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RESUMO

A associação entre inflamação e câncer vem ganhando destaque, uma vez que o processo inflamatório tem um importante papel no início, 
desenvolvimento e progressão tumoral. Macrófagos (MΦ) tem um papel crucial na resposta inflamatória e podem assumir diferentes perfis de 
ativação. No microambiente tumoral MΦ anti-tumorais (M1) adquirem características pró-tumorais (M2-like), também denominados de TAM (do 
inglês “tumor-associated macrophage”). Lipoxinas (LXs) são mediadores lipídicos com atividades anti-inflamatórias e pró-resolutivas em células 
mononucleares. Há demonstração, in vitro, que LX induz um fenótipo M1-like em TAMs, o que restaura suas propriedades citotóxicas resultando 
na apoptose de células tumorais e, consequentemente, na inibição da progressão tumoral. Interessantemente, a LX não altera o fenótipo M2 de 
Mφ estimulados com outros estímulos do perfil M2, (IL-4 e TGF-β), enquanto induz um perfil M2 em Mφ com fenótipo M1 ativados com LPS e 
IFN-¥. Em face dessas evidências, sugerimos que, em TAMs, LX possui efeitos seletivos que podem ser modulados por vias de sinalização 
diferentes das disparadas pela LX em outros fenótipos de Mφ. Diante disso, o objetivo deste estudo é investigar os mecanismos moleculares 
envolvidos nessa ativação diferencial da LX em TAMs. Para a obtenção de TAM, Mφ derivados de monócitos foram incubados por 3 dias com 
meio condicionado de MV3, uma linhagem de células tumorais. Em alguns experimentos, Mφ foram tratados com estímulos do tipo M1 (LPS+ 
IFN-ɣ) ou M2 (IL-4 ou TGF-β). O perfil de Mφ e TAMs foi confirmado através de citometria de fluxo e análise dos mecanismos moleculares foi feita 
a partir dos ensaios de western blot e ELISA. Inicialmente, fomos investigar os efeitos da LX na expressão de fatores de transcrição em TAM. TAM 
apresentam elevada ativação de STAT-3, importante fator de transcrição responsável por atividades de TAMs. O tratamento de TAMs com LX 
diminui a fosforilação de STAT-3.  A fosforilação e ativação de STAT-3 é suportada por baixos níveis de SOCS3, um regulador negativo da ativação 
de STAT-3.  Nossos dados apontam um aumento na atividade de SOCS-3, indicando que a LX pode levar a diminuição na ativação de STAT-3 
através da regulação de SOCS3. Em nossos experimentos, não encontramos dados que apontassem efeito da LX na ativação de NF-kB p65 e 
HIF-1α, importantes fatores de transcrição expressos em TAMs. A próxima etapa foi analisar a liberação de fatores solúveis liberados por TAMs no 
microambiente tumoral. Foi investigado liberação de IL-10, uma citocina anti-inflamatória/pró-tumoral. Observamos que TAMs expressam altos 
níveis de IL10, o que foi inibido pelo tratamento com LX. Interessantemente, a LX não demonstrou efeito na alta liberação observada nos outros 
perfis de Mφ. Conforme descrito na literatura, vimos que TAMs expressam altos níveis de VEGF, principal fator pró-angiogênico presente no 
microambiente tumoral. Interessantemente, a LX não foi capaz de inibir a liberação deste fator por TAMs.  Dados  mostram que a LX pode regular 
o processo angiogênico a partir da inibição de VEGFR, o receptor de VEGF.  Diante disso, através da análise por citometria de fluxo fomos 
investigar a relação entre VEGF e LX na modulação do perfil de TAMs. Conforme já demonstrado, a LX diminuiu a expressão de MRC1 em TAMs. 
No entanto, quando inibimos a ativação do VEGFR em TAM, adicionando anticorpo ANTI-VEGF no meio condicionado de MV3, vimos que a LX foi 
incapaz de alterar o perfil de TAMs. Este resultado demonstra que a alteração do perfil de TAMs pela LX depende da ativação de TAMs pelo VEGF 
liberados pelo tumor. Diante desses dados, concluímos que a LX modula a polarização de TAMs regulando importantes eventos ativados por Mφ 
no microambiente tumoral, tais como liberação de citocinas e fatores de crescimento, além de regular a ativação de fatores de transcrição gênica, 
demonstrando um importante papel da LX no controle do desenvolvimento tumoral.
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