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1. RESUMO 

O objetivo do presente estudo é avaliar o efeito dos ácidos graxos ômega-3 

no microambiente tumoral do melanoma murino induzido pela injeção de células 

B16F10. Os camundongos C57BL/6 foram divididos em 4 grupos: grupos HL e 

HSW que receberam dieta rica em lipídeos (40%) e grupos NL e NSW que 

receberam dieta com quantidades normais de lipídeos (4%). Os animais NSW e 

HSW receberam dietas e suplementação com óleo de peixe rico em ômega-3 (2:1 

de EPA:DHA) 3 vezes por semana por todo o período do experimento. Após oito 

semanas, foi realizada a injeção de células de melanoma B16F10 (105 células 

viáveis). Nos posteriores 21 dias o crescimento tumoral foi observado e seu volume 

avaliado. A eutanásia dos animais foi realizada e o sítio de crescimento tumoral foi 

removido. Após a digestão do tecido foi realizada a determinação dos marcadores 

para linfócitos T ativados, linfócitos Treg e de Macrófagos (M1 e M2) por citometria 

de fluxo. Os animais dos grupos HL e HSW apresentaram maior ganho de peso e 

maior consumo calórico após 8 semanas de tratamento em relação a NL e NSW. 

Nos animais submetidos somente à dieta hiperlipídica ocorreu um maior aumento 

do volume tumoral após 19 dias da injeção do tumor em relação aos animais dos 

outros grupos. Quando avaliamos o infiltrado de células no tecido tumoral, não 

observamos diferenças na porcentagem de linfócitos T reguladores. No entanto, 

ocorreu um aumento do infiltrado de macrófagos no tecido tumoral dos animais do 

grupo HL em relação a NL. Já na presença da suplementação com ácidos graxos 

ômega-3, observamos uma menor porcentagem de macrófagos (comparação de 

HL versus HSW). Em relação aos tipos de macrófagos infiltrados, observamos 

porcentagens maiores de células M2 nos animais suplementados (NSW e HSW). 

Estes dados mostram que a diminuição do crescimento tumoral promovida pela 

suplementação com óleo de peixe rico em ômega-3 em camundongos obesos está 

associada a um menor infiltrado de macrófagos e maior porcentagem de células 

M2, que apresentam características anti-inflamatórias. 

2. INTRODUÇÃO 

A maior parte dos dados disponíveis na literatura mostra que existe uma 

estreita relação entre a resposta inflamatória e a progressão do crescimento 

tumoral. Sabe-se que a obesidade também é responsável pela promoção do 



aumento da resposta inflamatória, parecendo favorecer esse crescimento. Por 

outro lado, os ácidos graxos ômega-3 promovem diminuição do crescimento 

tumoral em alguns modelos experimentais. Os conhecimentos atuais sobre a 

resposta imune e inflamatória presentes no microambiente tumoral de melanoma e 

o papel dos ácidos graxos poli-insaturados ômega-3, mostram resultados que não 

detalham com exatidão o papel destes compostos no tumor. Nosso trabalho é o 

primeiro estudo a mostrar possíveis alterações promovidas por estes ácidos graxos 

no microambiente tumoral em um modelo de melanoma em camundongos obesos. 

3. OBJETIVOS 

Avaliar os efeitos dos ácidos graxos ômega-3 no microambiente tumoral do 

melanoma murino em camundongos obesos. 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente, os camundongos C57BL/6 (fêmeas) foram divididos em 4 

grupos. Os grupos HL e HSW receberam dieta rica em lipídeos (40%) e os grupos 

NL e NSW receberam dieta com quantidades normais de lipídeos (4%). Também 

foi realizada a suplementação com óleo de peixe rico em ômega-3, 3 vezes por 

semana, sendo a dose estabelecida em 200 mg por Kg de peso (NSW e HSW). 

Após oito semanas, foi realizada a injeção com células de melanoma B16F10 (105 

células). Nos animais NL e HL foi realizada a injeção de mesmo volume de solução 

salina fosfato estéril (PBS). O crescimento tumoral foi observado e seu volume 

avaliado através de um paquímetro. Também foi analisado o peso dos animais 

(semanalmente) e a ingestão alimentar. A eutanásia foi realizada após 21 dias e o 

sítio de crescimento tumoral foi removido. Após a digestão deste tecido com 

colagenase, foi realizada a determinação dos marcadores para linfócitos T 

ativados, linfócitos Treg e de macrófagos (M1 ou M2) por citometria de fluxo. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os animais dos grupos HL e HSW apresentaram maior ganho de peso e 

maior consumo calórico em relação a NL e NSW. Nos animais HL ocorreu um 

maior aumento do volume tumoral após 19 dias da injeção do tumor em relação 

aos outros grupos. No grupo HSW, observamos crescimento tumoral semelhante 

ao dos animais mantidos nas dietas normolipídicas (Figura 1).  



 

 

 

Quando avaliamos o infiltrado de células no tecido tumoral, não observamos 

diferenças na porcentagem de linfócitos. No entanto, ocorreu um aumento do 

infiltrado de macrófagos nos animais do grupo HL em relação a NL (Figura 2). Já 

na presença da suplementação, observamos uma menor porcentagem de 

macrófagos (HL vs HSW). A porcentagem de células M1 não foi diferente entre os 

grupos. No entanto, observamos porcentagens maiores de células M2 nos animais 

suplementados (NSW e HSW).  

 

 

Estes dados mostram que a diminuição do crescimento tumoral promovida 

pela suplementação com óleo de peixe rico em ômega-3 em camundongos obesos 

está associada a um menor infiltrado de macrófagos e maior porcentagem de 

células M2, que apresentam características anti-inflamatórias. 

6. FONTES CONSULTADAS 

BACHI AL, KIM FJ, NONOGAKI S, CARNEIRO CR, LOPES JD, JASIULIONIS MG, 

CORREA M. Leukotriene B4 creates a favorable microenvironment for murine 

melanoma growth. Mol Cancer Res. V.7, n.9, p.1417-24, 2009.                     

SERHAN, C. N. Novel omega - 3-derived local mediators in anti-inflammation and 

resolution. PharmacolTher, v.105, n.1, p.7-21, 2005.                                       

MANTOVANI, A., A. SICA, et al. Tumor-associated macrophages and the related 

myeloid-derived suppressor cells as a paradigm of the diversity of macrophage 

activation. Hum Immunol, v.70, n.5, p.325-30, 2009. 

Figura 1. Avaliação do crescimento tumoral 

(mm3) nos camundongos submetidos às 

dietas hiperlipídicas e normolipídicas com e 

sem suplementação com óleo de peixe. Os 

valores estão expressos como média ± EPM. * 

P<0,05 NL vs HL; # P<0,05 HSW vs HL; $ 

P<0,05 NSW vs HL. 

Figura 2. Avaliação da porcentagem de macrófagos totais e M2 (F4/80+, CD206+) infiltrados no 

microambiente tumoral dos camundongos submetidos à injeção tumorigênica e dietas 

normolipídica ou hiperlipídica com e sem suplementação com óleo de peixe. * P<0,05 vs NL 

PBS; $ P<0,05 vs HL PBS. 
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