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There are more things in the heaven and earth,
Horatio/Than are dreamt of your philosophy.
Hamlet, W. Shakespeare

Yes, but we are working on it!
Unweaving the rainbow, Richard Dawkins
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RESUMO
Tumores são definidos como microambientes compostos não só pelas células
malignas, mas também por células endoteliais, fibroblastos e leucócitos, que promovem
o crescimento tumoral e a angiogênese. Galectina-3, uma proteína que se liga a βgalactosídeos, é abundantemente expressa por monócitos/macrófagos, dentre outros
leucócitos. Inúmeras evidências sugerem que galectina-3 atua como uma molécula
reguladora da resposta inflamatória. Tendo em vista que o infiltrado inflamatório pode
promover a progressão de tumores, o objetivo do presente trabalho foi avaliar se
galectina-3, expressa tanto pela célula tumoral como pelas células estromais, modula o
crescimento de melanoma. Para tal, células de melanoma murino Tm1 foram
transfectadas com o gene de galectina-3. Ambos clones celulares (galectina-3 positivos e
negativos) foram injetados na intrafáscia ou no subcutâneo de camundongos (fêmeas)
C57BL/6 selvagens e/ou nocautes para o gene de galectina-3 para análise da
implantabilidade e crescimento tumoral. Com relação à implantabilidade, não foi
observado diferenças no estabelecimento de uma massa tumoral proliferativa em
animais selvagens inoculados com células Tm1 transfectadas ou não com o gene de
galectina-3 em animais selvagens.
Em relação a taxa de crescimento dos tumores, nenhum animal nocaute
inoculado com células Tm1 galectina-3 positivas apresentou tumores de dimensões
mensuráveis até o 11º dia pós-inóculo. Independente do nível de expressão de galectina3 pela célula tumoral, os tumores originados nos animais nocautes apresentavam menor
massa em gramas comparados ao grupo selvagem, sugerindo que galectina-3 expressa
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pelas células estromais promove o crescimento tumoral. Ainda, os tumores originados
nos animais nocautes e no grupo selvagem inoculado com células Tm1 galectina-3
positivas apresentavam menor extensão de área necrótica do que os animais selvagens
inoculados com células Tm1 galectina-3 negativas. Interessantemente, os animais
selvagens e nocautes inoculados com células Tm1 galectina-3 positivas apresentaram
tumores com menor área vascular e menor número de estruturas vasculares funcionais
quando comparados aos animais selvagens inoculados com células Tm1 galectina-3
negativas. A análise de expressão gênica nos tumores mostrou que os níveis relativos de
RNAm de VEFG (fator de crescimento de endotélio vascular) foram menores nos
animais inoculados com células Tm1 galectina-3 positivas em relação aos inoculados
com células Tm1 galectina-3 negativas, indicando que galectina-3 expressa pelas células
tumorais atua como uma molécula anti-angiogênica. Finalizando, o presente trabalho
sugere que galectina-3 pode atuar como uma molécula pró- ou anti-tumoral, dependendo
do tipo celular que a expressa no microambiente tumoral.
Descritores: melanoma, galectina-3, neovascularização patológica
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ABSTRACT
Tumors have been described as microenvironments composed not only by
malignant cells, but also by endothelial cells, fibroblasts and leukocytes, which can
promote tumor growth and angiogenesis. Galectin-3, a β-galactoside binding protein, is
expressed by monocytes/macrophages and others leukocytes. In fact, several lines of
evidence suggest that galectin-3 act as master regulators of the inflammatory response.
Based on the fact that the inflammatory infiltrate can promote tumor progression, the
proposal of this study was to evaluate if galectin-3, either from tumor or stromal cells
could modulate melanoma growth. Tm1 murine melanoma cell line was transfected with
the galectin-3 gene. Both clones (galectin-3 negative and positive) were injected in the
foot pad or subcutaneous in female C57BL/6 wild-type (WT) and galectin-3 knock-out
(KO) mice to tumor engraftment and growth analysis. There was no difference in the
tumor engraftment between animas injected with Tm1 galectin-3 positive or negative
cells.
In addition, any knock-out mice injected with galectin-3 positive cells had
measurable tumors up to day 11 post inoculation. Regardless the galectin-3 expression
level in the melanoma cell, tumors from galectin-3 KO mice were smaller than those
from WT animals, suggesting that galectin-3 expressed by stromal cells promotes tumor
growth. Moreover, tumor necrotic area was smaller in KO mice and in wild-type animals
injected with Tm1 galectin-3 positive cells compared to wild type animals injected with
Tm1 galectin-3 negative cells. Interestingly, both vascular area and the number of
functional vessels in animals injected with galectin-3 positive Tm1 cells were smaller in
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