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RESUMO

Introdução: A cisplatina é um agente antineoplásico amplamente utilizado e
relacionado com a perda auditiva bilateral e irreversível em pacientes, bem como
hepatotoxicidade. Estes efeitos deletérios estão associados à produção de espécies
reativas de oxigênio que desencadeiam toxicidade e morte celular. Nesse contexto,
destacamos as galectinas-1 e -3 (Gal-1 e Gal-3), proteínas ligantes de β-galactosídeos e
que possuem efeitos antagônicos relacionadas à resposta inflamatória e regulação do
estresse oxidativo. Entretanto, seus papeis não estão bem determinados em modelos de
toxicidade tecidual. Objetivo: Avaliar o padrão de expressão das Gal-1 e Gal-3 na
orelha interna e no fígado utilizando modelo experimental de toxicidade induzida pela
cisplatina. Métodos: Ratos Wistar machos foram distribuídos em dois grupos
experimentais (n = 5 animais/grupo): Controle (SHAM) - recebeu salina estéril; Cis recebeu via intraperitoneal uma dose de cisplatina (10 mg/kg) por dia, totalizando um
tratamento de 30 mg/kg em 3 dias. Resultados: Na orelha interna, a expressão da Gal-1
foi observada nas células de sustentação e pilosas do órgão espiral, estroma da estria
vascular, células satélites dos neurônios e fibras nervosas. Diferentemente, a Gal-3
mostrou forte imunorreatividade no labirinto ósseo da orelha interna e não foi detectada
nas estruturas do ducto coclear. Ambas as proteínas não mostraram alterações na
expressão entre os grupos Controle e Cis. No fígado, a cisplatina danificou os cordões
de hepatócitos, efeito associado à diminuição da expressão da Gal-1. A Gal-3
apresentou baixa imunorreatividade nos hepatócitos em ambas as condições
experimentais, entretanto, no grupo Cis notamos a presença de muitas células positivas
para esta proteína nos capilares sinusoides, possivelmente células de Kupffer.
Conclusão: Os efeitos deletérios da cisplatina na orelha não estão associadas à
modulação da expressão das Gal-1 e Gal-3. No fígado, a redução da expressão da Gal-1
possivelmente está associada à perda de seu papel protetivo neste órgão.
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
As galectinas são lectinas caracterizadas pela sua afinidade aos β-galactosídeos e
pela apresentação de uma sequência conservada de 135 aminoácidos no domínio
reconhecedor de carboidrato – CRD (RABINOVICH; TOSCANO, 2009). Várias
funções têm sido atribuídas a essas proteínas, que incluem: adesão celular, regulação do
crescimento

celular,

embriogênese,

metástase,

splicing

do

pré-RNAm,

imunomodulação, inflamação e apoptose (COOPER; ILARREGUI; PESOA; CROCI et
al., 2010; RABINOVICH; TOSCANO, 2009). Em mamíferos, 15 membros dessa
família foram descritos e clonados como mostra a Figura 1 (RABINOVICH;
TOSCANO, 2009).

Figura 1. Estrutura e classificação das galectinas. As galectinas podem ser subdivididas
em três grupos: prototípicas, que contêm um domínio de reconhecimento de
carboidratos (CRD) e podem formar homodímeros; do tipo repetitivo em tandem, que
contêm dois CRDs distintos conectados por um ligante de até 70 aminoácidos; e do tipo
quimera, cujo único representante é a Gal-3, que consiste em um CRD ligado a um
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domínio N-terminal que possui sequências de tirosina, prolina e glicina que se repetem
de 8 a 12 vezes com comprimento de nove resíduos de aminoácidos. A galectina-3 sofre
alterações conformacionais que permitem sua oligomerização em pentâmeros. Figura
retirada e modificada de RABINOVICH; TOSCANO, 2009.
Na inflamação, os papéis da Gal-1 e Gal-3 têm sido mostrados como antagônicos,
evidenciando um perfil anti-inflamatório para a Gal-1 e um pró-inflamatório para a
Gal-3. Em relação à Gal-1, a regulação fina da geração de espécies reativas de oxigênio
(ROS) em neutrófilos em diferentes estágios de ativação pode ser um dos mecanismos
subjacentes

às

suas

propriedades

anti-inflamatórias

e

moduladoras

imunes

(RODRIGUES; KABEYA; AZZOLINI; CERRI et al., 2019). A produção de
quantidades adequadas de ROS é essencial para manter o equilíbrio da oxidação e
redução celular e tecidual, o que afeta a expressão de uma variedade de moléculas que
regulam o curso das respostas inflamatórias agudas e crônicas e a inflamação autoimune
(HULTQVIST; OLSSON; GELDERMAN; HOLMDAHL, 2009). A capacidade de
induzir ROS da Gal-1 em neutrófilos ativados pode ser benéfica no tratamento de
doenças autoimunes e inflamatórias (LIU; RABINOVICH, 2010). O tratamento da
peritonite induzida por zymosan em camundongos com Gal-1 reduz os níveis de
expressão das moléculas de adesão L-selectina e β2-integrina na superfície dos
neutrófilos, bem como diminui os níveis de fator de necrose tumoral (TNF)-α e
interleucina (IL)-1β no fluido peritoneal desses animais (GIL; GULLO; OLIANI, 2011).
Além disso, a Gal-1 modula negativamente o recrutamento de neutrófilos para a
cavidade peritoneal de roedores (GIL; COOPER; ROSIGNOLI; PERRETTI et al.,
2006), degranulação de mastócitos (MELLO-BOSNIC; GIMENES; OLIANI; GIL,
2018; RABINOVICH; SOTOMAYOR; RIERA; BIANCO et al., 2000) e quimiotaxia
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de neutrófilos induzida por IL-1β, IL-8 e TNF-α (LA; CAO; CERCHIARO; CHILTON
et al., 2003).
Ao contrário da Gal-1, a Gal-3 medeia a adesão de neutrófilos às células
endoteliais, regulando positivamente o extravasamento dessas células (GIL; LA;
PERRETTI; OLIANI, 2006; GITTENS; BODKIN; NOURSHARGH; PERRETTI et al.,
2017; SATO; OUELLET; PELLETIER; SIMARD et al., 2002). Estudos in vivo,
utilizando modelo experimental de peritonite em camundongos nocautes para Gal-3,
mostram que após injeção intraperitonial de tioglicolato a migração de leucócitos
reduziu significantemente para a cavidade peritoneal em relação aos animais selvagens,
demonstrando o importante papel dessa proteína no recrutamento dos leucócitos
(COLNOT; RIPOCHE; MILON; MONTAGUTELLI et al., 1998; HSU; YANG; PAN;
YU et al., 2000). Além disso, a Gal-3 se liga na superfície dos neutrófilos e estimula a
produção de ROS de uma maneira dependente de carboidratos (YAMAOKA;
KUWABARA; FRIGERI; LIU, 1995).
A geração das espécies reativas de oxigênio (ROS) foi há muito reconhecida
como um contribuinte importante para perda auditiva induzida por cisplatina, droga
antineoplásica amplamente utilizada contra a evolução de tumores (SHETH;
MUKHERJEA; RYBAK; RAMKUMAR, 2017). A taxa de perda auditiva causada pela
cisplatina em pacientes está entre 11% e 97%, dependendo da dose e tempo de
tratamento quimioterápico, com uma média de incidência de 62% (HAZLITT; MIN;
ZUO, 2018; MARSHAK; STEINER; KAMINER; LEVY et al., 2014). Essa perda
auditiva é particularmente grave na população pediátrica (idade de 6 meses em diante),
pois os tipos de cânceres que acometem esta população requerem irradiação na base do
crânio ou cérebro com antineoplásico, ocasionando perda auditiva em 41-61% das
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crianças tratadas com cisplatina (CORADINI; CIGANA; SELISTRE; ROSITO et al.,
2007; LI; WOMER; SILBER, 2004).
Estudos demonstram que a cóclea obtida de animais tratados com cisplatina
apresenta depleção da glutationa reduzida (GSH) e diminuição das atividades de
enzimas antioxidantes, tais como superóxido-dismutase (SOD), catalase, glutationa
peroxidase e glutationa redutase, levando ao aumento evidente da peroxidação lipídica
como mostra a Figura 2 (RYBAK; HUSAIN; MORRIS; WHITWORTH et al., 2000;
SHETH; MUKHERJEA; RYBAK; RAMKUMAR, 2017). Assim, o aumento do
estresse oxidativo na cóclea pode aumentar a peroxidação lipídica das membranas,
inativar enzimas celulares essenciais e transportadores de membrana e interromper a
função do canal iônico. O efeito final do aumento da geração de ROS é promover a
morte celular por apoptose e necrose.

Figura 2. Interação da cisplatina com o sistema de defesa antioxidante da cóclea. A
cisplatina é convertida em cis-diamina (aqua) cloroplatina (II) (um complexo de
cisplatina mono-hidratada) após entrar no citoplasma da célula. Essas espécies reativas
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de platina podem reagir com o oxigênio molecular (O2) para gerar superóxido, que é
catalisado pela superóxido-dismutase (SOD) em peróxido de hidrogênio (H2O2) e
oxigênio. O H2O2 é ainda transformado pela catalase em água (H2O) e oxigênio. Os
intermediários reativos à cisplatina se ligam e oxidam rapidamente a glutationa (GSH –
glutationa reduzida; GSSG – glutationa oxidada). A glutationa peroxidase (GSH.Px)
consome GSH para produzir GSSG no processo de conversão de H2O2 em H2O. A
glutationa redutase (GR) reduz GSSG para GSH usando o fosfato de nicotinamida
adenina dinucleotídeo (NADP+), NAPDH, como cofator. Figura retirada de Sheth et al.,
2017.
Além disso, o uso da cisplatina produz outros efeitos adversos, tais como a nefro,
neuro e hepatotoxicidade (CALLEJO; SEDÓ-CABEZÓN; JUAN; LLORENS, 2015). A
hepatotoxicidade é causada principalmente pelo estresse oxidativo relacionado com a
elevação

das

transaminases,

glutationa

peroxidase,

catalase, gama-glutamil

transpeptidase e da bilirrubina na circulação, enquanto os níveis de glutationa e
glutationa redutase diminuem significativamente (FLOREA; BÜSSELBERG, 2011;
IŞERI; ERCAN; GEDIK; YÜKSEL et al., 2007). Também é relatado que o tratamento
com cisplatina pode aumentar os níveis do citocromo P450 e da enzima
P450-2E17, fatores relacionados à lesão hepática (CARO; CEDERBAUM, 2004;
FLOREA; BÜSSELBERG, 2011).
Os papeis das galectinas na orelha interna têm sido pouco explorados. Dois
estudos mostraram a expressão da Gal-1 no órgão espiral de camundongos e ratos, cujos
níveis são alterados com o envelhecimento do animal ou após administração da droga
ototóxica amicacina (BARTOLOMÉ; LÓPEZ; GIL-LOYZAGA, 2001; BARTOLOMÉ;
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VAGO; GIL-LOYZAGA; HUMBERT et al., 1999). Até onde sabemos, nenhum estudo
demonstrou a expressão de Gal-3 na orelha interna.
Em relação ao fígado, estudos mostram que a Gal-1 e Gal-3 possuem efeitos
antagônicos. Diferentes modelos experimentais de hepatotoxicidade evidenciam um
papel importante da Gal-3 nos processos de estresse oxidativo, injúria e fibrose hepática
(ABU-ELSAAD; ELKASHEF, 2016; DRAGOMIR; SUN; MISHIN; HALL et al.,
2012; IACOBINI; MENINI; RICCI; BLASETTI FANTAUZZI et al., 2011). Um desses
estudos mostrou, após administração de acetaminofeno em camundongos, aumento dos
níveis de óxido nítrico sintase indusível (iNOS), IL-1β, proteína inflamatória de
macrófagos (MIP)-2, MIP-3α, metaloproteinase da matriz (MMP)-9, bem como do
receptor para Gal-3 (CD98) no fígado (DRAGOMIR; SUN; MISHIN; HALL et al.,
2012). Já os animais nocautes para Gal-3 mostraram redução significativa desses
marcadores pró-inflamatórios, exceto IL-1β, demonstrando que a Gal-3 possui um papel
na inflamação e lesão no fígado após intoxicação por acetaminofeno. Nesse sentido,
compostos capazes de inibir a expressão de Gal-3 têm sido utilizados como possível
ferramenta no tratamento de lesão hepática (ABU-ELSAAD; ELKASHEF, 2016;
HARRISON; MARRI; CHALASANI; KOHLI et al., 2016; SUMIDA; YONEDA,
2018). Por outro lado, estudos demonstram um efeito protetor da Gal-1 em modelos de
lesão hepática (POTIKHA; ELLA; CERLIANI; MIZRAHI et al., 2016; POTIKHA;
PAPPO; MIZRAHI; OLAM et al., 2019; SANTUCCI; FIORUCCI; CAMMILLERI;
SERVILLO et al., 2000). Um desses estudos mostrou que a administração de Gal-1 nos
camundongos protegeu contra a lesão hepática induzida pela concanavalina A por pelo
menos 2 mecanismos: (1) eliminação seletiva de linfócitos T ativados, e (2) prevenção
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da liberação das citocinas pró-inflamatórias TNF-α e interferon (IFN)-γ (SANTUCCI;
FIORUCCI; CAMMILLERI; SERVILLO et al., 2000).
Considerando os diferentes papeis das Gal-1 e Gal-3 na resposta inflamatória e
estresse oxidativo, o desenvolvimento deste trabalho foi importante para entender o
padrão de expressão dessas proteínas em diferentes órgãos sob efeito de toxicidade
induzida pela cisplatina e de suas possíveis ações biológicas.

2. OBJETIVOS
2.1. GERAL
Avaliar o padrão de expressão das Gal-1 e Gal-3 na orelha interna e fígado em
modelo de toxicidade induzida pela cisplatina.

2.2. ESPECÍFICOS
Utilizando modelo experimental de toxicidade induzida pela cisplatina em ratos
Wistar, avaliamos:
● A morfologia da orelha interna e do fígado através das técnicas de coloração por
Hematoxilina-Eosina e PAS (fígado);
● A localização e o padrão de expressão das proteínas Gal-1 e Gal-3 na orelha
interna e no fígado.

3. MATERIAL E MÉTODOS
As amostras de cóclea e fígado avaliadas neste estudo foram obtidas das
investigações realizadas por Letícia da Silva Sena e Danilo Bancalero Mendonça Lucchi
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em seus projetos de IC. Os procedimentos experimentais foram submetidos e aprovados
pela Comissão Ética em Experimentação Animal da UNIFESP sob o protocolo de nº
CEUA 2152170418.

3.1. Modelo experimental de toxicidade induzida pela cisplatina
Rattus norvegicus (Wistar) machos, pesando entre 200 a 250g, com idade de 60 a
70 dias, provenientes do CEDEME (Centro de Desenvolvimento de Modelos
Experimentais Para Medicina e Biologia), UNIFESP, foram distribuídos em dois grupos
experimentais (n = 5 animai/grupo):
- Controle (SHAM) - recebeu apenas veículo (salina estéril);
- Cis - recebeu via intraperitoneal três doses de cisplatina (10 mg/kg) por dia,
totalizando um tratamento de 30 mg/kg em 3 dias.
Os animais receberam por três dias consecutivos uma dose de salina ou
cisplatina como e após 6 horas da última dose (3º dia), os animais foram submetidos à
eutanásia para coleta da orelha interna (cóclea) e fígado (Figura 3).

Figura 3. Delineamento experimental. Ratos Wistar foram distribuídos em dois grupos
experimentais: Controle (salina) ou Cis (cisplatina) com n = 5 animais/grupo.
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3.2. Coleta e processamento das cócleas e fígado
Os animais foram submetidos à eutanásia por dose excessiva de anestésico
(cloridrato de cetamina e cloridrato de xilazina) por via intraperitoneal, para coleta da
cóclea e fígado. Os órgãos foram fixados em paraformaldeído tamponado a 4% por 24
horas.
Após a fixação, as cócleas foram descalcificadas durante 15 dias em solução
de EDTA a 7%, tamponado em fosfato de sódio 0,1 M, pH 7,2. As cócleas e fígados
foram desidratados em graduações crescentes de álcool etílico por 12 horas (uma troca
de 70ºGL, 80ºGL, 90ºGL com uma hora cada, e três trocas de 100ºGL com duas horas
cada), diafanizadas em xilol, com três trocas de 3 horas cada. Posteriormente, as peças
foram impregnadas pela parafina líquida em estufa (temperatura de 60°C) por,
aproximadamente 8 horas, e em seguida incluídas. Após isso, cortes histológicos de 4
µm de espessura foram aderidos em lâminas comuns para a realização dos métodos de
coloração em hematoxilina e eosina (HE – estudo histológico) e ácido periódico de
Schiff (PAS – estudo da preservação de glicogênio) e, silanizadas para as reações
imuno-histoquímicas.

3.3.Imuno-histoquímica
Para investigar a expressão das Gal-1 e Gal-3 no fígado e na orelha
interna, os cortes de tecidos foram submetidos aos seguintes procedimentos:
desparafinização em xilol, re-hidratatação em 2 passagens de etanol absoluto e
lavagem em água corrente, inativação de peroxidases endógenas por imersão em
solução de peróxido de hidrogênio a 3% em água destilada durante 20 minutos
no escuro em temperatura ambiente. As lâminas foram, então, lavadas com água
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destilada e, posteriormente, foram submetidas ao tampão citrato pH 6,0 em
panela à vapor a 96°C durante 60 minutos. Após o processo de recuperação
antigênica, as lâminas foram lavadas em água destilada e depois em PBS e, em
seguida, foi realizada a incubação dos cortes em BSA a 4% em PBS por 20
minutos, para a inativação de ligações inespecíficas. Depois de uma lavagem em
PBS, os cortes foram incubados com os anticorpos primários policlonais coelho
anti-Gal-1 ou anti-Gal-3 (Thermo Scientific), diluídos 1:200 em PBS/BSA a 1%,
por 16-18 horas, a 4°C, em câmara úmida.
Em seguida, os cortes foram lavados várias vezes em PBS e incubados
em um kit de revelação de imuno-histoquímica com anticorpo secundário (Kit
LSAB + System-HRP, Dako, USA) e a atividade da peroxidase foi revelada com
uma solução de 3,3’-diaminobenzidina (Betazoid DAB Chromogen Kit –
Biocare Medical, USA) durante 5 minutos. Após a reação, as lâminas foram
contracoradas com Hematoxilina de Carazzi por 12 minutos e as lâminas foram
processadas para a montagem com Entellan®. O controle negativo da reação foi
obtido omitindo-se o anticorpo primário.
A análise da expressão das galectinas no fígado foi realizada por
densitometria (unidades arbitrárias de 0 a 255) pelo programa analisador de
imagens ImageJ (NIH, USA), com os valores expressos como média ± erro
padrão da média (S.E.M). No fígado, foram avaliadas 10 fotomicrografias,
tiradas aleatoriamente na objetiva de 40x, totalizando uma área de análise do
órgão de 1 mm2.
3.4.Análises estatísticas
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Os dados foram analisados utilizando o software GraphPad versão 5.00.
Os resultados foram anteriormente objeto de análise descritiva e determinação de
normalidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Para amostras com distribuição
normal, foi aplicado a análise de variância (ANOVA), seguido pelo pós-teste de
Bonferroni para comparações múltiplas. O teste de Kruskal-Wallis seguido do
teste de Dunn foi utilizado para amostras com distribuição não normal. Em todos
os casos, valor de p < 0,05 foi considerado significante.

4. RESULTADOS
4.1 Efeito da administração da cisplatina na morfologia da orelha interna
O estudo da orelha interna nos grupos controle e cisplatina (Cis) mostrou uma
preservação de suas estruturas (Figura 4). No interior do labirinto ósseo podemos
observar a presença das rampas vestibular e timpânica, separadas pelo ducto coclear –
representante do labirinto membranáceo. O ducto coclear apresenta um aspecto
triangular, cujas faces são formadas pelas membranas vestibular, basilar e estria
vascular,

esta

última

representando

um

epitélio

pseudoestratificado

cúbico

vascularizado, importante para produção da endolinfa na orelha interna (Figura 4).
Nestas regiões/estruturas não observamos alterações entre os grupos controle e Cis.
Ainda no ducto coclear foi possível observar o órgão espiral, formado por
células de sustentação (células falângicas), células de Hensen, células de Bottcher e
células mecanoreceptoras denominadas pilosas internas e externas. Também não
detectamos alterações estruturais entre os dois grupos estudados (Figuras 4A e B).
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Figura 4. Corte transversal da cóclea de rato. A: Controle. B: CIS. Observam-se as
seguintes estruturas da orelha interna: labirinto ósseo (LO); rampa vestibular (RV);
membrana vestibular (MV); membrana basilar (MB); rampa timpânica (RT); limbo
espiral (LE); membrana tectória (MT); ducto coclear (DC); órgão espiral ou de Corti
(área retangular); estria vascular (EV); gânglio espiral (GE); nervo coclear (NC).
Coloração: hematoxilina e eosina.

4.2. Alterações morfológicas observadas no fígado após administração da
cisplatina
O fígado é um órgão subdividido em lóbulos hexagonais cuja parte central
possui a veia centrolobular de onde partem os cordões de hepatócitos entremeados pelos
sinusoides hepáticos. Nas regiões periféricas dos lóbulos hepáticos observamos a tríade
portal, região composta pelos ductos biliares, ramos da veia porta e da artéria hepática
(Figuras 5A e C).
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Primeiramente analisamos no grupo controle pelos métodos de HE e PAS, as
estruturas do fígado. Os ductos biliares (DB), a veia porta (VP) e a artéria hepática
(AH), bem como os lóbulos hepáticos apresentaram aspecto normal e hepatócitos
típicos constituindo cordões celulares entremeados por sinusoides hepáticos (Figuras 5A
e B). No grupo Cis, os efeitos deletérios da cisplatina foram evidentes nos lóbulos
hepáticos que apresentaram degeneração dos cordões de hepatócitos, presença de corpos
apoptóticos e discrepante dilatação dos capilares sinusoides (Figuras 5C e D) em
comparação ao grupo controle (Figura 5A e B).

Figura 5. Histologia do Fígado. A, B: Grupo Controle. C, D: Grupo Cis. Em A e C
observamos as estruturas do sistema porta (tríade portal): ducto biliar (DB), ramos da
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veia porta (VP) e artéria hepática (AH). Em B e D, detalhes da região central do lóbulo
hepático. A administração da cisplatina [D] causou dilatação dos capilares sinusoides
(s), degeneração dos cordões de hepatócitos (setas) e presença de corpos apoptóticos
(círculos). Coloração: hematoxilina e eosina.

A coloração de PAS evidenciou no citoplasma dos hepatócitos do grupo
Controle uma coloração magenta, mostrando a presença de glicogênio (Figuras 6A, B).
Já no grupo CIS, foi negativada a evidência do glicogênio hepático (Figuras 6C, D).
Também observamos a presença de células de Kupffer nos capilares sinusoides, cuja
frequência de observação foi mais comum no grupo Cis em comparação ao grupo
Controle (Figuras 6B e D).
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Figura 6. Histologia do fígado corado pelo método de PAS. A, B: Grupo Controle. C,
D: Grupo Cis. Hepatócitos de coloração magenta (setas) são observados no grupo
controle [A]. Em C, essa característica tintorial é perdida pelos hepatócitos no grupo
Cis. Em B e D, notam-se células de Kupffer (CK) localizadas nos sinusoides hepáticos.
DB, ducto biliar. AH, ramo da artéria hepática. Coloração: PAS.

4.3. Expressão das Gal-1 e Gal-3 na orelha interna e fígado
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A expressão das proteínas Gal-1 e Gal-3 foi avaliada por meio da
imuno-histoquímica.
Na cóclea, a expressão da Gal-1 foi observada nas células de sustentação e
pilosas do órgão espiral, no estroma da estria vascular nos grupos controle e Cis
(Figuras 7A, B, D, E). Esta proteína também foi detectada nas células satélites e fibras
nervosas (Figuras 7C, F). Diferentemente da Gal-1, a Gal-3 mostrou forte
imunorreatividade no labirinto ósseo da cóclea e não foi detectada nas estruturas
internas do ducto coclear nos dois grupos estudados (Figura 8). Ambas as proteínas não
mostraram alterações na expressão entre os grupos controle e cisplatina.

Figura 7. Expressão da proteína galectina-1 na orelha interna. A-C: Grupo
Controle. D-F: Grupo Cis. Nos dois grupos experimentais, a Gal-1 foi observada
nas células de sustentação e pilosas do órgão espiral (setas; A, B, D, E), no
estroma da estria vascular (asteriscos; A, D), nas células satélites dos gânglios
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espirais (setas; C) e fibras nervosas (f; C e F). Contracoloração: Hematoxilina de
Carazzi.

Figura 8.

Expressão da proteína galectina-3 na orelha interna. A-C: Grupo

Controle. D-F: Grupo Cis. A Gal-3 não foi detectada nas estruturas internas do ducto
coclear (A, B, D, E), mas mostrou forte imunorreatividade no labirinto ósseo da cóclea
(TO; C, F) em ambos os grupos experimentais. Contracoloração: Hematoxilina de
Carazzi.
No

fígado,

os

hepatócitos

do

grupo controle

apresentaram intensa

imunorreatividade para a proteína Gal-1 em comparação ao grupo Cis (Figuras 9A e C).
A Gal-3 apresentou foi fracamente imunomarcada nos hepatócitos em ambos os grupos
experimentais (Figuras 9B e D). Entretanto, no grupo Cis notamos a presença de muitas
células positivas para esta proteína nos capilares sinusoides, possivelmente células de
Kupffer (Figura 9D). Nenhuma imunorreatividade para as galectinas foi detectada nos
cortes usados como controle da reação (Figura 9E). Os achados histológicos foram
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corroborados pela densitometria, evidenciando uma redução significante da expressão
proteica de Gal-1 no fígado após a administração de cisplatina (Figura 9F), sem
alterações na expressão de Gal-3 (Figura 9G). Além disso, a quantificação de células
positivas para Gal-3 evidenciou maior número de células no grupo Cis em relação ao
grupo controle (Figura 9H).

Figura 9. Expressão das proteínas galectinas-1 e -3 no fígado. A, B: Grupo controle.
C, D: Grupo cisplatina (CIS). E: Controle da reação. F, G: Análise densitométrica da
expressão proteica de Gal-1 e Gal-3. H: Quantificação de células positivas para Gal-3
no fígado. Os dados referentes aos gráficos representam as médias ± S.E.M da
expressão das proteínas em unidades arbitrárias (u.a.) ou do número de células por mm2
(n = 5 animais/grupo). Contracoloração: Hematoxilina de Carazzi.
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5. DISCUSSÃO
Nesse estudo, avaliamos o padrão de expressão das proteínas Gal-1 e -3 na
ototoxicidade e hepatoxicidade induzida pela cisplatina em ratos Wistar, que não tem
sido muito explorado e pode fornecer as primeiras informações a respeito deste
processo.
Estudos prévios do nosso grupo mostraram que a administração da cisplatina
causou perda auditiva no grupo CIS de 100% dos ratos nas frequências de 2 kHz a 3
kHz e 80% em 4 kHz, corroborando estudos prévios (EROĞLU; KARLIDAĞ;
KULOĞLU; KELEŞ et al., 2018). Este efeito da cisplatina foi associado à redução
significativa do número de neurônios bipolares do gânglio espiral em comparação ao
grupo controle (dados não publicados). Em humanos essa droga causa perda auditiva
bilateral e irreversível, com zumbido associado e comprometimento das frequências
altas na região dos sons da fala, que são fundamentais para uma discriminação funcional
da fala (CALLEJO; SEDÓ-CABEZÓN; JUAN; LLORENS, 2015; HAZLITT; MIN;
ZUO, 2018; WAISSBLUTH; DANIEL, 2013).
Neste estudo, a expressão da Gal-1 foi observada nas células de sustentação e
pilosas do órgão espiral, estroma da estria vascular, células satélites dos neurônios e
fibras nervosas. Esses achados estão de acordo com estudos prévios (BARTOLOMÉ;
LÓPEZ; GIL-LOYZAGA, 2001), que demonstraram a expressão da Gal-1 nas células
epiteliais dos sulcos espirais internos e externos e células de Hensen. Em relação à
Gal-3, sua expressão mostrou forte imunorreatividade no labirinto ósseo da orelha
interna e não foi detectada nas estruturas do ducto coclear. No que tange o tecido ósseo,
a Gal-3 é considerada um marcador de linhagens celulares condrogênicas e osteogênicas
e é regulada positivamente em conjunto com outros marcadores osteogênicos durante a
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diferenciação de células ósseas (COLNOT; SIDHU; POIRIER; BALMAIN, 1999;
IACOBINI; FANTAUZZI; PUGLIESE; MENINI, 2017; STOCK; SCHÄFER;
STRICKER; GROSS et al., 2003). Sua deficiência afeta a ossificação endocondral e a
remodelação óssea (COLNOT; SIDHU; BALMAIN; POIRIER, 2001). Além disso, por
ser expressa por osteócitos, é possível que a Gal-3 participe na regulação da função
mecanossensorial dessas células e na promoção da modelagem e remodelação óssea
também por meio desse mecanismo (AUBIN; GUPTA; BHARGAVA; TURKSEN,
1996; COLNOT; SIDHU; POIRIER; BALMAIN, 1999). Finalmente, a Gal-3 também é
crítica para manter a estrutura adequada da matriz extracelular (IACOBINI;
FANTAUZZI; PUGLIESE; MENINI, 2017).
No fígado, a administração da cisplatina causou danos nos cordões de
hepatócitos e morte celular, corroborando estudos prévios (EKINCI-AKDEMI R; BI
NGÖL; YILDIRIM; KANDEMI R et al., 2020). Os efeitos deletérios da cisplatina no
fígado foram associados à diminuição da expressão da Gal-1 nos hepatócitos.
Investigações mostraram que o pré-tratamento com a Gal-1 exibiu um efeito protetor
contra danos hepáticos em camundongos, diminuindo as alterações degenerativas, como
a infiltração de células mononucleares e necrose, ocasionadas pela inflamação hepática
mediada

pela

colite

ulcerativa

induzida

por

sulfato

de

dextrano

sódio

(ARDA-PIRINCCI; SACAN; OZAL-COSKUN; AYKOL-CELIK et al., 2020). Outros
estudos mostraram que a expressão da Gal-1 é induzida após 6 horas da hepatectomia
parcial (70%) em camundongos, e é essencial para a regeneração hepática eficiente por
estimular diferentes processos no fígado, incluindo inflamação precoce, proliferação de
hepatócitos, adipogênese hepática e angiogênese (POTIKHA; ELLA; CERLIANI;
MIZRAHI et al., 2016). Por outro lado, camundongos deficientes para Gal-1
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apresentaram um atraso significativo da proliferação de hepatócitos e restauração da
massa hepática, que foram acompanhadas por um atraso no recrutamento de
monócitos/macrófagos e uma diminuição na esteatose hepática transitória após
hepatectomia parcial (POTIKHA; ELLA; CERLIANI; MIZRAHI et al., 2016). Em
conjunto, os dados indicam que a cisplatina causa uma redução na expressão da proteína
Gal-1 levando à perda de seu efeito protetor sobre os hepatócitos.
Em nosso estudo verificamos que a Gal-3 apresentou baixa imunorreatividade
nos hepatócitos em ambas as condições experimentais, entretanto, no grupo Cis
notamos a um grande número de células positivas para esta proteína nos capilares
sinusoides, possivelmente células de Kupffer. De fato, as células de Kupffer expressam
a Gal-3 (BUTSCHEID; HAUPTVOGEL; FRITZ; KLOTZ et al., 2007), que atua como
importante receptor eliminador envolvido na captação hepática de produtos finais de
lipoxidação e da glicosilação avançada (PRICCI; LETO; AMADIO; IACOBINI et al.,
2000). A deficiência de Gal-3 protege contra esteatohepatite não-alcoólica (NASH)
induzida por dieta em camundongos, diminuindo o acúmulo de produtos finais de
lipoxidação hepática avançada, com atenuação da inflamação, lesão de hepatócitos e
fibrose (IACOBINI; MENINI; RICCI; BLASETTI FANTAUZZI et al., 2011). Em
modelo NASH induzido em camundongos, o tratamento com o polissacarídeo
galactoarabino-ramnogalacturonano (GR-MD-02) que possui cadeias laterais incluindo
galactose e arabinose, anulou a expressão de Gal-3 nas células de Kupffer em áreas de
lesão hepatocelular, bem como o número de células estreladas hepáticas ativadas,
preservando o número normal de células de Kupffer (TRABER; ZOMER, 2013). Estes
estudos mostraram que o GR-MD-02 reduz o acúmulo de gordura, dano hepatocelular,
inflamação e fibrose no modelo de NASH murino.
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6. CONCLUSÃO
Em conclusão, nossos resultados mostram que os efeitos deletérios da cisplatina
na orelha não estão associadas à modulação da expressão das Gal-1 e Gal-3. No fígado,
a redução da expressão da Gal-1 possivelmente está associada à perda de seu papel
protetivo neste órgão, enquanto o aumento de células positivas para Gal-3 contribui para
aumento dos danos hepáticos causados pela cisplatina.
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