. Conseqüentemente os complexos focais não 

amadureceriam ou diminuiriam sua

dade migratória dessas células estaria aumentada. 

Nossos dados em conjunto mostram que a galectina-3 age como uma 

molécula de de-adesão, modulando positivamente o processo de migração 

celular e podendo ser classificada como uma proteína matricelular, isto é, a 

galectina-3 encontra-se na matriz extracelular sem fazer parte de sua 
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estrutura. Proteínas matricelulares agiriam como moduladores da interação 

célula-matriz 209. Exemplos incluem SPARC 210,211, tenascina-C 212,213, 

trombospondina 214,215 e galectina-8 148,216. Aqui damos evidências de que 

galectina-3 seja mais um membro desta família de potenciais moléculas 

associadas à progressão tumoral.  
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7 - CONCLUSÕES 

.1 – A geração da proteína quimérica Gal-3/FA permitiu a análise da 

xpressão e distribuição dos ligantes de galectina-3 em tecidos humanos e 

urinos. Em ensaios de overlay identificamos que β1 integrina, de fato, é 

gante de galectina-3; 

.2 – A galectina-3 extracelular age como uma molécula pró-migratória, de 

aneira carboidrato-dependente, recrutando SHP-2 para os complexos 

cais, o que leva a desfosforilação de FAK e turnover dos complexos focais. 

sse efeito não é devido à ativação e fosforilação de PAK 1/2, porém se 

bservou envolvimento da via de sinalização de PI3-kinase na atividade pró-

igratória de galectina-3. 
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