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RESUMO 

 

O interesse nos carboidratos de superfície celular tem aumentado devido ao fato de estarem 

relacionados a diferenciação e maturação celular. A transformação celular em neoplasias 

malignas está associado a alterações na superfície de membranas celulares, particularmente na 

composição dos glicoconjugados, determinando sua capacidade em relação a invasividade e 

potencial metastático. Lectinas, proteinas amplamente distribuidas nos reinos animal e 

vegetal, tem a capacidade de ligarem-se a carboidratos de estrutura e configuração específicas. 

Tem sido utilizadas como ferramentas em muitas áreas de investigação diagnóstica 

especialmente naquelas relacionadas a mudanças na expressão de carboidratos no citoplasma 

e na membrana celulares. O objetivo deste trabalho foi comparar o padrão de ligação da 

frutalina, lectina α-galactose ligante de Artocarpus incisa, biotinilada (FTL-B) com os 

marcadores usuais (CK19, GAL3, HBME-1) e o novo marcador para carcinomas papilares da 

tireóide, 373-E1, em várias lesões malignas e benignas da tireóide e em tecido tireoidiano 

normal. FTL-B foi obtida por cromatografia de afinidade e biotinilada. CK19, GAL3 e 

HBME-1 foram obtidos de Novocastra Laboratories, Ltd., UK e 373-E1 de Labvision, UK. 

Lesões tireoidianas e tecido tireoidiano normal em parafina foram utilizados para a construção 

de tissue micro-arrays os quais foram cortados a 2 µm e marcados com CK19, GAL3, 

HBME-1 e 373-E1 pelo método imuno-histoquímico da estreptoavidina-biotina-peroxidase e 

com FTL-B por método lectino-histoquímico. As lesões incluíam carcinomas papilares (90 

casos), carcinomas foliculares (6 casos), carcinoma de células de Hürthle (2 casos), carcinoma 

anaplásico (4 casos), metástases linfonodais de carcinomas papilares (6 casos), adenoma de 

células de Hürthle (2 casos), adenomas foliculares (3 casos), bócio (4 casos) e tireoidite de 

Hashimoto (3 casos). Não houve marcação em tecido tireoidiano normal ou nas lesões 

benignas usando FTL-B ou os marcadores usuais. Carcinomas papilares e metástases de 

carcinomas papilares marcaram fortemente a membrana celular com FTL-B. Os marcadores 

usuais e FTL-B mostraram padrões de marcação semelhantes, sugerindo que FTL-B poderia 

ser usada como um marcador tumoral da mesma forma que CK19, GAL3, HBME-1 e 373-E1. 

Palavras-chave: Neoplasias da Tireóide. Marcador Tumoral. Frutalina. 
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ABSTRACT 

 

Increased interest has been devoted to cell surface carbohydrates, since they are related to cell 

differentiation and maturation. Cell transformation in malignant tumors is associated to 

altered surface membranes, particularly with an abnormal composition of glycoconjugates, 

determining characteristics of neoplastic cells as invasive behavior and metastasis. Lectins, 

proteins widely distributed in the plant and animal kingdom, have the distinctive property of 

binding to carbohydrates of specific structure and configuration. Lectins have been used as 

tools in many areas of diagnostic investigation especially related to changes in the expression 

of membrane and cytoplasmatic carbohydrates. The aim of this work was to compare the 

binding pattern of the biotinilated frutalin, Artocarpus incisa α-galatose binding lectin (FTL-

B), with the markers usually available (CK19, HBME-1, GAL3) and the new papillary thyroid 

carcinoma marker 373-E1 in various thyroid lesions and normal thyroid tissue. FTL-B was 

obtained by affinity chromatography and biotinilated. CK19, GAL3 and HBME-1 were 

obtained from Novocastra Laboratories, Ltd., UK and 373-E1 from Labvision, UK. Formalin-

fixed, paraffin-embedded thyroid tissues were used to build tissue macro-arrays that were cut 

at 2 µm and stained using FTL-B, CK19, GAL3, HBME-1 and 373-E1 by strepABC-HRP 

method. The cases included papillary carcinoma (90), follicular carcinoma (6), Hürthle cell 

carcinoma (2), anaplastic carcinoma (4), nodal metastasis of papillary carcinoma (6), Hürthle 

cell adenoma (2), follicular adenoma (3), goiter (4) and Hashimoto’s thyroiditis (3). There 

was no staining on benign thyroid lesions or normal thyroid tissue using FTL-B or the usual 

markers. Papillary carcinoma and metastasis from papillary carcinoma showed strong 

membranar stain using FTL-B. FTL-B and the usual markers showed similar binding pattern 

suggesting that FTL-B could be used as a thyroid tumoral marker similar to GAL3, CK19, 

HBME-1 and 373-E1. 

Keywords: Thyroid Neoplasms. Tumor Marker. Frutalin. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Lectinas 

 

 

O estudo das lectinas teve seu início com a observação de Stillmark, em 1888, que 

extratos de Ricinus communis aglutinavam eritrócitos (STILLMARK, 1888 apud ETZLER, 

1998), sendo o termo hemaglutinina introduzido como um nome comum para todas as 

substâncias que exibiam esta propriedade biológica particular (ELFSTRAND, 1898 apud 

VAN DAMME et al., 1998). Todavia, com a importante descoberta de que algumas 

hemaglutininas aglutinavam seletivamente eritrócitos de um grupo sangüíneo humano 

particular, dentro do sistema sangüíneo ABO, o termo lectina (derivado do latim legere, 

escolher) foi introduzido para ressaltar este aspecto seletivo (RENKONEN, 1948; BOYD; 

REGUERA, 1949). 

Lectinas vegetais podem ser definidas como proteínas vegetais possuindo pelo 

menos um sítio não catalítico que se liga reversivelmente a mono ou oligossacarídeos 

específicos (PEUMANS; VAN DAMME, 1995). Com base na estrutura das subunidades das 

lectinas (mais precisamente nos produtos primários da tradução dos genes das lectinas) podem 

ser distinguidos cinco tipos principais de lectinas: merolectinas, hololectinas, quimerolectinas, 

superlectinas e multilectinas (VAN DAMME et al., 1998). 

As merolectinas são proteínas pequenas que apresentam apenas um domínio 

ligante a carboidratos. Devido à sua natureza monovalente, as merolectinas não são capazes 

de precipitar glicoconjugados ou aglutinar células. Poucas merolectinas foram descobertas, 

talvez pelo fato de não apresentarem atividade hemaglutinante. Exemplos bem conhecidos são 

a lectina heveína, extraída do látex de Hevea brasiliensis (VAN PARIJS et al, 1991) e a 

proteína monomérica manose-ligante de orquídeas (VAN DAMME et al, 1994). 

As hololectinas são formadas exclusivamente por domínios ligantes a 

carboidratos. Porém, diferentemente das merolectinas, possuem dois ou mais destes domínios, 
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idênticos ou homólogos, e se ligam ao mesmo, ou estruturalmente similar, açúcar. Por 

apresentarem mais de um sitio de ligação são capazes de precipitar glicoconjugados e 

aglutinar eritrócitos. A maioria das lectinas, já isoladas, pertence ao grupo das hololectinas 

(VAN DAMME et al., 1994). 

As quimerolectinas são compostas basicamente por domínios ligantes a 

carboidratos, arranjados em seqüência com um domínio apresentando uma outra atividade 

biológica. Tal domínio pode apresentar atividade catalítica (ou outra atividade biológica 

qualquer) agindo de forma independente do domínio de ligação a carboidratos. 

Quimerolectinas com múltiplos sítios ligantes a açúcares comportam-se como hololectinas. 

Por outro lado, quimerolectinas com um único sítio ligante a açúcar comportam-se como 

merolectinas (VAN DAMME et al., 1994). 

As superlectinas são um tipo especial de quimerolectina. São formadas por dois 

domínios ligantes a carboidratos arranjados em seqüência os quais são estruturalmente 

diferentes e reconhecem açúcares estruturalmente não relacionados. Até o momento, a lectina 

de bulbos de tulipa é a única superlectina descrita (CAMMUE et al, 1986). 

As multilectinas são caracterizadas por possuírem mais de um sítio ligante a 

açúcares que, embora idênticos, podem ligar açúcares diferentes (MONTEIRO-MOREIRA, 

2002). Exemplos de multilectinas são as lectinas frutalina (de Artocarpus incisa) e jacalina 

(de Artocarpus integrifolia). 

Embora as funções endógenas das lectinas vegetais sejam apenas parcialmente 

compreendidas, pesquisadores encontraram diversas aplicações para estas proteínas ao longo 

dos anos (PEUMANS; VAN DAMME, 1998). Devido à sua capacidade de distinguir 

determinantes glicídicos presentes em células sangüíneas humanas, as lectinas foram 

historicamente utilizadas para tipagem sangüínea. As lectinas também têm sido 

extensivamente utilizadas na caracterização da estrutura de glicoconjugados de células 

animais (OSAWA; TSUJI, 1987). Lectinas vegetais apresentam elevada afinidade por N-

glicanas e O-glicanas de glicoconjugados de células animais, sendo utilizadas imobilizadas 

para isolamento, por afinidade, de glicoproteínas, glicopeptídeos, glicanas livres e mesmo 

glicolipídeos (PEUMANS; VAN DAMME, 1998). Muitas das substituições terminais de 

glicanas complexas, como sialização e fucosilação, podem ser especificamente reconhecidas. 

O uso combinado de várias lectinas imobilizadas é denominado cromatografia de afinidade 

serial. É especialmente útil na separação de misturas complexas de glicanas que podem diferir 
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em estrutura, mas apresentam características de peso e carga similares (SUMI et al., 1999). O 

uso combinado de cromatografia de afinidade serial e HPLC podem proporcionar 

glicoconjugados altamente purificados para análise estrutural. 

No estudo do câncer humano, as lectinas vegetais têm sido utilizadas como 

ferramentas para revelar alterações na glicosilação de glicoconjugados. A importância deste 

reconhecimento específico se deve ao fato de que a maioria destes glicoconjugados estão 

relacionados ao comportamento tumoral quanto à invasividade e ao processo de metástase 

(BROCKHAUSEN, 1999). Na tireóide humana, estudos com diferentes lesões da tireóide 

revelaram a ligação de lectinas vegetais, preferencialmente, à superfície luminal de 

carcinomas (ITO et al., 1995). 

 

 

1.2. Frutalina: Lectina α-D-galactose ligante da semente de Artocarpus incisa 

 

 

A frutalina é uma glicoproteína α-D-galactose ligante, contendo 2,1% de 

carboidratos em sua estrutura, pertencente à família da jacalina, tendo sido primeiramente 

isolada e parcialmente caracterizada por Moreira et al. (1998). Apresenta elevados teores de 

aminoácidos ácidos, hidroxilados e hidrofóbicos e baixo teor de aminoácidos sulfurados. É 

uma proteína tetramérica com massa molecular aparente, dependente do meio, de 60 KDa, com 

formação de tetrâmero apenas em pH alcalino de 10. A presença do açúcar ligante parece 

estabilizar a estrutura quaternária, mantendo a estrutura tetramérica mesmo em valores de pH 

ácidos. A estrutura secundária desta lectina é formada predominantemente por folhas β 

antiparalelas sendo uma proteína de estabilidade moderada. A desnaturação térmica 

desencadeia quase que simultaneamente um afrouxamento da estrutura terciária, a perda de 

atividade hemaglutinante e da estrutura secundária organizada. Quando tratada em diferentes 

valores de pH, só apresenta modificações significativas na estrutura secundária e terciária, 

apenas em pH 12 e agentes caotrópicos são capazes desnaturar a frutalina (MONTEIRO, 

1998; MONTEIRO-MOREIRA, 2002). 
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A frutalina aglutina hemácias de vários animais, aglutinando fortemente as hemácias 

humanas não apresentando, porém, especificidade por qualquer antígeno do sistema ABO e já se 

mostrou eficiente na identificação de lesões malignas na mama (FERREIRA, 2001). A 

marcação em neoplasias mamárias foi predominantemente membranar, apresentando menor 

intensidade no citoplasma. Não houve marcação de tecido normal ou estroma. A marcação de 

carcinoma in situ foi intensa e um aumento progressivo da intensidade da marcação com a 

frutalina das lesões menos para as mais agressivas foi verificado (FERREIRA, 2001). 

Observou-se uma queda na intensidade da marcação nas metástases ganglionares, sugerindo a 

perda da expressão de algum glicoconjugado na superfície celular (FERREIRA, 2001). Em 

carcinomas papilares da tireóide a frutalina marca com forte intensidade a membrana das 

células neoplásicas, sendo negativa em tecido tireoidiano normal (MILHOME et al., 2004) 
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1.3. Glicoconjugados 

 

 

Devido à sua estrutura ramificada e monômeros com múltiplos pontos de ligação, 

os carboidratos contêm potencial de informação algumas ordens de grandeza maior, em 

seqüências curtas, do que qualquer outro oligômero na natureza (LAINE, 1994). Desta forma, 

sistemas de reconhecimento celular envolvendo carboidratos e receptores protéicos para estes 

carboidratos (lectinas) possuem um alto potencial de informação. 

Além deste potencial de informação, os glicanos possuem papel importante na 

proteção, estabilização de macromoléculas, organização e função de barreira. Também há 

muitos exemplos onde a glicosilação pode modular a interação de proteínas umas com as 

outras. Quando hormônio gonadotrófico coriônico humano β (β-HCG) é deglicosilado, por 

exemplo, ele ainda é capaz de se ligar ao seu receptor com afinidade semelhante, porém torna-

se incapaz de estimular a adenilato ciclase (VARKI et al., 1999). 

Outra função estrutural e moduladora dos glicanos é agir como proteção para 

moléculas biologicamente importantes. Um exemplo particularmente interessante é o do fator 

de crescimento ligante à heparina que está ligado a cadeias de GAG da matriz extracelular 

adjacente às células que precisam ser estimuladas (p. ex., a membrana basal de células 

endoteliais). Previne-se a difusão dos fatores para longe do sítio de ação, protegendo-os 

contra proteólise (VARKI et al., 1999). 

Os glicanos também exercem o papel de ligantes a receptores endógenos, os quais 

medeiam o metabolismo celular. Talvez o melhor documentado seja o caso da família das 

selectinas que participam de interações entre as células sangüíneas numa variedade de 

situações normais e patológicas (VARKI et al., 1999). 

Os glicanos se ligam a proteínas por duas formas principais: através da ligação de 

N-acetilglucosanima a resíduos de asparagina na seqüência Asn-X-Ser/Thr (N-glicanos) ou 

através da ligação de N-acetilgalactosamina a resíduos de Ser ou Thr (O-glicanos). 

Oligossacarídeos O-ligados têm sido encontrados em glicoproteínas solúveis, secretadas ou de 

membrana, em células cancerosas. Mucinas, a principal classe de glicoproteínas O-

glicosiladas animais são moléculas de elevada massa molecular com regiões ricas em Ser, Thr 

e Pro, sendo altamente O-glicosiladas. Além disso, células neoplásicas podem conter 
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glicoproteínas semelhantes a mucinas, ligadas a membrana com domínios ricos em O-

glicanas. A expressão genética destas glicoproteínas é específica de cada célula e 

freqüentemente alterada em células neoplásicas. O esqueleto protéico influencia a glicosilação 

e alterações das proteínas no câncer podem resultar em alterações na glicosilação (VARKI et 

al., 1999), exercendo importante papel na ligação e invasão das células tumorais e sua 

sobrevivência na circulação sangüínea. Cadeias de O-glicanos em glicoproteínas, bem como 

antígenos tissulares e sanguíneos, incluindo antígeno de Lewis, podem estar quantitativa e 

qualitativamente alterados, estando freqüentemente truncados ou altamente sializados, em 

células neoplásicas (KIM et al., 1996). A biologia, fisiologia e propriedades imunológicas da 

célula neoplásica são amplamente influenciadas pelas estruturas das glicoproteínas presentes 

na superfície celular ou em suas secreções. Carboidratos ou estruturas protéicas pouco usuais 

podem levar a respostas imunológicas nas células alteradas (VARKI et al., 1999). 

 

 

1.4. Neoplasias de tireóide 

 

 

O câncer de tireóide apresenta-se, tipicamente, como nódulos tireoidianos ou 

aumento do tamanho de nódulos cervicais e representa, em média, 1 % de todas as doenças 

malignas. No Instituto do Câncer do Ceará – ICC, no período de 1998 a 2001, as neoplasias 

de tireóide corresponderam a 2,5 % de todos os casos atendidos. O carcinoma papilar é o 

tumor tireoidiano mais freqüente, responsável por cerca de 80% dos casos; sendo encontrado 

microscopicamente em 10% das necrópsias (FERRAZ et al., 2001). É 3 vezes mais comum 

em mulheres que em homens e ocorre em qualquer idade, com pico entre a terceira e quarta 

décadas de vida (FERRAZ et al., 2001). O carcinoma folicular é responsável por menos de 

10% dos tumores malignos de tireóide. É muito raro em crianças e o pico de incidência é em 

idade um pouco mais elevada que o papilar, sendo mais comum em mulheres (FERRAZ et 

al., 2001). Os 10 % restantes são carcinomas anaplásticos, medulares, linfomas ou tumores 

raros, incluindo carcinoma de células escamosas, sarcomas e hemangioendoteliomas (ROSAI 

et al., 1992). 
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Neoplasias de células foliculares são divididas em benignas e malignas. Os 

tumores benignos são denominados como adenomas foliculares. Portanto, seus relativos 

malignos deveriam ser denominados adenocarcinomas. Porém, os membros mais 

diferenciados do grupo são tradicionalmente divididos em duas categorias principais, folicular 

e papilar, com base nas suas características estruturais. Saber se um tumor pertence a um 

grupo ou outro é importante do ponto de vista prognóstico ou terapêutico, uma vez que seus 

comportamentos são diferentes (ROSAI et al., 1992). 

Os carcinomas papilares são tumores epiteliais malignos apresentando 

diferenciação de células foliculares e caracterizados pela formação de papilas e com perfil 

nuclear típico, apresentando fendas e inclusões intranucleares eosinofílicas, representando 

invaginações do citoplasma. São classificados em microcarcinomas (tumores < 1,00 cm, 

classificação da OMS), intratireóideo e extratireóideo. Carcinomas de células altas, células 

claras, colunar e esclerosante difuso são variantes reconhecidas por apresentarem um 

comportamento mais agressivo (ROSAI et al., 1992). 

Carcinomas foliculares são tumores epiteliais malignos mostrando evidência de 

diferenciação de células foliculares e não pertencendo a qualquer outro tipo distinto de 

neoplasia da tireóide. Geralmente, qualquer tumor maligno da tireóide com característica de 

diferenciação folicular poderia ser classificado como carcinoma folicular. A dificuldade em 

utilizar esta abordagem é resultar numa classificação que pode não representar o real e, mais 

importante, determinar um tratamento inadequado, uma vez que os tumores variam 

consideravelmente em sua história natural. Do ponto de vista morfológico e prognóstico, o 

carcinoma folicular pode ser dividido em duas categorias principais, dependendo do grau de 

invasividade, em mínima ou altamente invasivo (ROSAI et al., 1992). 

Adenomas foliculares são tumores benignos encapsulados mostrando evidência de 

diferenciação de células foliculares. Os adenomas foliculares são um tipo relativamente 

comum de neoplasia. A razão entre adenomas e carcinomas, baseada em peças cirúrgicas, é de 

5:1 (ROSAI et al., 1992). Exibem uma variedade de padrões arquiteturais. Menos 

freqüentemente, vê-se a expressão de dois ou mais padrões. Apesar das diferenças 

histológicas entre os subtipos, eles não são de importância clínica. Seu único valor prático é 

que quanto mais celular for um folículo, mais se deve estar atento para a possibilidade de 

malignização (ROSAI et al., 1992). 
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Carcinoma de células de Hürthle apresentam uma expressão oncogênica distinta e 

atualmente é uma entidade patológica à parte, apesar de ainda ser classificada pela OMS 

como uma variante do carcinoma folicular (STOJADINOVIC et al., 2001). Todavia, a 

tendência atual é de considerar tanto o carcinoma de células de Hürthle quanto a sua 

representação neoplásica benigna como formas (variantes) de lesões papilares e foliculares 

(SOBRINHO-SIMÕES, 2003) 

Excetuando-se o carcinoma papilar, a distinção entre neoplasias benignas e 

malignas na ausência de metástase é uma tarefa desafiadora (XU et al., 1995). Até o presente 

momento, mesmo com a melhoria dos métodos histológicos e citológicos, nenhum teste 

clínico, radiológico ou laboratorial é sensível e específico o suficiente para fazer a distinção 

entre uma lesão folicular de tireóide benigna e maligna. Estudos recentes têm demonstrado 

que a utilização de um painel de anticorpos (HBME-1, GAL3 e CK19) aumenta a 

sensibilidade e especificidade na caracterização de determinadas neoplasias da tireóide (DE 

MATOS et al., 2005; PRASAD et al., 2005) e, mais especificamente, recentemente foi 

desenvolvido um anticorpo monoclonal contra queratan-sulfatos presentes na membrana 

celular de carcinomas da tireóide (MAGRO et al., 2003). 

 

 

1.5. HBME-1 

 

 

O anticorpo monoclonal HBME-1 (Hector Battifora Mesothelioma-1) reconhece 

um epítopo, ainda não caracterizado, presente em mesoteliomas e esporadicamente presente 

em alguns adenocarcinomas (MIETTINEN et al., 1996). Em carcinomas papilares da tireóide 

a marcação é predominantemente apical, com positividade variando de 100% (RIGAU et al., 

2001) a 75% (CHEUNG et al., 2001). Todavia, em carcinomas papilares exibindo 

diferenciação apócrina ou de células de Hürthle a reatividade com HBME-1 é reduzida ou 

abolida (MAI et al., 2002). Em carcinomas foliculares, a positividade varia de 100% 

(MIETTINEN et al., 1996; PRASAD et al., 2005) a 64 % (DE MATOS et al., 2005). Em 

tecido tireoidiano normal e lesões benignas, a marcação é negativa. Porém, em adenomas 
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foliculares com arquitetura papilar (MAI et al., 2001) e tireoidites de Hashimoto com 

alterações nucleares semelhantes a carcinomas papilares (PRASAD et al., 2004) a marcação 

pode ser focal e fracamente positiva. 

 

 

1.6. Galectina-3 

 

 

A primeira evidência de que lectinas endógenas poderiam existir em vertebrados 

veio do tratamento de leucócitos de ratos tratados com glucosidases, resultando em mudanças 

no endereçamento das células para os diferentes órgãos internos. A primeira evidência direta 

de uma lectina em mamíferos veio do estudo dos mecanismos de turnover de glicoproteínas 

na circulação sangüínea (ASHWELL; HARFORD, 1982). Preparações de glicoproteínas com 

a seqüência terminal Sia-Gal-GlcNAc marcadas com trício por dois métodos (um deles 

conservava o ácido siálico, enquanto o outro não, expondo a galactose) foram injetados na 

circulação e suas meias-vidas medidas. Aquelas contendo o ácido siálico permaneceram mais 

tempo do que as com o resíduo de Gal exposto, sendo o sítio primário de acúmulo 

identificado como sendo o fígado. Isto levou à descoberta do receptor de asialoglicoproteína, 

isolado por cromatografia de afinidade em colunas com asialoglicoproteínas imobilizadas. Tal 

abordagem foi usada por investigadores trabalhando em outros sistemas, revelando uma 

variedade de lectinas galactose ligantes em diversos tipos celulares. 

Por um curto período após sua descoberta, as lectinas animais foram classificadas 

de acordo com a seqüência de carboidratos pelas quais apresentavam maior afinidade. Apenas 

com o advento da clonagem molecular surgiu uma classificação mais consistente, baseada na 

homologia da seqüência de aminoácidos e relações evolutivas destas lectinas. A primeira 

classificação foi proposta por Drickamer (1988) baseada em algumas seqüências de 

aminoácidos altamente conservadas nos domínios de reconhecimento de carboidratos 

(carbohydrate recognition domains, CRD) de dois grupos de lectinas. O primeiro grupo 

requer cálcio para o reconhecimento e foi denominado tipo C e um outro grupo que requer 

tióis “livres” para estabilidade, foi denominado tipo S. Duas lectinas que reconhecem manose-
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6-fosfato (Man-6-P) foram seqüenciadas e reconhecidas como homólogas, sendo 

denominadas tipo P. Embora algumas classes de lectinas, como as dos tipos S e P, pareçam 

reconhecer uma classe simples de açúcar (Man-6-P e β-galactosídeos, respectivamente) as 

lectinas tipo C abrangem uma variedade de moléculas, possuindo em comum apenas o 

domínio da lectina. A clonagem de receptores vasculares de adesinas e de lectinas solúveis na 

circulação levou à descoberta das selectinas e da família das colectinas, respectivamente, 

ambas tipo C. Estudos da década de 1990 revelaram que os membros da superfamília das 

imunoglobulinas podem reconhecer carboidratos levando ao novo grupo das lectinas tipo I. 

Um subgrupo destas moléculas foi denominado Siglecs (sialic acid immunoglobulin 

superfamily lectins) por Crocker e colaboradores (1998). Uma outra classe de evolutivamente 

antigas lectinas solúveis da circulação, chamadas pentraxinas, não foram inicialmente 

reconhecidas por sua homologia da seqüência primária, mas por uma consistente organização 

estrutural pentamérica e um provável papel na resposta imune (ALLES et al, 1994). As 

classes citadas acima foram agrupadas com base na homologia da seqüência e prováveis 

relações evolutivas e incluem a maioria das lectinas animais atualmente conhecidas. Todavia, 

muitas outras não apresentam qualquer homologia de seqüência ou relações evolutivas óbvias. 

Um grupo abrangente que resiste à classificação baseada neste critério são as proteínas 

ligantes a glicosaminoglicanas (GAG) como a heparina (KJELLÉN; LINDAHL, 1991). 

Apesar dos motivos estruturais das GAGs atualmente conhecidos serem bastante específicos, 

a maior parte das proteínas ligantes a GAG não parecem ser evolutivamente relacionadas. 

Parcialmente por essas razões, o termo lectina não é comumente usado para proteínas GAG 

ligantes. 

As galectinas constituem uma família de proteínas estruturalmente relacionadas 

definidas como tendo pelo menos um CRD com afinidade por β-galactosídeos (BARONDES, 

1994). Foram caracterizadas 14 diferentes galectinas, tendo sido numeradas de acordo com a 

cronologia de sua descoberta (galectina-1 a galectina-14), amplamente distribuídas entre 

vertebrados inferiores e superiores (KASAI; HIRABAYASHI, 1996). São proteínas 

citosólicas e, do citosol, podem ser direcionadas para secreção por mecanismos pouco usuais 

(HUGHES 2001), translocadas para o núcleo, em vesículas ou acumular em sítios 

subcitosólicos. Baseado no arranjo espacial dos CRDs, os membros da família são 

classificados em três tipos arquiteturais: protótipo, quimera e arranjo em repetição 

(HIRABAYASHI, 1997). Modelos de cristalografia obtidos dos CRDs das galectinas-1, -2, -

3, -7 e –10 mostram a presença de 12 seqüências β organizadas em 2 folhas β no configuração 
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sanduíche β (RINI; LOBSANOV, 1999). As galectinas protótipo (1, 2, 5, 7, 10, 11) consistem 

uma único CRD com uma seqüência N terminal curta enquanto as galectinas arranjadas em 

repetição (4, 6, 8, 9) são compostas por 2 CRDs não idênticos ligados por um peptídeo de 

ligação curto. A galectina-3 é uma estrutura quimérica tendo uma extensão na porção N 

terminal contendo 8 a 13 cópias de um consenso de 9 resíduos de aminoácidos repetidos e 

ricos em prolina, tirosina e glicina. A galectina-3 liga-se a glicoproteínas de forma 

cooperativa (MASSA et al., 1993) e medições da cinética mostram que a ligação é bifásica: 

uma ligação rápida de baixa afinidade seguida por uma fase lenta de alta afinidade 

(BARBONI et al., 1999). A lectina liga-se a substratos glicoprotéicos envolvendo a formação, 

dependente do tempo e da concentração, de complexos de lectina multivalente através da 

interação CRD-CRD e autoassociação das extensões N terminais os quais interagem com a 

mesma afinidade quando comparados com a lectina monomérica. 

Devido ao potencial das galectinas de participarem na adesão célula-célula e 

célula-matriz, regulação do crescimento e processos internos como pré-RNA-splicing não 

seria surpreendente se esta família de lectinas estivesse envolvida na expressão de patologias 

(PERILLO et al.1998). Uma série de evidências clínicas e experimentais suporta a correlação 

entre expressão de galectinas e o processo tumoral. Como conseqüência, a relevância 

diagnóstica e prognóstica destas endolectinas foram enfatizadas, embora alguns dados 

conflitantes sobre alguns tipos tumorais em certos tecidos tenham sido publicados. O nível de 

expressão das galectinas varia em muitas células cancerosas em relação aos tecidos normais 

dos quais têm origem (DANGUY et al, 2002). 

A galectina-3 tem sido empregada para diferenciar lesões benignas de malignas e 

sugerido seu uso no diagnóstico pré-operatório de lesões da tireóide (BARTOLAZZI et al., 

2001; SEGURA et al., 2005). Por meio de técnicas de imuno-histoquímica foi claramente 

demonstrado que a galectina-3 não é expressa pelo tecido tireoidiano normal, enquanto esta 

endolectina é abundante no citoplasma de células neoplásicas (KAWACHI et al., 2000). Entre 

as neoplasias, a galectina-3 foi expressa em maior intensidade em carcinomas papilares que 

em carcinomas ou adenomas foliculares. Os carcinomas foliculares mostraram marcação 

forte, quanto comparada à fraca ou inexistente marcação dos adenomas foliculares 

(GAFFNEY et al., 2003). Uma queda na expressão em metástases linfonodais foi também 

observada. Dos resultados acima, inferiu-se que os diferentes níveis de expressão de 

galectina-3 entre as neoplasias de tireóide estão relacionados a diferentes comportamentos 

biológicos. 



27 
 

1.7. Citoqueratina-19 

 

 

Citoqueratinas são uma família de proteínas de filamentos intermediários 

caracterizados por uma marcante diversidade bioquímica, representada em tecidos epiteliais 

por, pelo menos, 20 polipeptídeos diferentes, variando em massa molecular de 40,0 KDa a 

68,0 KDa e ponto isoelétrico de 4,9 a 7,8. As cadeias individuais são designadas de 1 a 20. As 

citoqueratinas são divididas em tipo I, compreendendo as citoqueratinas acídicas de 9 a 20, e 

tipo II, compreendendo as citoqueratinas básicas de 1 a 8 (MOLL et al., 2008). As 

citoqueratinas são comumente expressas em vários tecidos epiteliais, sendo características não 

somente do tipo de epitélio bem como do grau de maturação ou diferenciação do epitélio 

(MOLL et al., 2008). 

No campo da medicina diagnóstica, anticorpos anticitoqueratina são utilizados 

para distinguir neoplasias epiteliais de outras neoplasias. Na tireóide, carcinomas papilares 

são positivos difusa e fortemente (BALOCH et al., 1999), enquanto os carcinomas foliculares 

são focalmente positivos para citoqueratina 19 (LAM et al., 2001). Em lesões benignas e 

tecido tireoidiano normal a marcação com citoqueratina 19 é em geral negativa, porém em 

alguns casos, há marcação de intensidade variável em adenomas foliculares (SAHOO et al, 

2001) e em bócios multinodulares com formações papilares (ERKILIÇ et al., 2002). 

 

 

1.8. 373-E1 

 

 

Os componentes da superfície celular do carcinoma papilar da tireóide podem 

estar glicosilados de forma aberrante, mas a natureza precisa destas moléculas não foi 

esclarecida, bem como seu significado clínico (ITO et al., 1995; ITO et al., 1996). 

Recentemente, foi desenvolvido um anticorpo monoclonal a partir de um único determinante 

presente em queratan-sulfato expresso em tireoglobulina e transferrina de células de 
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carcinoma papilar (MAGRO et al., 2003). Este anticorpo, denominado 373-E1, mostrou-se 

útil na identificação de carcinomas papilares, marcando 100 % dos casos estudados (MAGRO 

et al., 2003) e estando ausente em lesões benignas (MAGRO et al., 2003). Todavia, o 373-E1 

foi positivo em 21% carcinomas foliculares (MAGRO et al., 2003) o que o torna pouco útil na 

diferenciação entre lesões foliculares benignas e malignas. 

 

 

1.9. Qual marcador usar? 

 

 

Um marcador ideal apresentaria elevada sensibilidade e especificidade. Todavia, 

devido à falta de padronização de protocolos imuno-histoquímicos entre os laboratórios, uso 

de fixadores inadequados e ao emprego de anticorpos diversos, a avaliação da sensibilidade e 

da especificidade reais dos marcadores fica prejudicada (BARRA, 2006). Apesar dos 

marcadores acima citados serem sensíveis e específicos na detecção de carcinomas da 

tireóide, o uso combinado de dois ou mais deles em um painel imuno-histoquímico torna a 

caracterização mais acurada (CHEUNG et al., 2001; DE MATOS et al., 2005; CASEY et al., 

2003). Além desses, outros marcadores combinados com os acima citados foram propostos, 

como ret (CHEUNG et al., 2001), CD15 (MIETTINEN et al., 1996; BOGDANSKA et al., 

2006), e CITED-1 (ASA, 2005; NAKAMURA et al., 2006). Todavia, o uso de CK19, 

HMBE-1 e galectina-3, para diferenciar hiperplasia papilar de carcinoma papilar, evidenciou 

que a galectina-3 isoladamente e CK19 mostraram positividade em algumas lesões de tireóide 

não neoplásicas. Já o HMBE-1 não apresentava marcação em células não neoplásicas, 

indicando que poderia ser utilizado como um auxiliar na distinção entre hiperplasia e 

carcinoma papilares da tireóide. (CASEY et al., 2003; MAI et al., 2000). 

Portanto, somente com o uso de mais de um marcador é possível afirmar que uma 

lesão é benigna ou maligna. Tais marcadores são anticorpos monoclonais direcionados a 

proteínas citosólicas ou de membrana, proteínas essas que podem apresentar expressão em 

outros tecidos alterados ou mesmo em células normais. Logo, um marcador tumoral com 

afinidade por açúcares poderia resolver o problema da especificidade, uma vez que muitas 
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estruturas de carboidratos expressas em células tumorais podem não ser encontradas no 

mesmo tecido normal ou com outro tipo de alteração. 
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2. HIPÓTESE(S)/ OBJETIVOS (GERAIS E ESPECÍFICOS) 

 

 

2.1. Hipótese 

 

 

Um marcador tumoral com afinidade por glicoconjugados (lectina) seria mais 

específico no diagnóstico de neoplasias malignas, uma vez que muitos glicoconjugados 

expressos em células neoplásicas não são encontrados no mesmo tecido normal ou com outro 

tipo de alteração. 

 

 

2.2. Objetivo geral 

 

 

Avaliar a capacidade de ligação da frutalina a diversas lesões benignas e malignas 

da tireóide e a possibilidade de ser um marcador tumoral por metodologia lectino-

histoquímica comparando-os com os marcadores galectina-3, citoqueratina-19, HBME-1 e 

373E1. 
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2.3. Objetivos Específicos 

 

 

2.3.1. Avaliar o padrão de marcação imuno-histoquímico da frutalina a lesões 

benignas e malignas de tireóide. 

2.3.2. Comparar os achados com os padrões de ligação dos marcadores tumorais 

galectina-3, citoqueratina-19, HBME-1 e 373E1 comumente utilizados em lesões neoplásicas 

de tireóide. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1. Locais do estudo 

 

 

Laboratório de Lectinas e Glicoconjugados I (LABLEC) do Departamento de 

Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Ceará – UFC. 

 

Laboratório de Patologia Prof. Livino Pinheiro do Hospital do Câncer/ Instituto do 

Câncer do Ceará – ICC. 

 

Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto – 

IPATIMUP, Porto, Portugal. 

 

 

3.2. Aspectos Éticos 

 

 

O Projeto de Pesquisa foi submetido ao Conselho de Ética em Pesquisa (CEP) 

tendo sido aprovado sob o código CAAE - 0039.0.036.000-05 (Anexo A). 
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3.3. Material 

 

 

3.3.1. Lectina 

 

 

A lectina foi isolada por cromatografia de afinidade em coluna de Adenanthera 

pavonina  a partir das sementes de Artocarpus incisa L. As sementes foram coletadas de 

frutos maduros de Artocarpus incisa L. obtidos no Campus do Pici da Universidade Federal 

do Ceará, cortadas em fatias finas, desidratadas (CH3OCH3 1:2 m/v 6/6h por 24h) e secas à 

temperatura ambiente. 

 

 

3.3.2. Material biológico 

 

 

Foram selecionados, dos arquivos do Hospital do Câncer do Instituto do Câncer 

do Ceará e do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto – 

IPATIMUP, 120 casos de tecido normal, lesões benignas e malignas de tireóide no período de 

2000 a 2004 estando os casos distribuidos da seguinte forma: 90 de carcinoma papilar, 6 de 

carcinoma folicular, 2 de carcinoma de células de Hürthle, 4 de carcinoma anaplásico, 6 de 

metástase de carcinoma papilar, 2 de adenoma de células de Hürthle, 3 de adenoma folicular, 

4 de bócio e 3 de tireoidite de Hashimoto. Em todos os casos o diagnóstico morfológico foi 

confirmado após revisão das secções histológicas por dois patologistas. 

Foram excluídos do estudo os casos cujos blocos de parafina mostraram-se 

insuficientes para o estudo ou que a sua utilização comprometesse o armazenamento posterior 

e casos em que os dados do prontuário estejam incompletos quanto aos itens em estudo. 
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3.3.3. Outros materiais 

 

 

Todos os reagentes utilizados tinham grau analítico. Os kits para histoquímica 

foram obtidos de DAKO, Glostrup, Dinamarca. 
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3.4. Métodos 

 

 

3.4.1. Isolamento da Frutalina 

 

 

3.4.1.1. Extrato total e fração 0/90 da farinha da semente de Artocarpus incisa 

 

 

Triturou-se a semente seca em moinho de lâminas até a obtenção de uma farinha 

fina. Armazenou-se a farinha, depois de passada em peneira de 60 mesh, em recipientes 

plásticos fechados, previamente tarados, à temperatura ambiente. A extração das proteínas foi 

feita suspendendo-se a farinha em solução de NaCl 0,15 M, na proporção 1:10 (m/v) e 

deixada em agitação contínua por 30 minutos à temperatura ambiente. A suspensão foi 

centrifugada a 8.000 x g por 30 minutos a 4oC em centrífuga SORVAL RC5B Plus. O 

precipitado foi re-extraído sob as mesmas condições. Os sobrenadantes das duas 

centrifugações foram reunidos e submetidos à precipitação com (NH4)2SO4 (90% de 

saturação) para precipitação das proteínas. Procedeu-se a centrifugação da suspensão 8000 x g 

por 30 minutos a 4 oC em centrífuga SORVAL RC5B Plus. O precipitado (fração 0/90) foi 

ressuspenso em 20 mL de NaCl 0,15 M e o sobrenadante, descartado. 
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Figura 1. Fluxograma do isolamento da frutalina a partir da semente de Artocapus incisa L. 

Após secagem e trituração, a farinha obtida é submetida à extração em NaCl 0,15 M por 30 

min e centrifugada a 8000 g por 30 min a 4 °C. O precipitado sofre novo processo de 

extração. O sobrenadante é então precipitado com (NH4)2SO4 a 90 % de saturação, resultando 

em um precipitado o qual é ressuspenso em NaCl 0,15 M e submetido a cromatografia de 

afinidade em coluna de Adenanthera pavonina L. O pico retido (P2), o qual contém a 

frutalina, é dialisado (H2O, 8/ 8 h/ 48 h) e liofilizado. 
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3.4.1.2. Cromatografia de afinidade em coluna de galactomanana de Adenanthera pavonina L. 

 

 

A frutalina foi isolada por cromatografia de afinidade em coluna de 

galactomanana de Adenanthera pavonina (MOREIRA et al., 1998). A fração 0/90 foi 

submetida à cromatografia de afinidade em coluna de galactomanana de Adenanthera 

pavonina L. (10,0 mL de gel hidratado, montado em coluna de 1,00 cm de diâmetro e 20,0 

mL de volume total) obtida segundo TAVARES, 1998. Um volume de 10,0 mL da fração foi 

aplicado à coluna, previamente equilibrada com NaCl 0,15 M a um fluxo constante de 30,0 

mL/h mantido por bomba peristáltica (Pump P-1 Pharmacia Biotech). Frações de 3,0 mL 

foram coletadas (coletor de frações Gradifrac da Pharmacia Biotech). Eluiu-se o material não 

retido (fração P1) com NaCl 0,15 M. A fração que ficou retida na coluna (fração P2) foi 

eluída com tampão β-alanina 0,1 M pH 2,6 em NaCl 0,15 M e consistia essencialmente da 

lectina pura. A eluição das proteínas foi acompanhada por absorbância a 280 nm em 

espectrofotômetro Ultrospec 2000 da Pharmacia Biotech. A fração P2 foi dialisada contra 

H2O destilada (1:50 v/v, trocas de 8/8h por 48h) e liofilizada (Liofilizador Edwards modelo 

L4KR). Em algumas ocasiões, a fração P2, não dialisada, foi concentrada e armazenada em 

tubos eppendorf à temperatura de –10oC. 

 

 

3.4.1.3. Eletroforese em gel de poliacrilamida em presença de SDS e β-mercaptoetanol 

 

 

A pureza das preparações da fração P2 (frutalina) foi avaliada por eletroforese em gel 

de poliacrilamida em presença de SDS e β-mercaptoetanol. Procedeu-se a eletroforese segundo a 

metodologia descrita por LAEMMLI (1970), utilizando o sistema vertical da Gibco BRL, Life 

Technologies, Inc., Gaithersburg, EE.UU. A placa foi montada com gel de aplicação a 3,5 % de 

acrilamida em tampão Tris-HCl 0,5 M pH 6,8 e SDS 1,0 % e o gel de separação a 15 % em tampão 

Tris-HCl 3 M pH 8,8 e SDS com pH 8,3. Amostras do extrato total e da frutalina (1,00 mg) foram 

dissolvidas em 1,0 ml do tampão Tris-HCl 0,0625 M, pH 6,8, glicerol 5% e SDS 1 %, na ausência 

ou presença de β-mercaptoetanol (1%) e submetida à fervura por 5 minutos. Azul de bromofenol 
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(0,05 %) foi adicionado às amostras para controle das corridas eletroforéticas que foram realizadas a 

200 V, 150 a 200 mA durante aproximadamente 1 hora. Os géis foram corados com solução 

contendo Coomassie Brilliant Blue 250 R (0,05 %) em metanol : ácido acético glacial : água 

destilada (1:3:8) e descorado com ácido acético glacial:metanol:água destilada (1:3:8). Os 

marcadores de massa molecular utilizados foram: albumina sérica bovina (66 kDa), ovalbumina (45 

kDa), anidrato carbônico (30 kDa), inibidor de tripsina de soja (20,1 kDa), citocromo C (12,4 kDa) 

e inibidor de calicreína (6,6 kDa). 

 

 

3.4.2. Biotinilização da frutalina 

 

 

A lectina obtida por cromatografia de afinidade foi biotinilada. Foi feita uma 

solução de 1,00 mg de biotina-NHS (Calbiochem), em 1,0 mL de dimetil-sulfóxido (DMSO, 

Sigma-Aldrich). A frutalina foi dissolvida em uma solução de D-galactose 0,2 M NaCl 0,15 

M em quantidade suficiente para que a proporção molar lectina:biotina fosse de 1:10. Após 

misturar as duas soluções, deixou-se em contato por 120 min a 4 oC. Depois deste tempo, a 

solução foi dialisada contra NaCl 0,15 M NaN3 0,015 M (3x, 12/ 12h). O dialisado foi 

submetido a cromatografia de afinidade em coluna de galactomanana de Adenanthera 

pavonina L. para extração das lectinas biotiniladas que preservaram a atividade, sendo eluida 

com D-galactose 0,2 M NaCl 0,15 M. A frutalina biotinilada assim obtida foi dialisada contra 

NaCl 0,15 M NaN3 0,015 M (3x, 12/ 12h), aliquotada em eppendorfs de 500 μL e conservada 

a 4 oC. 
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3.4.3. Tissue micro-array 

 

 

Tissue array consiste na obtenção de pequenas porções representativas de tecido 

fixado e incluido em parafina com agulhas de 0,6 mm de diâmetro, e colocação destes 

cilindros em um novo bloco de parafina. São feitas várias coletas da mesma peça, para uma 

amostragem significativa. Podem ser colocados diversos tipos de lesões diferentes em um 

mesmo bloco de parafina, podendo-se avaliar a marcação de um determinado marcador em 

diversas lesões numa mesma lâmina. Após a inclusão de todos os cilindros coletados no bloco 

de parafina, que pode chegar a 500 ou mais amostras por bloco, o bloco é cortado em 

micrótomo a 2 μm, desparafinizado e corado com HE ou seguir protocolo de imuno-

histoquímica ou lectino-histoquímica. 

 

 

3.4.4. Imuno-histoquímica e lectino-histoquímica 

 

 

Os estudos imuno-histoquímico e lectino-histoquímico foram realizados pela 

técnica da biotina-streptavidina-peroxidase em tissue arrays de lesões de tireóide cortados a 2 

μm de espessura. A marcação foi feita utilizando como primário a frutalina biotinilada (FTL-

B), e os marcadores tradicionais CK-19, HBME-1 e GAL3 obtidos comercialmente 

(NOVOCASTRA, UK) e 373-E1, um novo marcador para carcinoma papilifero de tireóide 

(LABVISION, UK). Para avaliar a especificidade da ligação da lectina ao tecido neoplásico, a 

lectina foi incubada previamente com um dos seguintes carboidratos: D-galactose, α-lactose, 

metil-α-D-galactopiranosidio, metil-β-D-galactopiranosidio, metil-α-D-manopiranosidio. 

(FLUKA, USA), todos na concentração de 0,2 M, e então seguido o protocolo de imuno-

histoquímica, descrito abaixo: 
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1. preparação das lâminas de vidro com substância colante para tecidos (silano A-174, 

Sigma-Aldrich, USA); 

2. preparação dos cortes histológicos na espessura de 2 μm, incubados em estufa a 60 ºC 

durante 60 minutos; 

3. desparafinização por tratamento das lâminas com: 

– xilol, à temperatura de 60 ºC, por 15 minutos; 

– xilol, à temperatura ambiente, por 15 minutos; 

– etanol 100%, 3 vezes, por 30 segundos; 

– etanol 95%, por 30 segundos; 

– etanol 80%, por 30 segundos; 

– etanol 70%, por 30 segundos; 

4. lavagem das lâminas com água destilada; 

5. tratamento das lâminas com tampão citrato pH 6,0 (este passo não é necessário para a 

marcação com FTL-B): as lâminas foram colocadas em um recipiente de plástico, em tampão 

citrato (pH 6,0), sendo levadas, em seguida, para um forno de microondas, programado em 

potência máxima, esperar a ebulição do tampão, após o que, deixar em ebulição por 7 minutos 

e 30 segundos. Após o tratamento, deixar as lâminas no tampão citrato à temperatura 

ambiente, durante 20 minutos; 

6. lavagem com TBS durante 5 minutos; 

7. bloqueio da peroxidase endógena com H2O2, a 3% em metanol, por 10 minutos (repetir, 

caso necessário); 

8. lavagem com TBS, por 5 minutos; 

9. incubação em câmara úmida, com soro normal de coelho (1:5), durante 20 minutos, 

retirando, em seguida, o excesso do soro sobre as lâminas (por aspiração); 

10. incubação em câmara úmida com os primários, nas situações seguintes:  

a. FTL-B, na concentração de 33,0 μg/mL durante 18 h a 8oC; 

b. GAL3 na diluição de 1:150 durante 18 h a 8oC; 

c. CK19 na diluição de 1:50 durante 18 h a 8oC; 
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d. HBME-1 na diluição de 1:100 durante 18 h a 8oC; 

e. 373-E1 na diluição de 1:400 durante 18 h a 8oC 

11. lavagem com TBS, por 5 minutos; 

12. incubação em câmara úmida, com anticorpo secundário (mouse anti-rabbit, biotinilado), 

diluído em 1:200, durante 30 minutos (este passo não é necessário para a marcação com FTL-

B); 

13. lavagem em TBS, durante 5 minutos; 

14. incubação em câmara úmida, com StreptABC-HRP, durante 30 minutos; 

15. lavagem em TBS, durante 5 minutos; 

16. revelação com diaminobenzidina (DAB), durante 7 minutos. Adicionar 10 ml de H2O2 no 

momento de uso; 

17. lavagem em água corrente; 

18. tratamento (contraste) com hematoxilina – 30 segundos (controlar); 

19. desidratação por tratamento das lâminas com: 

– etanol, 50%, por 1 minuto; 

– etanol, 80%, por 1 minuto; 

– etanol, 95%, por 1 minuto; 

– etanol, 100%, 3 vezes, por 1 minuto; 

- xilol, 3 vezes, por 1 minuto; 

20. montagem da lâmina em bálsamo; 

22. observação em microscópio óptico comum. 
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3.4.5. Padronização da coloração 

 

 

As lâminas foram avaliadas por três observadores independentes. Os casos foram 

considerados negativos (graduação 0) quando não houve marcação celular evidente. Foram 

consideradas colorações fraca (+, < 10% das células positivas), moderada (++, 10% a 50% 

das células positivas) e forte (+++, > 50% das células positivas). 

 

 

3.4.6. Análise estatística 

 

 

Os dados obtidos foram submetidos a análise de correlação chi-quadrado, 

utilizando o programa estatístico STATVIEW - SAS. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1. Preparação da frutalina 

 

 

A frutalina foi purificada, por cromatografia de afinidade em coluna de 

galactomanana de Adenanthera pavonina, a partir da fração protéica obtida por precipitação 

do extrato total (NaCl 0,15 M) da farinha desidratada de Artocarpus incisa, com (NH4)2SO4 a 

90% de saturação (F 0/90). Um volume de 10,00 mL da fração 0/90, redissolvida em NaCl 

0,15 M, com aproximadamente 92,0 mg de proteína, foi aplicado à coluna cromatográfica, 

previamente equilibrada com NaCl 0,15 M. As proteínas não retidas pela coluna foram 

eluídas com NaCl 0,15 M, resultando no pico 1 (P1, Figura 2). A proteína retida foi eluida 

com tampão β-alanina 0,1 M pH 2,6 em NaCl 0,15 M, resultando no pico 2 (P2, Figura 2). O 

P2 apresentou um máximo de absorbância de 0,798 e quantidade total de proteína retida de 

13,34 mg. O rendimento da cromatografia foi de 14,43%. Resultados semelhantes podem ser 

obtidos quando a fração retida é eluida com uma solução 0,2 M de D-galactose, em NaCl 0,15 

M. 
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Figura 2. Cromatografia de afinidade da fração 0/90 do Extrato Total da farinha da semente 

de Artocarpus incisa em coluna de galactomanana de Adenanthera pavonina. Solução de 

equilíbrio: NaCl 0,15 M; Amostra: Fração 0/90 (10 ml). O pico retido foi eluido com β-

alanina 0,1 M pH 2,6 em NaCl 0,15 M. Foram coletadas frações de 3,00 mL a um fluxo 

constante de 30,00 mL/h.  

 

Para avaliar a pureza das preparações de frutalina, a lectina isolada por 

cromatografia de afinidade em coluna de galactomanana de Adenanthera pavonina, e o 

extrato total foram submetidos à eletroforese em gel de poliacrilamida a 15% (Figura 3). O 

perfil obtido pela frutalina foi semelhante ao obtido por Moreira et al. (1998) A frutalina 

apresentou duas bandas protéicas com massas moleculares aparentes de 12 e 15,5 KDa, 

respectivamente, confirmando a homogeneidade das preparações. 
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Figura 3. Eletroforese em gel de poliacrilamida em presença de SDS e β-mercaptoetanol das 

proteínas de Artocarpus incisa. Pistas 1 e 4: marcadores de massa molecular; pista 2: 

frutalina; pista 3: extrato total. Marcadores utilizados: BSA (albumina sérica bovina, 66 

KDa), ovalbumina (45 KDa), anidrase carbônica (30 KDa), inibidor de tripsina (20,1 KDa), 

citocromo C (12,4 KDa) e inibidor de calicreína (6,6 KDa). 

 

 

4.2. Biotinilização da frutalina 

 

 

A frutalina purificada como acima descrito foi biotinilada. Uma massa de 3,86 mg 

da lectina foi dissolvida em uma solução de D-galactose 0,2 M NaCl 0,15 M. A esta solução 

foi adicionada uma solução contendo 250,0 μg de biotina-NHS em DMSO e a solução 

resultante foi deixada reagir por 120 minutos a 4oC . Após este período, procedeu-se a diálise 

contra NaCl 0,15 M NaN3 0,015M (3x, 12/12h) para interromper a reação, obtendo-se ao 

final um volume de 1,8 mL de solução contendo 3,58 mg de FTL-B. A frutalina biotinilada 

assim obtida foi submetida a cromatografia de afinidade. 
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4.3. Cromatografia da frutalina biotinilada 

 

 

A frutalina biotinilada foi submetida a cromatografia de afinidade em coluna de 

Adenanthera pavonina, para isolar as proteínas que mantiveram sua atividade após a reação 

de biotinilização. Um volume de 1,8 mL de solução de FTL-B em NaCl 0,15 M NaN3 0,015 

contendo 3,58 mg de proteína foi aplicada a uma coluna de  1,5 mL de Adenanthera pavonina 

previamente equilibrada com NaCl 0,15 M NaN3 0,015 M. O pico não retido (P1) foi eluido 

com NaCl 0,15 M NaN3 0,015 M. O pico retido (P2) foi eluido com D-galactose 0,2 M NaCl 

0,15 M NaN3 0,015 M apresentando um máximo de absorbância de 0,719 e quantidade total 

de proteína retida de 1,34 mg correspondendo a um rendimento de 37,31 % (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Cromatografia de afinidade da FTL-B em coluna de galactomanana de 

Adenanthera pavonina. Solução de equilíbrio: NaCl 0,15 M NaN3 0,015 M; Amostra: FTL-B 

(1,8 ml). O pico retido foi eluido com D-galactose 0,2 M NaCl 0,15 M NaN3 0,015 M. Foram 

coletadas frações de 1,00 mL a um fluxo constante de 30,00 mL/h. 
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4.4. Construção de tissue macro-arrays 

 

 

Trezentos casos de lesões benignas e malignas de tireóide foram selecionados no 

período de 2000 a 2004 dos arquivos do Instituto do Câncer do Ceará - ICC e do Instituto de 

Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto - IPATIMUP. Destes, 120 casos 

foram selecionados para a construção de tissue macro-arrays por conterem material suficiente 

para a transferência entre os blocos e apresentar áreas representativas das lesões em estudo. 

No total, foram construídos 5 tissue arrays contendo cada um 24 áreas selecionadas, 

abrangendo 90 carcinomas papilares, 6 carcinomas foliculares, 2 carcinomas de células de 

Hürthle, 4 carcinomas anaplásicos, 6 metástases de carcinomas papilares, 2 adenomas de 

células de Hürthle, 3 adenomas foliculares, 4 bócios hiperplásicos e 3 tireoidites de 

Hashimoto. 

 

 

4.5. Inibição da ligação da FTL-B com carboidratos 

 

 

A ligação do sítio ativo da FTL-B foi bloqueada com açúcares específicos D-

galactose, , α-lactose, metil-α-D-galactopiranosidio, metil-β-D-galactopiranosidio, metil-α-D-

manopiranosidio. Todos os carboidratos bloquearam a ligação da FTL-B as células 

neoplásicas exceto metil-β-D-galactopiranosidio, o qual não bloqueou a marcação a 

carcinoma papilares e α-lactose a qual não bloqueou a marcação de carcinomas anaplásicos 

(Tabela 1). 
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Tabela 1. Inibição da ligação da FTL-B a lesões da tireóide. A = D-galactose. B = α-

lactose. C = metil-α-D-galactopiranosídio. D = metil-β-D-galactopiranosídio. E = 

metil-α-D-manopirosídio. (+) = houve inibiçao da ligação. (-) = não houve inibição 

da ligação. 

 A B C D E 

CARCINOMA PAPILAR + + + - + 

METÁSTASE DE CARCINOMA PAPILAR + + + + + 

CARCINOMA PAPILAR VARIANTE FOLICULAR + + + + + 

CARCINOMA FOLICULAR + + + + + 

CARCINOMA DE CÉLULAS DE HURTHLE + + + + + 

CARCINOMA ANAPLÁSICO + - + + + 

 

 

4.6. Análise imuno-histoquímica de tecido normal e lesões benignas e malignas de 

tireóide humana usando FTL-B, 373-E1, CK19, galectina-3 e HBME-1. 

 

 

Utilizou-se a técnica da biotinilização da frutalina no presente estudo para reduzir 

a marcação inespecífica proporcionada pela utilização de um anticorpo policlonal contra a 

frutalina, utilizado na técnica de imuno-histoquímica. Com a FTL-B pode ser visualizada uma 

marcação com fundo reduzido, sendo possível discernir claramente uma intensa marcação 

membranar. Nos demais marcadores, foi utilizada a imuno-histoquímica para caracterizar o 

padrão e a intensidade da marcação de lesões benignas e malignas de tireóide. Em ambos os 

casos, foi empregada a técnica da estreptoavidina-biotina-peroxidase (strepABC-HRP). A 

porcentagem e os valores de p para cada lesão em estudo estão discriminados nas tabelas 2 a 

6.  

A FTL-B não marcou lesões benignas, sendo positiva em proporção significativa 

em carcinomas papilares (86,4%; p = 0,0049) e em carcinomas foliculares (33,3%; p = 

0,0347). Nas demais, a marcação foi positiva em alguns casos, porém estatisticamente não 
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significativa. Nos marcadores tradicionais, a marcação de carcinomas papilares foi 

estatisticamente mais siginificativa (p = 0,0001), porém em proporção menor em alguns, 

como CK19 (80,9%), galectina-3 (84,1%) e HBME-1 (63,6%). O marcador 373-E1 

apresentou um maior numero de casos positivos (93,0%; p = 0,0040) em carcinomas papilares 

que os demais marcadores em estudo e uma positividade de 100%dos carcinomas foliculares, 

porem sem significado estatístico (p = 0,1952). 
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Tabela 2. Marcação da FTL-B em lesões malignas e benignas da tireóide. 

 

 

Tabela 3. Marcação do anticorpo 373-E1 em lesões malignas e benignas da 

tireóide. 

 

 

Tabela 4. Marcação da citoqueratina-19 em lesões malignas e benignas da 

tireóide. 
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Tabela 5. Marcação da galectina-3 em lesões malignas e benignas da 

tireóide. 

 

 

Tabela 6. Marcação do HBME-1 em lesões malignas e benignas da 

tireóide. 

 

 



52 
 
4.6.1. Adenoma folicular e adenoma de células de Hürthle 

 

 

Virtualmente todos os adenomas da tireóide se apresentam como massas únicas e 

discretas, sendo todos derivados do epitélio folicular podendo ser assim denominados de 

adenomas foliculares. Microscopicamente, pode ser identificada uma variedade de padrões 

análogos aos dos estágios de desenvolvimento embrionário da tireóide normal, podendo ser 

divididos em microfolicular e macrofolicular. Há pouca necessidade desta classificação, pois 

padrões mistos são comuns e todos têm o mesmo significado clínico e biológico. Adenomas 

não são lesões pré-malignas, exceto em casos excepcionais. 

Adenomas foliculares marcaram fraca e difusamente, não constituindo marcação 

efetiva do tecido normal ou alterado, com FTL-B, 373-E1, GAL3, CK19 e HBME-1 (Figuras 

5 a 16). Tais achados confirmam a natureza não maligna de adenomas foliculares. 

 

 

Figura 5. Adenoma folicular (HE; 100X): Folículos tireoidianos de aspecto uniforme, 

assemelhando-se a tireóide normal. 
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Figura 6. Marcação do adenoma folicular com FTL-B (200X): Significativa marcação de 

fundo, não sendo evidenciada marcação celular efetiva. 

 

 

 

Figura 7. Marcação do adenoma folicular com 373E1 (200X): Moderada marcação de fundo, 

não sendo evidenciada marcação celular efetiva. 



54 
 

 

Figura 8. Marcação do adenoma folicular com GAL3 (200X): Marcação irregular de algumas 

células estromais, sendo negativa nas células foliculares. 

 

 

Figura 9. Marcação do adenoma folicular com CK19 (200X): Ausência de marcação nas 

células foliculares com discreta marcação de fundo. 
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Figura 10. Marcação do adenoma folicular com HBME-1 (200X): Ausência de marcação nas 

células foliculares. 
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Figura 11. Adenoma de células de Hürthle (200X): Folículos exibindo células com 

citoplasma eosinofílico. 

 

 

Figura 12. Marcação do adenoma de células de Hürthle com FTL-B (200X): Ausência de 

marcação nas células foliculares com discreta marcação de fundo. 
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Figura 13. Marcação do adenoma de células de Hürthle com 373E1 (200X): Ausência de 

marcação nas células foliculares. 

 

 

Figura 14. Marcação do adenoma de células de Hürthle com GAL3 (200X): Ausência de 

marcação nas células foliculares. 
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Figura 15. Marcação do adenoma de células de Hürthle com CK19 (200X): Ausência de 

marcação nas células foliculares. 

 

 

Figura 16. Marcação do adenoma de células de Hürthle com HBME-1 (200X): Ausência de 

marcação nas células foliculares. 
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4.6.2. Bócio 

 

 

Bócio colóide define uma forma de bócio que envolve toda a glândula 

difusamente sem produzir nodulação, não estando associada normalmente com hiperfunção 

ou hipofunção. O termo bócio colóide é devido ao fato dos folículos aumentados estarem 

repletos de colóide. É de ocorrência endêmica em algumas regiões, devido à baixa ingestão de 

iodo e esporádica em outras, devido a causas nem sempre evidentes. Não constitui alteração 

pré-maligna. Às vezes, apresenta áreas de formação de papilas que podem ser confundidas 

com áreas malignas. 

O bócio não apresentou marcação com FTL-B (Figuras 17 e 18) com o estroma e 

as células foliculares não apresentando coloração efetiva. O mesmo foi verificado para 373-

E1, GAL3, CK19 E HBME-1 (Figuras 19 a 22). 

 

 

Figura 17. Marcação do bócio com FTL-B (100x): Ausência de marcação nas células 

foliculares com moderada marcação de fundo. 
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Figura 18. Marcação do bócio com FTL-B (200X): Ausência de marcação nas células 

foliculares com leve marcação de fundo. 

 

 

Figura 19. Marcação do bócio com 373E1 (200X): Ausência de marcação nas células 

foliculares. 
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Figura 20. Marcação do bócio com GAL3 (200X): Ausência de marcação nas células 

foliculares com moderada marcação de fundo em colóide. 

 

 

Figura 21. Marcação do bócio com CK19 (200X): Ausência de marcação nas células 

foliculares. 
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Figura 22. Marcação do bócio com HBME-1 (200X): Ausência de marcação nas células 

foliculares com discreta marcação de fundo em colóide. 
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4.6.3. Tireoidite de Hashimoto 

 

 

A tireoidite de Hashimoto é caracterizada por intenso infiltrado linfocitário e 

plasmócitos, acúmulos linfóides hiperativos e transformação oxifílica que virtualmente 

substituem o parênquima tireoidiano, correspondendo a descrição da forma clássica desta 

lesão. Constitui alteração benigna importante, pois é a causa mais comum de hipotireoidismo 

em regiões sem deficiência alimentar de iodo, é a principal causa de bócio não endêmico em 

crianças e foi a primeira doença autoimune órgão-específica descrita. 

A FTL-B apresentou marcação de alguns linfócitos no centro germinativo (Figura 

23 e 24), bem como a GAL3 (Figura 26), sendo ambas negativas em outras áreas da lesão. 

373-E1, CK19 e HBME-1 não apresentaram marcação em qualquer área da lesão (Figura 25, 

27 e 28). 

 

 

Figura 23. Marcação da tireoidite de Hashimoto com FTL-B (100x): Marcação de linfócitos 

em centro germinativo. 
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Figura 24. Marcação da tireoidite de Hashimoto com FTL-B (200X): Marcação membranar e 

citoplasmática de linfócitos em centro germinativo. 

 

 

Figura 25. Marcação da tireoidite de Hashimoto com 373E1 (200X): Ausência de marcação 

celular efetiva, com leve marcação de fundo. 
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Figura 26. Marcação da tireoidite de Hashimoto com GAL3 (200X): Marcação 

citoplasmática forte em linfócitos de centro germinativo. 

 

 

Figura 27. Marcação da tireoidite de Hashimoto com CK19 (200X): Ausência de marcação 

celular. 
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Figura 28. Marcação da tireoidite de Hashimoto com HBME-1 (200X): Ausência de 

marcação celular. 
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4.6.4. Carcinoma papilar e carcinoma papilar variante folicular 

 

 

Carcinoma papilar é a forma predominante de câncer de tireóide, respondendo por 

75% a 85% dos casos, sendo mais freqüente no sexo feminino (2 a 3:1). Surgem 

freqüentemente como tumores multifocais e metástase para linfonodos regionais está presente 

em 50% dos casos no momento do diagnóstico e apenas raramente em sítios distantes (5%). 

Histologicamente, variam de neoplasias predominantemente papilares a lesões com partes 

apresentando arquitetura papilar e folicular. São vistas fendas e “inclusões” nucleares tidas 

como identificadoras, nos cortes fixados e incluídos em parafina. Qualquer que seja a 

proporção, o comportamento é o mesmo. Apenas o carcinoma folicular puro tem 

comportamento diferente. 

O carcinoma papilar e o carcinoma papilar variante folicular apresentaram 

marcação forte com FTL-B mostrando intenso componente membranar em tecidos 

transformados, apresentando, ainda uma coloração citoplasmática moderada (Figuras 30, 35 e 

36). Não houve coloração do tecido normal adjacente ou estroma. 373-E1 apresentou 

marcação moderada a forte de membrana e citoplasma, correspondendo a localização do 

epítopo (Figura 31). GAL3, CK19 E HBME-1 apresentaram marcação forte, citoplasmática e 

em raros casos membranar das lesões em estudo (Figura 32 a 34). Padrão de marcação 

semelhante foi observado para o carcinoma papilar variante folicular, porém em alguns casos 

a marcação foi fracamente membranar para 373-E1 (Figura 37) e fortemente para FTL-B 

(Figura 35 e 36). Uma constante na marcação com FTL-B nos carcinomas papilares foi a 

intensa marcação do endotélio. 
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Figura 29. Carcinoma papilar (HE, 400X): Papilas que se ramificam em uma haste 

fibrovascular recoberta por células epiteliais cuboidais e cromatina finamente dispersa. 

 

 

Figura 30. Marcação do carcinoma papilar com FTL-B (400X): Forte marcação membranar 

nas células neoplásicas e moderada marcação citoplasmática. Não foi verificada marcação 

nuclear. 
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Figura 31. Marcação do carcinoma papilar com 373E1 (200X): Moderada marcação 

citoplasmática e marcação membranar moderada e focal. 

 

 

Figura 32. Marcação do carcinoma papilar com GAL3 (400X): Forte marcação 

citoplasmática nas células neoplásicas. 
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Figura 33. Marcação do carcinoma papilar com CK19 (400X): Forte marcação citoplasmática 

nas células neoplásicas. 

 

 

Figura 34. Marcação do carcinoma papilar com HBME-1 (400X): Fraca marcação 

citoplasmática e marcação membranar focal. 
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Figura 35. Marcação do carcinoma papilar variante folicular com FTL-B (100x): Forte 

marcação das células neoplásicas. 

 

 

Figura 36. Marcação do carcinoma papilar variante folicular com FTL-B (200X): Forte 

marcação membranar e ausência de marcação citoplasmática ou nuclear. 
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Figura 37. Marcação do carcinoma papilar variante folicular com 373E1 (200X): Forte 

marcação membranar nas células neoplásicas e ausência de marcação citoplasmática ou 

nuclear. 

 

 

Figura 38. Marcação do carcinoma papilar variante folicular com GAL3 (200X): Fraca 

marcação citoplasmática e ausência de marcação membranar ou nuclear. 
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Figura 39. Marcação do carcinoma papilar variante folicular com CK19 (200X): Fraca 

marcação citoplasmática nas células neoplásicas. 

 

 

Figura 40. Marcação do carcinoma papilar variante folicular com HBME-1 (200X): Ausência 

de marcação nas células neoplásicas. 
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4.6.5. Carcinoma folicular 

 

 

Carcinomas foliculares representam 10% a 20% de todos os tumores de tireóide. 

São tipicamente encapsulados e, em alguns casos, extremamente difícil de diferenciar de 

adenomas foliculares. Variam consideravelmente em sua arquitetura, podendo ser 

diferenciado dos carcinomas papilares por não apresentarem algumas características do 

núcleo presentes neste (fendas, inclusões). Observar esta diferença é importante, pois alguns 

carcinomas papilares, de melhor prognóstico, às vezes podem ter aparência folicular. 

O carcinoma folicular apresentou marcação forte e membranar com FTL-B e 

citoplasmática moderada (Figura 42). Semelhante ao observado nos carcinoma papilares, 

houve intensa marcação do endotélio. Nos demais marcadores em estudo, houve marcação 

citoplasmática moderada a intensa (Figuras 43 a 46). 

 

 

Figura 41. Carcinoma folicular (HE; 200X): Células uniformes formando pequenos folículos 

contendo colóide, semelhante ao tecido tireoidiano normal. 
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Figura 42. Marcação do carcinoma folicular com FTL-B (400X): Intensa marcação 

membranar e citoplasmática nas células neoplásicas e ausência de marcação nuclear. 

 

 

Figura 43. Marcação do carcinoma folicular com 373E1 (200X): Moderada marcação 

citoplasmática e leve e focal marcação membranar. 
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Figura 44. Marcação do carcinoma folicular com GAL3(200X): Moderada marcação 

citoplasmática e presença de marcação de fundo em colóide. 

 

 

Figura 45. Marcação do carcinoma folicular com CK19 (200X): Intensa marcação 

citoplasmática nas células neoplásicas. 
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Figura 46. Marcação do carcinoma folicular com HBME-1 (200X): Ausência de marcação 

nas células neoplásicas. 



78 
 
4.6.6. Implante nodal de carcinoma papilar 

 

Implante nodal de carcinoma papilar apresentou coloração forte e membranar com 

FTL-B sendo notada coloração forte de linfócitos do centro germinativo. Em alguns casos, o 

citoplasma corou com moderada intensidade (Figura 48). Nos demais marcadores em estudo, 

houve marcação intensa de citoplasma nas células metastáticas (Figuras 49 a 52). 

 

 

Figura 47. Marcação da metástase linfonodal de carcinoma papilar (HE, 400X): Estruturas 

papilares recobertas por células cuboidais e núcleo finamente disperso em meio a linfonodo. 



79 
 

 

Figura 48. Marcação da metástase linfonodal de carcinoma papilar com FTL-B (400X): 

Intensa marcação membranar e moderada marcação citoplasmática nas células neoplásicas. 

Nota-se também a marcação de alguns linfócitos. 

 

 

Figura 49. Marcação da metástase linfonodal de carcinoma papilar com 373E1 (400X): 

Intensa marcação citoplasmática nas células neoplásicas e ausência de marcação em 

linfócitos. 
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Figura 50. Marcação da metástase linfonodal de carcinoma papilar com GAL3 (400X): 

Intensa marcação citoplasmática nas células neoplásicas. Nota-se a marcação de alguns 

linfócitos. 

 

 

Figura 51. Marcação da metástase linfonodal de carcinoma papilar com CK19 (400X): 

Intensa marcação citoplasmática nas células neoplásicas e ausência de marcação em 

linfócitos. 
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Figura 52. Marcação da metástase linfonodal de carcinoma papilar com HBME-1 (400X): 

Intensa marcação membranar e citoplasmática nas células tumorais. Nota-se a marcação focal 

de linfócitos. 
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4.6.7. Carcinoma de células de Hürthle 

 

 

O carcinoma de células de Hürthle era classificado como sendo uma variante do 

carcinoma folicular. Atualmente, é considerado uma entidade patológica distinta, apesar de 

ainda ser classificado pela OMS como variante do carcinoma folicular. Recentemente, na 

proposta de nova classificação (OMS) as lesões com células de Hürthle passaram a ser 

classificadas como papilares e foliculares (SOBRINHO-SIMÕES, 2003). 

O carcinoma de células de Hürthle não apresentou marcação com FTL-B, bem 

como com os demais marcadores em estudo. 

 

 

4.6.8. Carcinoma anaplásico 

 

 

O carcinoma anaplásico é um tumor indiferenciado do epitélio folicular, 

agressivos e com uma taxa de mortalidade de quase 100%, representando menos de 5% de 

todos os tumores malignos da tireóide. Os pacientes afetados costumam ser mais velhos, em 

geral acima de 65 anos, com uma história prévia de bócio multinodular ou de carcinoma 

diferenciado. 

O carcinoma anaplásico apresentou marcação com FTL-B em metade dos casos 

(50,0%; p = 0,3377) , porém uma marcação difusa e inespecífica, com reforço de membrana. 

GAL3 marcou o citoplasma de 50,0% dos casos (p = 0,9294) e CK19 marcou o citoplasma de 

25,0% dos casos (p = 0,2734). Nos demais marcadores, não houve marcação dos carcinomas 

anaplásicos. 
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4.7. DISCUSSÃO FINAL 

 

 

Lectinas pertencentes ao gênero Artocarpus têm sido usadas para marcação de 

alguns tecidos tumorais, por apresentarem a capacidade de se ligar especificamente poli-N-

acetil-lactosaminas (ITO, 1995). A frutalina, lectina α-D-galactose ligante da semente de 

Artocarpus incisa, é uma lectina ainda pouco estudada. Apresenta homologia de seqüência 

superior a 90% com a jacalina, lectina α-D-galactose ligante de Artocarpus integrifolia, 

apresentando, porém, diferentes pontos de glicosilação. Possui, ainda, certa afinidade por D-

manose, levando à criação de uma nova classe de lectinas, as multilectinas (MONTEIRO-

MOREIRA, 2002). 

No presente estudo, a frutalina foi utilizada para avaliar o seu potencial de ligação 

a lesões malignas de tireóide e comparar a significância estatística de tal marcação quando 

comparada a marcadores tumorais tradicionais em lesões de tireóide (CK19, GAL3, HBME-

1) e o novo marcador tumoral para carcinoma papilar de tireóide 373-E1. Foi utilizada a 

frutalina biotinilada (FTL-B) como marcador, no intuito de reduzir a marcação de fundo 

observada quando utilizou-se na imuno-histoquímica um anticorpo policlonal para a frutalina 

em estudo anterior (MILHOME et al., 2004). A marcação assim obtida foi mais intensa, 

possibilitando uma melhor avaliação da marcação histológica (Figuras 8 a 11).  

Não houve marcação de células normais, nem de bócio (Figuras 17 e 18). 

Adenomas foliculares e adenomas de células de Hürthle marcaram fraca e focalmente 

algumas áreas, não constituindo marcação efetiva da lesão (Figuras 6 a 16) e não possuindo 

significância estatística (Tabela 2). Nos casos de tireoidite de Hashimoto houve marcação 

membranar de linfócitos no centro germinativo, sendo as demais áreas da lesão negativas 

(Figuras 23 e 24) 

Nas lesões malignas, houve marcação membranar de forte intensidade nos 

carcinomas papilares e carcinomas papilares variante folicular, estando o citoplasma fraca a 

moderadamente positivo em alguns casos. A ligação foi mais evidente na membrana, 

sugerindo a expressão de um glicoconjugado, que não está presente, ou está em pequena 

quantidade, em células foliculares normais ou no estroma, com capacidade de se ligar 

especificamente à frutalina. Os carcinomas foliculares foram positivos em 33,3% dos casos, 

apresentando marcação membranar forte e citoplasmática fraca a moderada. 
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Um fato marcante da positividade dos carcinomas papilares e foliculares foi a 

intensa marcação do endotélio presente nestas lesões. Nas outras lesões em estudo na qual o 

endotélio estava presente, tal fato não foi observado. Células ativadas do endotélio e linfócitos 

apresentam alteração na expressão de glicoconjugados, tanto por modificação na estrutura de 

N- e O-glicanas como por expressão de epítopos de cadeia curta como ST e STn (RAVN et 

al., 2000). Alguns destes glicoconjugados possuem manose em N-glicanas em sua estrutura o 

que explicaria a ligação da frutalina a estas células ativadas (TSUBOI et al., 2000). 

De maneira semelhante, a expressão de glicoconjugados na superfície celular está 

freqüentemente alterada em células neoplásicas (BROCKHAUSEN, 1999). A modificação 

pode ser tanto em extensão da cadeia, número de ramificações, tipo de monossacarídeos 

envolvidos como na quantidade total de açúcar na superfície celular (ITO, 1995; 

BROCKHAUSEN, 1999). No tecido normal de tireóide, há expressão de antígenos T (Galβ1-

3GalNAcα-Ser/Thr) e Tn (GalNAcα-Ser/Thr) em pequena proporção (FONSECA et al, 

1996). Em células neoplásicas malignas de tireóide, a expressão de glicoconjugados de cadeia 

curta como as mucinas MUC1, MUC5AC e MUC6 estão aumentadas (ALVES et al., 1999). 

A expressão de cadeias encurtas poderia aumentar a disponibilidade de ligação de estruturas 

de cadeia curta normalmente presentes na superfície celular como o antígeno Tn, 

possibilitando a ligação da frutalina as células tumorais. A ligação da FTL-B a Tn é mais 

provável, uma vez que T possui uma galactose beta ligada a um resíduo de α-galactose na 

posição 3 a qual e necessária para a ligação da lectina e galactose beta ligadas não constituem 

sitio de ligação. 

Portanto, é esperado que açucares específicos sejam capazes de inibir a ligação da 

FTL-B. Tal fato foi observado com todos os açúcares utilizados no presente estudo, exceto 

metil-β-D-galactopiranosidio o qual não inibiu a ligação a carcinomas papilares e α-lactose a 

qual não inibiu a ligação a carcinomas anaplásicos (Tabela 1). Nos carcinomas papilares, a 

falha na inibição da ligação por metil-β-D-galactopiranosidio demonstra a especificidade da 

ligação da FTL-B a resíduos alfa ligados de galactose. Metil-α-D-manopiranosidio não foi 

capaz de inibir devido ao fato da ligação desta multilectina ser mais forte com galactose que 

com manose e a interação de um oligossacarídeo com o sitio de ligação da lectina e mais 

intensa que com açucares individuais. O carboidrato α-lactose não foi capaz de inibir a 

ligação de carcinomas anaplásicos, todavia, a marcação foi difusa e estatisticamente sem 

significado. Como carcinomas anaplásicos são pouco diferenciados a ligação pode não ser 

devida ao sítio de ligação da FTL-B e sim a uma interação inespecífica. Os demais 
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carboidratos não foram capazes de inibir a ligação, pois não possuíam especificidade e 

afinidade pelo sítio ativo da FTL-B para inibir a ligação. A marcação citoplasmática em 

alguns casos pode ser devido a ligação a formas imaturas de carboidratos, exibindo cadeias 

curtas contendo galactose ou manose. 

Estatisticamente, a ligação da FTL-B a neoplasias malignas de tireóide foi 

comparada a dos marcadores tradicionais GAL3, CK19 e HBME-1 e ao novo marcador para 

carcinomas papilares da tireóide 373-E1 (Tabelas 2 a 6). A FTL-B marcou 86,4% dos 

carcinomas papilares (p = 0,0049) e 74,4% dos carcinomas papilares variante folicular (p = 

0,5883), sendo comparável a GAL3 (84,1%; p = 0,0001/ 38,3%;p = 0,0219) e CK19 (80,9%; 

p = 0,0001/ 34,2%;p = 0,0069); e superior a HBME-1 (63,6%; p = 0,0001/ 34,9%;p = 

0,2756). Porém, foi inferior ao 373-E1 o qual marcou 93,0% dos carcinomas papilares (p = 

0,0040) e 87,2% dos carcinomas papilares variante folicular (p = 0,1221). A FTL-B 

apresentou marcação membranar forte e citoplasmática moderada de 66,7% das metástases 

linfonodais de carcinomas papilares (p = 0,7964), não sendo estatisticamente significativo. 

Tal proporção foi igualmente observado nos demais marcadores porem apresentando 

marcação citoplasmática forte (Tabelas 3 a 6). No carcinoma folicular, FTL-B marcou 33,3% 

(p = 0,0347), sendo equivalente a da CK19 (33,3%; p = 0,3502) e a HBME-1(33,3%/ p = 

0,6811). O anticorpo 373-E1marcou todos os carcinomas foliculares em estudo (100,0%; p = 

0,1952), com marcação membranar e citoplasmática de moderada intensidade. Não houve 

marcação com GAL3 dos carcinomas foliculares (Tabela 5) o que encontra-se em desacordo 

com a literatura, na qual a positividade da GAL3 em alguns estudos chega a 100,0% dos casos 

de carcinoma foliculares invasivos e 92,5% dos carcinomas foliculares minimamente 

invasivos (BARTOLAZZI et al., 2001). Tal fato pode ser devido ao pequeno numero de casos 

de carcinomas foliculares em estudo quando comparado ao estudo citado. No carcinoma 

anaplásico houve marcação pela FTL-B membranar forte em 50,0% dos casos (p = 0,3377), 

porém irregular. A CK19 marcou intensamente o citoplasma de 25,0% dos carcinomas 

anaplásicos em estudo (p = 0,2734) porem de maneira irregular e focal. 373-E1, GAL3 e 

HBME-1 não apresentaram marcação (Tabelas 3, 5 e 6, respectivamente). Nos carcinomas de 

células de Hürthle não houve marcação por nenhum dos marcadores em estudo (Tabelas 2 a 

6). 

Nas lesões benignas não houve marcação efetiva com FTL-B das áreas de 

neoplasia sendo focalmente positiva na tireoidite de Hashimoto e adenoma folicular (Tabela 

2). CK19 marcou focalmente tireoidite de Hashimoto, correspondendo a células de natureza 
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epitelial. Nos demais marcadores em estudo todas as lesões benignas foram negativas 

(Tabelas 3, 5 e 6). 

Portanto, do exposto acima, pode-se inferir que a FTL-B pode ser utilizada como 

um marcador para neoplasias malignas de tireóide, de forma equivalente aos marcadores 

tradicionais atualmente em uso. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

A FTLB marca de forma efetiva neoplasias malignas da tireóide, principalmente 

carcinomas papilares (86,4%; p = 0,0049), sendo negativa ou focal e fracamente positiva em 

lesões benignas e negativa em tecido tireoidiano normal. 

A marcação é membranar, de forte intensidade, e citoplasmática variando de fraca 

a moderada. 

A porcentagem e significância estatística da marcação é equivalente a marcadores 

tradicionais atualmente em uso sendo equivalente, em porcentagem de casos positivos em 

carcinomas papilares, a galectina-3 (84,1%; p = 0,0001) e a citoqueratina-19 (80,9%; p = 

0,0001), superior a HBME-1 (63,6%; p = 0,0001) porém inferior a 373-E1 (93,0%; p = 

0,0040). 

O uso combinado de dois ou mais marcadores em um painel imuno-histoquímico 

torna a caracterização de neoplasias malignas de tireóide mais acurada. 
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