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RESUMO 

Em reações inflamatórias, galectina-3 (Gal-3) atua favorecendo polarização de 

macrófagos em sua forma alternativa, induzindo ativação de fibroblastos e inibindo a 

diferenciação de linfócitos em plasmócitos. Em animais deficientes de Gal-3 (Lgals3-/-) 

há retardo na ativação/diferenciação de monócitos em macrófagos e intensa diferenciação 

de plasmócitos produtores de imunoglobulinas, o que sugere que disfunção de Gal-3 

possa contribuir para o surgimento de doenças autoimunes. O pristane é um 

hidrocarboneto associado à elevação na incidência de doenças inflamatórias com perfis 

autoimunes, como artrite reumatoide (AR) e lúpus eritematoso sistêmico (LES). Além 

disso, sabe-se que o mesentério é um dos primeiros locais de ação do pristane. Porém o 

fígado também responde ao estimula com este óleo. Neste estudo, objetivamos investigar 

o papel da Gal-3 no perfil da resposta inflamatória crônica em mesentério e fígado no 

modelo de autoimunidade induzido pelo pristane. Para tal, camundongos Balb/c foram 

estimulados com injeção intraperitoneal de pristane. Após seis meses a partir da injeção, 

os animais apresentaram sintomas semelhantes a lúpus eritematoso sistêmico (LES). 

Neste contexto, observamos que no mesentério, a ausência de Gal-3 promoveu 

desorganização na região submesotelial e infiltrado inflamatório severo amplo e difuso 

assim como polarização de macrófagos para o fenótipo M1. O contrário foi observado em 

animais Lgals3+/+, os quais apresentaram polarização M2, indicando menor dano tecidual 

e maior potencial de reparo tecidual. Nichos de linfócitos B e plasmócitos também foram 

severamente alterados nos animais Lgals3-/-. A ausência de Gal-3 ainda regulou o número 

de células expressando as moléculas ligantes de notch DLL1+ e DLL4+ , as quais regulam 

polarização de macrófagos e diferenciação de plasmócitos. No fígado, a ausência de Gal-

3 favoreceu o desenvolvimento de hepatite caracterizada por intenso infiltrado 

inflamatório portal com nítidos danos hepáticos associados ao LES. Por fim, verificamos 

que o uso de Gal-3 recombinante aumentou o tempo de vida de camundongos propensos 

a LES, evidenciando o potencial protetor que esta proteína parece exercer na manutenção 

da arquitetura histológica fundamental para o processo de resolução de injúrias teciduais. 

Nossos dados sugerem que Gal-3 tenha potencial terapêutico no tratamento de desordens 

autoimunes como LES. 

Palavras chave: Mesentério; Pristane; Galectina-3; Macrófagos; NOTCH 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In inflammatory reactions galectin-3 (GAL-3) acts favoring macrophage polarization in 

the alternative form, inducing fibroblast activation and inhibiting lymphocytes 

differentiation into plasma cells. In deficient animals for Gal-3 (Lgasl3-/-) there's a delay 

in activation/differentiation of monocytes into macrophages and intense differentiation of 

immunoglobulin secretor plasma cells, which suggest that Gal-3 dysfunction can 

contribute to arise of autoimmune diseases. Pristane is a hydrocarbon associated with 

elevation in the incidence of inflammatory diseases with autoimmune profiles like 

Rheumatoid arthritis (RA) and systemic lupus erythematosus (SLE). Besides that, 

mesentery is known as the first places of pristane interactions. However, liver can 

responds to this stimuli too. On this study we aim to investigate the role of Gal-3 in the 

profile of chronic inflammatory response in the mesentery and liver with the 

autoimmunity model induced by pristane. For that, Balb/c mice were stimulated with 

intraperitoneal injection of pristane. Six months after injection, mice exhibits lupus-like 

symptoms. In this context we observe that, in mesentery, absence of galectin-3 promotes 

submesotelial disorganization and severe and diffuse inflammatory infiltrate as well as 

macrophage polarization to M1 fenotype. The opposite was observed in Lgals3+/+ 

animals, which presented M2 polarization, indicating less tissue damage and greater 

potential for tissue repair. Plasma cell and B cell niches was severe alterete in Lgals3-/- 

animals. Absence of galectin-3 still regulate the number of cells which express NOTCH 

ligand molecules DLL4 and DLL1, which regulate plasma cell differentiation and 

macrophage polarization. On the liver absence of Gal-3 favors the development of 

hepatites characterized by intense inflammatory infiltrate in portal zone with clear 

damage to hepatocytes similar with SLE. For the last, we verified that the use of 

recombinant Galectin-3 increase the lifetime of mice prone to SLE evidencing the 

protective potential which that protein seems to exercise in the manutention of histologic 

architecture, fundamental for tissue injury resolution. Our data suggest that Gal-3 have 

therapeutic potential for treatment of autoimmune disorders like SLE. 

Key words: Mesentery; Pristane; Galectin-3; Macrophage; NOTCH 
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1-Introdução: 

1.1-Mesentério 

 

O mesentério emerge da raiz mesentérica, nome dado a região de anexo da artéria 

mesentérica superior com artéria aorta. Da raiz mesentérica, o mesentério se expande 

radialmente, acompanhando as dobras intestinais como um leque partindo do duodeno ao 

reto, podendo ser identificado também de mesocólon, mesocólon transverso e mesorreto 

(COFFEY & LEARY, 2016; ARGIKAR & ARGIKAR, 2018) (Figura 3). A primeira 

descrição do mesentério foi observada em pinturas de Leonardo Da Vinci,. Apenas em 

2012 houve consenso sobre considerar o mesentério de fato como um órgão (ARGIKAR 

& ARGIKAR, 2018). Do ponto de vista tecidual, o mesentério é formado por uma 

superfície de tecido epitelial simples pavimentoso (mesotélio), uma camada de tecido 

conjuntivo propriamente dito frouxo (fáscia de Toldt) contendo vasos sanguíneos e 

linfáticos, adjacente ao tecido adiposo mesentérico (MAT). Nas regiões de interseção 

entre o intestino e o mesentério, a camada mesotelial mesentérica contribui para a 

formação da camada mais externa do intestino, também chamada de serosa (COFFEY & 

LEARY, 2016; COFFEY et al., 2016).  

Em termos funcionais, o mesentério suspende o trato gastrointestinal durante o 

período embrionário impedindo o colapso do intestino, mantendo-o suspenso inclusive 

na vida adulta. Tal organização ainda sugere ter sido fundamental para que o Homo 

Sapiens Sapiens desenvolvesse o andar ereto (COFFEY & LEARY, 2016). O mesentério 

ainda atua fornecendo suporte a vasos sanguíneos, linfáticos e nervos, quem chegam ao 

intestino (CULLIGAN et al., 2014; COFFEY & LEARY, 2016). O TAM é um campo 

rico a ser explorado, tendo em vista que recentemente foi demonstrado que sua remoção 

parcial é capaz de reverter a resistência à insulina, além de conduzir babuínos a perda de 

peso (ANDREW et al. 2018). Além disso, adipócitos são células capazes de produzir uma 

vasta quantidade de citocinas, fatores de crescimento e hormônios, além de expressarem 

diversos receptores envolvidos em respostas inflamatórias, angiogênese e no 

metabolismo energético (PEYRIN-BIROULET et al. 2007). Assim, investigar a função 

de MAT é importante. 
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Figura 1: Localização anatômica do mesentério humano. Esquema adaptado a partir de Aneesh A. 

Argikar & Upendra A. Argikar, 2018. 

Em mamíferos a participação do mesentério em processos de reparo e resolução 

ainda é obscuro, porém em equinodermas, este órgão é central na regeneração do intestino 

após evisceração, um processo natural praticado por pepinos do mar na presença de 

ameaças ambientais. Mimetizado em laboratório, consiste em expelir todo o intestino 

(QUIÑONES et al., 2002). Após a evisceração, células epiteliais do mesentério cobrem 

o ponto de ruptura com o intestino, e inicia-se um espessamento da superfície do 

mesentério, consequência de acúmulo de células na região. Aproximadamente após 5 dias 

da evisceração, a porção espessa do mesentério forma o intestino rudimentar, expandindo 

e adquirindo formato arredondado. Por volta do décimo dia, o rudimento adquire uma 

forma cilíndrica com lúmem (GARCÍA-ARRARAS et al., 2011).  

O campo que investiga doenças inflamatórias intestinais, em destaque doença de 

Crohn, passou a dar mais atenção a este órgão, sobretudo ao tecido adiposo mesentérico.  

Em modelos murinos de colite induzida por TNBS (Ácido 2,4,6-

trinitrobenzenossulfônico), observou-se elevada concentração de citocinas pró-

inflamatórias como IL-6, TNF-α e MCP-1 (Proteína quimiotática de monócitos-1) no 

TAM (MENCARELLI et al., 2011). Porém, quando o mesmo modelo de colite induzida 

por TNBS recebeu tratamento com inibidor de TNF-α, o mesentério induziu resposta 

reparadora produzindo IL-10, citocina com amplo potencial anti-inflamatório 

(CLEMENTE et al., 2012).  O MAT de pacientes com doença de Crohn apresenta níveis 
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elevados de proteína C reativa, em comparação com seus respectivos controles seudaveis, 

o que pode estar associado a elevada produção de IL-6 e TNF-α. Estes mesmos níveis 

referentes às citocinas podem ser atingidos estimulando adipócitos com antígenos 

bacterianos (KREDEL et al. 2014).  

O mesentério ainda apresenta efeito protetor para o fígado, em modelos de dieta 

rica em lipídeos. Após remoção cirúrgica do MAT, é observada presença de esteatose 

hepática, elevação nos níveis intestinais de IL-6 e TNF-α e queda nos níveis de proteínas 

de adesão, como ocludina e zônula de adesão-1. Por consequência, há maior penetração 

bacteriana em animais submetidos à dieta de alta caloria e retirada do TAM (WU et al., 

2018).  

Os milk spots são estruturas encontradas no mesentério, que primeiramente foram 

descritas no omentum de coelhos, abrigando células de origem mielóide e linfóide. Em 

ratos normais, as células predominantes nos milk spots são linfócitos B1, macrófagos e 

linfócitos T (LIU et al., 2016.; RANGEL-MORENO et al., 2009). Embora não esteja 

determinada, a funcionalidade do milk spot está associada a eliminação de bactérias da 

cavidade peritoneal, bem como de partículas e células tumorais, além de ser nicho de 

leucócitos que podem migrar Dpara a cavidade peritoneal (KRIST et al., 1995; 

WIJFFELS et al.1992). 

Os milk spots são estruturas encontradas no mesentério, que primeiramente foram 

descritas no omentum de coelhos, abrigando células de origem mielóide e linfóide. Em 

ratos normais, as células predominantes nos milk spots são linfócitos B1, macrófagos e 

linfócitos T (LIU et al., 2016.; RANGEL-MORENO et al., 2009). Embora não esteja 

determinada, a funcionalidade do milk spot está associada a eliminação de bactérias da 

cavidade peritoneal, bem como de partículas e células tumorais, além de ser nicho de 

leucócitos que podem migrar para a cavidade peritoneal (KRIST et al., 1995; WIJFFELS 

et al.1992,).  

 

1.2-Galectina-3:  

 

As Galectinas compreendem uma família de proteínas conservadas durante a 

evolução, que mantem como característica um domínio de reconhecimento a açúcares do 

tipo β-galactosídeos. N-acetyllactosamine (LacNAc; Galβ1,4GlcNAc) é o ligante 
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preferencial das galectinas, além de dissacarídeos associados, como a lactose (Lac), 

permitindo sua utilização como um inibidor por competição das proteínas desta família 

(VASTA et al., 2012). Em mamíferos, 14 galectinas já foram descritas, no entanto, 

membros desta família também podem ser encontrados em fungos, esponjas, insetos e 

vírus (DUMIC et al., 2006).  

 Embora as galectinas não apresentem um peptídeo sinalizador de secreção, são 

encontradas no ambiente extracelular, bem como núcleo e citoplasma (VASTA et al., 

2012).  As diferentes galectinas existentes são classificadas em três grupos de acordo com 

sua estrutura: Prototipo (Galectina-1 -2, -5, -7, -10, -11, -13, -14 e -15), Tandem repeat 

(Galectina-4, -6, -8, -9, e -12) e o tipo quimera (Galectina-3). O prototipo agrupa todas as 

galectinas que possuem apenas um domínio de reconhecimento a carboidratos 

(carbohydrate-recognition-binding domain ou CDR). As galectinas classificadas como 

tandem repeat apresentam dois CDRs homólogos, conectados por uma cadeia 

polipeptídica, conformação que permite as galectinas deste grupo ligarem dois 

carboidratos distintos ao mesmo tempo. O tipo quimera, que abriga exclusivamente à Gal-

3 possui apenas um CDR em seu C-terminal e um domínio N-terminal rico em prolina e 

glicina (DUMIC et al., 2006; NEWLACZYL et al., 2011).  

 

A primeira caracterização da Galectina-3 (Gal-3) surgiu por meio de estudos em 

macrófagos peritoneais de camundongos, onde recebeu o nome de MAC-2. Em 

sequência, foi descrita também como CBP-35, RL-29, HL-29 e, por fim, Gal-3 (HO & 

SPRINGER, 1982; DUMIC et al., 2006; ERMÍNIA et al., 2000). O domínio C-Terminal 

da galectina-3 abriga o CDR, região responsável pela atividade de lectina desta proteína, 

sendo composto por aproximadamente 130 aminoácidos. Tal região não apresenta ações 

exclusivas de ligação a glicoconjugados e sua semelhança ao domínio BH1 da proteína 

BCL-2 sugere ser responsável pela ação anti-apoptótica da Gal-3 (KIM et al., 1999; 

YANG et al., 1996). Por outro lado, o domínio N-terminal é fundamental para a ligação 

do CDR a açucares, além de permitir as ligações cooperativas entre diferentes moléculas 

de Gal-3 (polimerização) e promover interação com diferentes proteínas (Figura 1). O 

uso de anticorpos monoclonais de reconhecimento ao N-terminal da Gal-3 modula a 

avidez do CDR para mais ou para menos dependendo do epítopo que interage com o 

anticorpo (LIU et al., 1996; DUMIC et al., 2006).  A capacidade de formar polímeros, 

devido a interações entre seus N-terminais pode ser modulada por proteínas degradadoras 

de matriz extracelular, como as Metaloproteinases 9 e 2 (MMP9 e MMP2) (OCHIENG 
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et al.  1998). O N-terminal ainda se mostra fundamental para a secreção de Gal-3, pois 

deleções parciais nessa região impedem a externalização da proteína (DUMIC et al., 

2006). 

 

 
Figura 2: Estrutura da Galectina-3. A formação de dímeros de Gal-3 é permitida pela interação entre 

dois domínios CDR, em ausência de ligantes. A organização em pentâmeros é permitida pela interação 

entre regiões N-terminal dos monômeros de Gal-3, na presença de ligantes. (Adaptado de NEWLACZYL 

&YU, 2011) 

 

 
No espaço intracelular, Gal-3 pode ser observada tanto no núcleo, quanto no 

citoplasma de células produtoras. Diversas proteínas são capazes de interagir com Gal-3, 

permitindo que essa lectina tenha um papel na modulação de diferentes vias de sinalização 

(DUMIC et al., 2006). Por exemplo, Gal-3 pode ligar-se a BCL-2 no citoplasma, atuando 

como inibidora da liberação do citocromo C em células Jurkat (linhagem humana 

leucêmica de linfócitos T), além de acelerar o crescimento desta linhagem e inibir a 

apoptose mediada pela ativação do receptor FAS, da família do fator de necrose tumoral 

(TNF) (YANG et al., 1996). Posteriormente, foi descrito que células de linfoma de 

Burkitt, quando transfectadas com Gal-3, apresentam resistência a via extrínseca do 

apoptose (DUMIC et al., 2006; HOYER et al., 2004). 

Dados demonstram capacidade de Gal-3 inibir anoikis, uma forma de morte 

celular causada pela perda de adesão. Esta atividade parece ocorrer na fase G1 do ciclo 
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celular, após regulação positiva dos níveis de ciclina D1 (KIM et al. 1999; NAKAHARA 

et al., 2005). Lin e colaboradores demonstram que a entrada no ciclo celular induzida por 

Gal-3 é consequência da indução da atividade dos promotores de ciclina D (LIN et al., 

2002).  

 

No núcleo, Gal-3 auxilia na montagem de spliceossomas e, ao ser removida do 

estrato nuclear de células da linhagem HeLa, torna a atividade do splicing baixa ou nula. 

Esta atividade foi reconstituída após adição de Gal-3 (DAGHER et al., 1995). Estudos 

demonstram que Gal-3 é incorporada ao spliceossoma associando-se a U1 snRNP (small 

nuclear RiboNucleoProtein), e tal associação pode ser desfeita com elevações na 

concentração de K+. Entretanto, Gal-3 não apresenta uma região de reconhecimento ao 

RNA, não sendo considerada uma proteína clássica de ligação ao RNA. Resultados 

demonstram que Gal-3 estabiliza o mRNA de Mucina 4 (MUC4) e em sua ausência a 

meia vida dos transcritos do gene MUC4 caem pela metade, sugerindo Gal-3 como uma 

proteína com papel nos processos celulares mais básicos, como a tradução gênica 

(COPPIN et al., 2017).  

 

Estudos relativos a secreção de Gal-3 demonstra que sua translocação para o meio 

extracelular não é alterada na presença de fármacos que perturbam as vias clássicas de 

secreção, baseadas no trafego reticulo endoplasmático-complexo de Golgi, dados que 

sugerem então uma forma alternativa de secreção (HUGHES 1999). A secreção desta 

lectina envolve seu acúmulo na região interna da membrana plasmática, sendo então 

translocada para o meio extracelular em vesículas, um processo nomeado exocitose 

(MENON & HUGHES 1999). Já no meio extracelular, Gal-3 pode interagir com diversas 

moléculas que compõem a matriz extracelular (laminina, fibronectina e tenascina), bem 

como com receptores de membrana, sugerindo um papel regulatório nos contatos entre 

células e de células com a matriz extracelular (Figura 2). Tais interações permitem que 

esta lectina interfira com diversos processos fisiológicos e patológicos, tais como 

angiogênese e metástase.  

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

Figura 3: Participação da galectina-3 nas interações célula-célula e célula-matriz extracelular. 

Imagem demonstra monômeros de galectina-3 e organização de Gal-3 em pentâmeros interagindo com 

receptores, matriz extracelular e moléculas de adesão (Adaptado de FORTUNA-COSTA et al., 2014).  

 

Estudos demonstram que células endoteliais em cultivo, quando tratadas com Gal-

3, adquirem caráter migratório e formam túbulos capilares em uma maneira dose 

dependente. Intrigantemente, carcinomas mamários demonstram maior potencial 

angiogênico quando expressam Gal-3, em comparação com tumores mamários que não 

expressam essa lectina (NANGIA-MAKKER et al., 2000). Adição de Gal3C (molécula 

de Gal-3 clivada por colagenase que mantem apenas seu C-terminal intacto) inibe por 

completo a angiogênese mediada por VEGF (Fator de crescimento endotelial vascular) e 

por bFGF (Fator de crescimento básico de fibroblastos) in vitro, sugerindo participação 

de destaque do N-terminal de Gal-3 na formação de novos vasos (MARKOWSKA et al., 

2010). Gal-3 extracelular apresenta potencial pró-apoptótico em células Jurkat. 

Resultados demonstram que após incubação com Gal-3, as células Jurkat apresentam 

fosforilação de quinase 1 e 2 regulada por sinal extracelular (ERK1/2). Ao tratar a 

linhagem com Gal-3 e U0126 (inibidor de ERK) Xue e colaboradores demonstraram 

ausência de efeitos pró-apoptóticos (XUE et al. 2017).   

Animais Lgals3-/- diferem em diversos aspectos de animais Lgals3+/+. Em analises 

comportamentais, animais deficientes para galectina-3 exibem menor movimentação em 

suas gaiolas, além de perturbações em seu ritmo circadiano, quando comparados a 
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animais Lgals3+/+(Chaudoin & Bonasera, 2018). Nos folículos germinativos, linfócitos B 

e linfócitos T auxiliares são encontrados em maior abundancia em animais Lgals3-/- que 

em animais Lgals3+/+ (BERCARIA et al., 2018). Animais Lgal3-/- ainda apresentam 

deficiência na hematopoese, apresentando menor população de células maduras da 

linhagem granulocítica e monocítica (BRAND et al., 2011). Diferindo de animais 

selvagens, animais Lgals3-/- demonstram maior susceptibilidade a hiperglicemia quando 

submetidos a dietas ricas em lipídeos, bem como a elevação do peso, aumento no número 

de adipócitos e inflamação no tecido adiposo visceral mais severa que em animais 

Lgals3+/+ (DARROW et al., 2015; MENINI et al., 2015).  

 

Gal-3 é uma proteína amplamente distribuída pelo sistema imunológico, 

desempenhando funções distintas em leucócitos. Camundongos selvagens (Lgals3+/+) e 

deficientes para Gal-3 (Lgals3-/-) submetidos à injeção intraperitoneal de tioglicolato 

apresentam números similares de granulócitos, macrófagos e linfócitos recrutados para o 

local da aplicação. Entretanto, após quatro dias da aplicação, o número de granulócitos 

na cavidade peritoneal é significativamente reduzido nos animais Lgals3-/-. Além disso, a 

taxa de morte celular de granulócitos entre os grupos submetidos a aplicação de 

tioglicolato mostrou-se semelhante, sugerindo que Gal-3 participe na manutenção da 

população de granulócitos durante inflamação aguda neste modelo (COLNOT et al., 

1998).  Em modelos experimentais de infecção com Toxoplasma gondii, neutrófilos de 

animais Lgals3-/- tem produção de ROS (espécies reativas de oxigênio) mais tardia que 

neutrófilos de animais Lgals3+/+. Entretanto, a ausência de Gal-3 pareceu não afetar 

significativamente a sobrevida dos animais (ALVES et al., 2013).  

 

Durante a diferenciação de monócitos em macrófagos, Gal-3 é regulada 

positivamente e foi descrita primeiramente como MAC-2 (LIU et al.,1995; DUMINIC et 

al., 2006). Macrófagos derivados de camundongos Lgals3-/- apresentam atraso na 

fagocitose de eritrócitos opsonizados com IgG, quando comparados a macrófagos 

derivados de animais controles Lgals3+/+. Resultados semelhantes foram observados in 

vivo, em camundongos normais que receberam corpos apoptóticos por via intraperitoneal. 

Em concordância, nosso grupo demonstrou que macrófagos de linfonodos mesentéricos 

e baço apresentaram atraso na fagocitose, o que foi diretamente associado à permanência 

de corpos apotóticos no interior de folículos linfóides nestes órgãos (OLIVEIRA et al., 

2011; BRAND et al., 2012).  
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Macrófagos podem ser divididos em dois grupos principais em seu espectro de 

ativação:  M1, ou clássico e M2, ou alternativo. Tal divisão leva em conta um espectro 

de ativação onde M1 seria o macrófago voltado par um perfil pró-inflamatório, já o M2, 

um macrófago que tende para uma resposta de reparo tecidual. Respectivamente, 

macrófagos polarizados em M1 tendem a expressar altos níveis da enzima iNOS (oxido 

nítrico sintase induzida), enzima que prospera em reações inflamatórias com função de 

produzir espécies reativas de oxigênio. Em contrapartida, macrófagos M2 apresentam 

elevados níveis de Arginase-1 que leva a produção de ornitina, que por sua vez 

estimulando a divisão celular e produção de colágeno (YANG & MING, 2014). A 

ausência de Gal-3 parece prejudicar a polarização de macrófagos em M2 após estimulo 

com IL-4, sugerindo que esta proteína é fundamental para respostas de reparo e resolução 

(MACKINNON et al., 2008).  

A capacidade fagocítica prejudicada na ausência de Gal-3 parece ser esclarecida 

por dados que indicam sua interação com polímeros actina que formam o fagossomo, 

entretanto o mecanismo ainda deve ser estudado com mais detalhes (SANO et al., 2003). 

Macrófagos, por serem células dotadas de grande plasticidade, podem adquirir perfis 

diferentes durante ação do sistema imunológico, podendo atuar favorecendo a resposta 

inflamatória, bem como atuar de forma favorável ao reparo tecidual. Macrófagos de 

animais Lgals3-/- estimulados com lipopolissacarídeo bacteriano (LPS) posterior ao 

tratamento com IL-4 ou IL-13 mantiveram níveis elevados de TNF-α e IL-6 em 

comparação a macrófagos de animais Lgals3+/+. Esse resultado sugere que Gal-3 está 

associada com mecanismos que regulam a transição do perfil fenotípico de macrófagos 

em respostas inflamatórias (MACKINNON et al., 2008).  

As células assassinas naturais (NK; Natural Killer) participam na imunidade inata, 

atuando na destruição de células tumorais e células infectadas por patógenos. Gal-3 é 

produzida e expressa pelas células NK humanas. Contudo, após ativação destas células 

por IL-15 ou IL-2, a expressão de Gal-3 diminui inicialmente, mas volta a aumentar após 

6 horas de cultivo, chegando a um pico após 24h (BRITTOLI et al., 2018). Camundongos 

Lgals3-/- apresentam maior toxicidade mediada por células NK contra linhagem de 

melanoma, quando comparados a camundongos Lgals3+/+. Tal resultado sugere que 

ocorra menos metástase pulmonar, induzida por linhagem de melanoma B16F1, em 

camundongos Lgals3-/- (RADOSAVLJEVIC et al., 2011). 

Durante a diferenciação de progenitores mielóides em células dendríticas (DCs), Gal-3 

tem expressão suprimida sem interferências na expressão de receptores de manose e MHC 
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II que são similares entre  DCs de animais Lgals3+/+ e Lgals3-/- (DUMINIC et al., 2006). 

Após estímulo, DCs maduras derivadas de animais Lgasl3-/- induzem maior proliferação 

de células T, e ainda, estimulam a produção de quantidades elevadas de IL-4 e IFN-γ, 

quando comparadas com co-cultivo de linfócitos T com DCs de animais Lgals3+/+. 

Entretanto, na ausência de Gal-3 e presença de IL-4 e IFN-γ não ocorre polarização 

especifica de linfócitos T (BREUILH et al., 2007). Na presença de β-glucanos, um tipo 

de açúcar presente em fungos capazes de desencadear respostas inflamatórias, DCs de 

animais Lgals3-/- secretam elevadas quantidades de IL-23 quando comparadas com DCs 

de animais Lgals3+/+. IL-23 é uma citocina de grande potencial inflamatório, necessária 

na ativação e expansão de células Th17. A mesma elevação na expressão de IL-23 foi 

obtida quando DCs foram tratadas com LPS. Os níveis de IL-23 foram relativamente 

menores nas DCs de animais Lgals3+/+ (FERMINO et al., 2013).  

Em linfócitos T CD4+ ou CD8+, Gal-3 é detectada apenas após ativação, tendo sua 

expressão regulada negativamente após retirada do estímulo, ou após indução de 

quiescência. Linfócitos Treg (CD4+CD25+Foxp3+) produzem e expressam Gal-3 que 

parece regular negativamente a expansão deste tipo celular (HSU et al.,2009; FERMINO 

et al., 2013). Outras galectinas, como galectina-1 e galectina-10, desempenham papel de 

forma oposta, sendo fundamentais para as respostas regulatórias mediadas por células T 

(GARÍN et al., 2007; KUBACH et al., 2007). A ausência de Gal-3 não só favorece a 

expansão de células Treg, bem como amplia sua capacidade supressora em células T 

efetoras anteriormente ativadas com Leishmania major. A expressão de mRNA de IL-10 

e TGF-β é elevada em células Treg de animais Lgals3-/-, corroborando a maior atividade 

supressora destas células (FERMINO et al., 2013).  Células Jurkat são ativadas por Gal-

3 em concentrações maiores que 1,6µM. Entretanto, tratamento in vitro de células T 

Jurkat com 2,5 µM de Gal-3 induz apoptose nestas células. Os efeitos pró-apoptóticos e 

a ativação das células Jurkat foram inibidos após tratamento com lactose (XUE et 

al.,2017; HSU et al., 1996; HSU et al., 2009). 

Em linfócitos B anérgicos derivados do baço de camundongos BALB/c, Gal-3 não 

é detectada. Porém, após estimulo com LPS, a expressão de Gal-3 é regulada 

positivamente e passa a ser detectada (ACOSTA-RODRIGUEZ et al., 2004). Por outro 

lado, Becaria e colaboradores demonstraram que Gal-3 é detectável em linfócitos B 

esplênicos derivados de camundongos C57BL/6 durante estado de anergia, porém, dado 

estimulo com LPS, a expressão cai a níveis indetectáveis após 48h de cultivo (BECARIA 

et al., 2018). Em camundongos, Gal-3 desempenha papel fundamental na repressão da 
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diferenciação de linfócitos B convencionais e linfócitos B1 em plasmócitos. Na ausência 

de Gal-3, há aumento da diferenciação de linfócitos B1 e B2 em plasmócitos (ACOSTA-

RODRIGUEZ et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2009). No baço e nos linfonodos 

mesentéricos, os folículos linfoides de animais Lgals3-/- são naturalmente maiores que 

aqueles observados nos animais Lgals3+/+. Tal diferença de tamanho é ainda mais notável 

quando os animais Lgals3+/+ e Lgals3-/- são infectados com Schistosoma mansoni. A 

ausência de Gal-3 ainda foi correlacionada a distúrbios na distribuição de linfócitos B 

B220+ em baço e linfondos mesentéricos, onde essas células foram encontradas em 

quantidades elevadas na polpa vermelha e regiões paracorticais, respectivamente 

(OLIVEIRA et al., 2011; BRAND et al., 2012).  

 

1.3-Pristane  

 

O pristane (2, 6, 10, 14-tetramethylpentadecano, TMPD) é um alcano isoperinoide 

encontrado em diversas plantas e em organismos aquáticos, como algas, plânctons e 

tubarões planctívoros. Pristane também pode ser derivado da destilação do petróleo como 

um subproduto oleoso (REEVES et al., 2009). Hidrocarbonetos como o pristane são 

potentes adjuvantes imunológicos, potencializando a resposta contra antígenos. A 

exposição habitacional a campos de destilação de óleo, onde há geração de pristane, 

encontra-se associada com elevação na incidência de doenças inflamatórias com perfis 

autoimunes, como artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico (LES) (DAHLGREN 

et al., 2007; REEVES et al., 2009; SVERDRUP et al., 2005). O contato direto com 

pristane leva a inflamações severas com necrose subsequente. Já sua aspiração leva a 

formação de estruturas semelhantes a lipogranulomas (REEVES et al., 2009).  

O Pristane induz a quebra da tolerância imunológica após a formação do 

granuloma de óleo (CALVANI et al. 2018). Alguns autores sugerem que a quebra da 

tolerância imunológica possa ser resultante da morte celular por apoptose induzida pelo 

pristane. Embora a morte celular seja pela via intrínseca de apoptose, o ambiente pró-

inflamatório poderia levar ao reconhecimento de autoantígenos (CALVANI et al., 2018). 

A presença de antígenos nas superfícies de corpos apoptóticos, compatíveis com os 

autoanticorpos presentes em pacientes com lúpus, auxilia a sustentar a hipótese de que a 

morte celular em ambiente inflamatório, pode desencadear respostas autoimunes 

(CASCIOLA-ROSEN et al., 1994). De fato, o pristane é frequentemente utilizado como 
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um indutor de respostas autoimunes em modelos experimentais, resultando em sinais 

semelhantes a LES e artrite reumatoide nos animais (REEVES et al., 2009). Após a 

inoculação com pristane, os modelos experimentais desenvolvem vasta gama de 

autoanticorpos e uma elevada produção de interferon α e β (IFN-α e β). Entretanto, os 

mecanismos de quebra da tolerância imunológica não estão totalmente esclarecidos 

(FREITAS et al., 2017).  

Poucos dias após a aplicação intraperitoneal de pristane é possível observar a ação 

fagocítica de macrófagos que englobam a menor parte deste óleo. Junto aos macrófagos, 

uma população diversa de leucócitos, como linfócitos, plasmócitos e neutrófilos, chega 

ao local de deposição do pristane, rodeando-o e aderindo a diferentes órgãos da cavidade 

peritoneal, como o mesentério. Após a adesão, há o crescimento de uma camada de tecido 

epitelial pavimentoso simples, formando o granuloma de óleo (CHEN et al., 2010). 

Camundongos deficientes de proteínas acopladoras de ativação de linfócitos T (LAT), 

que quando expressas são fosforiladas por quinases após ativação do receptor de 

linfócitos T (TCR) apresentam incapacidade em ativar linfócitos T e formam granulomas 

de óleo de forma convencional,  indicando que a ativação do TCR é dispensável para 

tal(CHEN et al., 2010). É interessante ressaltar que mutações de LAT pode levar ao 

desenvolvimento de doenças autoimune (REEVES et al., 2009; CHEN et al., 2010). Em 

camundongos µMT, deficientes de linfócitos B maduros devido a perda de expressão de 

IgM de membrana, a formação de granulomas é amplamente prejudicada, sugerindo que 

linfócitos B são fundamentais para este processo (REEVES et al., 2009; CHEN et al., 

2010).  

Gal-3 parece ser importante na organização estrutural de granulomas induzidos 

pelo pristane (BRAND et al., 2015). Em outros modelos, como em infecção pelo helminto 

Schistosoma mansoni, Gal-3 também regula organização tecidual, mas no fígado 

(BREUILH et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2007). No caso de lipogranulomas induzidos 

pelo pristane, estes apresentam estruturas distinguíveis, como o córtex intensamente 

celularizado, e uma porção interna, formada por poucas células e robusta quantidade de 

material lipídico. Porém, em animais Lgals3-/-, não é possível distinguir essas áreas 

histológicas, devido a intensa celularidade difundida pelo granuloma e morte celular 

abundante, em comparação com animais Lgals3+/+ (BRAND et al., 2015).  

A aplicação intraperitoneal de pristane leva a um aumento populacional tanto na 

cavidade peritoneal, como na medula óssea de camundongos BALB/c. É observado 

elevação nos números de células T CD5+CD4+  na medula óssea 7 dias após a aplicação 
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intraperitoneal do pristane. Em contrapartida, essas células aumentam na cavidade 

peritoneal somente após 60 dias da aplicação do pristane. Por outro lado, linfócitos B220+ 

não apresentam diferença significativa na medula óssea nem na cavidade peritoneal nos 

períodos de 7 e 60 dias pós-inoculação do pristane (BRAND et al., 2015).  

Citocinas como IL-12, IL-6, IFN-α e β apresentam importância fundamental na 

produção de autoanticorpos. Animais deficientes da produção de tais citocinas não 

apresentam um espectro completo de autoanticorpos, bem como são protegidos dos danos 

renais induzidos após seis meses da aplicação de pristane (FREITAS et al., 2017). 

Entretanto, dados demonstram que o cultivo de células aderentes, derivadas da cavidade 

peritoneal de animais que receberam o pristane por 48h e 7 dias, não apresentam elevação 

significativa da expressão do mRNA de IL-6, IL-12 e TNF- α (FREITAS et al., 2017; 

BRAND et al., 2015). 

Doze semanas após aplicação intraperitoneal de pristane, é possível observar 

elevação nas populações de linfócitos T, células dendríticas, neutrófilos e macrófagos, na 

cavidade peritoneal. Entretanto, animais IL-6 -/- tem a elevação destas populações 

celulares inibida (LI et al.,2017). A cavidade peritoneal, naturalmente abriga uma 

população de células CD11b+ Ly6C-, porém 18h após aplicação de pristane 

intraperitoneal, é observado aumento na expressão da proteína de membrana Ly6C em 

células CD11b+, que perdura por meses (LEE et al., 2009). A combinação de tais 

marcadores (CD11b+Ly6Chi) é frequentemente associada a granulócitos e monócitos pró-

inflamatórios. A via de sinalização do IFN-I, que inclui IFN-α e IFN-β, parece ser 

fundamental no recrutamento das células CD11b+Ly6Chi, baseado na evidencia de que 

animais IFNAR-/- inoculados com o pristane apresentam população peritoneal similar a 

animais controles. Em contrapartida, animais deficientes para os receptores de IL-1β, IL-

6, TNF-α ou IFN-γ apresentam influxo de células CD11b+Ly6Chi na cavidade peritoneal 

similar aos respectivos animais selvagens (LEE et al., 2009). Embora os modelos que 

utilizam o pristane como indutor de patologias sejam uma forma artificial de mimetizar a 

realidade, o estudo dos mecanismos envolvidos na inflamação granulomatosa crônica e 

na produção de autoanticorpos nesses modelos tem importância para gerar respostas 

clínicas.  

Estudos epidemiológicos revelam que Lúpus eritematoso sistêmico afeta 

prioritariamente mulheres, apresentando correlações com o cromossomo X, dado que 

homens com síndrome de Klinefelter (XXY) apresentam frequência de surgimento de 

LES similar a mulheres. Entretanto, mulheres com síndrome de Turner, apresentam 
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índices reduzidos do aparecimento do LES (Hewagama et al., 2013; Cooper et al., 2003). 

Com base nestes dados epidemiológicos, nosso estudo incluiu apenas camundongos 

fêmeas.  

          A participação do mesentério em doenças inflamatórias sistêmicas de caráter 

autoimune, como o LES não foi descrita, bem como a participação da Gal-3 na 

homeostasia deste novo órgão.  

 

2-Objetivos: 

 

2.1 – Objetivo geral:  

Investigar o papel da Gal-3 no perfil da resposta inflamatória crônica em mesentério e 

fígado no modelo de autoimunidade induzido pelo pristane. 

 

2.2-Objetivos específicos: 

- Avaliar a participação de Gal-3 no processo inflamatório e na organização tecidual no 

mesentério após injeção de pristane em animais Lgal3+/+ e Lgals3-/-; 

- Avaliar a participação de Gal-3 na formação de fibrose no mesentério de camundongos 

Lgals3+/+ e Lgals3-/- após injeção de pristane; 

- Investigar a influência de Gal-3 sobre a polarização de macrófagos no mesentério de 

animais Lgals3+/+ e Lgals3-/- após injeção de pristane;  

- Investigar possíveis alterações nas populações linfocitárias T, B plamocitária e mielóide 

no submesotélio de animais Lgals3+/+ e Lgals3-/- induzidos com pristane; 

- Investigar expressão de ligantes de notch associados à diferenciação plasmocitária e 

macrofágica no submesotelio de animais Lgals3+/+ e Lgals3-/- induzidos com pristane 

- Investigar efeito de pristane e a influência de Gal-3 no processo inflamatório analisando 

lavado peritoneal de animais Lgals3+/+ e Lgals3-/- ; 

- Investigar efeito de pristane e a influência de Gal-3 no processo inflamatório no fígado 

e no possível desenvolvimento de hepatite lúpica; 

- Avaliar o potencial de Gal-3 recombinante com agente terapêutico na regulação da 

sobrevida de camundongos NZBxNZW (F1), modelo de lúpus eritamotoso sistêmico. 
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3-Materiais e métodos:  

Animais 

Baseado na influência do sexo nas desordens autoimunes, nosso estudo utilizou 

exclusivamente camundongos BALB/c fêmeas selvagens (Lgals3+/+) ou deficientes para 

gal-3 (Lgals3-/-) isogênicos, de aproximadamente 4 a 6 semanas de vida foram mantidos 

em gaiolas de propileno com fundo plástico e leito de maravalha esterilizada com colônias 

de até 4 animais por gaiola. Os animais foram mantidos em ambiente com temperatura 

constante (24oC ± 2), água filtrada e ração fornecidas ad libitum e iluminação adequada 

(ciclos claros e escuros de 12 horas) no biotério do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Todos os procedimentos envolvendo estes 

animais e seus cuidados foram realizados sob protocolo DHEICB071da Comissão de 

Ética no Uso de Animais do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (CEUA/CCS/UFRJ), de acordo com as normas vigentes de experimentação 

animal definidas pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA). Camundongos NZBxNZW (F1) utilizados como modelo experimental com 

sintomas clássicos de LES (PERRY, et al. 2011) foram mantidos no biotério do 

Departamento de Reumatologia, da Universidade de Padova, Itália, seguindo as normas 

locais de regulação da experimentação animal. Em cada grupo experimental, 6 animais 

foram selecionados para os experimentos com duração de seis meses, e seis animais de 

cada grupo selecionados para experimentos com duração de 18 horas.  

Pristane e os grupos experimentais 

Foram determinados 4 grupos experimentais Lgals3+/+ controle (I), Lgals3+/+ 

inoculados com pristane (II), Lgals3-/- controle (III) e Lgals3-/- inoculados com pristane 

(IV). A indução dos sintomas semelhantes a Lúpus foi estabelecida por uma injeção (dose 

única) de 500μl de pristane (Sigma-Aldrich, EUA) administrada por via intraperitoneal 

nos grupos II e IV. As análises foram realizadas 180 dias ou 18 horas após a indução com 

pristane. Os animais dos grupos I e III foram mantidos em condições similares de biotério, 

em comparação com os animais dos grupos II e IV, porém não receberam qualquer 

injeção. 

Análise histológica 
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Fragmentos do mesentério e fígado foram fixados em formol 10% tamponado por 

48 horas, desidratados em concentrações crescentes de álcool (70% - 100%) com 20 

minutos em cada frasco, diafanizados em duas baterias com xileno por 15 minutos em 

cada frasco, inclusos em dois banhos de parafina líquida por 30 minutos cada. Os cortes 

de 5μm feitos em micrótomo (RM2125 RTS, Leica, EUA) foram colocados em banho-

maria à 40oC e coletados em lâminas de vidro. Para análises histológicas preliminares, 

utilizou-se a coloração hematoxilina/eosina (H&E). Para esta coloração, foi realizada 

desparafinização em três banhos de xileno (5 minutos em cada frasco), reidratação em 

concentrações decrescentes de álcool (100%-70%, por 5 minutos em cada frasco), e 

banho em água destilada por 5 minutos. As lâminas foram coradas com Hematoxilina de 

Harris (5 minutos), lavadas em água corrente e coradas com eosina (3 minutos). Após 

lavagem em água corrente, as lâminas foram desidratadas em concentrações crescentes 

de álcool (70%-100%) e foram imersas em três baterias de xileno (5 minutos em cada 

frasco), para posterior aplicação de meio de montagem entellan sob lamínula de vidro.  

Para avaliar possíveis áreas com de detecção de colágeno (fibrose), utilizou-se a coloração 

pelo método de picro-sirius red. Para esta coloração, as lâminas passaram por 

desparafinização (três banhos de xileno, por 5 minutos em cada frasco) e reidratação em 

concentrações decrescentes de álcool (100%-70%, por 5 minutos em cada frasco). Em 

seguida, as lâminas com cortes histológicos foram lavadas em água destilada (5 minutos), 

coradas com picro-sirius red (90 minutos), mergulhadas em solução de água acida 0,5% 

(4 minutos), desidratadas em concentrações crescentes de álcool (70%-100%) e imersas 

em três baterias de xileno (5 minutos em cada frasco). Posteriormente, realizou-se 

aplicação meio de montagem entellan sob lamínula de vidro. As fotomicrografias foram 

geradas por câmera acoplado ao microscópio óptico (Evolution MP 5.0 RTV Color 

camera, Media Cybernetics, Canada).  

Imuno-histoquímica 

Cortes histológicos (3μm) realizados em micrótomo (RM2125 RTS, Leica, EUA) 

foram depositados em lâminas especificas pra análises histoquímicas (111711 

StarFrost®,Knittel Alemanha). As amostras foram mantidos em estufa de 60oC para 

início da desparafinização (30 minutos) e posteriormente aquecidas por 40 minutos em 

dois banhos de solução de Trylogy (1% Trylogy, 99% H2O tri-destilada) (920P Sigma, 

Sigma Aldrich, EUA) para completa desparafinização, exposição de sítios antigênicos e 

reidratação. Para bloqueio da peroxidase endógena, as amostras foram imersas em 
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solução de peróxido de hidrogênio 3% (25 minutos) ao abrigo da luz. Em sequência as 

lâminas foram submetidas a água tridestilada por 5 minutos. Já em câmara escura e úmida, 

as lâminas receberam três banhos (2 minutos cada banho) de solução PBS+Tween20 a 

0,02% (P2287 Sigma, Sigma Aldrich, EUA). Em sequência, houve o bloqueio de sítios 

inespecíficos, adicionando por 1h solução de leite desnatado (8%)(Molico) e solução de 

albumina bovina sérica (BSA) (10%) (Sigma, Sigma Aldrich, EUA). Após esta etapa, foi 

feita a incubação com o anticorpo primário por uma hora (diluições e fabricantes estão 

descritos na Tabela 1). Na etapa seguinte, foi realizada novamente uma sequência de 

lavagens (2 minutos cada banho) em solução PBS+Tween20 a 0,02%. Em seguida, as 

lâminas com amostras foram incubadas com o anticorpo secundário (Tabela 1) e na 

sequência, realizou-se sucessivas lavagens (2 minutos cada banho) em solução 

PBS+Tween20 a 0,02%. Para todas as marcações realizadas com anticorpos biotinilados 

(Tabela 1), incluiu-se a incubação com ExtrAvidin−Peroxidase (Sigma Aldrich), na 

diluição de 1% em solução de PBS+Tween20, por 30 minutos. Para anticorpos 

secundários conjugados com enzima Horseradish peroxidase (HRP), a inoculação com 

ExtrAvidin−Peroxidase foi dispensada.   Novamente foi realizada uma sequência de 

lavagens (2 minutos cada banho), em solução PBS+Tween20 a 0,02%. O sistema de 

revelação foi solução com Diaminobenzidina (DAB) diluída em uma proporção de 1µl 

de cromógeno DAB para 50 µl do substrato, como estabelecido pelo fabricante (Spring 

Bioscience). A incubação com o sistema de revelação foi feita por aproximadamente 1 

minuto, seguido por lavagem com PBS+Tween20 a 0,02%. Em seguida, os núcleos 

celulares foram corados com hematoxilina de Harris (3 minutos) e as amostras passaram 

por lavagem em água corrente, desidratação em concentrações crescentes de álcool (70%-

100%) e imersão em três baterias de xileno (5 minutos em cada frasco), antes da aplicação 

de entellan como meio de montagem sob lamínula de vidro. As fotomicrografias foram 

geradas por câmera acoplado ao microscópio óptico (Evolution MP 5.0 RTV Color 

camera, Media Cybernetics, Canada). 

Imuno-citotoquímica 

Parte das amostras suspensas em meio líquido obtidas do lavado peritoneal 

(100µl) foi submetido a citocentrifugação (350 RPM, 3 minutos) e à sedimentação em 

lâminas de vidro. Após fixação das amostras com metanol (24 horas), a peroxidase 

endógena foi bloqueada por imersão em solução de peróxido de hidrogênio 3% (25 

minutos) ao abrigo da luz. Em sequência, as lâminas contendo amostras foram lavadas 
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em H2O tri-destilada (5 minutos), depois em três banhos de solução PBS+Tween20 a 

0,02% (2 minutos cada banho, em câmara escura e úmida) antes da realização do bloqueio 

de sítios inespecíficos, adicionando solução com leite 8% e BSA 10% (1 hora). O 

anticorpo primário foi incubado por 1 hora (Tabela 1). Em seguida, as amostras foram 

lavadas em solução PBS+Tween20 a 0,02% (2 minutos cada banho). Por mais uma hora 

as lâminas foram incubadas com o anticorpo secundário (Tabela 1), lavadas em solução 

PBS+Tween20 a 0,02% (2 minutos cada banho), e submetidas à  extravidin−peroxidase 

(Sigma Aldrich) diluida 1% em solução de PBS+Tween20 (30 minutos). Novamente foi 

realizada uma sequência de lavagens (2 minutos cada banho) em solução PBS+Tween20 

a 0,02%. O sistema de revelação foi a solução de DAB diluída (1µl em 50 µl do substrato), 

incubada por 1 minuto, como estabelecido pelo fabricante (Spring Bioscience). Em 

seguida, fez-se lavagem das amostras com PBS+Tween20 a 0,02%. Para contrastar os 

núcleos celulares, estes foram corados com hematoxilina de Harris (30 segundos). Em 

seguida, as lâminas foram lavadas e mantidos em suporte para secagem por 24 horas antes 

do fechamento com meio de montagem entellan. As fotomicrografias foram geradas por 

câmera fotográfico acoplada ao microscópio óptico (Evolution MP 5.0 RTV Color 

camera, Media Cybernetics, Canada).  

May-Grünwald e Giemsa 

Amostras de lavado peritoneal submetidas a citocentrifugação como descrito 

anteriormente (vide item Imuno-citoquimica) foram fixadas em metanol (24 horas). 

Quando secas, as lâminas com células foram cobertas com corante May-Grünwald (5 

minutos), lavadas em água corrente até remoção do corante (aproximadamente 30 

segundos), recobertas com Giemsa (17 minutos), e novamente lavadas em água corrente 

(aproximadamente 30 segundos). Quando completamente secas (aproximadamente24 

horas), as lâminas foram fechadas com entellan e analisadas em microscópio óptico. As 

fotomicrografias foram geradas por câmera fotográfica acoplada ao microscópio óptico 

(Evolution MP 5.0 RTV Color camera, Media Cybernetics, Canada). 

Cultura de células 

Células da cavidade peritoneal de camundongos inoculados com pristane e 

respectivos controles foram coletadas em ambiente estéril no fluxo laminar. A porção 

abdominal dos camundongos passou por assepsia com álcool 70% utilizando gaze estéril. 

A pele foi removida com tesoura cirúrgica e o peritônio exposto para a aplicação de meio 
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de cultivo (6ml de α-MEM - minimal essential medium, Sigma, St. Louis, Mo., USA) 

suplementado com 10% de soro fetal bovino aplicado cuidadosamente na cavidade 

peritoneal com seringa com agulha esterilizada. Após intensa massagem manual do 

peritônio repleto de meio de cultura, fez-se a coleta do material e a transferência para os 

poços de cultura (garrafas de 25cm2 contendo 5 mL de volume final) foi imediata. Um 

misto de células aderentes e não aderentes foi mantido até a troca do meio (3º dia de 

cultivo), quando apenas a população celular aderente continuou a ser expandida in vitro. 

O lavado peritoneal foi monitorado diariamente e fotografado nos dias 2, 3, 5,7 e 15 após 

início do cultivo. As células foram mantidas em estufa em atmosfera com 5% de CO2 a 

37oC. As células foram submetidas a troca de meio de cultivo a cada 3 dias.  

Cultura de explante de mesentério 

Fragmentos mesentéricos foram coletados dos animais e aderidos ao plástico, 

sendo colocado um fragmento em cada poço de placa de cultivo (placa de 6 poços). O 

mesentério recebeu, cuidadosamente, 2ml de meio de cultura α-MEM, foi monitorado 

diariamente e fotografado 48h, 72h, 5 dias ,7 dias e 15 dias após o início do cultivo. As 

células foram mantidas na estufa em atmosfera com 5% de CO2 a 37oC. Foi realizada 

troca de meio de cultivo a cada 3 dias. Para o cultivo de células do mesentério utilizou-se 

meio α-MEM suplementado com 10% de soro fetal bovino. 

Citometria de Fluxo 

Para análise fenotípica das células peritoneais, os animais foram submetidos ao 

lavado peritoneal com 6 ml de meio de cultivo na cavidade peritoneal (α-MEM 10% 

SFB).  O meio foi recolhido contendo as células-alvo e submetido à centrifugação (1200 

RPM, 5 minutos). O sobrenadante foi descartado. As células no precipitado de 

centrifugação foram tratadas com solução de bloqueio da porção Fc (sobrenadante 

derivado da linhagem 2.4G2) por 10 minutos. Após nova centrifugação e descarte do 

sobrenadante, células no precipitado de centrifugação foram incubadas com anticorpos 

(BD Bioscience) conjugados com fluorocromos para detecção no citometro de fluxo 

(Tabela 2). O tempo de incubação foi de 15 minutos. As amostras foram adquiridas em 

citômetro de fluxo FACScalibur (BD Bioscience, USA), com auxílio do software Cell 

Quest e analisadas no Cell Quest e WinMDI 2.9. 

Tratamento com Gal-3 recombinante (rGal-3) 
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Camundongos NZBxNZW(F1) com 8 semanas de vida foram submetidos a 

tratamento com rGal-3 (Sigma, EUA). Uma injeção intraperitoneal semanal de 10μg/mL 

de rGal-3 em grupos de animais divididos de acordo com a proteinúria, medida 

semanalmente com tiras e reagentes para exame químico de urina (One Touch, Johnson 

& Johnson, EUA). O grupo submetido à injeção de rGal-3 antes da proteinúria teve o 

tratamento iniciado quando os animais estavam com 8 semanas de vida. O grupo tratado 

com rGal-3 depois da proteinúria teve injeções iniciadas na semana seguinte ao primeiro 

resultado positivo para proteinúria, de forma individual. Os respectivos controles foram 

estabelecidos com PBS, mesmo volume (100 μL), injetado na cavidade peritoneal. 

Análise estatística 

Para análise estatística, foram utilizados Test t student e ANOVA. Todos os 

cálculos foram obtidos por meio do software Graphpad Prism. Foram considerados 

significativos, todos os resultados obtidos com P < 0,05. 

Tabela 1: Anticorpos usados em análises de imuno-histoquímica do estudo 

Anticorpo primário 

(Fabricante ou 

clone) 

Diluição do 

anticorpo primário 

e concentração 

Diluição do 

anticorpo 

secundário 

Fabricante      

anticorpo 

secundário 

Anti-Galectina-3 

(M3/38) 

1µl/100µl 

(Sobrenadante) 

Anti-rato 

biotinilado 

1µl/1000µl 

Vector 

BA-4001 

Anti-Arginase-1 

Santa Cruz  

(M-20) 

1µl/100µl 

0,2 mg/ml 

Anti-cabra 

HRP 

1µl/1000µl 

Introven  

611620 

Anti-iNOS 

Santa Cruz 

(M-19) 

1µl/100µl 

0,2 mg/ml 

Anti-coelho 

Biotinilado 

1µl/1000µl 

Vector 

BA-1000 

Anti-DLL4 Santa 

Cruz 

( C-20) 

1µl/100µl 

0,2 mg/ml 

Anti-cabra 

HRP 

1µl/1000µl 

Introven  

611620 

Anti-DLL1 Santa 

Cruz 

(H-20) 

1µl/100µl 

0,2 mg/ml 

Anti-cabra 

HRP 

1µl/1000µl 

Introven  

611620 

Anti-CD138 

BD Biosciences 

(281-2) 

1µl/100µl 

0.2 mg/ml 

Anti-rato 

biotinilado 

1µl/1000µl 

Vector 

BA-4001 

Anti-B220 

BD Biosciences 

(RA3-6B2) 
 

1µl/100µl 

0.5 mg/ml 

Anti-rato 

biotinilado 

1µl/1000µl 

Vector 

BA-4001 
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Anti-CD4 

Biolegend 

(GK1.5) 

1µl/100µl  

0.5 mg/ml 

Anti-rato 

biotinilado 

1µl/1000µl 

Vector 

BA-4001 

Anti-F4/80 

Santa Cruz 

(BM8) 

1µl/100µl 

0.1mg/ml 

Anti-rato 

biotinilado 

1µl/1000µl 

Vector 

BA-4001 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Anticorpos utilizados nos experimentos de citometria de fluxo do estudo  

 

Anticorpo primário  Diluição do anticorpo 

primário 

Fluoróforo 

Anti-Gr-1  

RB6-8C5 

 

1µl/400µl 

0.5 mg/ml 

PERCP* 

Anti-CD11b 

M1/70 

1µl/400µl 

0.5 mg/ml 

FITC** 

Anti-CD11c 

HL3 

 

1µl/400µl 

0.2 mg/ml 

APC*** 

Anti-B220 

RA3-6B2 

1µl/400µl 

0.5 mg/ml 

FITC**/PE**** 

Anti-CD62L 

MEL-14 

 

1µl/400µl 

0.2 mg/ml 

PE**** 

 

Anti-CD23 

B3B4 

 

1µl/400µl 

0.2 mg/ml 

PE**** 

Anti-CD5 

53-7.3 

 

1µl/400µl 

0.2 mg/ml 

PERCP* 

*PERCP (Peridinin Chlorophyll Protein Complex) 

**FITC (Isotiocianato de fluoresceína) 

***APC (Aloficocianina)  

****PE (Ficoeritrina) 
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4-Resultados:  

Gal-3 favorece a compartimentalização histológica do mesentério em camundongos 

induzidos à inflamação crônica pelo pristane  

Os mesentérios de animais Lgals3+/+ ou Lgals3-/- não estimulados com pristane 

apresentaram semelhanças estruturais. Em ambos, observou-se mesotélio, submesotélio 

e tecido adiposo claramente distintos (Figuras 4A-B). Seis meses após a aplicação de 

pristane, animais Lgals3+/+ apresentaram infiltrado inflamatório organizado e 

espessamento da camada submesotelial com reação tecidual sugestiva de acúmulo de 

matriz extracelular, porém, mantendo a distinção clássica das três camadas mesentéricas 

principais (Figuras 4C-D). Animais Lgals3-/- apresentaram infiltrado inflamatório intenso 

e desorganizado, dificultando a distinção das camadas mesentéricas (Figuras 4E-F). Em 

ambos os grupos experimentais estimulados com pristane é possível observar linfócitos, 

plasmócitos atípicos e dilatação de vasos linfáticos (Figuras 4C-F). Estes dados sugerem 

uma possível ação de Gal-3 como limitador espacial de respostas teciduais na inflamação 

mesentérica decorrente da aplicação intraperitoneal do pristane.   

 

Gal-3 está presente em região de fibrose no submesotélio 

Para detectar possíveis áreas com fibrose, as amostras mesentéricas foram 

submetidas à coloração por picrosirius red, que revelou acúmulo de fibras colágenas 

concentradas na região submesotelial dos animais Lgals3+/+. Esta mesma camada 

histológica mesentérica apresenta marcação histoquímica para Gal-3 (Figuras 5A-C). Por 

outro lado, os animais Lgals3-/- apresentaram coloração para colágeno amplamente 

difundida entre as diferentes camadas do órgão e, como esperado, marcação negativa para 

Gal-3 (Figuras 5B-D). Dado que não houve quantificação da área de fibrose, é possível 

sugerir apenas que Gal-3 parece delimitar sua distribuição.  
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Figura 4: Alterações na morfologia de mesentério de camundongos Lgals3+/+ e Lgals3-/- estimulados 

com pristane. Corte histológico de mesentério de animais (A) Lgals3+/+ e (B) Lgals3-/- corados com 

hematoxilina e eosina.  Setas indicam o mesotélio. Em (C-D), observa-se infiltrado inflamatório 

submesotelial em animais Lgals3+/+. Em D, no maior aumento visualiza-se infiltrado leucocitário e 

espessamento da camada submesotelial nos animais Lgals3+/+ induzidos pelo pristane. Em (E-F), animais 

Lgals3-/- estimulados com pristane não apresentam compartimentalização clara das  camadas mesentéricas. 

Em (F), verifica-se inclusões citoplasmáticas semelhantes ao encontrado em células LE comuns em lúpus 

(seta pontilhada); corpúsculos de Rusell (seta preta); agregado leucocitário ao redor de gota lipídica (#); e 

possível vaso linfático dilatado (*). M; mesotélio, Sm: Submesotélio, TA; tecido adiposo. Dados são 

representativos de 3 experimentos independentes (n=6 por grupo). Amplificação: A-C, E, 100X; D,F, 400X. 
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Figura 5: Detecção de fibrose e marcação para Gal-3 no mesentério de camundongos estimulados 

com pristane. Coloração com picrosirius red para definir áreas com deposição de colágeno (representando 

fibrose) no mesentério de animais (A)  Lgals3+/+e (B) Lgals3-/- estimulados com pristane. Imuno-

histoquímica com anticorpo anti-Gal-3 no mesentério de animais (C) Lgals3+/+e (D) Lgals3-/- estimulados 

com pristane. Dados são representativos de 3 experimentos independentes (n=6 por grupo). Amplificação: 

A-B, 100X; C-D, 400X. 

 

 

 

 

 
 

 

 



37 
 

Gal-3 propicia polarização de macrófagos M2 no mesentério após indução de resposta 

inflamatória pelo pristane 

Considerando que Gal-3 parece modular o processo inflamatório no mesentério e 

que macrófagos pró-inflamatórios ou regulatórios podem estar alterados neste processo, 

decidimos investigar a polarização M1 e M2 em macrófagos mesentéricos seis meses 

após indução dos animais com pristane. Nossos dados mostram que Camundongos 

Lgals3+/+ apresentaram menor número de células iNOS+, características do perfil M1, 

quando comparados aos animais Lgals3-/- (Figuras 6A-B, 6E). Em paralelo, o número de 

células Arg-1+ foi maior no mesentério dos animais Lgals3+/+, quando comparados aos 

animais Lgals3-/- (Figuras 6C-D, 6F), sugerindo maior polarização para o perfil M2 na 

presença de Gal-3. Esses resultados sugerem que a presença de Gal-3 favorece uma 

resposta reparadora mediada por macrófagos mesentéricos, uma vez que na presença 

desta lectina, tendem a polarizar-se para um perfil M2. 

 

Gal-3 não interfere na distribuição de células CD4 + no submesotélio do mesentério de 

animais injetados com pristane 

Para avaliar o papel de Gal 3 na distribuição linfocitária na região submesotelial 

de mesentério, avaliamos inicialmente a presença de linfócitos T CD4+ que sabidamente 

regula a resposta inflamatória após 6 meses da injeção inicial dos animais com pristane. 

Observamos que não houve diferenças percentuais significativas do número dessas 

células no mesentério entre os animais Lgals3+/+e Lgals3-/- (Figura 7A-C). Esses dados 

indicam que não há distribuição morfológica alterada quanto à população global de 

linfócitos T CD4, pelo menos, no tempo analisado.  
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Figura 6: Expressão de Arginase-1+ e iNOS+  em células no mesentério de camundongos estimulados 

com pristane. Amostras dos animais (A,C) Lgals3+/+e  (B,D) Lgals3-/- estimulados com pristane foram 

marcadas para Arg-1 e iNOS, respectivamente. Setas indicando organização celular em estruturas 

semelhantes a coroas Amplificação: A-D, 400X. Em E e F, mostra-se quantificação e expressão gráfica 

percentual de células positivas para Arg-1 e iNOS, respectivamente . Barras pretas representam animais 

Lgals3+/+ e barras brancas animais Lgals3-/-. Dados são representativos de 3 experimentos independentes 

(n=6 por grupo). (***) indica P<0,01. 
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Figura 7: Imuno-histoquímica e quantificação de células CD4+ no mesentério de camundongos 

estimulados com pristane. Mesentério dos animais Lgals3+/+(A) e Lgals3-/- (B) estimulados com pristane 

foram marcadas para CD4. Estas células foram quantificadas e os dados foram plotados em percentagem 

(C). Barras pretas representam animais Lgals3+/+ e barras brancas representam os animais Lgals3-/-. Dados 

são representativos de 3 experimentos independentes. Amplificação: A-B, 400X.  ns = não significativo.  

 

Gal-3 promove organização de células B220+ e CD138 + em estruturas semelhantes a 

milk spot no submesotélio do mesentério de animais injetados com pristane 

A marcação para B220 na região submesotelial do mesentério revelou presença 

de células positivas em animais Lgals3+/+ e Lgals3-/- (Figura 8A-B). Enquanto em animais 

Lgals3+/+, células B220+ organizam-se em estrutura com morfologia semelhante a milky 

spots (Figura 8A), em animais Lgals3-/- tais células são difundidas sem aparente 

organização (Figura 8B). Esses resultados sugerem que a presença de Gal-3 favorece a 

organização espacial de nichos de linfócitos B.  

As células CD138+ se apresentaram de forma difusa ou formando estruturas como 

milk spots no submesotélio de animais Lgals3+/+ e Lgals3-/- estimulados com pristane. Na 

região submesotelial do mesentério desses animais Lgals3-/- havia maior percentual de 

células CD138+ apresentadas de forma difusa em relação ao observado no submesotélio 

de animais Lgals3+/+ (Figura 9A-C). Entretanto, o percentual de células CD138+ na região 

de milky spots estava aumentado no mesentério de animais Lgals3+/+ estimulados com 

pristane quando comparado com animais Lgals3-/- (Figuras 9D-F).  
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Figura 8: Células B220+ no mesentério de animais estimulados com pristane. Mesentério dos animais 

Lgals3+/+(A) e Lgals3-/- (B) foram marcadas para B220. Dados são representativos de 3 experimentos 

independentes. Amplificação: A-B, 400X.  

 
Figura 9: Detecção de células CD138+ no submesotélio do mesentério de camundongos Lgals3+/+ e 

Lgals3-/- estimulados com pristane. Mesentério de animais estimulados com pristane foram marcadas para 

CD138 (plasmócitos). Análise da região submesotelial nos animais (A,D) Lgals3+/+ e (B,E) Lgals3-/- indicou 

um presença de células CD138 distribuidas de forma difusa ou em regiões semelhantes a milky spots. Em 

(C) e (F), mostra-se, respectivamente, aumento ou redução percentual de células CD138+ na ausência de 

Gal-3. Barras pretas representam animais Lgals3+/+ e barras brancas representam Lgals3-/-. Dados são 

representativos de 3 experimentos independentes (n=6 por grupo). Amplificação: A-B e D-E, 400X. (**) 

indica P<0,01. (***) indica P<0,001. 
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Gal-3 regula expressão de ligantes de Notch envolvidos na diferenciação de 

plasmócitos em e na polarização de macrófagos M2 em nichos mesentéricos de animais 

injetados com pristane 

Dados recentes de nosso grupo mostram que vias de Notch estão alteradas na 

ausência de Gal-3 em tecidos linfoides primários e secundários. Além disso, a via de 

Notch alterada na ausência de Gal-3 tem ampla interação com a resposta imunológica 

humoral, resultando na elevada produção de anticorpos pela diferenciação de linfócitos 

em plasmócitos (OLIVEIRA et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2018). Delta-like-ligand-1 

(DLL1) e delta-like-ligand-4 (DLL4) são ligantes de Notch associados, respectivamente, 

à diferenciação de linfócitos B em células secretoras de imunoglobulinas (OLIVEIRA et 

al., 2018) e à inibição do fenótipo M2 (Arg-1+) (PAGIE et al., 2018). Assim, 

investigamos a expressão de DLL1 e DLL4 no mesentério dos animais estimulados com 

pristane. O submesotélio de animais Lgals3+/+ exibiu a presença de células DLL1+, 

geralmente ao redor de estruturas linfóides organizadas similares a milk spots (Figura 

10A). Nos animais Lgals3-/-, a organização das células DLL1+ foi similar ao observado 

no Lgals3+/+, marcadamente presente nos arredores dos milk spots (Figura 10B). Em 

termos percentuais, estas células DLL1+ estavam aumentadas nos animais Lgals3-/- 

(Figura 10E). Na região submesotelial de animais Lgals3+/+, identificamos células 

marcadas para DLL4 prioritariamente ao redor de aglomerados linfóides (Figura 10C). 

Em contrapartida, células DLL4+ foram detectadas de maneira difusa no submesotélio 

dos animais Lgals3-/-, sem uma relação aparente com organização estrutural deste órgão 

(Figura 10D). Em termos percentuais, células DLL1+ estavam reduzidas nos animais 

Lgals3-/- (Figura 10F). Esses resultados nos permitem concluir que Gal-3 interfere nos 

nichos mesentéricos de células que produzem os ligantes de Notch (DLL-1 e DLL4) após 

estímulo com pristane.  
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Figura 10: Gal-3 modula expressão de DLL1 e DLL4 em células do mesentério de camundongos 

estimulados com pristane. Amostras dos animais (A,D) Lgals3+/+ e (B,E) Lgals3-/- estimulados com 

pristane foram marcadas para DLL1 (A,B) e DLL4 (D,E). Em C e F mostra-se quantificação percentual de 

células positivas para DLL1 e DLL4 no mesentério de camundongos Lgals3+/+ e Lgals3-/-. Barras pretas 

representam animais Lgals3+/+ e barras brancas representam os animais Lgals3-/-. Dados são representativos 

de 3 experimentos independentes (n=6 animais/grupo). Amplificação: A-D, 400X. (*)P<0,05 e (***) 

P<0,001. 

 

 

 
Células obtidas de lavado peritoneal de camundongos induzidos com pristane 

exibem estruturas com aspecto morfológico semelhante a granuloma ou a unidades 

formadoras de colônias 

Considerando a interação do fluido peritoneal com o mesentério, decidimos 

avaliar os tipos celulares presentes no lavado peritoneal de animais Lgal3+/+ induzido com 

pristane visando avaliar a possível contribuição para formação de granulomas típicos da 

resposta à injeção deste óleo. Para tal, após atingirem 6 meses da aplicação intraperitoneal 

do pristane, foi realizado lavado peritoneal nos camundongos e as células coletadas foram 

cultivadas e acompanhadas periodicamente. Após 48h de cultivo, células peritoneais 

derivadas de animais Lgasl3+/+ sem receber pristane foram predominantemente não-
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aderentes e poucas células aderentes ao plástico foram detectadas quando o meio de 

cultura foi trocado pela primeira vez, havendo assim descarte de células não-aderentes 

(Figura 11A). Por outro lado, cultura de células peritoneais coletadas dos animais 

Lgals3+/+ submetidos à aplicação de pristane, apresentaram estruturas com aspecto 

morfológico semelhante a granuloma ou a unidades formadoras de colônias contendo 

células com aspecto fibroblastóide (Figura 11B).  

No quinto dia de cultivo, houve predominância de células fibroblastóides na 

cultura primária derivada de lavado peritoneal dos animais estimulados com pristane, em 

relação aos animais não injetados controles (Figura 11C-D). Após duas semanas de 

cultivo, raríssimas células aderentes alongadas foram observadas nas placas contendo 

lavado peritoneal dos animais controles (Figura 11E). Em contrapartida, as culturas 

obtidas a partir de animais estimulados com pristane mantiveram o perfil com células 

alongadas fibroblastóides, como observado desde as primeiras horas de cultivo (Figura 

11F). Estas células derivadas do lavado peritoneal dos animais que receberam pristane 

apresentaram-se em abundância, diferindo dos animais controle, sugerindo crescimento 

populacional independente da adição de fatores de crescimento e que tais células devam 

secretar fatores de crescimento. 
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Figura 11: Cultura primária de células peritoneais de animais Lgals3+/+ estimulados com pristane.  

Aspecto morfológico das células peritoneais após 48h de cultivo (A, controles; B, induzidos com pristane); 

5 dias de cultivo (C, controles; D, induzidos com pristane); e 15 dias de cultivo (E, controles; F, induzidos 

com pristane). Os controles foram obtidos a partir de lavado peritoneal em animais não estimulados com 

pristane. Dados são representativos de três experimentos independentes (n=6 animais/grupo). Aumento: 

400X. 
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Explante do mesentério de camundongos induzidos com pristane exibe intensa 

celularidade e manutenção das populações 

Para avaliar a resposta de células estromais de mesentério de camundongos 

injetados com pristane, após seis meses da aplicação intraperitoneal de pristane, parte do 

mesentério foi removido e depositado sobre placa de cultivo. Após 48h de cultivo 

tecidual, os explantes dos animais controles (Figura 12A) diferiram daqueles que 

receberam pristane (Figura 12B). O pristane estimulou células do mesentério que 

demonstraram capacidade de motilidade pela placa de cultura poucas horas após o 

fragmento tecidual ser submetido ao cultivo. Após 5 dias de cultivo, ambos os grupos 

experimentais apresentaram regiões de confluência celular com aspecto fibroblastóide  

(Figura 12C-D). Porém, após 15 dias de cultivo, células derivadas dos animais controles 

apresentaram homogeneamente um aspecto granular (Figura 12E), sugestivo de morte 

celular. Nos explantes de animais estimulados pelo pristane, o aspecto fibroblastoide 

continuou predominante nas células aderentes mantidas por 15 dias em cultura (Figura 

12F). Nossos dados sugerem que o insulto inflamatório induzido pelo pristane deva gerar 

uma resposta mesentérica capaz de sustentar populações celulares com aspecto 

fibroblastoide por longos períodos.  
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Figura 12: Cultura primária de explantes mesentéricos de animais Lgals3+/+. Fragmentos teciduais 

mesentéricos provenientes de animais Lgals3+/+ controles e induzidos pelo pristane foram cultivados por 

48h (A e B, respectivamente), 5 dias (C e D, respectivamente) e 15 dias (E e F, respectivamente). Dados 

são representativos de três experimentos independentes (n=6 animais/grupo). Aumento: A-F, 400X. 
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Pristane induziu o recrutamento de granulócitos em animais Lgals3+/+ e Lgals3-/- 18h 

após aplicação intraperitoneal 

A análise fenotípica das células presentes no lavado peritoneal de animais 

Lgals3+/+ e Lgals3-/- 18h após a aplicação de pristane revelou um aumento significativo 

da população celular global em ambos os grupos experimentais. Em números absolutos, 

há um maior número de células na cavidade peritoneal dos animais Lgals3+/+(Figura 

13A). Entretanto, quando comparados aos respectivos controles, a proporção de células 

recrutadas foi similar entre animais Lgals3+/+ e Lgals3-/-, aumentando a celularidade em 

aproximadamente 4 vezes nos dois grupos experimentais (Figura 13A). Quando as células 

foram analisadas pela granulosidade (granulócitos totais), é possível observar que a 

população de granulócitos é ampliada após 18h da aplicação de pristane em ambos os 

grupos. Porém, em números absolutos, a quantidade de granulócitos estava 

significativamente aumentada nos animais Lgals3+/+ em comparação aos animais Lgals3-

/- (Figura 13B). O marcador CD62L foi utilizado para detectar os neutrófilos recém-

recrutados, já que está proteína tem papel na adesão célular (WEDEPOHL et al., 2012). 

Em ambos os grupos submetidos a aplicação de pristane, as células Gr-1highCD11b+ 

CD62L+ foram predominantes no lavado peritoneal, indicando mecanismos de adesão 

celular e origem sanguínea destas células (Figura 13C). Entretanto, na ausência de Gal-3, 

células Gr-1+CD11b+CD62L- foram majoritariamente observadas 18h após a injeção de 

pristane (Figura 13D), indicando uma segunda fonte de granulócitos na resposta ao 

pristane quando não há Gal-3 no microambiente peritoneal. Esse resultado nos permite 

concluir que o pristane induz elevação populacional na celularidade peritoneal de 

camundongos Lgals3+/+ e Lgals3-/-, em parte, marcada pelo aumento populacional de 

granulócitos.   
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Figura 13: Análise fenotípica de subpopulações celulares mieloides peritoneais 18h após estímulo com 

pristane. (A) Celularidade total no lavado peritoneal de animais Lgals3+/+ e Lgals3-/- controles e 

estimulados com pristane quantificada em câmara de Neubauer (hemocitômetro). (B) Granulócitos totais 

foram quantificados por citometria de fluxo, analisando o padrão SSC (side scatter) que indica 

granulosidade. Por citometria de fluxo, as subpopulações de granulócitos foram definidas pelo fenótipo Gr-

1highCD11b+CD62L+ (C, granulócitos recrutados da corrente sanguínea) e Gr-1+CD11b+CD62L- (D, 

granulócitos presentes na cavidade peritoneal). As barras pretas indicam valores referentes aos animais 

Lgals3+/+ e as barras brancas aos animais Lgals3-/-. Os dados são representativos de 3 experimentos 

independentes. (*) indica P<0,05. 
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Pristane não modificou o recrutamento de monócitos nos animais Lgals3-/- 18h após 

aplicação intraperitoneal 

O lavado peritoneal de animais selvagens inoculados com pristane por 18h apresentou 

intensa elevação de células Gr-1-CD11b+CD62L+, entretanto, animais Lgals3-/- não 

demonstram alterações (Figura 14A). Estes dados indicam um intenso recrutamento de 

monócitos com potencial inflamatório da corrente sanguínea para a cavidade peritoneal. 

Por outro lado, monócitos com fenótipo de células residentes (células Gr-1-

CD11b+CD62L-) não demonstram alterações quantitativas em ambos os grupos 

experimentais (Figura 14B). Análise das amostras após citocentrifugação demonstra 

pluralidade de células em ambos os grupos de animais induzidos com pristane. Nas 

fotomicrografias, pode-se observar além do predomínio de células polimorfonucleares 

(descrito na figura anterior), a presença de células pequenas com núcleo volumoso em 

relação ao citoplasma, sugerindo linfócitos, e ainda, células grandes e ovais contendo 

citoplasma vacuolado, tipicamente macrófagos ativados nos animais Lgals3+/+ (Figura 

14C). As mesmas células, porém, em menores proporções também foram detectadas nos 

animais Lgals3-/- 18h depois da injeção de pristane (Figura14D). Para detecção de 

possíveis macrófagos, foi realizado um teste por imunocitoquímica, que revelou presença 

marcante de células F4/80+ em animais Lgals3+/+, no entanto, extremamente raras nos 

animais Lgals3-/- 18h após a injeção intraperitoneal de pristane (Figura 14E e 14F, 

respectivamente). Estas células foram quantificadas e representadas em gráficos de 

barras, revelando uma redução significativa desta população macrofágica na ausência de 

Gal-3 (Figura 14G). Esses resultados sugerem que a ausência de Gal-3 afetou o 

recrutamento de monócitos pró-inflamatórios, e possivelmente a diferenciação em 

macrófagos na cavidade peritoneal 18h após aplicação intraperitoneal de pristane.  

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

Figura 14: Avaliação das subpopulações de monócitos e macrófagos peritoneais 18h após estímulo 

com pristane. (A) Monócitos recrutados da corrente sanguínea foram identificados pelo fenótipo Gr-1-

CD11b+CD62L+. (B) Monócitos residentes na cavidade peritoneal identificados como Gr-1-

CD11b+CD62L-. As fotomicrografias dos citocentrifugados revelam os perfis morfológicos de macrófagos 

ativados, com citoplasma amplamente vacuolado, nos animais Lgals3+/+ (C) e macrófagos mais 

arredondados, semelhantes a monócitos, nos animais Lgals3-/- (D). Imunocitoquímica para F4/80 confirma 

a descrição morfológica dos macrófagos nos animais Lgals3+/+ (E) e Lgals3-/- (F). Estas células foram 

quantificadas e os valores absolutos foram plotados no gráfico de barras (G), sendo a barra preta 

representativa dos Lgals3+/+ e a branca dos animais Lgals3-/-. Os dados são representativos de 3 

experimentos independentes. Aumento: C-D, 400X; E-F, 200X. (*) indica P<0,05. 
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Linfócitos B e T totais não apresentam modificações significativas 18h após aplicação 

intraperitoneal de pristane nos animais experimentais 

As populações totais de linfócitos T CD3+ e linfócitos B B220+ foram mantidas 

sem alterações quantitativas na cavidade peritoneal de ambos os animais Lgals3+/+ e 

Lgals3-/- inoculados com o pristane 18h antes do experimento, embora os animais com 

Gal-3 apresentassem mais linfócitos B totais em comparação aos animais Lgals3-/- (Figura 

15A e 15B). A injeção de pristane reduziu significativamente o número de linfócitos B2 

convencionais (células B220+CD23+CD11b-) nos animais Lgals3+/+ (Figura 15C). Por 

outro lado, o número de linfócitos B1 (B220+CD23-CD11b+) aumentou 

significativamente após o contato com pristane (Figura 15D). Esta variação não refletiu 

nos números globais (Figura 15B), porém levou-nos ao estudo das subpopulações 

celulares.  

Os linfócitos B1a (células B220+CD23-CD11b+CD5+) estavam aumentados na 

cavidade peritoneal dos animais Lgals3+/+ (Figura 15E). Entretanto, os linfócitos B1b 

(B220+CD23-CD11b+CD5-) não se modificaram numericamente nestes animais após a 

injeção de pristane (Figura 15F). Todas as subpopulações de linfócitos B estudadas nos 

animais Lgals3-/- ficaram inalteradas em número após a injeção de pristane, quando 

comparados aos respectivos controles. Nossos dados sugerem que Gal-3 influencia na 

expansão clonal ou no recrutamento de linfócitos B1 na cavidade peritoneal de animais 

receptores de pristane por 18h, provenientes de alguma estrutura linfoide celomática 

envolvida com a resposta ao pristane. O mesentério seria uma possibilidade real neste 

contexto. 
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Figura 15: Avaliação das subpopulações de linfócitos peritoneais 18h após estímulo com pristane. 

Linfócitos T totais CD3+ (A) e linfócitos B totais B220+ (B) foram quantificados por citometria de fluxo. 

As subpopulações de linfócitos B foram identificadas pelos seguintes fenótipos: (C) B220+CD23+CD11b- 

(linfócitos B2 ou B convencionais), (D) B220+CD23-CD11b+ (linfócitos B1 totais), (E) B220+CD23-

CD11b+ CD5+ (linfócitos B1a) e (F) B220+CD23-CD11b+ CD5- (linfócitos B1b). Estas células foram 

quantificadas por citometria de fluxo e os valores absolutos foram plotados nos gráficos de barras, sendo 

as barras pretas representativas dos animais Lgals3+/+ e as brancas dos animais Lgals3-/-. Os dados são 

representativos de 3 experimentos independentes. (*) indica P<0,05. 
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Ausência de Gal-3 causou desequilíbrio na população de células dendríticas 18h após 

aplicação intraperitoneal de pristane 

As subpopulações de células dendríticas foram amplamente estimuladas pelo 

contato com pristane. As células dendríticas plasmacitoides (B220+Gr-1+CD11c+Cd11b-

) estavam significativamente aumentadas em ambos Lgals3+/+ e Lgals3-/- após o estímulo 

com pristane, em relação aos respectivos controles. Todavia, o número destas células foi 

maior na ausência de Gal-3 (Figura 16A-16C). As células dendríticas mieloides 

(CD11c+Cd11b+) também estavam aumentadas em ambos Lgals3+/+ e Lgals3-/- após 

contato pristane, em relação aos respectivos controles. Contudo, estas células estavam 

mais concentradas nos animais Lgals3+/+ (Figura 16D-16F). Estes resultados indicam que 

a ausência de Gal-3 inibiu a expansão ou a diferenciação das células dendríticas 

plasmocitóides. Além disso, parece interferir com a cinética das células dendríticas 

mieloides, impreterivelmente modificando o padrão de resposta inflamatória ao pristane 

com consequência direta na apresentação de (auto)antígenos.  

       

 

 

Figura 16: Análise das subpopulações de células dendríticas peritoneais 18h após estimulação com 

pristane. Os gráficos de pontos (dot plots) destacam células B220+CD11c+ (quadrante superior) e B220-

CD11c+ (quadrante inferior) de animais Lgals3+/+ (A) e Lgals3+/+ (B), indicando a estratégia de análise. 

Quantificação de células dendríticas plasmacitoides B220+Gr1+CD11C+CD11b- (C) e células dendríticas 

mieloides B220-Gr1-CD11C+CD11b- (D). As barras pretas representativas dos animais Lgals3+/+ e as 

brancas dos animais Lgals3-/-. Os dados são representativos de 3 experimentos independentes. (*) indica 

P<0,05. 
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Animais Lgals3-/- apresentam maior susceptibilidade a hepatite lupoide induzida pelo 

pristane 

Seis meses após a aplicação intraperitoneal de pristane foi possível observar em 

ambos os grupos experimentais a presença de infiltrado inflamatório no fígado. Nos 

animais Lgals3+/+, o perfil de células infiltradas foi predominantemente mononuclear 

(Figura 17A). Em contrapartida, nos animais Lgals3-/-, havia uma presença intensa de 

leucócitos polimorfonucleares (Figura 17B). A região portal hepática (equivalente a zona 

1) foi a mais afetada nos animais Lgals3-/- estimulados com pristane, onde foram 

detectados aglomerados de granulócitos, um padrão não repetido em animais Lgals3+/+ 

(Figura 17C e Figura 17D). A expressão de Gal-3 é marcantemente difundida nos 

sinusoides hepáticos dos animais Lgals3+/+, geralmente em células de aspecto alongado, 

compatíveis com as células de Kupffer (Figura 17E). As amostras dos animais Lgals3-/- 

foi totalmente negativa para marcação para Gal-3, como era esperado (Figura 17F). 

Nossos resultados sugerem que a ausência de Gal-3 está associada com uma hepatite 

severa ocasionando danos histológicos na zona periportal. Desta forma, a presença de 

Gal-3 poderia ser responsável por efeitos protetores em inflamação hepática induzida pelo 

pristane.   
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Figura 17: Fotomicrografias do fígado de animais Lgals3+/+ e Lgals3-/-estimulados com pristane. (A) 

Região lobular do fígado de animais Lgals3+/+ apresentando ligeira tumefação em hepatócitos e raro 

infiltrado leucocitário. (B) Região portal do fígado de animais Lgals3-/- apresentando dilatação sinusoidal 

e intenso infiltrado inflamatório, sugestivo de hepatite. (C) Região lobular do fígado de animais Lgals3+/+ 

apresentando áreas sugestivas de acúmulo de lipídios, possivelmente grau inicial de esteatose 

macrovesicular. (D) Região lobular do fígado de camundongos Lgals3-/- apresentando acumulo de lipídios 

e intenso infiltrado granulocítico, sugestivo de esteato-hepatite. (E) Imunomarcação representativa para 

Gal-3 na zona portal do fígado de animais Lgals3+/+ estimulados com pristane. (F) Imagem representativa 

mostrando que camundongos Lgals3-/- realmente não possuem células positivas para Gal-3. Dados são 

representativos de 3 experimentos independentes. Aumento: A-D, 400X; E-F: 200X.  
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Animais propensos ao desenvolvimento espontâneo de lúpus eritematoso sistêmico 

apresentaram maior sobrevida após tratamento com Gal-3 recombinante: 

Camundongos NZBxNZW (F1), monitorados para presença de proteinúria, 

receberam tratamento com Gal-3 recombinante. Os camundongos controles, que 

receberam solução veículo (PBS), apresentaram baixa taxa de sobrevida. Os primeiros 

animais começaram a morrer, geralmente por falência renal, entre 7ª e 8ª semana de vida, 

ou 3 a 4 semanas após a detecção de proteinúria. Entre a 22ª e 24ª semana de vida 

(aproximadamente 20 semanas após detecção da proteinúria), todos os animais controles 

havia morrido (Figura 18). Quando tratados com Gal-3 recombinante após a proteinúria 

aparecer, os animais prologaram a expectativa de vida e os primeiros animais morreram 

por volta da 24ª semana de vida. Porém, com 34 semanas de experimento, todos os 

animais haviam morrido (Figura 18). Já o tratamento com Gal-3 recombinante antes da 

proteinúria atrasou este sintoma, pois os primeiros animais o apresentaram após 

completarem 24 semanas de vida. Neste grupo, a taxa de sobrevida foi de 50% no tempo 

de 34 semanas de experimentação (Figura 18). Nossos resultados demonstram que Gal-3 

recombinante foi capaz de elevar a expectativa de vida dos animais com lúpus. Embora 

os mecanismos não estejam esclarecidos ainda, surge uma proposta de um produto para 

saúde com fins terapêuticos, no caso de predisposição genética ou indução química de 

sintomas de lúpus, com melhor eficiência na prevenção do que no tratamento.  

 

Figura18: Curva de sobrevivência de camundongos NZBx NZW (F1) submetidos ao tratamento Gal-

3 recombinante. Neste modelo, os camundongos desenvolvem proteinúria com aproximadamente 12 

semanas de vida (4 semanas após o início do experimento). Linha pontilhada preta indica os animais que 

foram tratados com veículo (PBS) desde 8 semanas de vida, enquanto a linha pontilhada vermelha indica 

os animais tratados com PBS após o desenvolvimento de proteinúria. As linhas inteiras indicam tratamento 

com Gal-3 recombinante, sendo a vermelha representativa dos animais iniciados após proteinúria e a preta 

representativa dos animais iniciados antes da proteinúria. Dados são representativos de 10 animais por 

grupo.   
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5-Discussão:  

Neste estudo, foi demonstrado pela primeira vez que Gal-3 regula reação 

inflamatória no mesentério e reduz inflamação periportal durante resposta imune celular 

e humoral induzida pelo pristane, no modelo experimental de lupus. Os dados indicam 

que a reação submesotelial observada nos animais Lgals3+/+ foi compatível com fibrose 

associada à elevada concentração de células Gal-3+, milk spots bem organizados e 

polarização macrofágica M2. Por outro lado, no mesentério dos animais Lgals3-/- 

estimulados com pristane havia fibrose severa/difusa pelo submesotélio e tecido adiposo, 

nichos desorganizados de linfócitos B e plasmócitos, além de polarização macrofágica 

M1. Um possível mecanismo é o desbalanço nas vias de NOTCH, tendo em vista a 

distribuição de células DLL1+ e DLL4+ no mesentério (Figura 19). Considerando o 

desequilíbrio em subpopulações celulares no modelo experimental que gera sinais 

semelhantes à lupus e as melhorias nos índices de sobrevivência com o tratamento com 

Gal-3 recombinante, torna-se plausível sugerir que Gal-3 seja um produto com potencial 

elevado a ser testado na redução ou retardo de sinais no LES.  

Com a recente descrição do mesentério como órgão, foi possível explorar sua 

funcionalidade mais a fundo, bem como formular novas questões sobre sua participação 

em desordens inflamatórias intestinais e sistêmicas (COFFEY & LEARY, 2016; 

COFFEY et al., 2016). O potencial regenerativo do mesentério descrito em organismos 

como Sea cucumber pode refletir um potencial regulador de respostas inflamatórias. 

Entretanto, a ampla disposição de tecido adiposo neste órgão pode ser um fator de 

disponibilidade a desordens inflamatórias, dada a vastidão de receptores e citocinas 

expressas por adipócitos (GARCÍA-ARRARAS et al., 2011; PEYRIN-BIROULET et al., 

2007). O potencial metabólico do mesentério começa a ser explorado e demonstra grande 

importância no eixo intestino-fígado. A remoção do tecido adiposo mesentérico, 

favorecendo o dano hepático, sugere este novo órgão como um fator protetor na obesidade 

e talvez em doenças inflamatórias de origem bacteriana (WU et al., 2018). 

Nos modelos de LES experimental, o envolvimento do mesentério é pouco 

conhecido. Especialmente no modelo do pristane, onde há a inoculação deste óleo na 

cavidade peritoneal, não pode ser negligenciada sua interação direta com o orgão. Assim, 

o papel do mesentério e sua contribuição com a propagação da resposta inflamatória 

seriam limitados ao contato com o pristane. Os dados de 18h pós-injeção de pristane 

sugerem, pelo menos em parte, que o pristane induziu uma resposta local com 
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mobilização de células mieloides, diferenciação de macrófagos e ativação de outras 

células mononucleares, incluindo linfócitos B e células dendríticas. Nitidamente a falta 

de Gal-3 alterou o padrão de comportamento destas células e quadros de inflamação local 

e sistêmica (como no fígado) indicaram um papel regulatório importante exercido pela 

Gal-3.  

Gal-3 demonstra ter importância na organização espacial de nichos de linfócitos 

durante respostas inflamatórias crônicas. Nosso grupo demonstrou que durante infecção 

crônica por S. mansoni, a ausência de Gal-3 resultou na desorganização histológica de 

nichos de linfócitos B nos linfonodos mesentéricos (OLIVEIRA et al., 2011). Além disso, 

a ausência de Gal-3 impactou na organização do lipogranuloma, afetando tanto matriz 

extracelular como os componentes celulares. Neste caso, animais Lgals3+/+ que 

receberam pristane por 60 dias apresentam clara compartimentalização do granuloma, 

exibindo intensa celularidade nas regiões periféricas e depósito de lipídios na região 

central. No entanto, similar aos nossos resultados demonstrados na figura 4, animais 

Lgals3-/- não apresentam uma organização clara (BRAND et al., 2015), indicando que a 

falta de Gal-3 interfere com organização tecidual durante resposta inflamatória. Em 

relação à distribuição de matriz extracelular, nos lipogranulomas de animais Lgals3+/+ as 

fibras proteicas estavam organizadas de forma homogênea. No entanto, assim como em 

nossos resultados, animais Lgals3-/- demonstram desorganização na distribuição de matriz 

extracelular por todo granuloma induzido pelo pristane (BRAND et al., 2015). Assim, 

nossos resultados sugerem que Gal-3 mantenha a organização clássica dos tecidos  

durante respostas inflamatórias não só em tecidos linfóides secundários e terciários, mas 

também em órgãos, como o mesentério. 

Após 6 meses de indução com pristane, o mesentério dos animais Lgals3+/+ 

manteve as estruturas histológicas típicas e bem definidas, quando comparado aos 

animais controles, sem indução: mesotélio intacto, submesotélio preenchido por infiltrado 

inflamatório e reação fibrótica, além do tecido adiposo unilocular contendo pequenos 

focos de inflamação (Vide Figura 4). Na ausência de Gal-3, alterações significativas no 

submesotélio e no tecido adiposo indicaram danos teciduais graves, provavelmente 

associados ao tipode infiltrado celular (granulócitos, neste caso). Soma-se ao fato, a 

polarização macrofágica M1 caracterizada por percentuais aumentados de celulas iNOS+ 

e reduzidos de células Arginase-1+ (vide Figura 6). A polarização de macrófagos é um 

evento de extrema importância para que haja a passagem de uma resposta inflamatória 

para uma resposta de reparo ou resolução (MOSSER & EDWARDS 2008). Os perfis de 
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ativação dos macrófagos podem ser divididos em M1, ou classicamente ativados, ou M2, 

forma de ativação alternativa. A polarização em M1 é frequentemente associada a uma 

resposta inflamatória, sendo induzida por TNF-α, IL-6 ou LPS (MOSSER & EDWARDS 

2008). A resposta M1 é associada a produção de ROS, destruição de patógenos e 

manutenção da inflamação (MOSSER & EDWARDS 2008). Por outro lado, a resposta 

M2 é frequentemente associada à remoção do insulto, resolução ou reparo tecidual, 

podendo ser induzida por IL-4, IL-10 e TGF-β (MOSSER & EDWARDS 2008). Neste 

contexto, Gal-3 apresenta importância para a transição de M1 para M2 durante estímulos 

anti-inflamatórios (MACKINNON et al., 2008). Assim, nossos resultados corroboram 

com a literatura, uma vez que havia maior população de células iNOS+ em animais 

Lgals3-/- durante estímulo inflamatório crônico com o pristane.   

Em busca de explicações sobre os mecanismos moleculares envolvidos na 

resposta ao pristane, analisamos algumas das vias de sinalização NOTCH, através da 

busca de células positivas para seus ligantes DLL1 e DLL4 (vide Figura 10). 

Recentemente, nosso grupo demonstrou que sem qualquer doença ou estímulo, animais 

Lgals3-/- apresentam uma população maior de células DLL4+ no baço e medula óssea em 

comparação com animais Lgals3+/+. Porém, no estudo referido utilizou-se animais 

C57BL/6 (OLIVEIRA et al., 2018). No presente trabalho, as amostras de mesentério dos 

animais Lgals3-/- apresentaram menor frequência de células DLL4+ quando comparados 

aos animais Lgals3+/+. Entretanto, camundongos BALB/c foram utilizados desta vez. 

Considerando que DLL4 é um ligante de Notch associado a inibição do fenótipo M2 (Arg-

1+) (PAGIE et al., 2018), este dado poderia ter uma relação direta com a polarização 

macrofágica nos tecidos linfoides clássicos, e possivelmente, no mesentério esta função 

não teria qualquer relação de funcionalidade nos macrófagos M2.  

A sinalização de Notch1 induzida por DLL1 parece ter relação direta com a 

diferenciação de linfócitos B em células secretoras de imunoglobulinas em camundongos 

C57BL/6 (OLIVEIRA et al., 2018). Nossos resultados mais uma vez diferem dos já 

obtidos pelo nosso grupo em modelos experimentais diferentes. Os animais Lgals3+/+ 

apresentam menores números de células DLL1+, quando comparadas com animais 

Lgals3-/- (vide Figura 10), indicando que na falta de Gal-3 há um acúmulo de células 

positivas para DLL1.  Como já demonstrado, Gal-3 tem importância na diferenciação de 

linfócitos B em plasmócitos, porém desempenha papéis opostos entre camundongos 

BALB/c e C57BL/6.  Em animais C57BL/6, Gal-3 não é detectada nos linfócitos B 

anergicos, sendo regulada positivamente após ativação com papel repressor da 
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diferenciação em plasmócitos (ACOSTA-RODRIGUEZ et al., 2004; OLIVEIRA et al., 

2009). Em contrapartida, camundongos BALB/c possuem linfócitos B expressando Gal-

3 durante anergia, tendo expressão reprimida após ativação (BECARIA et al., 2018). 

Como anteriormente demonstrado por nosso grupo, o baço e nos linfonodos 

mesentéricos de animais Lgals3-/- apresenta folículos linfoides expandidos mesmo em 

condições não inflamatórias, quando comparados aos animais Lgals3+/+. No entanto, 

quando submetidos a infecção crônica por S. mansoni, os folículos linfoides apresentaram 

além da expansão, uma ampla heterogeneidade na forma e celularidade (OLIVEIRA et 

al., 2011; BRAND et al., 2012). Nos animais Lgals3-/- ainda foi possível observar 

distribuição significativa de linfócitos B220+ na região da polpa vermelha, não 

convencional deste tipo celular (BRAND et al., 2012). Nos folículos linfoides de 

linfonodos mesentéricos, um elevado acúmulo de restos celulares associado à 

incapacidade fagocítica de macrófagos levou-nos à hipótese de maior exposição de 

autoantígenos nesses animais deficientes para Gal-3 (OLIVEIRA et al., 2011). Embora, 

no presentes estudo, nossos resultados não sejam obtidos em tecidos linfóides, a restrição 

espacial mediada por Gal-3 parece ser alterada de forma similar em agregados linfóides 

no mesentério de animais submetidos à aplicação intraperitoneal de pristane. 

Existe um crescente número de evidências do papel regulatório da Gal-3 em 

respostas autoimunes, incluindo o LES (OLIVEIRA et al., 2015). Em pacientes com 

lúpus, há um alto índice de potenciais ligantes de Gal-3 circulando em micropartículas no 

sangue, embora sem evidências clínicas com nefrite lúpica, por exemplo (NIELSEN et 

al., 2015). Durante glomerulonefrite lúpica, Gal-3 tem sido sugerida como biomarcador 

de prognóstico, com perspectivas terapêuticas (SACCON et al., 2017). No modelo 

experimental do pristine, observamos que o compartimento de celulas T foi pouco 

comprometido nos animais Lgals3-/-. Por outro lado, os nichos de linfócitos B estavam 

severamente alterados nestes animais, o que deve promover influência direta na 

diferenciação dos plasmócitos. A desordem histológica observada em animais Lgals3-/- 

interfere nos padrões normais de plasmacitogênese pode ter relação direta com a 

patogênese do LES.  

Gal-3 é uma proteína importante para a manutenção da população de granulócitos. 

Após 1 dia da aplicação de Tioglicolato na cavidade peritoneal animais Lgals3+/+ e 

Lgals3-/-, estes apresentam similaridades no recrutamento de células polimorfonucleares 

para a cavidade peritoneal. Porém, os números de células polimorfonucleares é diminuido 

em animais Lgals3-/- após 4 dias da aplicação do Tioglicolato (COLNOT et al., 1998). 
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Nossos resultados, em período mais breve (18h de estimulação com pristane), 

demonstraram aumento da celularidade global na cavidade peritoneal dos animais 

Lgals3+/+ e Lgals3-/-. No entanto, animais Lgals3+/+ apresentaram um número maior de 

células no momento inicial do experimento. Diferindo dos resultados obtidos em tempos 

mais longos, por Colnot e colaboradores (1998), nós observamos que animais Lgals3-/- 

apresentam uma menor população de granulócitos na cavidade peritoneal, em relação a 

animais Lgals3+/+, embora em ambos os grupos de animais haja acréscimo de granulócitos 

após 18h. Intrigando-nos, o número de células compatíveis para granulócitos recém-

chegados da circulação, as quais apresentam o marcador CD62L, foi similar entre animais 

Lgals3+/+ e Lgals3-/- induzidos com pristane, sugerindo sugere que ocorra frequência 

similar de recrutamento destas células para a cavidade peritoneal. Entretanto, a presença 

de Gal-3 impactou na atividade de monócitos/macrófagos de distintas formas, sendo 

fundamental para fagocitose eficiente e para migração destas células (OLIVEIRA et al., 

2011; BRAND et al., 2012). Nossos dados demonstram mais uma vez essa relação, pois 

na ausência de Gal-3 não houve alteração significativa na população de monócitos 

comparando o lavado peritoneal anterior e posterior a aplicação de pristane (vide 

figura14). No entanto, animais Lgals3+/+ apresentam elevação nesta população celular. 

As células marcadamente presentes no lavado peritoneal destes animais contendo Gal-3 

apresentam fenótipo pró-inflamatório e possivelmente direcionam a resposta (auto)imune 

típica do modelo do pristane em órgãos distintos, incluindo o mesentério, conforme 

mostrado em nosso estudo. O tempo de 18h parece relevante ao modelo experimental 

utilizado pois revela os eventos primários subsequentes à exposição ao pristane.  

No caso dos linfócitos B, no tempo de 18h pós-estímulo, tanto em animais 

Lgals3+/+ quanto em animais Lgals3-/-, não foi observado qualquer diferença significativa 

nesta população celular global, quando comparou-se com os seus devidos controles. No 

entanto, o total de linfócitos B apresentou notória diferença no momento inicial do 

experimento (“tempo zero”) e após a aplicação de pristane, quando comparamos animais 

Lgals3+/+ com Lgals3-/-. Foi demonstrado por nosso grupo similar inércia de células 

B220+ em protocolos envolvendo maiores dosagens de pristane em menores períodos em 

animais Lgal3+/+((BRAND et al., 2015).). No entanto, animais Lgals3-/- apresentam 

decréscimo desta população (BRAND et al., 2015). Análises mais refinadas demonstram 

que a inércia desta população celular esconde alterações em suas subpopulações: 

Linfócitos B1 (B1a e B1b) e linfócitos B2 (convencionais). Nossos resultados apontam 



62 
 

para elevação nas populações de linfócitos B1a em animais Lgals3+/+,(vide Figura 15) e 

não em animais Lgals3-/-, o que sugere que Gal-3 é uma molécula importante para a 

expansão ou recrutamento deste grupo celular. Vale ressaltar que células B1a estão 

associadas diretamente à produção de autoanticorpos (FAGARASAN et al., 2000). 

Os dados recentes de Beccaria e colaboradores (2018) reforçaram a ideia de usar 

os animais BALB/c para estudarmos a relação de Gal-3 com LES experimental induzido 

por pristane. Estes autores mostraram que Lgals3-/- desenvolvem sinais semelhantes a 

lupus naturalmente, devido a mecanismos envolvendo vias dependentes de IFN-γ 

(BECCARIA et al., 2018). Uma das maiores fontes de INF é a classe de fagócitos, 

incluindo macrófagos e células dendríticas (LEE et al., 2008). Por isso, decidimos 

investigar as populações de células dendríticas na cavidade peritoneal 18h após injeção 

de pristane. 

Células dendríticas plasmocitoides são importantes mediadores de respostas 

inflamatórias antiviral e em doenças reumatológicas. O agonismo constante de TLR-7 e 

TLR-9 desencadeia a produção de IFN-1 por estas células, sendo um dos principais 

motores da sintomatologia levando a produção de autoanticorpos por linfócitos B e, por 

conseguinte, sua diferenciação em plasmócitos (SAKATA et al., 2018). Embora nossos 

resultados sejam apenas de 18h após aplicação de pristane, emerge a hipótese desta 

população celular favorecer o perfil celular na inflamação de animais Lgals3-/-. Por outro 

lado, o silenciamento de Gal-3 por meio de RNA de interferência demonstra inibição na 

expressão de IL-1, IL-6, além da elevação da expressão de IL-10 (CHEN et al., 2015). 

Esses dados indicam a necessidade de análises moleculares mais profundas, afim de 

desvendar a relação de Gal-3 nos animais estimulados com pristane e possivelmente 

esclarecer o papel da polarização dendrítica nos eventos iniciais do LES experimental, ou 

até mesmo, de outras patologias autoimunes. 

No modelo do pristane, existem efeitos sistêmicos que não podem ser 

negligenciados, indicando a continuidade deste estudo. Existem poucos trabalhos na 

pesquisa básica reportando mecanismos ou propostas de tratamento para os efeitos do 

LES no fígado. Seis meses após a aplicação intraperitoneal de pristane, observou-se 

elevada presença de células F4/80+ no fígado de camundongos (OUYANG et al., 2014). 

Nossos resultados demonstram leve ou frequente ausência de infiltrado mononuclear na 

região da tríade portal de camundongos Lgals3+/+ (vide Figura 17). Entretanto, animais 

Lgals3-/- apresentaram intenso infiltrado polimorfonuclear na região de tríade portal, 
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quando nas mesmas condições dos animais Lgals3+/+, indicando um quadro de hepatite 

com lesões teciduais. Nestes animais, na falta de Gal-3 também foi possível observar a 

presença de infiltrado inflamatório significativo nas zonas lobulares do fígado. A 

etiologia do LES é pouco entendida, embora esteja claro que exista uma relação entre 

componentes genéticos e ambientais (DENG, 2017).  

Neste trabalho, identificamos vários aspectos histológicos e funcionais 

desfavoráveis na ausência de Gal-3, como por exemplo, fibrose mesentérica difusa e 

nichos de linfócitos B aberrantes, desequilíbrio nas populações celulares peritoneais, além 

dos danos hepáticos (Figura 19). Nossos resultados obtidos no mesentério, cavidade 

peritoneal e fígado nos permitem concluir que o desenvolvimento de uma resposta 

inflamatória crônica induzida pelo pristane, pareceu menos severa na presença de Gal-3 

(animais Lgals3+/+). Com isso, optamos por testar os efeitos da Gal-3 recombinante na 

sobrevida de camundongos NZBxNZW (F1), pois são geneticamente propensos ao 

desenvolvimento de LES (PERRY, et al. 2011). A proteinúria foi um traçador importante 

da progressão desta enfermidade, sugerindo o monitoramento da urina como marcador 

temporal para o tratamento com galectina--3 recombinante. O tratamento aumentou a taxa 

de sobrevivência dos animais, no entanto, para uma conclusão dos mecanismos é 

necessário realizar as análises histológicas e histoquímicas em órgãos como mesentério, 

fígado, rins, baço, medula óssea e linfonodos, bem como analises sorológicas, afim de 

identificar autoanticorpos.  

Nosso estudo revelou um alvo terapêutico em potencial, tendo em vista que Gal-

3 endógena e recombinante foram favoráveis à manutenção da homeostase tecidual, 

comaparente proteção aos órgãos estudados. Para esclarecer os mecanismos, 

novasinvestigações devem ser conduzidas afim de identificar vias moleculares e celulares 

queresultam no efeito protetor de Gal-3 na progressão de sintomas de LES experimental. 

Estes resultados visam a obtenção de um produto para a saúde em um futuro 

próximo,melhorando a resposta inflamatória e consequentemente aumentando a 

qualidade de vidade indivíduos com LES.  
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Figura19: Integração dos resultados obtidos em camundongos Balb/c Lgals3+/+ e Lgals3-/-. (A) 

Animais Lagal3+/+ aparesentam organização de células B220+ e CD138+ similar a milk spots, circundadas 

por células DLL4+ e DLL1+, organização de fibras de colágeno, intensa população de células Arginase-1+ 

e baixa população de células iNOS+. (B) Animais Lagal3-/- apresentam distribuição heterogênea de células 

B220+ e CD138+, circundadas por células DLL1+, distribuição difusa de células DLL4+, distribuição de 

fibras de colágeno por todas camadas do mesentério, intensa população de células iNOS+ e baixa população 

de células Arginase-1+. 
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