
 

 

 

 

 

 

 

MICHELLE PETRONILO SARMENTO 

 

Peptídeo AG73, derivado da laminina, inibindo a proteína podoplanina em 

linhagem de câncer oral. 

 

 

 

 

Dissertação corrigida apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Biologia Celular e 

Tecidual do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo, para obtenção do 

Título de Mestre em Ciências. 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 
2018  



 

 

 

 

 

MICHELLE PETRONILO SARMENTO 

 

 

Peptídeo AG73, derivado da laminina, inibindo a proteína podoplanina em 

linhagem de câncer oral.  

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de                      

Pós-Graduação em Biologia Celular e Tecidual 

do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo, para obtenção do 

Título de Mestre em Ciências. 

Área de Concentração: Biologia Celular e 

Tecidual 

Orientador: Prof.Dr Ruy Gastaldoni Jaeger 

Versão Corrigida 

 

 

 

São Paulo 
2018 



AGRADECIMENTOS ESPECIAIS 

 

Ao Prof. Ruy Gastaldoni Jaeger, pela orientação, apoio e disponibilidade durante a 

realização deste projeto. Suas ideias me incentivaram a busca de melhores 

resultados. Obrigada por todos os seus ensinamentos, que foram fundamentais para 

minha formação acadêmica. 

À Profa. Dra. Vanessa Morais Freitas. Obrigada pelas várias formas de auxílio 

prestadas. 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, pelas conquistas, suporte e sempre estar ao meu lado. 

Aos Meus Pais, Nazareth e Odilon, pelo amor incondicional e torcida. Mãe, seus 

sábios conselhos e palavras de afeto sempre chegam na hora certa. Pai você é meu 

maior exemplo de dedicação e perseverança. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo 

suporte financeiro. 

Aos meus companheiros de Laboratório. Edilberto, obrigada pelo apoio técnico. 

Basilio, Raquel, Maria Raquel e Olga. Cada um de vocês, à sua maneira, fez os 

meus dias aqui serem melhores e contribuíram, de alguma forma, para o meu 

crescimento. 

Aos meus amigos de longa data, que de alguma maneira fizeram parte dessa 

história. Caroline, Tayla, Fernanda, Allan, Joyce, Nathália, Alessandra e Priscila. 

Obrigada pela torcida e, acima de tudo, pela amizade de todos vocês. 

À Profa. Dra. Dania Emi Hamassaki pelo carinho e amizade. Sua dedicação para 

com o próximo é uma inspiração para todos aqueles que estão a sua volta. Obrigada 

por todos os ensinamentos. 

À Profa. Dra. Dania Emi Hamassaki e sua equipe Sayame, Gabriela, Paula e Rafael. 

Obrigada pelas divertidas conversas. 

A minha grande amiga Luciana Machado Dzick, ter grandes amigos é o que nos faz 

sempre prosseguir. Obrigada pela cumplicidade, ensinamentos e diversões. 

A Suely e Maira, pelo carinho e risadas. Obrigada por alegrarem meus dias e 

sempre estarem dispostas a me ajudar. 

A katherin e Ildefonso pela amizade e conselhos



RESUMO 

SARMENTO, M.P. Peptídeo AG73, derivado da laminina, inibindo a proteína 

podoplanina em linhagem de câncer oral. 2018. 132p. Dissertação (Mestrado em 

Biologia Celular e Tecidual) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2018. 

A disseminação metastática de células tumorais malignas envolve múltiplas etapas e 

é uma das principais causas de mortalidade. O microambiente tumoral apresenta um 

importante papel no processo de tumorigênese. A laminina é um componente do 

microambiente que pode ser clivado em peptídeos bioativos, como o peptídeo AG73 

(domínio globular da cadeia α1) que aumenta a formação/atividade de invadopódios. 

Invadopódios são protrusões de membrana ricas em actina com atividade 

proteolítica da matriz pericelular. Além da actina, os invadopódios exibem outras 

proteínas importantes, como a cortactina e o MT1-MMP. Recentemente, descobriu-

se que a podoplanina pode desempenhar um papel importante na atividade dos 

invadopódios. A podoplanina é uma glicoproteína transmembrana do tipo I, 

intimamente associada à progressão maligna do câncer. A podoplanina e o peptídeo 

AG73 influenciam a biologia do câncer. Tal particularidade levou-nos a investigar o 

papel do peptídeo AG73 na regulação da da podoplanina e invadopódios em 

linhagem celular derivada de carcinoma de células escamosas oral (Cal 27). As 

células foram cultivadas em DMEM com SFB e tratadas com o peptídeo AG73. As 

células tratadas por peptídeo de sequência embaralhada serviram como controles. 

Imunofluorescência foi realizada para analisar os níveis de proteína de podoplanina, 

cortactina e MT1-MMP. Os resultados mostraram que o peptídeo AG73 diminuiu os 

níveis de podoplanina nas células Cal27 em comparação aos controles. Nenhuma 

alteração foi observada em relação à cortactina e MT1-MMP. Estes resultados foram 

confirmados por imunofluorescência. As células tratadas com AG73 diminuíram a 

distribuição da podoplanina em todo o citoplasma em comparação com os controles. 

Nossos resultados sugerem que o peptídeo derivado da laminina AG73 inibe a 

podoplanina, uma molécula reguladora do câncer, em células malignas humanas. 

Palavras-chave: Carcinoma de células escamosas, matriz extracelular, laminina, 

podoplanina, invadopódios. 



ABSTRACT 

SARMENTO, M.P. The laminin-derived peptide inhibits podoplanin in oral 

cancer lines. 2018. 132p. Dissertation (Master Thesis in Cell and Tissue Biology) – 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

The metastatic spread of malignant tumor cells involves multiple steps, and is one of 

the major causes of mortality.  The tumor microenvironment has an important role in 

tumorigenesis process. Laminin is a component of the microenvironment that can be 

cleaved into bioactive peptides, such as peptide AG73 (globular domain of α1 chain) 

that increase invadopodia formation/activity.  Invadopodia are actin-rich membrane 

protrusions with proteolytic activity of peri-cellular matrix.  In addition to actin 

invadopodia exhibit other key proteins such as cortactin and MT1-MMP. Recently it 

has been discovered that podoplanin may play an important role in the invadopodia 

activity. Podoplanin is a type I transmembrane glycoprotein, closely associated with 

the malignant progression of cancer. Podoplanin and the peptide AG73 influence 

cancer biology.  This prompted us to investigate the role of peptide AG73 in the 

regulation of podoplanin and invadopodia formation in a cell line derived from oral 

squamous cell carcinoma (Cal 27).  Cells were cultured in DMEM with FBS and 

treated with peptide AG73. Cells treated by scrambled peptide served as controls.  

Immunoblot was carried out to analyze protein levels of podoplanin, cortactin and 

MT1-MMP.  Results showed that the peptide AG73 decreased podoplanin levels in 

Cal27 cells compared to controls.  No alterations were observed with regard to 

cortactin and MT1-MMP.  These results were confirmed by immunofluorescence.  

Cells treated by AG73 decreased podoplanin distribution throughout the cytoplasm 

compared to controls.  Our results suggest that the laminin-derived peptide AG73 

inhibits podoplanin, a cancer regulator molecule, in human malignant cells. 

Keywords: Squamous cell carcinoma, extracellular matrix, laminin, podoplanin, 

invadopodia.
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1. INTRODUÇÂO    

 

Dados na Organização Mundial de Saúde indicam que 8,8 milhões de 

pessoas morrem de câncer a cada ano e as estatísticas preveem que em 2030 

ocorrerão 27 milhões de novos casos. (WHO, 2017). Dentre os subtipos tumorais, o 

carcinoma epidermóide oral representa 95% de todas as formas de câncer de 

cabeça e pescoço, e na última década sua incidência aumentou em 50% (RIVIERA, 

2014), apresentando alta taxa recidiva sendo o gênero masculino o mais acometido 

por essa neoplasia (WANG, 2013). No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) 

estimou que no ano de 2016, 596 mil novos casos câncer, sendo 11,140 de 

cavidade oral que ocupa a quinta colocação na população masculina (INCA, 2016). 

A tumorigênese é um processo de vários passos, cuja progressão depende do 

acumulo sequencial de mutações nas células (ASHKENAZI, 2008), conferindo à 

estas um maior potencial proliferativo, evasão à apoptose, angiogênese sustentada 

e capacidade de invadir e formar metástases. Além das alterações adquiridas pelas 

células neoplásicas, o microambiente onde elas se encontram também 

desempenha importante papel no processo de tumorigênese (HANAHAN; 

WEINBERG 2011). 

Entre os elementos do microambiente tumoral destacamos a matriz 

extracelular (MEC). Essa matriz é uma complexa rede tridimensional de 

macromoléculas formada por colágenos, proteoglicanos e glicoproteínas, 

influenciando diversos aspectos da tumorigênese e progressão tumoral (WERB, 

2012; AUMAILLEY 2013). Nos epitélios, as células formam uma camada fina e 

flexível de matriz altamente especializada, a lâmina basal, estrutura laminar 

constituída principalmente por lamininas, colágeno tipo IV, nidogênio e perlecan 

(YURCHENCO, 2011). A laminina é um dos principais componentes da lamina 

basal. Trata-se de uma gliproteína heterodímera de formato cruciforme, composta 

por 3 cadeias polipeptídicas intituladas α, β e γ (KIKKAWA et al., 2013). Existem 

pelo menos 16 isoformas da laminina, com massa molecular variando entre 400 a 

900 kDa (AUMAILLEY, 2013). 

Durante o processo de invasão tumoral, 2 etapas são observadas: Na matriz 

extracelular ocorre o remodelamento tecidual pela degradação proteolítica 

(JOHNSEN et al., 1998), seguido pela migração celular (HEGERFELDT et al., 

2002). A proteólise da matriz, por sua vez, abre caminho para a invasão tumoral, 
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ativa moléculas latentes e gera novas moléculas bioativas (SCHENK e 

QUARANTA, 2003). 

A laminina, assim como outras moléculas da matriz, é clivada por proteases 

como as MMPs. Tal processo pode gerar fragmentos e peptídeos com diferentes 

efeitos biológicos (SCHENK e QUARANTA 2003; FREITAS et al., 2004).  Sabemos 

que esses peptídeos bioativos são responsáveis por importantes etapas da biologia 

tumoral, como migração, invasão, secreção de proteases, e formação de 

invadopódios (FREITAS and JAEGER, 2002; NASCIMENTO et al., 2011). 

Nosso laboratório vem estudando a regulação da formação e atividade de 

invadopódios por peptídeos derivados da laminina (NASCIMENTO et al., 2010; 

NASCIMENTO et al. 2011). Invadopódios são protrusões de membrana ricas em 

actina e proteinas ligantes de actina, como a cortactina (LINDER et al., 2007).  

Adicionalmente, invadopódios possuem a capacidade de realizar digestão da matriz 

peri-celular, em especial através da protease MT1-MMP (TAKKUNEN et al., 2010, 

COURTNEIDGE, 2012). 

A podoplanina está presente em invadopódios, podendo ser considerada um 

biomarcador do câncer, em especial do carcinoma epidermóide (DANG et al. 2014; 

MARTIN-VILLAR et al., 2014; LI et al., 2015; OCHOA-ALVAREZ et al. 2015).  

Adicionalmente, nosso Laboratório possui fortes evidências que peptídeos da 

laminina, como C16 e AG73, induzem formação e atividade de invadopódios.  

Dessa forma, nos interessamos em estudar se o peptídeo AG73, derivado da 

laminina, regularia podoplanina em invadopódios de linhagem celular derivada de 

carcinoma epidermóide oral. 
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2. REVISÂO DA LITERATURA            

Na revisão de literatura, abordaremos os seguintes temas relacionados a esta 

tese: 1) Carcinoma epidermóide; 2) Peptídeos bioativos derivados da laminina, 

com enfoque ao peptídeo AG73; 4) Podoplanina e 5) Invadopódios, estruturas 

relacionadas à invasão da célula. 

 

2.1 Carcinoma Epidermóide 

 

Dados na OMS indicam que 8,8 milhões de pessoas morrem de câncer a cada 

ano, e para 2030 são previstos 27 milhões de novos casos (WHO, 2017). Segundo 

a Organização Mundial de Saúde (OMS), o câncer é um problema de saúde 

pública, espera-se 17 milhões de mortes por câncer e 75 milhões de pessoas vivas 

com câncer, em 2030, principalmente em países em desenvolvimento. De acordo 

com a International Agency for Research on Cancer (IARC), em 2020 a incidência 

mundial de câncer, excluindo o de pele não melanoma, será de aproximadamente 

17 milhões (Figura 1), e no Brasil será de aproximadamente 550 mil casos novos 

(Figura 2).  

O câncer se origina a partir do acúmulo de alterações genéticas e epigenéticas, 

junto à expansão clonal de populações celulares selecionadas, sendo o 

descontrole na proliferação celular uma de suas características mais marcantes 

(MOLINOLO et al., 2009). 

 

Figura 1. Estimativa do número de novos casos de câncer, excluindo o de pele não melanoma para o 

mundo, em 2020 (Fonte: IARC, 2012). 
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Figura 2. Estimativa do número de novos casos de câncer no Brasil, excluindo o de pele não 

melanoma, em 2020 (Fonte: IARC, 2012). 

 

O título “cânceres de cabeça e pescoço” é um termo coletivo definido por bases 

anátomotopográficas, correspondendo a lesões malignas do trato aéreo digestivo 

superior originadas na cavidade oral (língua, assoalho de boca, gengiva, mucosa 

bucal, área retromolar e palato duro), orofaringe (amigdalas, base da língua, palato 

mole, úvula), hipofaringe, laringe, até o esôfago superior (DOBROSSY, 2005; 

HADDAD; SHIN, 2008; INCA, 2011; MARRON et al., 2009). Sua incidência tem 

aumentado nas últimas três décadas, principalmente na Europa, centro-sul da Ásia 

e Austrália (MANNARINI et al., 2009).  Em geral, o tabaco e o álcool apresentam-

se como principais fatores de risco, contudo diversas pesquisas tem observado 

que álcool não detém um efeito independente, mas junto ao tabaco possui um 

efeito multiplicativo (SARTOR et al., 2007; RADOI et al., 2015; LEE; HASHIBE, 

2014). Segundo a IARC a incidência mundial de cânceres de cabeça e pescoço 

será de aproximadamente 830 mil em 2020 (Figura 3), e no Brasil será de 

aproximadamente 30 mil (Figura 4). De todas as lesões malignas que acometem 

estas localizações o carcinoma epidermóide é a mais comum (HADDAD; SHIN, 

2008; SCULLY; BAGAN, 2009). 
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Figura 3. Estimativa do número de novos casos de câncer em cavidade oral, faringe e laringe para o 

mundo, em 2020 (Fonte: IARC, 2012). 

 

 

  

Figura 4. Estimativa do número de novos casos de câncer em cavidade oral, faringe e laringe para o 

Brasil, em 2020 (Fonte: IARC). 

 

O carcinoma epidermóide oral, também denominado de carcinoma de células 

escamosas, representa 95% de todas as formas de câncer de cabeça e pescoço, e 

na última década sua incidência aumentou em 50% (RIVIERA, 2014), 

apresentando alta taxa recidiva, sendo o gênero masculino o mais acometido por 

essa neoplasia (WANG, 2013). Trata-se do modelo histológico mais corriqueiro, 

retratando 90% de todos os casos de câncer de boca (DA SILVA et al., 2011).  

Em 2009, o câncer bucal foi considerado o oitavo câncer mais incidente no 

mundo (PETERSON, 2009). Em geral, apresenta elevada mortalidade e sobrevida 

de 5 anos (LAMBERT et al., 2011). As taxas de incidência e mortalidade variam no 

interior de um mesmo país, e de um país para o outro. Estas distinções 
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processam-se, principalmente, pelas diferenças de hábitos, características 

socioeconômicas, expectativa de vida, fatores ambientais, raça, educação 

preventiva e qualidade da assistência médica nas diversas regiões. Os países 

subdesenvolvidos são os mais afetados por este modelo de neoplasia, 

provavelmente devido a fatores ambientais e socioeconômicos (KOIFMAN; 

KOIFMAN 2003).  

Aproximadamente 95% dos casos de carcinoma epidermóide oral acometem 

homens, sendo a idade média do diagnóstico da doença entorno de 60 anos 

(NEVILLE; DAY, 2002). No entanto, nos últimos anos, surgiram algumas mudanças 

demográficas em relação à incidência deste tumor, representadas pelo aumento do 

número de casos entre indivíduos com menos de 45 anos e sem histórico de 

consumo de álcool ou tabaco. Apesar de sua incidência vir aumentando, ainda é 

considerado um tipo de neoplasia pouco recorrente em jovens, isto é, pacientes 

abaixo dos 45 anos de idade. (MAJCHRZAK et al., 2014). 

No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimou que no ano de 2016, 

596 mil novos casos câncer, sendo 11,140 de cavidade oral que ocupa a quinta 

colocação na população masculina (INCA, 2016). Ainda nesta região, diferentes 

estudos atribuíram à área urbana um maior índice de indivíduos acometidos por 

este representante carcinogênico. Tal conclusão teve como base o difícil acesso 

que as pessoas procedentes da área rural possuem ao tabaco e a bebida, 

principais fatores etiológicos que serão discutidos mais a frente. Mesmo se 

apoiando em distintas pesquisas, esta descrição apresenta suas variações, 

ostentando-se em alguns casos, de modo adverso (MILLER; HENRY and 

RAYENS, 2003). Estudos realizados em Belo Horizonte mostraram que 80,5% dos 

pacientes procediam de áreas urbanas (ABDO, 2001). Entretanto, resultados 

opostos foram verificados em São Luís, Maranhão, onde 56,6% dos portadores 

originavam-se do interior. Essa mesma pesquisa revelou que, entre os acometidos, 

31% eram lavradores (SILVA, 2002). De um modo geral, neste contexto, a 

ocupação mais comumente encontrada é a de trabalhador rural (GERVÁSIO et al., 

2001), apesar de nenhuma profissão poder ser diretamente relacionada ao risco de 

desenvolver carcinoma bucal (CARVALHO; IKEDA E MAGRIN, 2004). A Índia 

detém a maior taxa de incidência de câncer bucal do mundo. 
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O índice de sobrevida dos pacientes com este tipo de neoplasia permanece 

baixo, estes encontram-se em, aproximadamente, 5 anos, como já mencionado. 

Tais índices, geralmente são consequência do fato de grande parte dos pacientes 

já se apresentar para tratamento com lesões em estágio avançado (MOLINOLO et 

al., 2009).  

Os fatores de risco encontram-se associados ao aumento da probabilidade de 

se desenvolver uma doença, e podem ser ambientais ou hereditários. De modo 

geral, nos diferentes modelos neoplásicos, os fatores ambientais são os mais 

influentes, apresentam-se relacionados a 80% - 90% de todos os casos de câncer, 

alguns dos elementos que o compõem são o cigarro, utilização de bebidas 

alcoólicas, irradiação e infecção por alguns vírus. O mesmo não ocorre nos fatores 

hereditários, raramente uma neoplasia se desenvolve exclusivamente pelo fator 

genético, na maioria das vezes esta situa-se associada a fatores externos. O 

envelhecimento aumenta a suscetibilidade celular em desenvolver neoplasias 

(INCA, 2011; LEWIS et al., 2015; LEE; HASHIBE, 2014). 

O mesmo ocorre nas neoplasias orais, que também recebem influência de 

diferentes fatores ambientais. Estas podem estar relacionadas a hábitos pessoais, 

profissionais e nutricionais (ALVARENGA et al., 2008). Na verdade, o carcinoma 

oral apresenta etiologia bastante variada, onde fatores de risco como hábitos 

nocivos de tabagismo e etilismo (JORDAN; DALEY, 1997; VOKES e al., 1993; 

MASSANO et al., 2006) e, mais recentemente descrito, o envolvimento do HPV 

(papilomavírus humano), principalmente pelos subtipos 16 e 18, parecem estar 

envolvidos (COLOMBO; RAHAL, 2009; CHEN et al., 2008; GALBIATTI et al., 

2013).  

Os principais fatores etiológicos relacionados ao carcinoma epidermóide oral 

incluem o fumo, consumo de bebidas alcoólicas e uso de produtos derivados do 

tabaco (HASHIBE et al., 2009; JEMAL et al., 2011). Os agentes mutagênicos e 

carcinogênicos do cigarro são a nicotina, o alcatrão, a amônia, o monóxido de 

carbono, o dióxido de carbono, o formaldeído, a acroleína, a acetona, os 

benzopirenos, a hidroxiquinona, o óxido de azoto e o cádmio. Pacientes fumantes 

apresentam um risco de cinco a nove vezes maior de desenvolver a doença em 

comparação aos não-fumantes e que esse risco pode ser até dezessete vezes 

maior para fumantes que consomem 80 ou mais cigarros por dia (LEWIN et al., 
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1998). A maioria dos indivíduos com carcinoma oral são fumantes, sendo que 

cachimbos e charutos acarretam maiores riscos de causar neoplasias do que o 

cigarro comum. O risco de desenvolver carcinoma bucal apresenta-se de modo 

crescente diante do de cigarro industrializado, cigarro de palha e cachimbo (REIS, 

1997). Entretanto, a redução deste risco é percebida dez anos após a interrupção 

do hábito de fumar (FRANCO et al., 1989; MACPHERSON et al., 2003) e varia 

dependendo do tipo de cigarro em questão, é de 20 anos para ex-fumantes de 

cigarro de rolo, por exemplo (SCHLECHT, 1999). 

O risco do hábito de fumar é majoritariamente representado pela exposição 

direta das células epiteliais do trato aerodigestivo superior às substâncias 

carcinogênicas liberadas pela fumaça do cigarro em relação dose-efeito (MOORE 

et al., 2001). Entretanto, outras formas de consumo de tabaco, como a mastigação 

ou aspiração, comuns em algumas regiões do mundo, como nos EUA e 

Escandinávia, também encontram-se vinculadas ao surgimento de tumores, porém 

com riscos menores comparados ao fumo (NEVILLE et al., 2002). O hábito de 

mascar “Paan” (mistura de folha seca de bétele, fruto da palmeira areca e sumo de 

limão-galego, com ou sem tabaco e outros condimentos), comum na Índia e 

sudeste asiático, e betel também atua como um importante fator de risco (BARNES 

et al., 2005; CHEN et al., 2006; MARRON et al., 2009). A maior parte dos tumores 

orais em pacientes que consomem tabaco mascado surge no local em que essa 

substância é colocada na boca. No Brasil, o carcinoma oral encontra-se mais 

associado ao tabaco sob a forma de fumo, enquanto na Índia existe uma forte 

associação com o fumo mascado (HAMADA et al., 1991) 

O consumo crônico de bebidas alcoólicas também é relatado como importante 

fator etiológico para o desenvolvimento do carcinoma epidermóide oral. 

(MASHBERG et al.,1981). As bebidas destiladas, mais especificamente a cachaça, 

apresentam uma participação diferenciada na carcinogênese bucal (REIS, 1997). 

O metabolismo do álcool no organismo gera como metabólito o acetaldeído, 

composto capaz de estimular produção de radicais livres e gerar danos ao DNA 

(BOUCHARDY et al., 2000). Alguns pesquisadores sugerem que o álcool por si só 

não pode ser associado a fase inicial desta patologia, não sendo capaz de gerar 

transformações malignas em células epiteliais. Entretanto, embora não seja 

considerado capaz de causar a doença como um fator independente, sua ação é 
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sinérgica com o tabaco, cujos efeitos carcinogênicos são potencializados em até 

100 vezes (HASHIBE et al., 2000), visto que  o álcool atuaria alterando a estrutura 

da mucosa oral, aumentando sua permeabilidade aos carcinógenos. Alguns 

estudos sugerem que os efeitos nocivos da interação entre álcool e tabaco podem 

estar vinculados, em parte, a maior quantidade de acetaldeído na saliva 

(SALASPURO and SALASPURO, 2004). Além disso, o álcool promove 

desidratação e aumento da permeabilidade da mucosa, deixando as células mais 

vulneráveis aos agentes carcinogênicos do tabaco (PELUCCHI et al., 2008; 

CURADO e HASHIBE, 2009). O etilismo isolado ou agregado ao tabagismo 

encontra-se demasiadamente associado ao aumento desta doença em faixas 

etárias mais precoces, tanto nas mulheres quanto nos homens (AMAR, 2002). 

Curiosamente, 15 a 20% dos pacientes desenvolvem essa doença sem terem 

sido expostos a estes agentes (GILLISON; SHAH, 2001) o que sugere fortemente 

a possibilidade da existência de outros fatores de risco, como por exemplo, 

agentes infecciosos (SCULLY, 2002). Evidências sugerem que o papiloma vírus 

humano (HPV) pode estar associado com alguns tumores orais e orofaríngeos 

(GILLISON e SHAH, 2001; MORK et al., 2001). Os vírus HPV-16 e HPV-18, de 

conhecido potencial oncogênico, foram detectados em, aproximadamente, 22% 

dos carcinomas orais que não se encontram relacionados consumo de tabaco e 

bebidas alcoólicas (BARNES et al., 2005). Curiosamente, no Brasil, entre os 

indivíduos que relatavam nunca ter fumado, a proporção homem:mulher se inverte, 

com as mulheres representando a maioria do grupo (CLARKE, 2002). A relação 

entre o fator de risco do HPV e a cavidade oral, foi primeiramente descrito por  

Syrjänen et al. (1983), que associou este tipo de neoplasia a pacientes mais jovens 

(idade inferior a 50 anos). Esta associação foi reconhecida pela IARC, em 2007. 

Os tumores com a presença do HPV geralmente tem bom prognóstico e sua 

transmissão mostra relação com o comportamento sexual oral (KUMAR et al., 

2015; DALIANIS, 2014; ALVARENGA et al., 2008). 

Outros fatores como condição sócio-econômica, imunodeficiência, hábitos 

nutricionais com baixo consumo de frutas e vegetais – dieta pobre em fibras e 

vitaminas –, idade, sexo e susceptibilidade genética são sugeridos, apesar de 

pouco compreendidos, como potencializadores desta doença. (NEVILLE et al., 

2004). A exposição crônica a raios solares está associada ao surgimento de 
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carcinomas labiais, que se desenvolve a partir de uma lesão denominada queilite 

actínica (NEVILLE; DAY, 2002; NEVILLE et al., 2004). A presença crônica de 

doença periodontal, má higiene oral, estimulação galvânica, ausência dos dentes, 

próteses mal-adaptadas ou traumas em mucosa são sugeridos como co-fatores 

(BSOUL; HUBER; TEREZHALMY, 2005). 

O gênero mais afetado por essa doença é o masculino, na proporção de 2:1, 

contudo esta proporção já foi de 6:1, o que mostra uma tendência crescente do 

gênero feminino. Tal tendência encontra-se relacionada a mudança no 

comportamento feminino, especificamente a maior exposição a associação álcool-

tabaco, atualmente, esses hábitos apresentam-se distribuídos quase igualmente 

entre os gêneros e podem ser confirmados pela estimativa descrita no início do 

parágrafo (NEVILLE; DAY, 2002; NEVILLE et al., 2004). 

A ocorrência do carcinoma epidermóide é classicamente observada em 

indivíduos mais idosos, mas um número alarmante de casos identificados em 

indivíduos mais jovens vem sido reportado. Em jovens, a real influência de fatores 

carcinogênicos é bastante discutida, especialmente com relação ao fumo e ao 

álcool. Alguns autores retratam que essas substâncias encontram-se relacionadas 

com a etiologia desta doença em jovens (LLEWELLYN et al., 2001.) Entretanto, há 

pesquisas que relatam que muitos desses pacientes nunca fumaram ou ingeriram 

bebida alcoólica. (BURZYNSKI et al.,1992). Atualmente, o aumento da incidência 

de carcinoma epidermoide oral em jovens esta relacionado a sexo oral. Pacientes 

do gênero feminino tendem a apresentar a doença em idades mais avançadas 

(NEVILLE; DAY, 2002). 

Diante dos tópicos anteriores pode se concluir que, neste tipo de carcinoma os 

fatores de risco, gênero e idade vem sofrendo uma significativa mudança. O 

modelo de homem idoso, tabagista e etilista com câncer de boca não pode mais 

ser considerado um padrão, tais alterações tem sido relacionadas à provável 

associação desta neoplasia com outros fatores de risco como o papilomavirus 

humano (HPV). Em síntese, pode se perceber que atualmente paciente com 

câncer de cabeça e pescoço tem se apresentado mais jovem e sem história de 

tabagismo e etilismo (MATOS; MIRANDA; CERNEA, 2015; KHOT; DESHMANE; 

CHOUDHARI, 2016). 
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Esse tipo de tumor se desenvolve a partir de alterações malignas do epitélio que 

reveste as superfícies da cavidade oral (SILVERMAN and SHILLITOE, 1998) e os 

sítios anatômicos mais afetados são a língua, sobretudo na borda lateral posterior, 

o lábio inferior e o assoalho bucal, sendo a área labial uma localidade de 

prognóstico discretamente mais favorável, em relação aos carcinomas intra-orais. 

Na região oral, o carcinoma se destacada como o modelo neoplásico mais 

frequente (GERVÁSIO et al.,2001). 

Carcinoma epidermóide oral invasivo é normalmente precedido pelo surgimento 

de lesões pré-malignas clinicamente identificáveis. Suas características clínicas 

variam muito de acordo com o estágio da doença, entretanto seus aspectos 

iniciais, majoritariamente, possuem forma de mancha branca, vermelha, ou uma 

mistura das duas, conhecidas respectivamente como leucoplasia e eritroplasia. À 

medida que o carcinoma se desenvolve, surgem ulcerações superficiais da mucosa 

que não cicatrizam, progredindo para uma massa endurecida de crescimento 

endofítico, caracterizado por superfície ulcerada com bordas elevadas (NEVILLE et 

al., 2004) ou exofítico, com superfície papilar, que pode apresentar ulceração 

indolor e sangramento.  Sinais e sintomas, geralmente, são observados em 

estágios avançados da doença, estes incluem sangramentos, perda de dentes, 

dificuldade para usar dentaduras, disartria, dores, dificuldades de deglutição e 

maior taxa de mortalidade (NEVILLE; DAY, 2002; SLOOTWEG; EVESON, 2005). 

O diagnóstico precoce depende de inspeção visual e palpação dos sítios mais 

comumente envolvidos e dos linfonodos cervicais, sendo que a confirmação da 

lesão se dá por biópsia seguida do exame histopatológico (SLOOTWEG; EVESON, 

2005). 

Estudos vêm mostrando que os sítios mais frequentes destes tipos de 

neoplasias são a lateral/ventre da língua, com 40% dos casos, seguido pelo 

assoalho da boca (BARNES et al., 2005). Essas duas regiões constituem uma área 

em forma de ferradura que apresenta maior risco para o desenvolvimento de 

tumores. Nessa área, os carcinógenos misturam-se com saliva e ficam em contato 

direto com a mucosa local, que por ser fina e não queratinizada encontra-se mais 

desprotegida (JOVANOVIC et al., 1993). A gengiva, mucosas bucal e labial, e 

palato duro são as áreas menos acometidas por este tipo de neoplasia, (NEVILLE; 

DAY, 2002; NEVILLE et al., 2004). No entanto, características regionais podem 



24 
 

levar este padrão a mudanças. Em culturas onde a prática do “fumo invertido” é 

bastante popular, cerca de 50% das malignidades bucais são encontradas no 

palato duro, local onde geralmente o câncer é pouco incidente (NEVILLE et al., 

2004). A localização anatômica é considerada um fator importante, visto que os 

tumores apresentam comportamento clínico diferente de acordo com a sua posição 

(COSTA, 2002). Todas as descritas apresentam drenagem linfática para o 

pescoço, sendo comum metástases desta patologia nos linfonodos. 

Os tumores presentes no assoalho bucal costumam penetrar precocemente pela 

mucosa em direção à glândula salivar sublingual na musculatura da linha média, e 

se estendem pela mucosa gengival e osso da mandíbula tendendo a migrar para 

os linfonodos submentonianos. Já os carcinomas de mucosa jugal invadem a 

musculatura, e casualmente a pele. Os tumores relacionados a gengiva 

rapidamente invadem o periósteo, a mucosa adjacente e o assoalho bucal. 

Tumores de palato duro invadem o osso subjacente e raramente os seios 

maxilares. Os originados do trígono retromolar infiltram a mucosa adjacente, pilar 

amigdaliano anterior, espaço pterigomandibular, músculo pterigóide medial e 

bucinador. E, por fim, as neoplasias que situam-se nas superfícies laterais ou 

inferior da língua tendem a ficar localizados por maior período, invadindo o 

assoalho bucal e freio lingual (SALOMÃO, 2003). 

A transformação de um tecido normal em maligno inclui a presença de múltiplas 

etapas de alteração. Inicialmente, é um processo acumulativo a nível genético e 

epigenético que mais tardiamente fica evidente em nível celular e, por fim, é 

reconhecido clinicamente. A nível celular, o carcinoma epidermóide resulta de um 

processo onde o epitélio normal sofre transformações que levam à formação de 

lesões displásicas, estruturas atípicas sugestivas de malignidade, porém sem 

evidência de invasão do tecido conjuntivo subjacente. As lesões displásicas podem 

ser classificadas como discreta, moderada, intensa ou carcinoma in situ, de acordo 

com critérios histomorfológicos (BARNES et al., 2005). O carcinoma propriamente 

dito é diagnosticado quando há ruptura da membrana basal, e invasão de células 

para o estroma subjacente (SILVERMAN et al., 1998). 

Os carcinomas invasivos, de modo geral, caracterizam-se pela extensão 

irregular de ilhas ou cordões epiteliais através da membrana basal para o tecido 

conjuntivo subepitelial. As células neoplásicas podem ser observadas 
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isoladamente ou formando ninhos de células que crescem no interior do tecido 

conjuntivo, sem ligação com o epitélio de superfície. Essas células apresentam 

núcleos grandes e hipercromáticos junto a um citoplasma abundante. Além disso, 

observa-se intensa resposta inflamatória ao epitélio invasor, assim como áreas 

focais de necrose (NEVILLE et al., 2004; PEREIRA et al., 2007). 

Inicialmente, o sistema TNM era utilizado para a classificação de tumores 

malignos, neste método eram avaliados três características: Tamanho do tumor 

(T), em centímetros; acometimento dos linfonodos e sua extensão (N); e presença 

ou não de metástases distantes (M). Além disso, as categorias T, N e M são 

agrupadas em combinações distribuindo-se em estágios, que variam de I a IV 

(INCA, 2011, Tabela 1). Quanto maior a classificação do estadiamento, pior o 

prognóstico. Atualmente, associado ao TNM utiliza-se a graduação histológica. 

Esta classificação é a utilizada pela Organização Mundial de Saúde e tem a sua 

base de aplicação no grau de anaplasia ou diferenciação celular, utilizando-se os 

graus I, II e III (NEVILLE et al., 2004). Os tumores que apresentam células bem 

diferenciadas são considerados de grau I, os moderadamente diferenciado de grau 

II e os pouco diferenciados de grau III (PEREIRA et al., 2007). O grau 

histopatológico está relacionado ao comportamento do tumor (NEVILLE et al., 

2004). Entretanto, embora amplamente utilizado, este sistema recebe críticas 

(ANNEROTH et al., 1986). 

 

Tabela 1. Estadiamento TNM – UICC (INCA 2011)  

Estádio  Tumor Linfonodo Metástase 

I  T1 N0  

 

II 

 T1 

T2 

N1 

N0, N1 

 

 

III 

 T1, T2 

T3 

N2 

N0, N1, N2 

 

 

VI 

IV A 

IV B 

IV C 

T4 

Qualquer T 

Qualquer T 

N0, N1, N2 

N3 

Qualquer N 

 

 

M1 
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Em relação aos métodos de avaliação de risco dos carcinomas, acredita-se que 

Broders em 1920 (BRODERS, 1920) foi o primeiro a graduar essas neoplasias, 

com um sistema baseado na proporção de células bem-diferenciadas no todo da 

neoplasia. Entretanto, o fato das células referentes ao carcinoma de cabeça e 

pescoço serem altamente heterogêneas tornou-se um fator limitante para o 

desenvolvimento deste sistema. Tendo como base esta dificuldade, um novo 

sistema foi proposto por Jakobsson (JAKOBSSON et al, 1973) e posteriormente 

modificado por Anneroth em 1986 (ANNEROTH et al, 1986). Neste sistema eram 

avaliados 3 aspetos das células neoplásicas nas áreas menos diferenciadas – grau 

de queratinização, pleomorfismo nuclear e número de mitoses – e 3 aspectos 

relacionados à relação neoplasia-hospedeiro – padrão de invasão, estágio ou 

profundidade de invasão e infiltração leucocitária junto à neoplasia –. Tal 

classificação foi extensamente utilizada, embora houvessem criticas relacionadas 

ao seu método de avaliação. Nesta categorização, a neoplasia era avaliada como 

um todo, entretanto já se sabia que o padrão histopatológico deste modelo 

neoplásico variava enormemente dentro de uma mesma lesão, e por tal motivo 

sugeriu-se estudar uma região mais restrita e com capacidade de fornecer dados 

mais específicos (BRYNE et al., 1989; LOURENÇO et al., 2007). 

Bryne et al. (BRYNE et al, 1989) propuseram avaliar a porção mais invasiva da 

lesão, pois esta região concentra células mais agressivas, o que deu início à 

graduação histológica da fronte de invasão dos carcinomas de boca. A região da 

fronte de invasão mostra o menor grau de diferenciação e o maior grau de 

dissociação celular quando relacionada às demais partes do carcinoma.  

Estudos como os de Odell e colaboradores (ODEL et al, 1993) reforçaram a 

grande utilidade da graduação histológica na fronte de invasão e que existe uma 

relação desta graduação histológica com metástases e recorrência tumoral, sendo 

este sistema de graduação muito mais preciso que o estadiamento TNM. Diversos 

estudos sugerem que a região da fronte de invasão deve ser privilegiada nas 

avaliações da relação neoplasia/hospedeiro. 

A difusão local do carcinoma epidermóide oral é comum, e pode afetar a 

escolha da terapia e o prognóstico. Cerca de 30% dos carcinomas apresentam 

metástases para linfonodos cervicais, e metástases à distância costumam atingir 
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os pulmões (EPSTEIN, 2003). A metástase para linfonodos é universalmente 

aceita como o fator mais importante na sobrevivência de pacientes com carcinoma 

epidermóide oral (NEVILLE et al., 2002; ZIOBER et al., 2006) 

O prognóstico do carcinoma epidermóide oral se manteve desfavorável ao longo 

das últimas décadas, com taxas de sobrevida em 5 anos, tal estabilização se deve 

ao fato do diagnostico tardio desta doença. Estudos relacionados ao conhecimento 

dos dentistas brasileiros sobre câncer de boca verificaram que a maioria dos 

entrevistados não saberia reconhecer as principais características clínicas do 

câncer de boca e também não teria a correta conduta frente a uma lesão suspeita 

(LEÃO et al., 2005). 

O comprometimento linfonodal – metástase cervical – é o principal fator 

relacionado ao prognóstico desta neoplasia, sendo capaz de reduzir em 50% a 

sobrevida dos pacientes (MONTORO et al., 2008). Além disso, o estádio da 

doença detém grande relevância, os pacientes em estadios iniciais possuem um 

maior índice de sobrevida (MARUR; FORASTIERE, 2008). A recidiva em  

carcinomas epidermóides de boca e orofaringe são descritos como frequentes em 

pacientes com doença em estadio avançado, e impactam de maneira negativa a 

sobrevida (AGRA, 2007). 

As opções de tratamento para esta neoplasia maligna variam de acordo com a 

extensão clínica e localização do tumor primário, ou seja, esta condicionada ao 

estabelecimento clínico do tumor (NEVILLE et al., 2002). Quando diagnosticados 

em estágios iniciais, tumores menores ou iguais a 4 cm de diâmetro com ausência 

de invasão – estruturas circundantes ou linfonodos – o tratamento indicado é 

cirúrgico ou radioterápico, entretanto, em estágios mais avançados, geralmente, a 

conduta requer tratamentos multi-terapêuticos,  envolvendo ressecção cirúrgica 

seguida de radiação adjuvante, com ou sem quimioterapia (BELCHER et al., 2014; 

EID et al., 2014).  

A cirurgia e/ou radioterapia ainda são os métodos mais utilizados para o 

tratamento de tumores no lábio e cavidade oral, destacando-se a modalidade 

cirúrgica (CALAIS et al., 1999). Tendo como base as características descritas, a 

cirurgia pode variar de uma excisão local, até uma remoção mais ampla. Já a 

radioterapia é aplicada como uma alternativa quando o paciente não apresenta 

condições clínicas para uma cirurgia como margem de segurança devido a não 
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remoção cirúrgica ou quando o tumor se apresenta em fase avançada no momento 

do diagnóstico, como já mencionado (SCIUBBA, 2001). Alguns médicos 

preconizam a radioterapia concomitante à quimioterapia no pré-operatório, devido 

a redução do volume tumoral (American Cancer Society).Todos os pacientes com 

carcinoma bucal  avançado necessitam de radioterapia adjuvante, sendo ela pré ou 

pós-operatória, apesar de a  pré-operatória aumentar o risco de complicações 

cirúrgicas (JOSEPH et al., 2006). Geralmente, a quimioterapia é indicada quando 

as lesões são extensas. 

Recentemente, estudos têm realçado a importância da participação de 

oncogenes, de genes supressores e de genes responsáveis pelo reparo do DNA 

no processo de carcinogênese. De um modo geral, as neoplasias estão 

relacionadas a certos processos genéticos e epigenéticos que levam a mudanças 

na morfologia e comportamento celulares. Tendo como base os processos 

genéticos, a ativação de proto-oncogenes e inativação de genes supressores de 

tumor são essenciais para o desenvolvimento das neoplasias. Estes genes, de um 

modo geral, quando alterados, acarretam uma desregulação nas funções básicas 

da célula como divisão, diferenciação, senescência e apoptose, atribuindo à 

neoplasia suas características (JORDAN; DALEY, 1997). Os proto-oncogenes, 

especificamente, são oncogenes que possuem como característica induzir o 

aumento da proliferação celular, podendo codificar a produção de fatores de 

crescimento e seus receptores, fatores de transcrição, entre outros. Já os genes 

supressores de tumor regulam negativamente crescimento e diferenciação celular, 

de forma que a sua inativação pode tornar células malignas resistentes a apoptose 

(HARDISSON, 2003). 

Os proto-oncogenes e genes supressores não medeiam o processo de 

transformação de células normais em neoplásicas isoladamente, fatores de 

crescimento, moléculas de adesão celular, atividade imunológica e regulação 

homeostática de células normais circundantes também participam do 

desenvolvimento e progressão do carcinoma epidermóide (SCULLY et al., 2000). 

Por tal motivo, a idéia de que o microambiente relacionado a esta neoplasia não 

envolve apenas o componente maligno epitelial, mas também o estroma 

circundante é cada vez mais aceita. Sendo assim, pode se dizer que, o 

crescimento e a progressão para carcinoma invasivo envolvem interações das 
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células tumorais com células normais e com a matriz extracelular (MEHROTRA 

and YADAV, 2006). 

Nas neoplasias malignas, o microambiente é corroborado pelas células 

neoplásicas o que modifica seu comportamento proliferativo e invasivo, causando 

uma violação dos limites normais dos tecidos. Desta forma, estudos referentes às 

proteínas que compõe a matriz extracelular, podem auxiliar nos entendimento dos 

processos de invasão (LIOTTA e KOHN, 2001). 

 

2.2  Matriz Extracelular 

 

O microambiente onde as células neoplásicas se encontram desempenha um 

importante papel na progressão tumoral, e pode ser descrito como um nicho 

complexo onde células neoplásicas e não neoplásicas, fatores solúveis, moléculas 

de sinalização e componentes da matriz extracelular (MEC) interagem e modulam 

eventos celulares relacionados à progressão tumoral (CATALANO et al., 2013). 

Muitos estudos já demonstraram que o potencial maligno das neoplasias não é 

exclusivamente dependente das características relacionadas às células tumorais, 

este pode ser modificado pelo microambiente, onde a matriz extracelular tem 

grande importância (ECCLES e WELCH, 2007) 

A MEC integra vários tecidos, e é definida rede tridimensional complexa e 

precisamente organizada de macromoléculas que irão dar suporte estrutural para 

os elementos celulares do estroma (AUMAILLEY e GAYRAUD, 1998).  A MEC é 

abundante no tecido conjuntivo e encontra-se em íntimo contato com o tecido 

epitelial, através da lâmina basal. A relação células-proteínas da matriz é dada 

mediante receptores de membrana celular nomeado integrinas, heterodímeros alfa 

e beta que ligam a matriz ao citoesqueleto de actina (THORUP et al., 1998). 

Durante o processo de invasão, as células neoplásicas encontram-se em íntimo 

contato com a matriz extracelular. O desenvolvimento do carcinoma epidermóide 

bucal envolve alterações importantes na adesividade e na interação do epitélio que 

invade a base da lâmina basal. Mudanças na expressão de receptores e ligantes 

de membrana celular, envolvendo a relação célula-célula e célula-matriz, em sua 
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adesão, são de vital importância na transformação de uma condição pré-maligna 

para a malignidade (ALBELDA, 1993; JONES et al., 1993). 

No presente momento, nas neoplasias em geral, diferentes estudos vem 

relatando a importante participação da MEC, estes tem mostrado que as células 

neoplásicas alteram os componentes da matriz, sintetizando moléculas para 

favorecer a angiogênese, fator de destaque para o crescimento do carcinoma.  

Além disso, relatam a propriedade da matriz em direcionar a proteólise diante da 

progressão tumoral, tendo como base mecanismos de hidrolização enzimática com 

auxílio das metaloproteinases (LÁPIS; TIMA 2002). 

A MEC encontra-se presente nos tecidos e apresenta componentes que 

abrangem relevante importância na biologia dos tecidos, incluindo as neoplasias 

malignas e benignas. É uma complexa rede tridimensional de macromoléculas, 

alocada no espaço extracelular, constituída por proteínas estruturais, como 

colágeno e elastina, bem como glicoproteínas adesivas, entre as quais laminina e 

fibronectina (DALEY et al., 2008; MILES; SIKES, 2014).  Adicionalmente 

encontramos substância fundamental amorfa altamente hidratada, composta em 

especial por proteoglicanos e glicosaminoglicanos (GAGs) (MINER e 

YURCHENCO, 2004).  Completa esse quadro molecular a presença de fatores de 

crescimento, enzimas proteolíticas, citocinas e outras moléculas regulatórias 

(LUKASHEV e WERB, 1998).  A composição precisa da matriz varia de tecido para 

tecido, e a proporção entre seus componentes junto a sua forma de organização 

ditam as suas propriedades físicas (HOHENESTER e ENGEL, 2002; LODISH et 

al., 2014). Especificamente, as proporções entre componentes fibrosos e não 

fibrosos, diâmetro das fibras e organização de elementos não fibrosos ditam as 

propriedades bioquímicas e biomecânicas da matriz extracelular de determinado 

tecido (ZIOBER et al., 2006) 

As macromoléculas da matriz extracelular são sintetizadas localmente pelas 

células do parênquima ou do estroma e se encontram em comunicação com o 

meio externo através da superfície celular. Já suas proteínas são grandes e 

multifuncionais, contendo diferentes domínios que podem conferir várias funções a 

uma mesma macromolécula (HOHENESTER e ENGEL, 2002; TANZER, 2006).  O 

fluxograma a seguir mostra elementos que compõem a matriz extracelular. 
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Figura 5: Fluxograma com os elementos que compõem a matriz extracelular (LODISH et al., 

2014). 

As proteínas da MEC são grandes, multifuncionais e contêm diferentes domínios 

que podem conferir várias funções a uma mesma macromolécula (HOHENESTER 

e ENGEL, 2002; LU; WEAVER; WERB, 2012; OZBEK et al., 2010). Na verdade, a 

MEC é constituída por duas principais classes de macromoléculas: As cadeias de 

polissacarídeos da classe denominada glicosaminoglicanos (GAGs) e diversas 

proteínas, onde encontram-se diversas isoformas de colágeno, elastina, 

fibronectina, vitronectina, laminina e outros,  que exercem funções adesivas e 

estruturais (COLOGNATO e YURCHENCO, 2000; DALEY et al., 2008).  

Os (GAGs) apresentam-se como polímeros lineares, não flexível e com cadeias 

não ramificadas, que tem como base unidades dissacarídeas repetidas. As cadeias 

de glicosaminoglicanos da matriz são usualmente encontradas ligadas 

covalentemente a proteínas, na forma de proteoglicanos. Estes são localmente 

secretados e encontram-se em estreita associação com a superfície celular que os 

produz (YURCHENCO e O'REAR, 1994). Devido a sua alta carga negativa, os 

proteoglicanos atraem cátions, principalmente Na+. Estes, por serem 

osmoticamente ativos, tornam a MEC altamente hidratada, formando um gel 

viscoso chamado de substância fundamental amorfa, onde estão embebidas as 

proteínas da matriz. Os GAGs resistem a forças de compressão na matriz e 

permitem rápida difusão de nutrientes, metabólitos, hormônios e outras moléculas 

regulatórias (TITZE et al., 2004; ALBERTS et al., 2002).  Além de atuar como 

componentes estruturais da matriz extracelular e de ancorar células a matriz, tanto 

os proteoglicanos de superfície quanto aqueles presentes na matriz extracelular 

ligam-se a fatores de crescimento, tal como TGF-β (“transforming growth factor 
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beta” – TGF-β) (ELFENBEIN; SIMONS, 2010; IOZZO, 1984; IOZZO; BOLENDER; 

WIGHT, 1982). 

Tendo como base as descrições anteriores, em resumo, pode se dizer que a 

constituição da MEC ocorre da seguinte forma: As moléculas de proteoglicanos 

formam uma substância semelhante a um gel, altamente hidratada, na qual 

encontram-se embebidas as fibras protéicas. Dentre estas, enquanto as fibras 

colágenas fortalecem e auxiliam na organização da matriz, as fibras de elastina, 

semelhantes à borracha, fornecem a resistência. E, por fim, outras proteínas da 

matriz auxiliam as células a aderirem aos locais apropriados (ALBERTS et al., 

2004; BORG, 2004). 

Inicialmente, acreditava-se que a função da MEC era restrita, esta apresentava-

se como uma estrutura inerte, sendo apenas responsável pela estabilidade da 

estrutura física dos tecidos. No entanto, atualmente sabe-se que a MEC não pode 

ser considerada apenas como um suporte estrutural para os elementos celulares 

do estroma, ela é bem mais ativa do que o imaginado. Além de funcionar como um 

reservatório biológico de diferentes componentes, esta desempenha um 

significativo papel na regulação do comportamento das células com as quais fazem 

contato, o que a faz intervir em vários aspectos deste, afetando a proliferação e 

crescimento celular viabilidade, morfologia, motilidade e diferenciação 

(AUMAILLEY e GAYRAUD, 1998; DALEY et al., 2008). As diferentes funções 

exercidas pela MEC não dependem somente da pluralidade celular, a diversidade 

de composição da própria matriz também detém uma importância relevante (VU, 

2001). Apesar disso, esta não detém apenas esta característica como notável, o 

fato da matriz se apresentar em constante remodelação por ação de diferentes 

enzimas, especialmente as da família das metaloproteases de matriz se encaixa 

neste paradigama (BORG, 2004; BOSMAN e STAMENKOVIC, 2003; COMOGLIO 

e TRUSOLINO, 2005). 

Como mencionado no parágrafo acima, as moléculas da matriz podem atuar 

como reservatório de substâncias secretadas pelas células, que incluem moléculas 

regulatórias, citocinas e metaloproteinases da matriz (MMPs), que ao serem 

ativadas fora de um contexto normal, podem estimular a evolução tumoral. Alguns 

estudos já associaram mutações em genes que codificam proteínas de matriz ou 

seus receptores celulares com o câncer (LUKASHEV e WERB, 1998). 
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A verdadeira visão sobre o papel da MEC ocorreu em torno de 1975 (PIEZ, 

1997). Anteriormente, os histologistas tinham como foco o fortalecimento da Teoria 

Celular, a qual preconizava que a vida era representada pelas células, muitas 

delas produtoras de fibras. Diante disto, a matriz passou a ser considerada como 

uma estrutura inerte, não reativa e puramente estrutural, sendo considerada um 

meio passivo, destinada a fornecer suporte para as células que a criaram (PIEZ, 

1997). 

Nos últimos anos, devido a distintas descobertas, este olhar em relação a MEC 

começou a ser modificado. Dentre as novas percepções, pode-se destacar as 

interações célula-matriz durante o desenvolvimento; sítios de adesão nas proteínas 

da matriz, como o domínio RGD (arginina, glicina, ácido aspártico) na fibronectina 

(NAIDET et al., 1987; PIERSCHBACHER et al., 1983; RUOSLAHTI e 

PIERSCHBACHER, 1986); e receptores celulares tipo integrinas e não-integrinas 

para moléculas da matriz (LIOTTA, 1986; MARTIN et al., 1984). Também foi 

demonstrado que a matriz extracelular aprisiona fatores autócrinos e parácrinos, 

que podem circular ou ficar armazenados nela mesma (GLEAVE et al., 1993; 

THORSEN e TYSNES, 1997). Após esta base, adicionalmente, experimentos com 

silenciamento de genes mostraram as funções dos componentes da matriz. Além 

disso, o estudo de doenças hereditárias do tecido conjuntivo trouxe contribuições 

para seu conhecimento, trazendo informações moleculares a partir dos genes que 

codificam proteínas da matriz (MYLLYHARJU e KIVIRIKKO, 2001). Em resumo os 

dados mostraram que as células produzem a matriz extracelular e as mesmas que 

produzem a MEC dependem dessa estrutura para regulação de seus processos 

biológicos (BORG, 2004; PIEZ, 1997). 

Tendo como suporte as descobertas dos últimos anos, pode-se concluir que a 

MEC não é apenas estrutural, suas funções de comunicação e instrução aos 

tecidos e células não pode ser negado, esta transmite sinais das células para a 

MEC e vice-versa. Tais sinais regulam adesão celular, migração, proliferação, 

diferenciação e sobrevivência (LU; WEAVER; WERB, 2012; SCHENK e 

QUARANTA, 2003). Cada tecido possui uma MEC específica, sendo secretada 

localmente por células como fibroblastos, células epiteliais, adipócitos e células 

endoteliais. A MEC exerce relevantes funções biofísicas e bioquímicas nas células 

e tecidos (FRANTZ; STEWART; WEAVER, 2010). 



34 
 

Devido a regulação desses processos biológicos, a MEC possui uma 

significativa importância na progressão tumoral. Esta estrutura contém enzimas 

proteolíticas, citocinas e moléculas regulatórias que, ao serem ativadas fora do 

contexto normal, podem estimular a evolução de um tumor. A organização da MEC 

é importante para as funções regulatórias da célula, pois mutações em genes que 

codificam proteínas da matriz ou seus receptores celulares já foram associadas ao 

câncer. Uma célula normal precisa receber estímulos mitogênicos do seu meio 

externo para entrar em divisão celular, esses estímulos são transmitidos para o 

interior da célula por meio de receptores celulares, que incluem as integrinas e os 

receptores de fatores de crescimento (STREULI, 1995) (Figura 5). 

 

 

Figura 6 - Componentes da Matriz Extracelular e alguns de seus mecanismos de regulação de 

processos celulares e transdução de sinais. ROBBINS & COTRAN (2010). 

 

Portanto, a interação célula – matriz só é possível devido a presença de 

algumas estruturas. As moléculas da MEC exercem suas funções regulatórias nas 
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células através da interação com receptores celulares, onde destaca-se as 

integrinas (HYNES, 1987). Na verdade, as proteínas da MEC regulam vários 

aspectos do comportamento celular e parte desta regulação é mediada pela 

modulação da expressão gênica (BLUM et al., 1989). A expressão gênica pode ser 

afetada por proteínas da MEC e pela interação com uma variedade de receptores 

celulares, principalmente as integrinas. A regulação da expressão gênica iniciada 

por integrinas está associada à progressão tumoral (SANTOS, 2011) (Figura 6). 

As células respondem a mudanças bioquímicas e mecânicas na MEC através 

de proteínas que interagem com a MEC e o citoesqueleto (HYNES, 1987). As 

interações entre proteínas da matriz e as células são intermediadas por receptores 

de membrana celular, as integrinas. Essas glicoproteínas alongadas fazem parte 

de uma família de receptores transmembrana envolvidos em interações célula-

célula e célula-matriz, que funcionam como um elo transmembrânico, estas ligam-

se,   por meio de seu domínio extracelular, as moléculas da MEC e através de sua 

extremidade citoplasmática, por intermédio da proteína talina, a filamentos de 

actina do citoesqueleto, tanto em processos fisiológicos quanto patológicos 

(HYNES, 1987, 1992; WOLFENSON; LAVELIN; GEIGER, 2013).  Estas ao 

interagirem com receptores presentes na MEC medeiam a adesão e geram 

sinalização celular de forma a integrar a célula a seu microambiente (VARNER e 

CHERESH, 1996; GIANCOTTI et al., 1999).  

Estruturalmente, são glicoproteínas heterodiméricas formadas por duas 

subunidades, α e β, que dependem de cátions bivalentes (como Ca2+ e Mg2+) 

para estabelecer ligações com outras moléculas (HARBURGER; CALDERWOOD, 

2009; HYNES, 1987; MISSAN; DIPERSIO, 2013). Existe uma variedade de os 

quais apresentam preferências por ligantes distintos, especificamente, oito distintas 

subunidades β de integrina, que podem se combinar de maneira limitada a dezoito 

subunidades α, originando 24 heterodímeros que se ligam a várias moléculas da 

MEC com diferentes afinidades (HYNES et al., 2002; LUO; CARMAN; 

SPRINGER,2007) 

As integrinas interagem com ligantes presentes na matriz extracelular, mediam a 

adesão e geram sinalização celular de forma a integrar a célula a seu 

microambiente (GIANCOTTI & RUOSLAHTI, 1999). As células de carcinoma 

podem modificar a expressão destes subtipos, favorecendo a expressão daquelas 
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que mais estimulam a evolução tumoral (HANAHAN e WEINBERG, 2000 e 

HANAHAN; WEINBERG, 2011). 

As integrinas subdividem-se em um extenso domínio extracelular, um segmento 

transmembrana hidrofóbico, e um domínio citoplasmático formado por cerca de 50 

aminoácidos (HYNES et al., 2002; MISSAN; DIPERSIO, 2013). Os domínios 

citoplasmáticos, em especial da subunidade β, unem-se a proteínas estruturais do 

citoesqueleto, como talina, vinculina e paxilina, e também interagem com 

moléculas relacionadas a vias de sinalização, conseguindo estabelecer uma 

conexão transmembrana física entre a MEC e o citoesqueleto e, mesmo sem 

apresentar atividade enzimática intrínseca, são capazes de transmitir sinais através 

da membrana plasmática (DELON; BROWN, 2007). A tirosina quinase FAK é uma 

importante efetora da sinalização mediada por integrinas e sua ativação representa 

o início do processo enzimático em diversas vias de sinalização relacionadas a 

estes receptores (MISSAN; DIPERSIO, 2013). Além disso, as integrinas possuem 

a capacidade de informar as células a respeito das propriedades químicas e 

mecânicas da MEC, através da modulação de processos celulares nomeados “de 

fora para dentro” (“outside-in signaling”).  No entanto, a ocorrência de tradução de 

sinais “de dentro para fora” (“inside-out signaling”) também é viável. Neste,  

eventos intracelulares levam a mudanças conformacionais que modificam a 

afinidade da integrina a seus ligantes extracelulares (AVIZIENYTE; FRAME, 

2005;HARBURGER; CALDERWOOD, 2009; WOLFENSON; LAVELIN; GEIGER, 

2013). 

As integrinas detém baixa afinidade a seus ligantes, tal característica favorece a 

simultaneidade de ligações a várias moléculas da MEC, no entanto estas 

apresentam-se fracas. Esta propriedade não se torna negativa, uma vez que 

permite com que as células explorem o ambiente sem perder sua ligação à matriz 

(HYNES et al., 2002). Ao interagir com macromoléculas da MEC, as integrinas 

podem formar agrupamentos (“clusters”) que concentram componentes 

intracelulares envolvidos em processos de sinalização celular, podendo afetar 

expressão gênica, polaridade e forma celulares, bem como motilidade, 

proliferação, diferenciação e sobrevivência (BERRIER; YAMADA, 2007; MISSAN; 

DIPERSIO, 2013; SCANLON et al., 2013; WOLFENSON; LAVELIN; GEIGER, 

2013). Pelo fato de as integrinas estabelecerem ligações das células com a MEC e 
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estruturas vasculares, elas são imperativas na invasão e disseminação de células 

tumorais e em seu extravasamento para vasos sanguíneos (MILES; SIKES, 2014). 

As moléculas da MEC desempenham um importante papel na regulação de 

proliferação celular, como já citado anteriormente. Normalmente, o processo de 

proliferação celular referente a um tecido e é altamente regulado, tanto por sinais 

intrínsecos, quanto por sinais extrínsecos a célula, proveniente de seu 

microambiente (VAN DEN HEUVEL, 2005). Para entrar em divisão celular, uma 

célula normal necessita receber estímulos mitogênicos de seu meio externo, os 

quais são transmitidos para o interior da célula por meio de receptores celulares, 

que incluem as integrinas e os receptores de fatores de crescimento (STREULI, 

2009). A MEC é um reservatório de fatores de crescimento e outras moléculas 

mitogênicas, característica que destaca sua importância. Ao serem liberados, estes 

fatores podem interagir com seus receptores celulares (KIM; TURNBULL; 

GUIMOND, 2011), junto a vias de sinalização intracelular, o que induzem a 

ativação de moléculas efetoras, como ERK, JNK e Rho GTPases, levando à 

divisão celular (STREULI, 2009). Entretanto, o processo de divisão celular também 

é regulado por estímulos antiproliferativos exercidos por inibidores de crescimento, 

que operam de modo a manter a célula em estado quiescente. Igualmente os 

sinais mitogênicos, os sinais antiproliferativos são transmitidos para a célula por 

meio de receptores presentes na membrana celular ligados a circuitos de 

sinalização intracelular. Os inibidores de crescimento incluem moléculas solúveis 

presentes na matriz extracelular (HANAHAN e WEINBERG, 2000). 

Através das sinalizações entre a MEC e os receptores celulares, existe uma 

regulação da proliferação celular. A taxa de crescimento tecidual não é 

determinada apenas pela proliferação celular, a taxa de morte celular também 

detém uma grande importância neste aspecto. Tal procedimento é dado pela 

apoptose. A apoptose é um processo altamente regulado de morte celular e possui 

um papel fundamental na organogênese, na hematopoiese, na reposição 

fisiológica de certos tecidos, na resposta inflamatória (RANGANATH e 

NAGASHREE, 2001) e na eliminação das células após dano celular 

(HENGARTNER, 2000). A resistência à apoptose é uma importante característica 

adquirida por células malignas durante a progressão tumoral, uma vez que  as 
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permite sobreviver aos sinais ambientais de indução de morte celular e levar 

adiante alterações genéticas e epigenéticas (AXELROD et al., 2006). 

A sobrevivência ou apoptose são processos regulados tanto por sinais 

intracelulares, quanto por sinais provenientes do microambiente celular. O meio 

extracelular é monitorado por receptores de superfície celular, incluindo receptores 

de sobrevivência (ex. IGFR e IL-3R) e de morte celular (ex. FASR e TNFR). Ao 

interagir com ligantes presentes no meio extracelular, estes receptores induzem 

vias de sinalização associadas à sobrevivência ou morte celular (HANAHAN e 

WEINBERG, 2000). Um outro receptor, além dos citados, que detém um papel 

chave na regulação da apoptose são as integrinas. Estas funcionam como 

biossensores que respondem a moléculas específicas da MEC, gerando sinais de 

morte ou sobrevivência. Um exemplo é a elevação de Bcl, algumas integrinas, ao 

interagir com seus ligantes, podem, por exemplo, elevar a expressão de Bcl2 e, 

assim, inibir apoptose (ZIOBER; LIN; KRAMER, 1996). A adesão de integrinas a 

moléculas da MEC é essencial para a sobrevivência celular e, no caso de células 

dependentes de ancoragem, a perda de adesão induz um tipo especial de 

apoptose denominado anoikis (HSIEH e NGUYEN, 2005). 

A matriz extracelular possui um relevante papel no processo de invasão tumoral. 

A migração celular (HEGERFELDT et al., 2002) e o  remodelamento tecidual 

através de degradação proteolítica da matriz extracelular (JOHNSEN et al., 1998; 

HEGERFELDT et al., 2002) são dois mecanismos que se encontram envolvidos 

em tal processo.  

A migração celular não é um processo simples, trata-se de um mecanismo 

complexo que depende, além de outros fatores, da habilidade da célula em formar 

interações transientes com componentes da MEC. Glicoproteínas presentes na 

MEC, como fibronectina e laminina, guiam as células durante o processo de 

migração celular (ALBERTS et al.,2010). Moléculas de adesão célula-matriz 

apresentam significativa importância no processo de migração celular, com 

destaque para as integrinas, como já mencionado, que podem a controlar migração 

celular ao interagir com as glicoproteínas da matriz extracelular (VARNER e 

CHERESH, 1996). 

Para a metástase ser concretizada, as células tumorais necessitam invadir os 

tecidos circunjacentes e deve haver uma extensiva degradação de componentes 
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da matriz extracelular, onde pode-se incluir moléculas como colágeno, fibronectina, 

laminina e proteoglicanas (MOSCATELLI et al., 1988; WOESSNER JR, 1991). As 

enzimas responsáveis pela degradação dos componentes da MEC são as 

proteinases da matriz extracelular que podem ser produzidas tanto pelas células 

tumorais, quanto por células estromais ou normais (JOHNSEN et al., 1998). A 

proteólise da matriz abre caminho para a migração celular, ativa moléculas latentes 

e ainda gera novas moléculas bioativas (SCHENK et al., 2003). 

Entre as proteinases da matriz extracelular, destacam-se as metaloproteinases 

da matriz (MMP). O grupo das MMPs contém mais de 20 endopeptidades 

dependentes de Zn2+, capazes de degradar diversos componentes da MEC 

(STAMENKOVIC, 2003; RUNDHAUG, 2005; PAGE-MCCAW8). As MMPs são 

altamente reguladas por processos que envolvem regulação da transcrição, 

ativação e inibição da atividade enzimática. Em tecidos normais, a maioria das 

MMPs é expressa em níveis baixos ou não é expressa. No entanto, várias citocinas 

e fatores de crescimento presentes na MEC, além de interações celulares, podem 

induzir rápida expressão de MMPs (OVERALL e LOPEZ-OTIN, 2002; 

STAMENKOVIC, 2003; BJÖRKLUND e KOIVUNEN, 2005. Os maiores inibidores 

naturais da atividade das MMPs são os inibidores teciduais de metaloproteinases, 

conhecidos como TIMPs (WOESSNER JR, 2001).  

O processo de invasão tecidual, não ocorre apenas durante o progresso da 

evolução tumoral ou invasão, também pode ser visualizada em processos 

fisiológicos normais, como angiogênese, embriogênese, cicatrização e defesa 

imunológica (DIETERICH et al., 2008; LAMALICE; LE BOEUF). O mecanismo de 

invasão utilizado pelas células tumorais é o mesmo utilizado por células não 

malignas em condições normais. Entretanto, diferentemente do que ocorre com as 

células tumorais, a invasão de células normais é finamente regulada e cessa 

quando o estímulo é retirado (SANTOS, 2011; WOODHOUSE; CHUAQUI; LIOTTA, 

1997). 

Durante o processo de invasão tumoral, as células neoplásicas podem alcançar 

a corrente sanguínea, extravasar e proliferar para outro órgão-alvo. Apesar de 

haver um alto grau metastático, neste percurso, a maioria das células que 

escapam do tumor primário não sobrevivem, devido ao sistema imunológico e a 

artifício produzidos por estas células, o seu revestimento por hemácias é um 
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exemplo desta última citação (JOHN e TUSZYNSKI, 2001). Entretanto aquelas que 

apresentam características moleculares favoráveis são selecionadas e irão originar 

a um tumor metastático (BIDARD et al., 2008). Além das citações acima, a 

capacidade que a célula tumoral tem de sobreviver e proliferar depende de sua 

habilidade em responder aos fatores de crescimento e, ao mesmo tempo, resistir 

aos inibidores de crescimento e indutores de morte presentes em seu novo 

microambiente. Dependendo da forma como responderem, as células tumorais irão 

entrar em apoptose, manter-se quiescentes ou proliferar no novo órgão-alvo 

(COOK; HURST; WELCH, 2011). 

Dentre os componentes da MEC, o colágeno é a proteína mais abundante da 

matriz extracelular, até o momento são conhecidas 28 isoformas de colágeno 

codificadas por 45 genes em humanos. Corresponde a uma família de proteínas 

fibrosas encontradas em todos os animais multicelulares e é responsável pela 

manutenção da integridade estrutural dos vertebrados e de diversos outros 

organismos (BOSMAN e STAMENKOVIC, 2003; PIEZ, 1997). Estes são 

principalmente sintetizados pelas células da própria matriz, representadas por 

fibroblastos, miofibroblastos, osteoblastos e condrócitos. Entretanto, esta não é 

uma regra, alguns modelos de colágenos também são sintetizados por células 

parenquimais adjacentes ou de revestimento tais como as epiteliais, endoteliais e 

do mesotélio (BOSMAN e STAMENKOVIC, 2003).  

A formação de polímeros altamente organizados é uma das propriedades do 

colágeno, sendo que a sua maioria possui uma distribuição específica 

(AUMAILLEY e GAYRAUD, 1998).  Cada molécula é formada por três cadeias 

polipeptídicas, denominadas cadeias α que se encontram entrelaçadas formando 

uma fita tripla helicoidal, um tipo de corda supertorcida. Cada colágeno é 

constituído por, pelo menos, um domínio triplo-helicoidal, sendo sua principal 

característica conter o aminoácido glicina repetido a cada terceira posição da 

sequência em suaestrutura molecular (RICARD-BLUM, 2011). Esta estruturação 

conformacional das moléculas de colágeno é que vai caracterizar a função dos 

vários tipos de tecido. Até o momento cerca de 34 cadeias α de colágeno 

diferentes já foram identificadas, cada uma codificada por um gene específico e 

cerca de 20 tipos de moléculas de colágeno foram encontradas (ALBERTS et al., 

2004; AUMAILLEY e GAYRAUD, 1998; BOSMAN e STAMENKOVIC, 2003). 
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Em humanos, os colágenos encontram-se agrupados em isoformas e 

numerados, o que leva a uma classificação molecular dependendo da sua 

estrutura e função. Logo, este pode ser divido em: Colágenos formadores de 

longas fibras, colágenos associados a fibrilas, colágenos que formam redes e 

colágeno de ancoragem. O colágeno detém um papel estrutural e contribui com 

propriedades mecânicas, organização e forma dos tecidos além de interagir com 

as células através de receptores levando a adesão celular, angiogênese e 

desenvolvimento (BLUM; ZEIGLER; WICHA, 1989; HYNES; NABA, 2012; SINGH 

et al., 2012). 

Como citado anteriormente, a organização ultraestrutural da matriz extracelular 

exibe dois domínios principais, claramente identificados, a matriz intersticial e a 

membrana basal, ambas apresentam uma estrutura básica semelhante. Na 

verdade, especificamente, estes dois domínios tem como característica principal a 

estrutura básica definida por um “esqueleto” de colágeno, entretanto as moléculas 

de colágeno que formam esse “esqueleto” são bastante diferentes, assim como 

sua arquitetura tridimensional. A matriz intersticial é sintetizada por fibroblasto e 

basicamente composta por colágenos fibrilares como o colágeno tipo I junto a 

proteoglicanos e glicoproteínas, como tenascina C e fibronectina. Por tal motivo, é 

altamente hidratada e carregada, e confere aos tecidos a propriedade de 

resistência à tração.  (BIRK et al., 1997; BOSMAN e STAMENKOVIC, 2003; 

KADLER et al., 1996). A membrana basal, por sua vez, representa uma fina 

camada, mais compacta e menos porosa, com composição macromolecular 

distinta, constituída por colágeno tipo IV, isoforma colagênica especializada em 

formar redes (ALBERTS et al., 2004; BOSMAN e STAMENKOVIC, 2003) . As 

glicoproteínas adesivas, incluindo a laminina, e os proteoglicanos, aderem ao 

citoesqueleto de colágeno e interagem com células localizadas na matriz ou 

adjacentes a ela (ALBERTS et al., 2004; BORNSTEIN e SAGE, 2002; BOSMAN e 

STAMENKOVIC, 2003; LU; WEAVER; WERB, 2012;YURCHENCO, 2011).  

Pesquisas já demostraram que o colágeno IV, (Nakajima et al.,1987) é a mais 

importante proteína da membrana basal e está relacionada, na sua expressão, 

com a progressão do tumor e às metástases. Isto se confirma com estudos que 

mostraram a degradação do colágeno IV por colagenases e outras proteínas 

produzidas por células neoplásicas epiteliais, correlacionando a perda da 
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continuidade na deposição desta proteína com o prognóstico da neoplasia. 

(CERNEA et al., 2005). Cernea et al (2005) foi um dos pesquisadores que 

demostrou a descontinuidade da deposição de colágeno na membrana basal em 

carcinomas basocelulares e epidermóides, como sendo um fator prognóstico de 

extrema importância. A isto se associa o fato de a invasão da membrana basal e a 

sua perda de função estar associada com uma maior agressividade e 

indiferenciação da neoplasia. (KAINULAINEN et al., 1997). 

Associado com as fibras de colágeno presente na MEC pode-se encontrar as 

fibras de elastina, que fornecem elasticidade aos tecidos incluindo artérias, pulmão, 

tendão, pele e cartilagem elástica (WISE; WEISS, 2009). A elastina é secretada 

como tropoelastina (precursor da elastina) pelas células presentes na MEC. Essa 

secreção ocorre sobre molde fibrilina presente no tecido. Em seguida são formadas 

redes de elastina, dependentes de ligações cruzadas por pontes de desmosina e a 

isodesmosina. Nessas pontes são formadas ligações covalentes entre resíduos de 

lisina, que são responsáveis pela consistência elástica da molécula (FRANTZ; 

STEWART; WEAVER, 2010; WISE; WEISS, 2009). 

A membrana basal é uma estrutura flexível e altamente especializada da matriz 

extracelular. Esta subdivide-se em 2 estruturas, especificamente duas lâminas, 

denominadas: Lâmina basal (LB),   uma camada fina (40-120 nm de espessura), 

flexível e altamente especializada de matriz extracelular, e lâmina reticular (LR) 

composta de colágeno tipo III, fibras reticulares, que se dispõem, igualmente como 

um tapete molecular, aderido à lâmina densa da lâmina basal e ancorada ao tecido 

conjuntivo. Em alguns epitélios estratificados, a lâmina basal é ligada ao tecido 

conjuntivo por fibrilas de ancoragem especializadas contendo colágeno tipo VII. O 

termo membrana basal é utilizado para descrever esta estrutura composta pela 

lâmina basal e fibrilas de ancoragem (MCMILLAN; AKIYAMA; SHIMIZU, 2003; 

ALBERTS et al., 2002). No entanto, alguns autores utilizam os termos lâmina basal 

e membrana basal como sinônimos (ALBERTS et al., 2002; BOSMAN et al., 1992; 

COLOGNATO e YURCHENCO, 2000; KADLER et al., 1996; MINER e 

YURCHENCO, 2004; YURCHENCO et al., 2004; YURCHENCO e WADSWORTH, 

2004; TANZER, 2006). 

Historicamente, através da microscopia eletrônica convencional, pode-se se 

observar que a MB consistia em uma lâmina elétron-densa (lamina densa) 
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separada da membrana plasmática por uma lâmina elétron-lúcida, ou seja, 

constituída por dois modelos laminares, como citado anteriormente  (lamina lúcida). 

Entretanto, estudos utilizando a técnica de congelamento rápido como base, 

demostrou que a MB podia se apresentar como uma estrutura homogênea  

(MIOSGE, 2001;YURCHENCO, 2011). Não existem significativas diferenças entre 

as MB de diferentes órgãos e tecidos, mas, tal característica não é uma regra, sua 

composição pode apresentar variações, uma vez que existem diferentes isoformas 

de colágeno IV e laminina sintetizadas em diferentes tecidos (BOSMAN; 

STAMENKOVIC, 2003; COLOGNATO e YURCHENCO, 2000; DURBEEJ, 2010). 

A organização das células é extremamente dependente da membrana basal, 

visto que estas se aderem a esta estrutura. A membrana basal possui cerca de 

100-300 nm de espessura e atua como uma espécie de arcabouço adesivo, o que 

contribui para ancoragem de camadas celulares e manutenção da arquitetura 

tecidual (HALFTER et al., 2013). De modo geral, esta pode ser considerada uma 

especialização da matriz extracelular, no entanto, apresentando-se como uma fina 

camada de proteínas que detém contato com as células de distintos tecidos. Tal 

estrutura não se encontra restrita a interface entre o tecido epitelial e o tecido 

conjuntivo, também pode ser vista recobrindo as células do mesotélio, musculares, 

células de Schwan e adipócitos (BOSMAN e STAMENKOVIC, 2003). 

Em relação a sua constituição, a membrana basal pode conter mais de 50 

componentes distinto, contudo, predominantemente, esta apresenta os seguintes 

compostos: 1) colágeno tipo IV, um polímero não fibroso; 2) laminina, glicoproteína 

adesiva; 3) fibronectina; 4) nidogênio (entactina) e 5) perlecan, uma proteglicana. 

Pequenas quantidades de outras proteoglicanas e glicoproteínas também podem 

ser encontradas (AUMAILLEY; SMYTH, 1998; COLOGNATO e YURCHENCO, 

2000; MAO; SCHWARZBAUER, 2005; SASAKI; T. FASSLER; HOHENESTER, 

2004). Estudos referentes a reconstrução da MB demostrarão que sua organização 

inicia-se a partir da ligação da laminina a superfícies celulares competentes, que só 

é possível por intermédio de  glicolipídeos sulfatados, distroglican, integrinas e 

heparan sulfato. Tal ancoragem permite o acúmulo  nidogênio, perlecan, agrinina e 

colágeno IV, que após ser polimerizado forma um arcabouço reconhecido pela 

laminina, nidogênio e perlecan. Posteriormente, outros elementos conectam-se a 
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esta estrutura formando uma rede (LI et al., 2005; MCKEE; CAPIZZI; 

YURCHENCO, 2009).  

Em relação a sua estruturação, pode se dizer que a membrana basal é 

sintetizada principalmente pelas células que repousam sobre ela. Durante seu 

processo de organização, as moléculas de colágeno tipo IV polimerizam-se e 

originam uma rede de colágeno. Do mesmo modo, moléculas de laminina se 

associam entre si, formando uma rede. A ausência de laminina impede a formação 

da membrana basal, fato que reforça ainda mais a importância desta molécula. 

(YURCHENCO et al., 2004; YURCHENCO e WADSWORTH, 2004). Por se 

associarem com ambas as moléculas o nidogênio e o perlecan fazem a conexão 

entre as redes de colágeno e laminina. Em seguida, outras moléculas se conectam 

a esta estrutura, criando assim uma rede interligada, que se torna resistente e 

insolúvel. Receptores celulares, principalmente integrinas e distroglicanos, auxiliam 

na organização da lâmina basal (ALBERTS et al., 2002; TANZER, 2006). 

Funcionalmente, a MB encontra-se relacionada a funções mecânicas de 

suporte; compartimentalização de tecidos, formando uma barreira de 

permeabilidade seletiva entre tecidos diferentes; auxilia na organização e 

manutenção de tecidos (ancoragem celular), tanto nos estágios iniciais do 

desenvolvimento, quanto na fase adulta; determina polaridade celular; e ainda 

regula diversos processos biológicos, influenciando, dentre outros, no metabolismo 

celular, proliferação, diferenciação e migração celular. Nos glomérulos renais e 

alvéolos pulmonares, a lâmina basal atua como um filtro altamente seletivo para 

sais e pequenas moléculas (ALBERTS et al., 2002; MASUNAGA, 2006; 

COLOGNATO e YURCHENCO, 2000; SUZUKI et al., 2005). Além disso, apresenta 

uma importante participação nos processos de adesão, migração, crescimento e 

diferenciação celulares, sendo essencial para a formação e manutenção de tecidos 

tanto nos estágios iniciais de desenvolvimento quanto na fase adulta (BOSMAN; 

STAMENKOVIC, 2003; CANDIELLO et al., 2007). A MB pode ser considerada uma 

extensão da membrana plasmtica, uma vez que funciona como interface interativa 

entre as células e o microambiente no qual estão inseridas (YURCHENCO,2011). 

A MB detém poros de aproximadamente 50 nm, logo apenas pequenas 

moléculas conseguem difundir-se por ela (ROWE; WEISS, 2008). Tendo como 

base tal descrição, pode se dizer tratar de uma estrutura que trabalha como 
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barreira para grandes solutos. Além de funcionar como barreira para grandes 

solutos, a MB também atua como barreira seletiva para o movimento de células, 

permitindo apenas o trânsito de macrófagos e linfócitos, células relacionadas ao 

sistema inflamatório (ALBERTS et al., 2002). Logo, ela é o primeiro obstáculo a ser 

ultrapassado durante o processo de invasão das células neoplásicas epiteliais, 

uma vez que estas devem rompê-la para atingir o tecido conjuntivo. (KIKKAWA et 

al., 2013). 

As células neoplasias sofrem alterações em sua morfologia, comportamento, e 

relação com a matriz. (MILES; SIKES, 2014). Estas características as auxiliam a 

ultrapassar a membrana basal e migrar para o estroma circundante (MILES; 

SIKES, 2014). O desenvolvimento do carcinoma epidermóide bucal é 

acompanhado por alterações na adesividade e na interação do epitélio que invade 

a base da lâmina basal, havendo, desta forma mudanças na expressão de 

receptores e ligantes de membrana celular. Durante a migração, um dos 

mecanismos utilizados pelas células neoplásicas é a degradação dos componentes 

da matriz com o auxílio de enzimas proteolíticas, como as metaloproteínases de 

matriz (MMPs), o que gera descontinuidade nesta estrutura (SCHENK e 

QUARANTA, 2003). 

As células do carcinoma epidermóide interagem fortemente com a matriz 

extracelular, e dependem de mecanismos de adesão com essa estrutura para ser 

crescimento. Logo, pode se concluir que os constituintes da matriz devem 

desempenhar importantes papéis no mecanismo de progressão de carcinoma 

epidermóide e geração de metástase. Pesquisas mostram que as células 

neoplásicas alteram os componentes da matriz, sintetizando moléculas para 

favorecer a angiogênese, fator importante para o crescimento do carcinoma. 

(LÁPIS; TIMA 2002). 

Um evento chave que ocorre durante o processo de invasão tumoral é a 

clivagem proteolítica de componentes da lâmina basal. A ação das enzimas 

proteolíticas gera descontinuidades na MB, facilitando o processo de invasão 

(EPSTEIN, 2003; ZIOBER et al., 2006; ALEXANDROVA, 2008). Dentre as 

moléculas da MB que sofrem clivagem proteolítica durante a invasão do tumor 

estão as lamininas. 
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Estruturalmente a membrana basal madura é constituída, em sua maior parte, 

por moléculas de colágeno organizadas em rede (BOSMAN e STAMENKOVIC, 

2003; SASAKI et al., 2004). Dentre os diferentes tipos de colágeno, existem os 

formadores de rede, representados pelos colágenos IV e VII (ALBERTS et al., 

2004; AUMAILLEY e GAYRAUD, 1998; BOSMAN e STAMENKOVIC, 2003; 

KLEINMAN et al., 1983). É o colágeno IV que forma a rede da membrana basal e 

ele é sintetizado em um esforço conjunto entre as células do estroma e células 

parenquimais ou de revestimento (BOSMAN e STAMENKOVIC, 2003).   

Juntamente com o colágeno IV, a laminina representa um importante 

componente da membrana basal (MARTIN e TIMPL, 1987; SASAKI et al., 2004). 

Ambos possuem múltiplas isoformas que se organizam entre si formando grandes 

redes (YURCHENCO et al., 2004).  Essas redes são conectadas por nidogênio (ou 

entactina), que também se liga a outros componentes, como perlecan 

(AUMAILLEY, 1995; AUMAILLEY e KRIEG, 1996; BOSMAN e STAMENKOVIC, 

2003; MARTIN e TIMPL, 1987; YURCHENCO et al., 2004). 

Em nosso laboratório, estudamos o papel da laminina no comportamento 

biológico de tumores (CAPUANO; JAEGER, 2004; FREITAS; JAEGER, 2002; 

FREITAS et al., 2004; FREITAS et al., 2007; GAMA-DE-SOUZA et al., 2008; 

MORAIS FREITAS et al., 2007; NASCIMENTO et al., 2011; SIQUEIRA et al., 2010, 

SIQUEIRA et al., 2016, SMUCZEK et al, 2017) e, por tal motivo, abordaremos a 

seguir alguns aspectos referentes a esta molécula.                       

                                                                                                      

2.3 Laminina 

 

A laminina é extremamente importante para a organização da MB, sendo 

considerada a proteína mais abundante. Participa de uma família de glicoproteínas 

que formam uma rede de suporte na maioria dos tecidos animais.  É a principal 

glicoproteína adesiva que compõe MB, tendo como função exercer atividades 

estruturais, como unir as células epiteliais a mesma, quanto biológicas ou 

regulatórias, destacando-se como interveniente na migração celular.  (DURBEEJ, 

2010; MARTIN; TIMPL, 1987; SASAKI; FASSLER; HOHENESTER, 2004). Tal 

molécula foi identificada por Timpl em 1979 (TIMPL et al., 1979), após ser isolada e 
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purificada a partir de uma neoplasia de camundongo dotada de grande quantidade 

de lâmina basal, o tumor Engelbreth- Holm-Swarm (EHS) (TIMPL et al., 1979). 

Estudos referentes a esta glicoproteína já demostraram que sua ausência é fatal, 

camundongos que não a expressam morrem logo após implantação do embrião. 

Em contrapartida, na ausência de moléculas como perlecan, colágeno IV ou 

nidogênio, esta etapa ocorre normalmente (SASAKI; FASSLER; HOHENESTER, 

2004). 

Em relação ao arcabouço, as lamininas são proteínas de alto peso molecular 

(400 a 900 kDa), filamentosas e heterotriméricas, composta tipicamente por 3 

cadeia polipeptídicas diferentes: A cadeia α, de 400 KDa,  cadeia β e, por fim, uma 

cadeia y, ambas com 200 KDa.  A união destas cadeias levam à formação de um 

trímero cruciforme composto por três braços curtos e um braço longo, constituído 

pelo entrelaçamento de porções de cada uma das três cadeias, o que gera uma 

estrutura em α hélice (AUMAILLEY et. al 2005; GOLBERT, 2011; HAMILL et al., 

2009). Os braços curtos, por sua vez, participam da montagem da lâmina basal por 

meio da interação com outros componentes desta estrutura (AUMAILLEY, 2013; 

DURBEEJ, 2010). Fotomicrografias eletrônicas revelaram que a laminina possui 

segmentos semelhantes a espetos e também domínios globulares (AUMAILLEY, 

2013; MARTIN; TIMPL, 1987; MINER; YURCHENCO, 2004). 

 

 

Figura 7 - Domínios estruturais da Laminina. Cadeias α, β e γ e demais domínios de ligações a      

                 várias moléculas KIERSZENBAUM & TRES (2012). 
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Como já exposto anteriormente, a família das lamininas apresenta isoformas 

resultantes da combinação de 3 distintas cadeias α, β e y. Neste caso, as 

subunidades α são responsáveis pela adesão à superfície celular e interação com 

receptores. Já as subunidades β e y possuem papel principalmente estrutural, mas 

também podem mediar a ligação da laminina a receptores (YURCHENCO, 2011). 

As cadeias de laminina apresentam distribuição tecidual específica, suscetível a 

alterações mediadas por processos de desenvolvimento e patológicos 

(AUMAILLEY, 2013; DURBEEJ, 2010) (Figura 7). Até o momento, já foram 

identificados cinco genes distintos que codificam subtipos da laminina de cadeia α, 

quatro para a cadeia β e três para a cadeia y, sendo que as cadeias α2, α3 e y3 

podem também apresentar variantes de splicing (BOSMAN e STAMENKOVIC, 

2003; MINER e YURCHENCO, 2004). A união das distintas cadeias de laminina 

podem resultar em 45 possíveis combinações heterotriméricas, sem considerar 

variantes de splicing. Entretanto, o número real de combinações é bem inferior, 

devido a restrições de união entre algumas cadeias (COLOGNATO e 

YURCHENCO, 2000; HAMILL et al., 2009). Por tal motivo, hoje, a família das 

lamininas é constituída por 16 isoformas em vertebrados, mas, provavelmente 

existem outras que ainda não foram isoladas (MALINDA e KLEINMAN, 1996; 

PONCE et al., 2001; MINER e YURCHENCO, 2004). Cada uma delas apresenta 

diferenças em sua organização e interação com receptores, o que permite 

variações na estrutura final, sinalização e estabilidade da lâmina basal 

(YURCHENCO, 2011). As isoformas de laminina são sintetizadas por praticamente 

todas as células epiteliais, além de células musculares lisas, de tecido ósseo, de 

músculo cardíaco, células nervosas, endoteliais e de medula óssea (BOSMAN e 

STAMENKOVIC, 2003). Cada tecido expressa específicas isoformas de laminina, 

decorrente do fato de que as cadeias individuais que constituem a lamina 

apresenta expressão diferenciada em cada tecido (PATARROYO et al., 2002; 

BOSMAN and STAMANKOV, 2003; KIERSZENBAUM & TRES, 2012). Os tecidos 

onde as cadeias individuais da laminina encontram-se normalmente expressas 

localizam-se descritos na Tabela 1. 

A estruturação da proteína laminina é dada, inicialmente, através da formação 

de dímeros das subunidades β e γ, que unem-se através de pontes de dissulfeto. 

Tal dímero permanece retido no citoplasma até o momento da  incorporação da 
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subunidade α. A laminina só é secretada após a formação da trimerização 

(KIERSZENBAUM & TRES, 2012). 

De acordo com sua estrutura molecular, análises com microscopia eletrônica 

mostraram que a laminina é uma glicoproteína com múltiplos domínios, possuindo 

diversos segmentos semelhantes a bastonetes e domínios globulares (MARTIN e 

TIMPL, 1987; MINER e YURCHENCO, 2004). Todas as subunidades contêm 

repetições seguidas de domínios semelhantes ao fator de crescimento epidérmico 

(domínios LE). Na região N-terminal das subunidades 

       e  existe um grande domínio globular, denominado LN, 

enquanto que este domínio está ausente da região N-terminal das subunidades 

  e  Em cada subunidade, o último domínio LE é seguido por um domínio 

de -hélice. Os domínios −hélice das 3 subunidades da laminina se enrolam para 

formar a estrutura cruciforme da laminina. A região C-terminal das subunidades 

 possui ainda 5 domínios globulares denominados domínios LG1-LG5 (HAMILL et 

al., 2009). Nos domínios globulares estão presentes vários sítios para ligação a 

integrinas (BOSMAN e STAMENKOVIC, 2003). 

Recentemente, AUMAILLEY et al. (2005) propôs que uma nova classificação 

para as diferentes isoformas de laminina fosse proposta, estas recebiam suas 

denominações de acordo com a ordem que foram descobertas, já neste novo 

sistema estas seriam nomeadas de acordo com as subunidades que apresentam  . 

Atualmente, essas isoformas são classificadas utilizando-se uma numeração 

composta que representa as cadeias pelas quais são formadas (α,β,y). Desta 

forma, a laminina-111 (antiga laminina-1), por exemplo, é assim chamada por ser 

composta pelas cadeias α1, β1 e y1. A laminina-332 (antiga laminina-5), por sua 

vez, recebe este nome ser formada pelas cadeias α3, β3 e y2 (AUMAILLEY et al., 

2005).   

A tabela a seguir mostra as isoformas da laminina e as suas cadeias, assim 

como suas nomenclaturas atuais e antigas (AUMAILLEY et al., 2005). 
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Tabela 2 - Isoformas da laminina, suas respectivas cadeias e integrinas ligantes. 

Classificação 

Antiga 

Classificação 

Nova 

Cadeias Receptores (Integrinas) 

Laminina-1 111 α1β1y1 α1β1, α2β1, α6β1, α6β4, α7β1, 

 

 

Laminina-2 211 α2β1y1 α1β1, α2β1, α3β1, α6β1, α6β7, 

α7β1 

 

Laminina-3 121 α1β2y1 ND 

 

 

Laminina-4 221 α2β2y1 Similar a Laminina-2 

 

 

Laminina-5 332 α3β3y2 α3β1, α6β4 ,α6β1 

 

 

Laminina-6 311 α3β1y1 ND 

Laminina-7 321 α3β2y1 ND 

Laminina-8 411 α4β1y1 α6β1 

Laminina-9 421 α4β2y1 ND 

Laminina-10 511 α5β1y1 α3β1, α6β1 

Laminina-11 521 α5β2y1 α3β1, α6β1 

Laminina-12 

 

213 α2β1y3 ND 

 

Laminina-13 323 α3β2y3 ND 

 

Laminina-14 423 α4β2y3 ND 

 

Laminina-15 523 α5β2y3 ND 

 

 

ND Não determinado 

Fonte: (BURGESON et al., 1994b; KUTLESA et al., 2002; AUMAILLEY et al., 2005) 
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A laminina é reconhecida como uma molécula de adesão celular, e se liga a 

diversos componentes da MEC. De modo geral, possui como função ligar as 

células basais do epitélio ao colágeno IV, além de desempenhar um importante 

papel na diferenciação, proliferação, adesão e migração celular. Uma de suas mais 

importantes funções é interagir com receptores ancorados na membrana 

plasmática de células adjacentes à lâmina basal. Estes receptores ligam as 

matrizes de laminina a vias de sinalização intracelular e modulam os efeitos 

biológicos dessa molécula.  Além disso, tem sido relacionada diretamente a 

estágios avançados de diferenciação celular, sendo pré-requisito para 

diferenciação terminal e execução de funções especializadas, por interagir com as 

integrinas e outros componentes da superfície celular, assim como, por controlar a 

migração celular, polarização, proliferação e apoptose. As integrinas são os 

principais receptores celulares para lamininas, e pelo menos oito isoformas de 

integrinas, podem se ligar a esta glicoproteína (AUMAILLEY, 2013; DURBEEJ, 

2010; YURCHENCO, 2011).  Além de seu papel em tecidos normais, algumas 

atividades da laminina já foram relacionadas a importantes eventos de progressão 

tumoral (KUNZ-SCHUGHART et al., 2001). A laminina possui uma atividade 

quimiotática, o que explica sua habilidade em estimular os movimentos celulares 

necessários aos processos de invasão e metástase (MALINDA & KLEINMAN, 

1996). Estudos com células de mama tumorais, co-injetadas com laminina, em 

ratos, promoveram um aumento da formação de metástase no pulmão (IWAMOTO 

et al., 1987). Já em frontes de invasão relacionados a carcinomas epidermóides, a 

laminina pode ser visualizada no citoplasma de células em descontinuidade com a 

lâmina basal e no estroma tumoral contíguo à fronte. Além disso, distintos estudos 

relatam haver uma ligação entre a expressão de laminina e a deposição de 

fibronectina no estroma tumoral, alterando o mesênquima, a fim de que o 

carcinoma prolifere. Tal relato comprova haver uma grande relação entre a 

expressão das proteínas da matriz (BERNDT et al., 1998; KOSMEHL et al., 1999). 

 

2.3.1 Peptídeos Bioativos da Laminina  

 

Algumas das funções biológicas atribuídas à laminina, tanto em células normais 

quanto neoplásicas, derivam-se não da molécula como um todo e sim de pequenas 
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porções desta glicoproteína (FAISAL KHAN et al., 2002). Estas sequências são 

conhecidas como peptídeos bioativos (SCHENK e QUARANTA, 2003; HANDSLEY 

e EDWARDS, 2005). Para o interesse de seus diferentes sítios bioativos, 

fragmentos proteolíticos e peptídeos sintéticos correspondentes a vários domínios 

estruturais da laminina têm sido utilizados com o objetivo de localizar e analisar 

estas atividades, comprovando que a laminina é uma proteína multifuncional 

dotada de diversos domínios biologicamente relevantes (KIKKAWA et al., 2013; 

YAMADA; KLEINMAN, 1992). 

A laminina detém vários sítios bioativos, no qual nem todos se encontram 

expostos. Estes são denominados de sítios matricrípticos ou matricriptinas. A 

ativação das funções biológicas exercidas por este modelo de sítio requer 

mudança conformacional da molécula íntegra ou processamento proteolítico por 

proteases presentes na MEC, incluindo as MMPs. Ambos os processos expõem os 

sítios crípticos, que se tornam, que então se tornam disponíveis para 

reconhecimento por receptores celulares e, assim, podem exercer suas funções 

biológicas. As mudanças conformacionais da molécula íntegra podem ocorrer 

através de forças mecânicas geradas por células e ligação a outras moléculas, 

incluindo receptores celulares (SCHENK e QUARANTA, 2003). 

Como pode se perceber, os sítios matricrípticos não se encontram expostos em 

todas as condições. Tal característica detém como hipótese mais aceita a 

estratégia evolutiva, que para controlar diferentes atividades celulares teve que 

exercer algum tipo de controle a esta molécula.  Desta forma, determinadas 

instruções podem permanecer escondidas na molécula intacta até serem 

requeridas, não havendo necessidade de inibidores ou bloqueio de atividade que 

não foi requisitada em determinado momento (SCHENK e QUARANTA, 2003). 

Curiosamente, os sítios matricrípticos não estão presentes apenas nas laminina, 

basicamente compõem todas as moléculas da MEC, incluindo colágenos, 

fibronectinas, elastina e outras. Na laminina, apresentam-se principalmente nos 

domínios globulares semelhantes ao fator de crescimento epidermal (domínios LE). 

Já se demonstrou, inclusive, que alguns dos sítios matricrípticos de domínios LE 

da laminina podem atuar como ligantes funcionais de EGFR (SCHENK e 

QUARANTA, 2003). 
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Nomizu e colaboradores realizaram varreduras sistemáticas de sequências da 

molécula de laminina-111 com objetivo de pesquisar por sequências 

biologicamente ativas, com posterior síntese de peptídeos que possuíam entre 6 e 

12 aminoácidos e que estavam sobrepostos às sequencias vizinhas em cerca de 4 

aminoácidos. Por meio desta abordagem, aproximadamente 673 peptídeos 

sintéticos foram produzidos somente para a laminina-111. Levando em 

consideração que a adesão celular é a principal função relacionada às lamininas, 

os peptídeos, depois de sintetizados, foram testados quanto à sua capacidade de 

mediar adesão (NOMIZU et al., 1995; NOMIZU et al., 1998; NOMIZU et al., 2000; 

NOMIZU et al., 1997; NOMIZU et al., 2001). 

Outros estudos mostraram que muitos dos peptídeos derivados da laminina são 

reguladores de diversos processos biológicos, tanto em células normais quanto em 

células tumorais.  Posteriormente, por meio de experimentos adicionais, peptídeos 

da laminina foram caracterizados como moduladores da progressão de tumores 

malignos (KIKKAWA et al., 2013). 

O peptídeo AG73 (RKRLQVQLSIRT), foi identificado por NOMIZU et al. (2005) 

como sendo um peptídeo altamente adesivo das linhagens tumorais HT1080 

(fibrossarcoma), B16F10 (melanoma) e SW480 (adenocarcinoma de cólon) 

(NOMIZU et al., 1995; NOMIZU et al., 2005). Além disso, localiza-se no quarto 

domínio globular (LG4) da cadeia α1 da laminina e tem sido estudado em uma 

grande variedade de linhagens celulares. Adicionalmente, efeitos referentes ao 

AG73 foram testados em várias células e sistemas, tanto in vitro quanto in vivo 

(HOFFMAN et al., 1998, 2001; ENGBRING et al., 2002; IKEMOTO et al., 2006). 

Estudos mostraram que AG73 detém grande relevância em biologia tumoral 

(SONG et al., 1997; ENGBRING et al., 2002; SUZUKI et al., 2003, 2005; 

MOCHIZUKI et al., 2007).  In vitro, AG73 estimula a adesão celular, migração, 

invasão e secreção de MMPs em células de melanoma (ENGBRING et al., 2008), 

bem como angiogênese (MOCHIZUKI et al., 2007).Este quando co-injetado com 

células de melanoma B16-F10 em camundongos, esse peptídeo promove maior 

número de metástases em pulmões, fígado e tecido ósseo (SONG et al., 1997; KIM 

et al., 1998; ENGBRING et al., 2008). O processo de angiogênese também se 

encontra a este peptídeo (MOCHIZUKI et al., 2003).  
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Estudos elaborados em nosso laboratório, mostraram que este peptídeo 

estimula atividades biológicas relacionadas à progressão tumoral, sendo capaz de 

regular a morfologia de células derivadas de neoplasias de glândula salivar 

(OLIVEIRA, 2004; GAMA-DE-SOUZA et al., 2008), promover migração, invasão e 

secreção de proteases em carcinoma epidermoide oral através da interação com 

os receptores sindecam-1 e integrina β1 (SIQUEIRA et al., 2010) e promover 

atividade de adesão e secreção de proteases através da interação com os 

receptores supracitados em linhagens celulares derivadas de carcinoma adenoide 

cístico e mioepitelioma humanos (GAMA-DE-SOUZA et al., 2008). 

 

2.3 Invadopódios 

 

O principal agente causador de mortalidade nas neoplasias é a metástase, 

decorrente da invasão tumoral. Este consiste na disseminação das células do 

tumor primário para tecidos subjacentes (sítios secundários do tumor). Apesar de 

ser responsável por mais de 90% das mortes associadas ao câncer, é um dos 

eventos patológicos que continua a ser menos compreendido e se mantém 

ameaçador (CHAFFER & WENBER, 2011). Devido a tais circunstância, nos 

últimos anos, esforços têm sido realizados na tentativa de uma melhor 

compreensão referente aos mecanismos moleculares que ocorrem nas etapas da 

metástase. A metástase é um processo coordenado no qual se envolvem múltiplas 

etapas, dentre estas encontram-se: Primeiramente, separação das células 

tumorais do tumor, nesta circunstância as células tumorais dissociam-se do sítio 

primário de desenvolvimento, desprendendo-se das células / tecido neoplásico ou 

tumor primário; em seguida, processa-se um rompimento da lâmina basal, com o 

objetivo de invadir localmente o estroma, ocorrendo assim à passagem das células 

pela MEC; invasão aos tecidos adjacentes; conquista de vasos sanguíneos e 

linfáticos através do rompimento de parede dos mesmo e consequentemente sua 

entrada na corrente sanguínea; disseminação através do sistema vascular, uma 

vez que ao atingirem a circulação, estas percorrem o organismo até se alojarem 

em outro tecido, distinto daquele de origem; o que promove, por fim, a colonização 

de sítios distantes e o desenvolvimento de tumores secundários (RIETHDORF et 

al., 2008; KUMAR; ABBAS; FAUSTO; ASTER, 2010).  
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Em síntese, pode se dizer que o processo da formação dos tumores 

secundários tem sido descrito com uma série de eventos, como: (1) Degradação 

da matriz extracelular (perda da adesão celular), invasão e infiltração em tecidos 

subjacentes; (2) liberação de células neoplásicas na circulação, estas células se 

deslocam em pequenos vasos sanguíneos e/ou linfáticos; (3) sobrevivência destas 

células na circulação; (4) retenção destas células nos capilares de órgãos 

distantes; (5) seu extravasamento dos vasos linfáticos ou sanguíneos e a formação 

de um tumor secundário em outro tecido (CHAFFER & WENBER, 2011)(Figura 8) 

 

 Figura 8 - Cascata metastática. As células no interior do tumor primário adquirem um fenótipo 

de célula invasiva. Ocorre a degradação da matriz extracelular e as células tumorais 

migram para os vasos sanguíneos. As células se deslocam através da circulação 

para os órgãos distantes e sobrevivem de forma independente. As células saem da 

circulação e invadem um novo tecido. Estas células precisam ser capazes de evitar 

a resposta imune inata, sobreviver como uma célula única (ou como um pequeno 

aglomerado de células), se adaptar ao novo microambiente e iniciar a proliferação 

(INCA, 2011). 
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A disseminação metastática é complexa, uma vez que envolve uma série de 

eventos que, juntos, compõem a chamada cascata de invasão-metástase. Ao 

longo deste processo, fatores imunológicos e mecânicos devem ser superados 

para que as células neoplásicas consigam desenvolver um tumor em um novo 

órgão e cresçam de forma autônoma, em relação ao tumor primário. O tratamento 

do câncer em seu estágio metastático é muito pouco eficiente. Geralmente, nos 

estágios avançados de desenvolvimento tumoral, as células tumorais apresentam 

uma série de alterações gênicas que as tornam altamente invasivas e resistentes 

aos medicamentos antitumorais (GRAVITZ, 2011). Esta é a razão pela qual 

aproximadamente 90% das mortes em pacientes com câncer são causadas pelas 

metástases (GUPTA e MASSAGUE, 2006). Devido a tal fato, a tentativa de 

compreender os mecanismos moleculares que ocorrem nas etapas deste processo 

tem sido um desafio para os pesquisadores.  

Basicamente, durante a metástase, as células separam-se do tumor primário, 

regulam sua mobilidade, adquirem a capacidade de invadir tecidos circunjacentes, 

através da degradação da lâmina basal endotelial, e migram pelo estroma com o 

objetivo de alcançar os vasos sanguíneos ou linfáticos, onde irão disseminar-se. A 

degradação da MEC e membrana basal ocorre com a secreção de proteases, 

como as MMP de matriz. A clivagem de proteínas da matriz também gera sítios de 

ligação para moléculas de adesão do tipo integrinas, as quais irão ligar-se aos 

substratos da matriz extracelular possibilitando a invasão celular (KOBLINSKI, et 

al.,2000). Além disso, ocorre a fixação a componentes ancoradouros de locomoção 

da matriz (fibronectina, laminina e colágeno). Uma vez na corrente sanguínea, as 

células tumorais que sobreviverem ao estresse hemodinâmico e à eliminação pelas 

células do sistema imune podem proliferar no lúmen do capilar até que a pequena 

massa de células formada rompa o endotélio ou podem migrar através do endotélio 

vascular rumo ao estroma do órgão-alvo, processo conhecido como 

extravasamento. Em seguida, as células tumorais que se encontrarem em um 

microambiente permissivo irão iniciar a etapa de colonização. É desta forma que as 

células neoplásicas se espalham por diversos tecidos e órgãos do corpo (Figura 9). 

Nestes novos tecidos, essas células utilizam nutrientes, espaço e desestabilizam o 
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microambiente quimiostático das células normais, podendo resultar em falência 

múltipla dos órgãos e morte do indivíduo (ROBINS & COTRAN, 2010).  

Além disso, já se sabe que existe uma troca de sinais entre o microambiente 

tumoral, parênquima e o estroma da região atingida. Cada uma das etapas 

metastáticas envolve um programa molecular diferente no qual, as propriedades do 

citoesqueleto são essenciais para a modulação das atividades de adesão e 

migração das células tumorais e para a disseminação o tumor (CHAMBERS et al., 

2002; YILMAZ e CHRISTOFORI, 2009; VALASTYAN e WEINBERG, 2011). Na 

fase pré-metastática, as células neoplásicas passam por uma morfodiferenciação 

celular, onde adquirem propriedades fibroblásticas, tornando-se mais invasivas. 

Neste programa celular, conhecido como transição epitélio-mesênquima, as células 

neoplásicas perdem suas características epiteliais fenotípicas e adquirem 

características mesenquimais, devido a redução da adesão intercelular incentivada 

pela perda de E-caderina e aumento da expressão de N-caderina 

(KRISANAPRAKORNKIT; IAMAROON, 2012), o que confere a estas células 

neoplásicas uma alta capacidade migratória, junto a invasão tecidual. No decorrer 

desta etapa, as células neoplásicas invasivas passam por mudanças morfológicas 

e estruturais, formando “pseudópodes” que, posteriormente, estabelecem locais de 

adesão no front de invasão, contraem o corpo celular e desprendem-se das 

adesões intercelulares, gerando assim o aumento de sua mobilidade (TURUNEN, 

1994). Este processo tem sido utilizado para explicar como as células tumorais 

iniciam a disseminação metastática (GRUNERT et al., 2003). 

Nas neoplasias, como descrito acima, para se desprender do tumor primário e 

invadir para tecidos subjacentes células tumorais devem perder contatos célula-

célula, remodelar sítios de adesão célula-matriz e seguir quimioatrativos 

atravessando a matriz extracelular (MEC) através da secreção de proteases. 

Entretanto, esse processo é observado em condições fisiológicas normais, como 

por exemplo, na gastrulação, no qual, células epiteliais diferenciadas retornam a 

um fenótipo mais indiferenciado para se movimentar até sítios distantes e então, se 

rediferenciam para formar uma nova estrutura. Este fenômeno temporário e 

reversível, conhecido como transição epitélio-mesênquima (TEM), e têm recebido 

atenção na investigação dos processos de migração, invasão e metástase de 

células tumorais (GRUNERT et al., 2003; THIERY e SLEEMAN, 2006). 
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 Figura 9 – Invasão celular. As células tumorais aderidas na membrana basal pelos seus 

receptores integrinas. Estas células liberam proteases que irão degradar os 

componentes da membrana basal e do estroma tumoral. Então, as células migram ao 

longo da matriz extracelular até alcançar a corrente sanguínea ou linfática. MB: 

Membrana Basal; MMP: Metaloproteinases; MC: Membrana celular (CARVALHO, 

2011). 
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A aquisição de características invasivas e migratórias pelas células tumorais são 

essenciais durante o desenvolvimento do tumor. (WICKI et al., 2006). 

Aproximadamente 90% dos tumores humanos surgem a partir dos tecidos epiteliais 

que, como já relatado, são separados do estroma de suporte por uma membrana 

basal (HAGEDORN et al., 2014). A invasão de células cancerosas a esta barreira 

fisiológica é considerado um ponto chave durante a progressão do câncer, uma 

vez que é somente no interior do estroma de apoio que as células cancerosas 

adquirem acesso aos sistemas vasculares e linfáticos e se espalham 

sistematicamente (PAZ et al.,2014).  

Apesar dos mecanismos básicos referentes à migração das células tumorais 

através da membrana basal ainda estarem em processo de conquista, há 

evidências que demostram que as células neoplásicas superam esta barreira física 

através de projeções especializadas em F-actina denominadas invadopódios, que 

servem como fonte de localização de proteases matriciais e medeiam a 

degradação da matriz extracelular (HAGEDORN et al., 2014;  PAZ et al.,2014). 

Além da atividade proteolítica, para estas protrusões são convergidas diversas 

atividades celulares, incluindo adesão, modificações do citoesqueleto, tráfego de 

membrana e ativação de vias de sinalização (SIBONY-BENYAMINI; GILHENN, 

2012; WEAVER, 2006, 2008). 

Nos últimos anos, essas protrusões têm recebido particular atenção no contexto 

da invasão celular tumoral.  O processo de TEM leva a um aumento de mobilidade 

e invasão das células epiteliais através da perda de adesão célula-célula, 

modulação de adesão célula-matriz e indução de secreção de proteases que 

degradam a matriz, podendo se dizer que, indiretamente, TEM é capaz de 

provocar a formação de invadopódios. Apesar de ainda haver dúvidas 

experimentais que relacionem TEM com formação de invadopódios, já foi possível 

identificar uma grande variedade de moléculas comumente importantes para a 

ativação de ambos os processos (FRAME, 2004; YAMAGUCHI et al., 2005; 

BOWDEN et al., 2006; VARON et al., 2006; LO et al., 2007; WEBB et al., 2007). 

Dentre estas, pode se observar os fatores de crescimento EGF, HGF, PDGF, e 

TGFβ, e a Src tirosina quinase. Esses dados sugerem fortemente que a formação 

de invadopódios pode funcionar como um guia no processo de TEM (AYALA et al., 

2006). 
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 Além da sua importância na invasão de tecidos subjacentes e sistema vascular 

em geral, os invadopódios também participam do extravasamento para sítios 

secundários do tumor. Um estudo verificou que as quimiocinas S100A8 e S100A9, 

produzidas por células endoteliais no nicho pré-metastático, contribuem para a 

invasão de células tumorais circulantes em sítios secundários do tumor através da 

formação de invadopódios (RAFII e LYDEN, 2006). 

Os invadopódios podem ser descritos como protrusões celulares ricas em 

actina, que exercem na matriz proteólise localizada em pontos de contato da célula 

com o substrato (SIBONY-BENYAMINI; GIL-HENN, 2012; STYLLI; KAYE; LOCK, 

2008), ou ainda, podem ser definidos como protrusões ventrais de membrana que 

se estendem verticalmente para a MEC (COURTNEIDGE, 2012), formadas em 

células invasivas que possuem atividade de degradação. Na verdade, essas 

protrusões são enriquecidas com filamentos de actina e proteínas associadas, 

como proteínas de adesão, proteases de matriz e moléculas sinalizadoras que 

regulam o citoesqueleto de actina e a remodelação da membrana (BOWDEN et al., 

1999; BUCCIONE et al., 2004; BUCCIONE; ORTH; MCNIVEN, 2004; CHEN, 

1989). Estruturalmente, os invadopódios podem ser definidos como protrusões, 

formadas na região ventral da membrana aderente a matriz, que conseguem medir 

de 0,1 a 0,8 μm em diâmetro e alcançar comprimento superior a 2 μm (CHEN, 

1989; BOWDEN et al., 1999). Estudos de microscopia eletrônica demonstram os 

invadopódios em sítios de invasão tumoral como estruturas complexas contendo 

múltiplas protrusões invadopodiais delgadas. Essas protrusões são verificadas 

como invaginações de membrana próximas ao complexo de Golgi com 0,8 μm de 

largura e 2 μm de profundidade (BALDASSARRE et al., 2003).  Estas estruturas 

representam sítios para os quais são convergidas diversas atividades celulares, 

incluindo adesão, modificações do citoesqueleto, atividade proteolítica, tráfego de 

membrana e ativação de vias de sinalização (SIBONY-BENYAMINI; GILHENN, 

2012; WEAVER, 2006, 2008). Distintos programas moleculares são responsáveis 

pela regulação da adesão e migração, sendo estes processos dependentes da 

dinâmica do citoesqueleto para a formação de invadopódios (KAHN; COLLAZO; 

KYPRIANOU, 2014; SIBONY-BENYAMINI; GIL-HENN, 2012).  

Além disso, apesar de serem encontrados apenas em células tumorais, os 

invadopódios são considerados uma forma transformada de podossomos, devido 
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seu alto grau de semelhança com o mesmo. Estes últimos são definidos como 

protrusões de membrana presentes em células normais dotadas de alta 

capacidade migratória, também ricas em F-actina e que apresentam um íntimo 

contato com a MEC, igualmente aos invadopódios (BUCCIONE; CALDIERI; 

AYALA, 2009; GIMONA et al., COURTNEIDGE, 2011). Tanto os podossomos 

quanto invadopódios formam-se na membrana ventral das células (BUCCIONE; 

CALDIERI; AYALA, 2009; MURPHY; COURTNEIDGE, 2011; STYLLI; KAYE; 

LOCK, 2008). 

Os podossomos, segundo a analise de imagens obtidas por microscopia 

eletrônica de transmissão, são descritos como sítios de adesão ao substrato que 

correspondem a protrusões curtas da superfície ventral da membrana. Essas 

protrusões são formadas na porção apical e representariam o “pé” da célula. Os 

podossomos se apresentam como estruturas arredondadas, com diâmetro 

aproximado de 0.5 a 1.0 μm tendo ao centro actina circundada por estrutura 

semelhante a anel, formada por proteínas do citoesqueleto como vinculina, talina e 

paxilina (LINDER e AEPFELBACHER, 2003; LINDER e KOPP, 2005; LINDER, 

2007). Os contatos focais são estruturas lineares ricas em filamentos de actina. No 

entanto não são arredondados nem exibem a estrutura central de actina que 

caracteríza os podossomos. Isso permite clara distinção entre podossomos e 

contatos focais como componentes diversos de contato celula-substrato (LINDER e 

AEPFELBACHER, 2003; BUCCIONE et al.,2004). Apesar de ainda haver estudos 

a serem feitos, pode se dizer que os podossomos são formados quando as células 

precisam degradar junções aderentes e matriz de maneira concomitante.  Um 

exemplo desta função pode ser vista quando células do sistema imune, como 

monócitos e células dendríticas, precisam migrar através dos tecidos, ou também 

durante a reabsorção óssea (SALTEL et al., 2004).  

A semelhança descritiva entre os termos invadopódio e podossomo não é uma 

simples coincidência e pode ser explicada através de fatos cronológicos que 

envolvem esta duas estruturas. O início dos estudos para descoberta dos 

invadopódios deu-se na década de 80, quando se observou uma reestruturação 

das proteínas do citoesqueleto em fibroblastos transformados com o vírus do 

Sarcoma de Rous (proto-oncogene viral Src), que codifica um tipo de tirosina 

quinase constitutivamente ativa. (DAVID-PFEUTY; SINGER, 1980). Nesta célula, 
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demostrou-se a formação de estruturas que possuíam pontos de ligação com a 

MEC, estavam ventralmente localizadas, continham actina e domínios protéicos de 

tirosina fosforiladas. Em outras palavras, as células transformadas por Src 

crescidas sobre fibronectina formaram proeminentes protrusões ventrais com 

propriedades de adesão e degradação (CHEN et al., 1985; TARONE et al., 1985). 

Tais foram inicialmente descritas por Marchisio e denominadas pés celulares e, 

posteriormente, podossomos (CHEN, 1989; MARCHISIO et al.,1984; TARONE et 

al., 1985).  Na prática, inicialmente, os podossomos caracterizavam-se como 

estruturas adesivas, formadas por filamentos de actina e dotadas de habilidade de 

degradação e a princípio, estes elementos apresentaram-se, como já mencionado, 

em fibroblastos transformados com vírus do Sarcoma de Rous (RSV) cultivados 

sobre substrato fluorescente (CHEN et al., 1985; TARONE et al., 1985).,  No final 

da década de 1980, os podossomos também puderem ser visualizados em células 

não transformadas (ZAMBONIN-ZALLONE et al., 1988). Observou-se que não 

apenas as células transformados o obtinham, outros grupos celulares também o 

possuíam, como no caso dos osteoclastos (ZAMBONIN-ZALLONE et al., 1988). 

Ademais, o grupo de Chen demonstrou que estes podossomos eram dotadas de 

capacidade proteolítica, degradando o local de adesão à MEC. Adiante, estes 

descreveram em linhagens celulares tumorais estruturas similares com habilidade 

de degradação da matriz pericelular ao qual nomearam de invadopódios (“pés 

invasivos”) para enfatizar sua natureza protrusiva (CHEN, 1989). Desta forma, 

utilizou-se por um tempo as nomenclaturas podossomos e invadopódios para 

caracterizar a mesma estrutura. 

Embora podossomos e invadopódios possuam muitos componentes 

moleculares em comum, não está esclarecido se eles são estruturas distintas ou se 

representam uma mesma estrutura, transitoriamente desenvolvida em diferentes 

fases da invasão celular (WEBB et al., 2007). No entanto, estudo recente realizado 

com microscopia TIRF (Reflexão Fluorescente Total Interna) mostra que a 

estrutura de podossomos e invadopódios é distinta. Nesse estudo, os invadopódios 

foram verificados como extensões filamentosas compostas por cortactina que 

formam superestruturas invasivas, o mesmo não foi verificado nos podossomos, 

que não formaram nenhum tipo de protrusão de membrana filamentosa (ARTYM et 

al., 2011). 
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Os podossomos e invadopódios são estruturas puntiformes ricas em F-actina, 

que possuem proteínas reguladoras de actina – proteínas de adesão focal – e 

moléculas sinalizadoras – quinases, proteínas adaptadoras e integrinas – 

(BUCCIONE; CALDIERI; AYALA, 2009). Durante certo tempo, a proteólise da MEC 

foi considerada uma característica inerente aos invadopódios, sendo inclusive 

utilizada como fator de distinção entre estas duas estruturas (AYALA et al., 2006). 

Atualmente, esta representa uma atividade intrínseca tanto de podossomos quanto 

de invadopódios (MURPHY; COURTNEIDGE, 2011; SIBONY-BENYAMINI; GIL-

HENN, 2012). Deste modo, pode se dizer que tanto os podossomos quanto os 

invadopódios permitem à célula coordenar as atividades de degradação da MEC e 

motilidade celular, com o objetivo de facilitar a migração através dos tecidos 

(MURPHY; COURTNEIDGE, 2011). Alguns autores sugerem que o termo 

“invadossomo” seja utilizado para descrever tanto podossomos quanto 

invadopódios, devido ao fato de ambos possuírem organização estrutural, 

composição e função semelhantes (DESTAING et al., 2011; LINDER, 2009). 

Apesar de diversas similaridades, diferenças morfológicas e moleculares já 

foram observadas entre os podossomos e invadopódios. A primeira e mais 

importante delas esta relacionada ao tipo de células onde cada estrutura é 

encontrada. Atualmente, o termo podossomo arquiteta-se para células normais, 

onde estas estruturas desempenham um importante papel para motilidade, e 

dotadas de alta mobilidade como monócitos, macrófagos, células dendríticas e 

osteoclastos, assim como em células endoteliais, células musculares lisas e 

fibroblastos transformados ou ativados. Já os invadopódios encontram-se 

exclusivamente em células tumorais, incluindo células de carcinoma mamário 

metastático, glioma, células do câncer de próstata (CHEN et al., 1985; DESAI; MA; 

CHELLAIAH, 2008; GIMONA et al., 2008; MARCHISIO et al., 1984; NASCIMENTO 

et al., 2009)  e carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço (GIMONA et al., 

2008).   

A segunda desigualdade existente entre as estruturas retratadas refere-se as 

suas dimensões e estrutura. Os podossomos, em comparação aos invadopódios, 

são relativamente menores (apresentando 1 µm de diâmetro e 0.4 µm de 

extensão), além disso, utilizam-se primariamente da protease MT1-MMP para 

proteólise pericelular.  A mesma descrição não pode ser atribuída aos 
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invadopódios, estes apresentam-se em maior diâmetro (com até 8 µm diâmetro e 5 

µm de extensão), atingindo um comprimento maior que 4 μm e utilizam-se, além de 

MT1- MMP, de outras proteases como MMP2, MMP9 e ADAMs (BUCCIONE; 

CALDIERI; AYALA, 2009; CLARK; WEAVER, 2008; GIMONA et al., 2008; STYLLI; 

KAYE; LOCK, 2008).   Além disso, existe uma diferença dinâmica entre estas 

estruturas, sendo os invadopódios estruturas mais estáveis e por mais tempo 

persistentes. Consequentemente, o padrão de degradação dos invadopódios é 

mais profundo e localizado em comparação ao dos podossomos, que é superficial 

e difuso (GIMONA et al., 2008; LINDER, 2007). 

Os invadopódios e podossomos também devem ser diferenciados de outras 

modificações da membrana plasmática, como as adesões focais (estruturas 

associadas à adesão à MEC). As três estruturas mencionadas possuem 

basicamente os mesmos componentes, e acredita-se existir uma relação recíproca 

entre adesões focais e invadopódios. A mudança de um fenótipo celular quiescente 

para migratório é geralmente caracterizada pela dissolução de adesões focais e 

formação de podossomos ou invadopódios nos sítios de contato com a MEC 

(BLOCK et al., 2008; CHAN; CORTESIO; HUTTENLOCHER, 2009). 

Estudos in vitro são utilizados como objetivo de melhor compreender a 

morfologia, localização e detecção de atividade dos podossomos e dos 

invadopódios. Para tal, as células em questão são marcadas com faloidina, que se 

liga a actina, e com anticorpos contra proteínas chaves para a formação dos 

invadopódios e reestruturação do citoesqueleto como a ARP2/3, que promove a 

nucleação da actina, e cortactina. Como outras estruturas celulares podem 

também ser evidenciadas pelo mesmo método, é importante determinar que esta 

marcação esteja localizada ventralmente na célula para melhor caracterizar os 

invadopódios (ABRAM et al., 2003; DIAZ et al., 2009; OIKAWA; ITOH; 

TAKENAWA, 2008).  Um outro método conhecido e largamente utilizado refere-se 

ao  ensaio de degradação da matriz fluorescente (ARTYM et al., 2006; CHEN et 

al., 1985; YAMAGUCHI; PIXLEY; CONDEELIS, 2006).  Neste experimento 

destaca-se os estágios de formação dos invadopódios, sendo importante para 

detectá-lo. Basicamente, nesse ensaio, as, células são crescidas sobre lamínulas 

que contém uma gelatina fluorescente conjugadas a fluorocromos. A atividade de 

degradação dos invadopódios é verificada por regiões com ausência de 
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fluorescência, ou seja, áreas escuras no substrato fluorescente que são detectadas 

por microscopia de fluorescência ou microscopia confocal (ARTYM et al., 2006; 

BOWDEN et al., 1999; CHEN et al., 1985). A co-marcação das células por alguns 

marcadores de invadopódios (como cortactina, F-actina, fosfotirosina) detectam, de 

maneira mais crítica, informação sobre estágios de formação e atividade funcional 

dos invadopódios (CHEN et al., 1985; ARTYM et al., 2006; BOWDEN et al., 2006). 

Estudos relacionados à microscopia eletrônica demonstraram que as áreas de 

contato de invadopódios com sítios de degradação da MEC são representadas por 

grandes projeções da membrana celular (POLISHCHUK et al., 2000). 

Estruturalmente, como já mencionado, essas projeções possuem um núcleo rico 

em actina circundado por proteínas estruturais e de adesão (LINDER, 2007). A 

maquinaria de actina dos invadopódios é regulada por um conjunto de proteínas 

ligantes e nucleadoras de actina, ativadores de polimerização, quinases e 

pequenas GTPases. (GIMONA et al., 2008).  

Artym et al. (2006) propuseram um modelo dos estágios de formação, 

organização e função dos invadopódios.  Esses estudos foram realizados em 

células derivadas de tumor maligno de mama (MDA-MD-231) transfectadas com 

vetores fluorescentes para as proteínas cortactina e MT1-MMP e plaqueadas sobre 

substrato de gelatina fluorescente.  A análise em tempo real da distribuição das 

proteínas cortactina e MT1-MMP identificou quatro estágios de maturação dos 

invadopódios: (1) localização de cortactina na região ventral da célula em contato 

com a matriz, (2) recrutamento de uma metaloprotease de matriz tipo 1 (MT1-

MMP) para essas regiões, (3) o aparecimento de focos de degradação na matriz 

circujacente e (4) a dissociação da proteína cortactina desses sítios. 

Embora a maioria dos estudos envolva as proteínas cortactina e MT1-MMP, 

sabe-se que uma grande variedade de proteínas está associada aos invadopódios, 

incluindo proteínas de adesão, transdução de sinal, regulação de actina, proteólise 

da MEC e dinâmica da membrana (BUCCIONE; ORTH; MCNIVEN, 2004). As 

proteínas 2B com domínios SH3 e PX, ou Tks 4 (do inglês “Tyrosine kinase 

substrate with four SH3 domains”), proteína 2A com domínios SH3 e PX, ou Tks 5 

(do inglês “Tyrosine kinase substrate with five SH3 domains”), cortactina e N-WASp 

(reguladores de actina), Src (tirosina quinase) e MT1-MMP são consideradas 

moléculas chaves deste processo (BUCCIONE; CALDIERI; AYALA, 2009; STYLLI; 
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KAYE; LOCK, 2008). Na verdade, essas proteínas podem ser divididas em quatro 

grupos de acordo com sua função e localização nos invadopódios (BUCCIONE et 

al., 2004):  1) O primeiro grupo é considerado como máquina motora para o 

funcionamento do invadopódio e inclui a actina e reguladores de sua 

polimerização. Dentre eles pode se encontrar a Arp2/3, N-WASP, Cdc42, Nck, 

cofilina, proteínas de vesículas encapadas, cortactina e dinamina. 2) Integrinas e 

proteínas de adesão que são responsáveis por modular a interação dos 

invadopódios com a MEC podem ser encontradas no segundo grupo destas 

prteínas. 3) Tirosina quinases e GTPases Ras que são do grupo de proteínas 

sinalizadoras que regulam o citoesqueleto de actina e a remodelação da 

membrana.  4) Proteases de membrana que modulam a degradação da MEC em 

sítios funcionais dos invadopódios constituem o quarto grupo. Fazem parte dele 

MT1-MMP, MMP-2 e MMP-9 (MONSKY et al., 1993; MONSKY et al., 1994; 

NAKAHARA et al., 1997; CHEN e WANG, 1999; DERYUGINA et al., 2001a; 

ARTYM et al., 2006; CLARK e WEAVER, 2008). Além disso, a cooperação entre 

microtúbulos e citoesqueleto de actina representa uma importante contribuição na 

formação e função de invadopódios (MURPHY; COURTNEIDGE, 2011). A 

elongação dessas estruturas em direção à lâmina basal depende de uma rede de 

microtúbulos que se forma em sua base, sugerindo que os microtúbulos participam 

da distribuição de proteínas para a região dos invadopódios (SCHOUMACHER et 

al., 2010).  

Estímulos que levam a formação de invadopódios podem ativar vias de 

sinalização relacionadas à fosforilação e/ou ativação de diversas proteínas. 

Diferentes estudos mostram que diversos modelos de estímulos, como TGFβ e 

EGF, induzem à formação de invadopódios, como já mencionado, devido à 

ativação de vias de sinalização relacionadas à fosforilação e ativação de inúmeras 

proteínas através de integrinas (DESTAING et al., 2008; THOMAS; BRUGGE, 

1997). As quinases pertencentes à família Src, um subtipo de proteínas quinases 

não receptoras, apresentam um importante papel na formação não apenas dos 

invadopódios, mas também dos podossomos. A alta atividade desta proteína 

tirosina quinase parece ser essencial para a organização dos invadopódios tanto 

nas células normais quanto em células transformadas (KELLEY et al., 2010; 

TARONE et al., 1985).   
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O c-Src, um dos componentes da família das Src quinases, regula distintos 

eventos relacionados à montagem dos invadopódios, desde sua formação inicial 

até sua dissociação (DESTAING et al., 2008).  Embora a contribuição individual de 

cada molécula para a dinâmica desta estrutura ainda não esteja bem estabelecida, 

sabe-se que diversos substratos de Src (como cortactina, N-WASp, dinamina, 

paxilina, p130Cas e caveolina) participam da formação de invadopódios 

(DESTAING et al., 2011; KELLEY et al., 2010). Estudos sugerem que a fosforilação 

de cortactina e N-WASp mediada por Src é um evento importante para a 

organização dos filamentos de actina durante a montagem do invadopódio (PARK; 

SUETSUGU; TAKENAWA, 2005; TEHRANI et al., 2006).Dois outros substratos de 

Src, Tks4 e Tks5, foram identificados como moléculas organizadoras dos 

invadopódios, e sua fosforilação está relacionada tanto à formação quanto à 

atividade de degradação destas estruturas (BUSCHMAN et al., 2009; GIANNI et 

al., 2010; SEALS et al., 2005). Em geral, a fosforilação de resíduos de tirosina 

exerce um papel fundamental para a formação dos invadopódios. Após integrinas 

serem ativadas, Src é fosforilado e é capaz de ativar/fosforilar outros substratos, 

como o Tks5.  Tks5 é uma proteína adaptadora que contém um domínio N-terminal 

Phox (PX), seguido de 5 domínios SH3 sendo seu recrutamento facilitado pela 

ligação de seu domínio PX com fosfatidilinositol-3-4- bifosfato (PtdIns(3,4)P2) 

ancorado no membrana. Em condições fisiológicas, encontra-se difuso pelo 

citoplasma, já em condições patológicas ancora-se a membrana e colocaliza-se 

com a cortactina (DESAI; MA; CHELLAIAH, 2008; FEKETE et al., 2013; OSER et 

al., 2009; YAMAGUCHI; OIKAWA, 2010).  

No final da década de 90, o grupo de Lock identificou a proteína Tks5 em 

células NIH-3T3 transformadas pelo vírus de Sarcoma de Rous. Os mesmos 

verificaram que esta proteína era um substrato de Src e encontrava-se localizada 

nos podossomos dos fibroblastos (LOCK et al., 1998).  Subsequentes 

experimentos avaliaram o papel de Tks5 e uma redução em sua expressão 

mostrou que a proteína era necessária para a formação dos podossomos, 

degradação da MEC e invasão através do Matrigel (SEALS et al., 2005). Esta 

proteína também apresentou-se  essencial  na formação dos invadopódios em 

células tumorais, sendo encontrado em várias linhagens neoplásicas, como no 

câncer de próstata. Experimentos em vitro demonstram que o silenciamento da 



68 
 

proteína diminuiu a capacidade invasiva de células de câncer de mama e não há a 

formação de invadopódios (BLOUW et al., 2008; SEALS et al., 2005). Um das 

investigações atuais de Tks5 esta relaciona a sua função no processamento 

proteolítico no microambiente tumoral. Tks5 não possui atividade catalítica 

intrínseca e experimentos sugerem que o quinto domínio SH3 de Tks5 liga-se às  

metaloproteases transmembrana ADAMs 12, 15 e 19 para realizar a proteólise 

pericelular (ABRAM et al., 2003). 

Tks4 é um outro importante substrato de Src. Sua descoberta se deu através 

dos estudos dos genes de Tks5, onde verificou-se uma sequência similar ao 

mesmo. Tks4 é uma proteína adaptadora que possui um domínio N-terminal Phox 

(PX), com quatro domínios SH3.  A diferença apresentada entre as duas proteínas 

é o sítio de fosforilação por Src e seus papéis temporais na formação dos 

invadopódios.  Tks4 também possui um papel relevante na formação dos 

invadopódios. Estudos mostram que a inibição de Tks4 resultaram numa falha 

formação dos invadopódios, sugerindo que a proteína tem relevância na dinâmica 

dos invadopódios, porém atue de forma um pouco tardia. A proteólise pericelular 

foi inibida, o que indica que Tks4 seja responsável pelo recrutamento de proteases, 

principalmente da MT1-MMP (BUSCHMAN et al., 2009; GIANNI et al., 2009). MT1-

MMP detém função crucial nos processos de invasão celular de linhagens com 

fenótipo invasivo, sendo acumulada na região dos invadopódios (OHUCHI et al., 

1997; SABEH et al., 2004).  

A localização de Tks5 na membrana é essencial no remodelamento do   

citoesqueleto para a formação dos invadopódios. Seu domínio N-terminal é capaz 

de se ligar a proteínas como N-WASp, cortactina, Nkc e Grb2 que estão ligadas 

com a reestruturação da actina (BURGER et al., 2014; COURTNEIDGE, 2012).  Já 

o recrutamento Tks4 para a região do invadopódio é essencial para a estabilização 

de MT1-MMP (MURPHY; COURTNEIDGE, 2011 ). 

A ativação de Src pode ser controlada por meio da fosforilação do resíduo de 

tirosina 416, pela desfosforilação do resíduo de tirosina 527, ou por ligações de 

moléculas aos seus domínios SH2 ou SH3 (BJORGE; JAKYMIW; FUJITA, 2000; 

MISSAN DIPERSIO, 2013). As integrinas, também conseguem induzir a ativação 

de Src diretamente, através da interação com seus domínios citoplasmáticos 

(ARIAS-SALGADO et al., 2003), ou estimulando a ação de fosfatases como PTP1B 
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e SHP2 (CORTESIO et al., 2008). Além disso, a ligação de integrinas a moléculas 

da MEC pode promover o recrutamento e autofosforilação da tirosina quinase FAK, 

que possui um domínio com alta afinidade para Src. Subsequente fosforilação de 

FAK mediada por Src cria sítios de ligação para outras proteínas de sinalização, as 

quais comunicam o complexo FAK-Src com moléculas efetoras, incluindo os 

componentes da família das MAP quinases (MAPK) (MITRA; SCHLAEPFER, 

2006). 

As moléculas ERK 1/2 fazem parte da família das MAP quinases, e são os 

últimos componentes de um módulo de sinalização formado pela GTPase Ras e 

pelas quinases Raf e MEK 1/2 (DESCHENES-SIMARD et al., 2014; ROSKOSKI, 

2012). Alguns trabalhos já demonstraram que Src quinases podem mediar a 

ativação de ERK 1/2 em células derivadas de melanoma e de carcinoma de 

estômago, sugerindo que a sinalização Src-ERK 1/2 seja importante para a 

progressão tumoral (MAAT et al., 2009; SHIN et al., 2002). As MAP quinases estão 

envolvidas especialmente na produção de enzimas proteolíticas que podem 

degradar a lâmina basal. Em resposta a estímulos extracelulares, a proteína ERK 

fosforilada pode se translocar do citoplasma para o núcleo e ativar alguns fatores 

de transcrição (como AP-1) responsáveis por estimular a síntese de MMPs 

(REDDY; NABHA; ATANASKOVA, 2003). A fosforilação de ERK também pode 

regular a invasividade tumoral pela ativação direta da maquinaria de motilidade 

celular (LAUFFENBURGER; HORWITZ, 1996), e por meio da inibição de apoptose 

(ERHARDT; SCHREMSER; COOPER, 1999). 

A estruturação dos invadopódios pode ser dividida em 3 fases distintas: 

Iniciação, montagem e maturação (MURPHY; COURTNEIDGE, 2011). Em síntese, 

recentes estudos sugerem que a formação dos invadopódios inicia-se sua a partir 

de regiões vizinhas às adesões focais, provavelmente em resposta à geração de 

fosfatidilinositol-3-4-bifosfato (PI(3,4) P2), que recruta a proteína adaptadora Tks5 

(ABRAM et al., 2003). Posteriormente, a agregação de cortactina a sítios de 

adesão celular à MEC é um evento fundamental e inalgural para a estruturação 

deste elemento (ARTYM et al., 2006). Tks 5 e cortactina estão colocalizadas em 

invadopódios, e acredita-se que essa molécula adaptadora possa participar do 

recrutamento de cortactina para futuros sítios de degradação da MEC (OSER et 

al., 2009).A próxima fase refere-se à montagem dos invadopódios.  Nesta etapa, a 
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cortactina é considerada a principal molécula, uma vez que, esta modula a ação de 

diversas proteínas reguladoras referentes (de) a actina (YAMAGUCHI et al., 2005). 

Neste contexto, a cortactina detém um papel fundamental na regulação da cofilina, 

molécula que participa da despolimerização da actina (SIBONY-BENYAMINI; GIL-

HENN, 2012). Na verdade, a cortactina, através de interação eletrostática, liga-se a 

cofilina o que inibe sua atividade. Entretanto, na presença de estímulos, a 

cortactina pode ser fosforilada por Src quinases em três diferentes resíduos de 

tirosina (421, 466 e 482), o que promove sua dissociação da cofilina (MAGALHAES 

et al., 2011). Portanto, após esta etapa, a cofilina encontra-se livre para participar 

da despolimerização e reorganização dos filamentosde actina na região precursora 

dos invadopódios (OSER et al., 2009). A subsequente desfosforilação da cortactina 

bloqueia a cofilina e permite a estabilização do invadopódio, favorecendo sua 

atividade de degradação (OSER et al., 2009; YAMAGUCHI et al., 2005). O 

processo de fosforilação da cortactina regula sua interação não apenas com a 

cofilina, mas também com N-WASp e e Arp2/3 (OSER et al., 2009; WEAVER, 

2008) (Figura 10). 

De modo mais específico, pode se dizer que a estruturação do invadopódios 

inicia-se a partir da interação com receptores de membrana tipo integrina que 

enviam sinais do microambiente para a modificação estrutural do citoesqueleto.  

Os invadopódios originam-se próximos as adesões focais (FAK). Estes estímulos 

promovem uma autofosforilação de FAK, que são fosforiladas no resíduo Tyr 397. 

FAK detém um domínio com alta afinidade por Src, e desencadeia sua ativação. A 

ativação desta molécula, permite que seus substratos Tks4 e Tks5 sejam 

fosforilados e assim, p-Tks5 liga-se a PtdIns(3,4)P2 através do domínio PX, com 

posterior ancoragem na membrana, encerrando o estágio de iniciação. Na fase de 

montagem, tem-se a elongação da estrutura do invadopódios com o recrutamento 

e ativação de reguladores de actina pela p-Tks5, como Arp2/3, N-WASp e de 

cortactina. Atualmente, não é completamente conhecido o mecanismo por qual 

Tks5 e cortactina unem-se para a montagem dos invadopódios. Tks5 pode se ligar 

diretamente a proteínas chaves de regulação da actina, como Nck1, Nck2, N-

WASp e Grb2, enquanto a Cortactina associa-se a outras proteínas regulatórias 

como N-WASp e Arp2/3, formando complexos com a GTPase Cdc42.  Sugere-se 

que estas proteínas regulatórias  servem como pontes de ligação entre Tks5 e 
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cortactina (CRIMALDI; COURTNEIDGE; GIMONA, 2009; SHARMA et al., 2013).  

No processo de maturação há a atividade de degradação da MEC pelas 

metaloproteinases, principalmente MT1-MMP, tendo Tks4 papel essencial em sua 

estabilização (CLARK; WEAVER, 2008; COURTNEIDGE et al., 2005; MURPHY; 

COURTNEIDGE, 2011). O diagrama a seguir encontra-se exibido as diferentes 

fases de formação dos invadopódios. 

 

 

FIGURA 10 – Representação das etapas de formação dos invadopódios e suas proteínas 

envolvidas (MURPHY; COURTNEIDGE, 2011). 

 

Em comparação ao epitélio normal, o carcinoma epidermóide oral apresenta 

elevados níveis de cortactica, sendo esta proteína concentrada na frente de 

invasão do tumor (SHARMA et al., 2013). Além disso, o aumento dos níveis desta 

proteína também encontra-se relacionado a maior expressão de MMP-9 e MT1-

MMP em células de carcinoma epidermóide da região de cabeça e pescoço, e a 

inibição desta molécula reduz o crescimento tumoral (CLARK et al., 2009; CLARK; 

WEAVER, 2008; CLARK et al., 2007).As proteases apresentam uma grande 

importância na interação invadopódios –MEC. Os invadopódios podem degradar a 

MEC amodulando a liberação localizada e ativação de proteases, os quais auxiliam 

as células a transcender barreiras teciduais (BUCCIONE; CALDIERI; AYALA, 

2009; GIMONA et al., 2008; LINDER, 2007; STYLLI; KAYE; LOCK, 2008; 

WEAVER, 2006). Nos invadopódios, pode se encontrar três classes de proteases: 

1) MMPs (como MMP-2, MMP-9 e MT1-MMP) e proteases da família ADAMs; 2) 

cisteína proteases (como a catepsina); e 3) serina proteases (como uPAR) 

(LINDER, 2007; STYLLI; KAYE; LOCK, 2008). A regulação da secreção de MMPs 
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nos invadopódios é realizado pela Cortactina, o que faz com que esta molécula 

exerça um importante papel na maturação destas estruturas (BUSCHMAN et al., 

2009; CLARK; WEAVER, 2008; CLARK et al., 2007). O recrutamento da cortactina 

para futuros sítios de degradação da MEC precede o tráfego de proteases para 

estes locais (ARTYM et al., 2006; CLARK et al., 2007).  

Em geral, as metaloproteinases, apresentam-se importantes no estágio de 

invasão. Dentre elas, a MT1-MMP detém um papel crucial nos processos de 

invasão celular fisiológica e patológica (EGEBLAD; WERB, 2002; SEIKI, 2003), 

sendo considerada importante promotora da atividade colagenolítica de células 

com fenótipo invasivo (SABEH et al., 2009). O acúmulo de MT1-MMP na região 

dos invadopódios ocorre por meio de um balanço entre processos de endocitose e 

exocitose, e envolve reciclagem endocítica mediada por clatrina e cavéolas 

(MURPHY; COURTNEIDGE, 2011), e mobilização da enzima a partir de depósitos 

intracelulares (BRAVO-CORDERO et al., 2007). A molécula adaptadora Tks4 

estabiliza MT1-MMP nos invadopódios, permitindo assim a localização focal desta 

molécula e subsequente degradação da MEC (MURPHY; COURTNEIDGE, 2011). 

A superexpressão de MT1-MMP em células neoplásicas promove tumorigênese, e 

sua inibição reduz crescimento e invasão tumorais (HOTARY et al., 2003). 

As intergrinas encontram-se em posição favorável para modular a atividade dos 

invadopódios, uma vez que interagem com a MEC e transmitem sinais 

extracelulares para o citoplasma e vice-versa. A subunidade β1 deste molécula é 

encontrada tanto em podossomos quanto invadopódios (MUELLER; CHEN, 1991), 

e sua ativação induzida por anticorpos promove aumento da degradação da MEC 

(NAKAHARA et al., 1998).  Pesquisas utilizando osteoclastos e fibroblastos 

transformados demonstraram que a ausência de integrina β1 está relacionada à 

redução na formação de invadopódios (DESTAING et al., 2010). 

O estudo morfológico de invadopódios em cultura bidimensional geralmente 

envolvem o cultivo de células em lamínulas cobertas com moléculas ou substratos  

derivados da MEC, seguidos de marcação das células para actina e/ou com 

anticorpos contra outras proteínas associadas. Nestas condições, a formação de 

invadopódios é restrita à superfície ventral das células (MURPHY; 

COURTNEIDGE, 2011).  Já as pesquisas relacionadas aos invadopódios em 

cultura 3D ainda são escassas, entretanto protrusões contendo núcleos de actina e 



73 
 

proteínas associadas à invadopódios já foram observadas em células de 

melanoma, fibrossarcoma e tumores de mama humanos crescidos em ambiente 

tridimensional (HOTARY et al., 2000; LI et al., 2010; TOLDE et al., 2010). 

A presença de invadopódios in vivo ainda é um ponto a ser discutido, existem 

poucas evidências que comprovam seu real achado. Estruturas em forma de 

roseta e ricas em Tks5 e cortactina já foram identificadas em células musculares 

lisas vasculares (QUINTAVALLE et al., 2010). Ademais, protrusões semelhantes à 

invadopódios foram observadas em tumores de mama por meio de imagem 

intravital utilizando microscopia multifóton (CONDEELIS; SEGALL, 2003). Diversas 

proteínas associadas a invadopódios parecem ser extremamente importantes para 

progressão tumoral em modelos animais, premissa que oferece suporte para a 

presença destas estruturas in vivo (BLOUW et al., 2008; CLARK et al., 2009; 

WEAVER, 2008). 

Os invadopódios podem promover a proteólise de constituintes da lâmina basal, 

onde, dentre estes, encontra-se como as lamininas (KELLY et al., 1994). 

Consequentemente, estas estruturas relacionadas às etapas iniciais da invasão 

tumoral podem causar a exposição e liberação de peptídeos bioativos da laminina. 

Dados de nosso laboratório demonstraram que os peptídeos AG73 e C16 

estimulam atividade de invadopódios em linhagem celular de carcinoma adenóide 

cístico, e que este evento é regulado por meio de sinalização mediada por integrina 

β1 e pela via de sinalização ERK (NASCIMENTO et al., 2011). Os efeitos de 

peptídeos provenientes da laminina na dinâmica de formação de invadopódios em 

células de carcinoma epidermóide e fibrossarcoma também foram observados em 

trabalhos realizados posteriormente pelo nosso laboratório. Em estudos 

relacionados ao nosso laboratório demostrou-se que o peptídeo C16, derivado da 

cadeia y1 da laminina, estimula invasão, atividade e dinâmica de formação de 

invadopódios em linhagens celulares de carcinoma epidermóide (CAL27) e 

fibrossarcoma (HT1080). ( REFERêNCIA ADRIANE DR) 

 A seguir, serão abordadas de maneira mais específica, as principais moléculas 

relacionadas aos invadopódios: Cortactina, MT1-MMP. 

A cortactina é uma proteína associada à actina e possui diversas funções 

celulares (WEED e PARSONS, 2001; DALY, 2004). Recebeu essa denominação, 

devido a sua localização na região cortical da actina (WU e PARSONS, 1993). 
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Com relação a sua estrutura, a cortactina possui três regiões de interesse, a 

porção N-terminal, a região de domínios repetitivos, e a porção C-terminal, rica em 

prolina e domínios homólogos à Src (SH3). A porção N-terminal está ligada ao 

complexo Arp2/3 que promove a formação e estabilização dos ramos de actina 

(WEAVER et al., 2001).  A porção repetitiva é responsável pela ligação da 

cortactina com a actina. Já a porção N-terminal é conhecida como a porção 

reguladora da molécula.  As regiões ricas em prolina possuem diversos sítios de 

fosforilação para quinases e a região SH3 se conecta a diferentes alvos e promove 

ligação entre receptores transmembrana específicos e o citoesqueleto de actina 

(MARTINEZ-QUILES et al., 2004). 

A cortactina é codificada pelo oncogene EMS1 localizado no cromossomo 

11q13. Uma superexpressão desta proteína é observada em diversos tumores 

incluindo de mama, cabeça e pescoço e está relacionada com invasão e 

prognóstico ruim da doença (DALY, 2004). Estudos in vitro verificaram que a 

cortactina aumenta a atividade de migração e invasão em células de fibrossarcoma 

e outros tipos celulares (PATEL et al., 1998; BRYCE et al., 2005; ROTHSCHILD et 

al., 2006). 

Diversas proteínas-chave para os invadopódios estão ligadas á Cortactina como 

N-WASP, dinamina e Src quinase, sugerindo que a cortactina tem função de 

arcabouço nos invadopódios (WEAVER, 2006). Dentro desse contexto, mutações 

nos sítios de fosforilação da porção C-terminal da cortactina tem efeitos drásticos 

no número e na função dos invadopódios (WEBB et al., 2007; AYALA et al., 2008). 

Diversos estudos indicam que a cortactina têm papel estrutural nos 

invadopódios. Estudos realizados em células de músculo liso sugerem que o 

domínio SH3 da cortactina direciona a proteína para a formação de podossomos 

(WEBB et al., 2006). Acredita-se que o mesmo ocorra nos invadopódios. Além 

disso, o domínio SH3 da cortactina se liga a N-WASP podendo direcionar a 

cortactina para os invadopódios. Ambas as proteínas, N-WASP e cortactina podem 

ativar o complexo Arp2/3 para se ligar a F-actina, promovendo sítios de nucleação 

importantes na síntese de novos filamentos de actina. A cortactina se liga a F-

actina e ao Arp2/3 simultaneamente inibindo a despolimerização da actina. Essa 

ligação simultânea pode estabilizar estruturas de actina já existentes e direcionar a 

organização de novas ramificações (WEAVER et al., 2001). Essa atividade de 
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cortactina aumenta a persistência de lamelipódios e direciona a migração podendo 

ter efeito similar na persistência do invadopódios (BRYCE et al., 2005).  

Como já mencionado, o estudo de Artym et al. (2006) verificou que o acúmulo 

de cortactina em regiões da membrana celular é um estímulo para o recrutamento 

de MT1-MMP nessas regiões e subsequente degradação da matriz circunjacente.  

Esse fenômeno trata-se de um dos estágios de formação do invadopódios que foi 

denominado como “pré-invadopódio”. Dessa forma, a cortactina é importante não 

só na organização estrutural dos invadopódios, mas também teria um papel na 

regulação do tráfego de membrana, participando da atividade de degradação 

dessas protrusões. Outro estudo verificou que protrusões celulares que 

apresentavam colocalização de cortactina e fosfotirosina, pertenciam ao grupo dos 

invadopódios que ativamente degradavam a MEC (BOWDEN et al., 2006).  Isso 

indica que sinalização de fosfotirosina e cortactina são importantes para a 

distribuição e ativação de proteases nos invadopódios. Além disso, dados sugerem 

que a cortactina é essencial para o tráfego de proteases dos invadopódios como 

MT1-MMP, MMP2 e MMP9 em células de carcinoma epidermóide de cabeça e 

pescoço (CLARK et al., 2007; CLARK e WEAVER, 2008). 

Diversas metaloproteases e serina proteases estão relacionadas aos 

invadopódios e contribuem para a atividade de degradação de células tumorais. As 

MMPs equivalem a uma família de proteinases estruturalmente e funcionalmente 

relacionadas, descobertas em 1962 como agentes de atividade colagenolítica 

responsáveis pela involução da cauda de girinos durante o processo de 

metamorfose, através de sua atividade proteolítica capaz de degradar colágeno 

(CHOW, CENA, SCHULZ, 2007). Tais estruturas são categorizadas como 

endopeptidases zinco e cálcio-dependentes, para atividade catalítica, e 

compreendem mais de 25 membros já descritos na literatura. Estas apresentam tal 

nomenclatura, dada sua dependência de íons metálicos para atividade catalítica e 

sua habilidade em degradar proteínas estruturais da MEC. Em geral, possuem três 

domínios: O pró-peptídeo, o domínio catalítico, e o domínio C-terminal 

hemopexina, Além disso, apresentam a mesma configuração terciária do sítio 

catalítico caracterizada pela presença de uma seqüência altamente conservada 

contendo 3 histidinas ligadas ao zinco - no sítio catalítico - e uma metionina, 

chamada de metzincina. (KESSENBROCK; PLAKS; WERB, 2010; OVERALL; 
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BLOBEL, 2007). As MMPs possuem uma sequência peptídica característica ligada 

ao zinco (HEBXHXBGBXHZ), onde o aminoácido variável “Z” é específico de cada 

família (STOCKER et al., 1995). Embora detenham uma alta similaridade 

estrutural, as funções desempenhadas por estas enzimas são altamente variadas 

(BRINCKERHOFF et al.,2002). 

Estas enzimas, inicialmente são expressas em estado enzimaticamente inativo, 

conhecida como “zimogênio (pró-enzimas)” ou “pró-MMP”, devido à interação de 

um resíduo de cisteína do pró-domínio com íon zinco do domínio catalítico e suas 

propriedades catalíticas, necessitando de clivagem proteolítica para sua ativação 

(EGEBLAD; WERB, 2002). Neste princípio, a organização estrutural básica é 

comum a todos os membros e apresenta três domínios distintos: Pró-peptídeo N-

terminal, sítio catalítico e extremidade C-terminal (PAPAZAFIROPOULOU & 

TENTOLOURIS, 2009). Na região N-terminal encontra-se o peptídeo de 

sinalização, o que permite a secreção da enzima e seu transporte para fora da 

célula. Adjacente a esta estrutura sinalizadora, há o domínio pró-peptídeo  

hidrofóbico, que protege a porção catalítica, onde esta presente o íon zinco. E, por 

fim, a região C-terminal conecta-se ao sítio catalítico através de uma junção flexível 

o que permite a ligação de outras proteínas, que podem alterar a atividade das 

MMPs. O pro-peptídeo de todas as metaloproteinases contêm um resíduo de 

cisteína conservado, unido ao íon zinco no sítio catalítico das MMP (NAGASE, 

WOESSNER, 1999). Estas tornam-se ativas quando ocorre modificação química 

do resíduo de cisteína, a partir da dissociação da ligação covalente entre o 

aminoácido cisteína e o íon zinco do sítio ativo, com o objetivo de expor o sítio 

catalítico. Na maioria das vezes, tal passo requer a clivagem do pró-peptídeo 

através a ação de outras proteases, como plasmina e MT-MMPs (CAUWE; 

OPDENAKKER, 2010; PAGE-MCCAW; EWALD; WERB, 2007). As MMPs do tipo 

membrana contêm um domínio transmembrana adicional que as mantêm fixas na 

superfície celular e uma curta cauda C-terminal citoplasmática (BODE; MASKOS, 

2003). 

No caso da ativação de MT1-MMP, a pró-MT1-MMP (~64 kDa) é convertida na 

forma ativa da enzima (~55 kDa) pela furina na rede do trans-Golgi (TGN) antes de 

chegar a membrana plasmática (YANA e WEISS, 2000; MAZZONE et al., 2004). Já 

ativação das MMPs secretadas, pró-MMP-2 e pró-MMP-13, é mediada por um 
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complexo formado por um homodímero de MT1-MMP e uma molécula única de 

TIMP-2 (um inibidor natural de MMPs) . TIMP-2 se liga ao domínio catalítico de 

uma das moléculas de MT1-MMP e ao domínio de hemopexina da pró-MMP-2.  

Isso facilita então a clivagem e ativação da pró-MMP- 2 pela outra molécula de 

MT1-MMP do complexo (BUTLER et al., 1998; KINOSHITA et al., 1998). 

Além da ativação da pró-MMP-2 e da pró-MMP-13, a MT1-MMP também pode 

clivar componentes da MEC como os colágenos tipo I, II, III e IV, gelatina, 

lamininas, 111 e 332, fibronectina, vitronectina, agrecana e fibrina, e proteínas de 

membrana como CD44, integrinas αv e sindecana 1 (HOTARY et al., 2006; 

OVERALL e DEAN, 2006). 

O interesse no estudo das MMPs aumentou devido as observação de que essas 

enzimas estavam relacionadas com algumas doenças, incluindo o câncer 

(DERYUGINA e QUIGLEY, 2006). Estudo retrospectivo realizado com amostras de 

pacientes com câncer revelou que a expressão da MT1-MMP e das MMPs 1, 2, 3, 

7, 9 e 13, está associada com progressão tumoral e metástase podendo ser 

considerada um importante fator prognóstico (HOFMANN et al., 2005; 

DERYUGINA e QUIGLEY, 2006). Além disso, de maneira interessante, MT1-MMP 

e MMP-2 são verificadas na fronte de invasão tumoral (UENO et al., 1997; 

HOFMANN et al., 2003). MT1-MMP, MMP-2 e MMP-9 também são encontradas 

nos invadopódios e são importantes na função dessas protrusões (MONSKY et al., 

1993; MONSKY et al., 1994; NAKAHARA et al., 1997; CHEN e WANG, 1999; 

DERYUGINA et al.,2001b; ARTYM et al., 2006; CLARK e WEAVER, 2008). 

Em células de melanoma, a expressão de MT1-MMP aumenta a invasão celular 

através da estimulação de invadopódios (NAKAHARA et al., 1997). Como já 

mencionado, o acúmulo de MT1-MMP nos invadopódios de células derivadas de 

tumor de mama estimulou a degradação da matriz (ARTYM et al., 2006). O mesmo 

estudo mostrou que células derivadas de tumor de mama inibidas com RNAi para 

MT1-MMP ou tratadas com inibidores de TIMP-2 continuavam formando 

invadopódios, observados pelo acúmulo de cortactina na porção ventral da 

membrana. No entanto, a atividade de degradação dos invadopódios dessas 

células foi drasticamente inibida (ARTYM et al., 2006). Estudo realizado em outro 

tipo celular demonstrou diminuição significante na formação de invadopódios em 

células tratadas com inibidores de MMP, isso sugere que a degradação da matriz 
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pelas MMPs pode gerar um mecanismo de retroalimentação positiva, aumentando 

a atividade de invadopódios (CLARK et al., 2007). 

É importante ressaltar que, em nosso laboratório, já detectamos ambas as 

proteínas mencionadas, cortactina e MT1-MMP, nos invadopódios das células 

derivadas de carcinoma adenóide cístico (células CAC2) plaqueadas sobre 

Matrigel (NASCIMENTO et al.,2009). Os mesmos resultados foram encontrados 

em carcinomas epidermóides (células CAL27). 

 

2.4 Podoplanina  

 

A podoplanina humana é uma pequena glicoproteína de superfície, identificada 

como uma sialoglicoproteína transmembranar tipo I de 38KDa, pertencente à 

família mucina, devido seu alto grau de cadeias O-glicosídicas e normalmente 

expressa em diferentes modelos teciduais (ASTARITA JL, ACTON SE; TURLEY 

SJ, 2012; CARRASCO-RAMIREZ P et al., 2016) Estruturalmente é constituída por 

162 aminoácidos, que podem ser subdividos em 3 domínios: Um domínio 

extracelular hidrofílico, rico em resíduos de serina e treonina e cadeias O-

glicosídicas,  uma porção transmembranar hidrofóbica e uma pequena cauda 

citoplasmática, constituída por apenas nove aminoácidos, sendo 3 destes 

característicos de outras proteínas de membrana, com sítios para a proteína 

quinase C e fosforilação da adenosina monofosfato cíclico (BREITENEDER-

GELEFF et al.,1997; WICKI et al., 2006; MARTIN-VILLAR et al., 2005; KANEKO et 

al. 2006; OKAMOTO et al., 2010). Estes domínios apresentam importantes papéis, 

o extracelular interage diretamente com receptores de podoplanina presentes nas 

plaquetas, já esta última sequencia de aminoácidos é responsável pela ligação da 

podoplanina ao complexo ERM, temas a serem abordados mais a frente. Uma 

comparação das sequências de aminoácidos de várias espécies podoplanina 

mostrou se tratar de uma glicoproteína conservadora. Atualmente, o marcador anti-

podoplanina mais utilizado é o D2-40 (ORDONEZ, 2006). 
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FIGURA 11 – Estrutura da podoplanina (Ugorski M; Dziegiel P; Suchanski J, 2016) 

 

Este modelo proteico foi observado pela primeira vez em 1990, em célula 

osteoblástica de murinos MC3Y3-E181 (NOSE et al., 1990). Entretanto sua 

identificação ocorreu em 1996, quando foi descrita por Wetterwald et al. (1996) em 

células endoteliais linfáticas. Na verdade, esta proteína desempenha um papel 

crucial no desenvolvimento do coração, pulmões e sistema vascular linfáticos 

(ASTARITA JL, ACTON SE and TURLEY SJ, 2012). O fato desta glicoproteína se 

expressar apenas em células do endotélio linfático e sua ausência nas células 

endoteliais de vasos sanguíneos, notabilizou seus estudos iniciais, além de a 

tornar um marcador biológico específico de vasos linfáticos e, nos dias atuais, de 

linfagiogênese associada ao crescimento tumoral, uma vez que pode ser expressa 

em célula neoplásicas e em células do estroma intratumoral (BREITENEDER-

GELLEF et al., 1999; MARGARITESCU et al., 2010; ORDONEZ, 2006). A relação 

da podoplanina com os vasos linfáticos foi evidenciada durante pesquisas em 

camundongos com gene knockout desta proteína, estes animais morrem ao nascer 
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devido a malformação dos vasos linfáticos e insuficiência respiratória, uma vez que 

seus pulmões não podem se encher de ar até o volume necessário e a estrutura 

das unidades respiratórias terminais nos pulmões é anormal. O que mostra a 

importância da podoplanina na formação de um sistema linfático normal durante o 

desenvolvimento embrionário. Ainda em relação ao sistema linfático, camundongos 

que apresentam deficiência de podoplanina possuem expansão dos vasos 

linfáticos em mal funcionamento, tal ocorrência pode estar relacionada ao fato de 

que em ensaios in vitro a podoplanina aumenta a migração haptotática e a adesão 

de células endoteliais à fibronectina e colágeno tipo I. A relação entre podoplanina, 

migração e formação de vasos linfáticos também foi indicada em experimentos 

onde a inibição da expressão desta proteína nas células endoteliais dos vasos 

linfáticos pulmonares reduziu sua mobilidade e preveniu a formação do tubo 

capilar. A podoplanina também se encontra relacionada a distúrbios no 

desenvolvimento normal do coração, tal ocorrência se encontra associada ao 

aumento da mortalidade de fetos de camundongos que apresentam inibição desta 

glicoproteína. Os embriões em questão apresentam  mudanças na adesão do 

epicárdio, além de anormalidades na estrutura da valva atrioventricular e dos vasos 

coronarianos. Provavelmente, estes distúrbios são observados devido a diminuição 

da capacidade das células para a TEM, causado por um aumento da quantidade 

de E-caderina, que pode ser regulada pela podoplanina.  Tendo como base as 

descrições anteriores pode se concluir que a presença de podoplanina determina o 

desenvolvimento normal dos pulmões, do sistema linfático e do coração. 

(RAMIREZ et al., 2003; SCHACHT et al., 2003). 

Em humanos, durante o desenvolvimento embrionário, pode se observar 

alterações na expressão desta proteína. A podoplanina também é comumente 

analisada no decorrer do desenvolvimento do sistema nervoso, sua alta expressão 

diminui com o desenvolvimento do feto e no cérebro dos adultos é limitada ao 

plexo coróide. A indução da expressão da podoplanina pode ser observada nas 

células da epiderme humana danificadas como resultado de lesão. Além disso, é 

expressa por queratinócitos de camundongos durante a cicatrização de feridas, o 

que indica seu potencial papel na regeneração tecidual. 

Inicialmente, tal macromolécula foi designada, por Wetterwald et al. (1996), 

como antígeno E11, o título podoplanina foi consagrado em uma pesquisa renal 
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onde se estudou um tipo de nefropatia que diminuía cerca de 30% a produção 

desta glicoproteína causando planificação das células epiteliais glomerulares, os 

podócitos (BREITENEDER-GELEFF, S, 1997). Atualmente uma de suas 

designações é aggrus, devido à sua capacidade de induzir agregação plaquetária 

sem necessitar de componentes do plasma (KANEKO et al., 2006). Além desta, 

apresentam outras nomenclaturas, que podem variar de acordo com o tipo de 

organismo onde se encontram. 

A podoplanina é expressa em vários tipos de tecidos normais, no músculo 

esquelético, na placenta, nos pulmões, no coração (MARTIN-VILLAR et al., 2005), 

em miofibroblastos de mamas, nas glândulas salivares, nos osteoblastos e nas 

células mesoteliais (ORDONEZ, 2006). Além disso, é regulada positivamente em 

uma variedade de canceres, incluindo gliobastomas e carcinomas de células 

escamosas (CECs), sendo especificamente observada em áreas focais 

circunscritas da camada basal da epiderme humana (SCHACHT V et al., 2005) e 

associada a um mau prognóstico (ASTARITA JL, ACTON SE and TURLEY SJ, 

2012; RENART J, 2015). Nestes 2 modelos neoplásicos, foi identificada como 

marcador de uma subpopulação celular com características semelhantes a células-

tronco neoplásicas ou de iniciação tumoral (Bartolomai I et al., 2010). A PDPN 

também é expressa por macrófagos inflamatórios ( HOU TZ et, al., 2010, 

KERRINGAN AM., et al., 2012), bem como por fibroblastos associados a câncer de 

várias neoplasias malignas ( TAKAHASHI A et al., 2015). 

Apesar da sua função biológica ainda não ter sido totalmente elucidada, alguns 

estudos demonstraram uma importante participação em condições fisiológicas, 

como na manutenção da permeabilidade glomerular e na formação de vasos 

linfáticos, já relatado (RAICA et al., 2008), e patológicas como no câncer. 

Atualmente, trabalhos envolvendo alterações na expressão de podoplanina em 

neoplasias malignas vêm se tornando cada vez mais frequentes, entretanto o real 

ofício desta proteína na carcinogênese ainda é desconhecido (TSUNEKI et al., 

2013; DE VICENTE et al., 2015; PARHAR et al., 2015; MONTEIRO et al., 2016). 

Recentemente, investigações em diferentes tipos de cânceres mostraram que a 

podoplanina se expressa também nas células neoplásicas malignas.  Um grande 

número de estudos vem relatando a correlação da expressão desta proteína com a 

progressão da malignidade, migração celular e invasão de tumores. A expressão 
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da podoplanina é significativamente aumentada durante processos de 

remodelação tecidual e em numerosos tipos de neoplasias humanas, em geral, em 

carcinomas de células escamosas relacionadas a pele, câncer do colo do útero e 

câncer de cabeça e pescoço (língua, faringe e laringe), inclusive no carcinoma 

epidermóide da cavidade oral, onde sua hiperregulação é frequentemente 

encontrada na principal borda invasiva de nichos tumorais, associada a metástase 

e a um pior prognóstico da doença (YUAN et al., 2006; VORMITTAG et al., 2009; 

KREPPEL et al., 2010). Esta pequena sialomucina também é observada na 

superfície de fibroblastos associados ao câncer, adenocarcinomas pulmonares, 

bem como em tumores mamários e pancreáticos.  Em outros tipos de câncer, a 

expressão desta proteína vem sendo investigada como um possível biomarcaor 

associado a progressão tumoral. In vitro, sua expressão esta relacionada a uma 

melhor migração e invasividade. Neste último modelo, a invasividade é dependente 

da atividade das metaloproteinases de matriz.  

A expressão da podoplanina, como resultado de distintos tratamentos, foi 

observada em tumores animais gerados experimentalmente. Neste caso, 

encontraram-se quantidades significativas desta glicoproteína na superfície dos 

queratinócitos de camundongos transformados e nas células estromais de tumores 

desenvolvidos. O mesmo ocorreu em muitos tipos de cânceres humanos, onde 

níveis aumentados de podoplanina foram mostrados. 

Nas neoplasias, basicamente, a podoplanina encontra-se concatenada à 

invasividade, aumento de metástase e menor sobrevida dos pacientes. Nos 

cancros associados à cavidade oral e de língua, um elevado nível de expressão da 

podoplanina é correlacionado com um aumento da incidência de metástases para 

os linfonodos e menor tempo de sobrevida dos pacientes, o mesmo ocorre no 

carcinoma espinocelular do pulmão, onde relata-se um menor tempo de sobrevida 

dos pacientes. Equitativamente, a alta expressão desta proteína em células 

escamosas do câncer esofágico correlaciona-se com a gravidade da doença, 

aumento da invasividade, maior incidência de metástase nos linfonodos regionais, 

recorrências da doença e menor sobrevida dos pacientes. 

Wicki et al (WICKI et al, 2006) relataram que, normalmente, em carcinomas de 

células escamosas, incluindo cancros esofágico, pele, laringe, colo de útero e 

pulmão, bem como em alguns adenocarcinomas, como câncer de mama lobular, a 
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expressão da podoplanina é limitada a células neoplásicas que se encontram 

sintetizando uma camada externa de invasão frontal.  

Shimada et al (SHIMADA et al., 2009) constataram que  as células que 

expressam podoplanina em carcinomas de células escamosas de pulmão 

apresentam uma localização idêntica a descrita por WICKI et al, 2006,  similar a de 

alguns carcinomas de células escamosas e adenocarcinoma. No entanto, em 

contradição com estudos anteriores, a presença de podoplanina neste modelo 

neoplásico correlacionou-se com ausência de invasividade e melhor sobrevivência 

dos pacientes. 

Diferentes pesquisas demonstraram que em células neoplásicas o aumento da 

expressão de podoplanina resulta da perda de características epiteliais destas 

células, que adquirem um fenótipo mesenquimal, fenômeno conhecido como 

transição epitélio mesenquima (SCHOLL et al., 1999; MARTIN-VILLAR et al., 2005; 

MARTINVILLAR et al., 2006). Essas alterações podem ser explicadas pela 

particularidade da porção intracelular da podoplanina em se ligar as proteínas do 

complexo ERM (ezrina, radixina e moesina), especificamente a ezrina, o que induz 

a ativação de GTPase RhoA e consequentemente conduz a alterações no 

citoesqueleto celular que levam aos processos de migração e invasão celular 

individual (MARTIN et al., 2003; PUJUGUET et al.,2003; MARTIN-VILLAR et al., 

2006). No presente momento, a expressão da podoplanina, ezrina e GTPase 

RhoA, em conjunto foi demonstrada em carcinomas espinocelulares de lábio 

inferior, o que sugere a participação destas proteínas concomitantemente nos 

processos de movimentação e invasão das células malignas (ASSAO et al., 2016). 

Em contrapartida, WICKI et al. (2006), em cultura de células de carcinoma de 

mama (MCF7), evidenciou que as células neoplásicas com expressão de 

podoplanina, diferente do que normalmente se ocorria,  não  perdiam suas 

características epiteliais, mas sim invadiam os tecidos em grupos de células, 

demonstrando que a podoplanina pode atuar de maneiras diferentes na 

carcinogênese, dependendo do tecido que originou a neoplasia. 

Recentemente, sugeriu-se que a podoplanina pode ser uma proteína expressa 

em células tronco tumorais pluripotentes em diferentes tipo de neoplasias malignas 

como gliomas (DAHLROT et al., 2013) e carcinomas espinocelulares de pulmão 

(SHIMADA et al., 2009), de pele (ATSUMI et al., 2008) e de esôfago (ISLAM et al., 
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2015), no entanto, os estudos ainda se encontram escassos e outras pesquisas 

são necessárias para utilizar essa proteína para este fim. 

Embora ainda não se saiba o exato papel da podoplanina no câncer de boca, 

sua alta expressão pelas células malignas junto a superfícies de fibroblastos 

associados ao câncer, vem sendo associada à um aumento da incidência de 

metástases linfonodais e  um menor  tempo de sobrevida  dos pacientes (YUAN et 

al., 2006; VORMITTAG et al., 2009; KREPPEL et al., 2010; HUBER et al., 2011; 

FUNAYAMA et al., 2011; KREPPEL et al 2011; BARTULI et al., 2012; FOSCHINI et 

al., 2013). Além disso, sua presença em áreas displásicas e hiperplásicas sugere 

haver uma relação desta proteína com a transformação maligna em lesões 

cancerizáveis, como a leucoplasia. (KAWAGUCHI et al., 2008; FUNAYAMA, et al. 

2011; INOUE et al., 2012; DE VICENTE et al., 2013). 

A formação de agregados por células cancerígenas e plaquetas é uma das 

particularidades presentes nas células neoplásicas relacionadas a progressão 

tumoral, tema a ser discutido mais a frente. 

O possível envolvimento da podoplanina na formação e progressão tumoral foi 

levado em conta, pela primeira vez, durantes estudos referentes aos processos de 

carcinogênese que ocorrem na pele de camundongos. Neste cenário, estudos 

demonstraram que a podoplanina apresenta-se na superfície das células da 

epiderme e da derme durante processos associados à remodelação tecidual, por 

exemplo, cicatrização de feridas, bem como carcinogênese causada por agentes 

químicos (COSTA. Y.F et., 2015). 

Além disso, esta glicoproteína armazena-se em protuberâncias celulares, 

sugestionando estar associada a capacidade de migração dessas células.  Tal 

conclusão, posteriormente, direcionou os estudos para  o envolvimento desta 

proteína nas propriedades de migração, tendo como base o uso de queratinócitos 

imortalizados de camundongos, os resultados obtidos mostraram a  expressão 

ectópica de podoplanina (MARTIN-VILLAR et al., 2005) 

A ocorrência dessa glicoproteína nos queratinócitos encontra-se associada a 

mudanças em sua morfologia, em outras palavras, a formação de filopódios e 

lamelipódios enriquecidos com actina, além de protrusões previamente 

encontradas ricas em actina . O acúmulo de moléculas de podoplanina pode ser 
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observado na superfície dessas protuberâncias, onde ezrin, radixin e moesin 

também são encontradas (MARTIN et al., 2003; PUJUGUET et al.,2003; MARTIN-

VILLAR et al., 2006). Acredita-se que essas proteínas, nomeadas ERM, liguem o 

citoesqueleto de actina a proteínas integrais de membrana estando, desta forma, 

envolvidas em vias de sinalização associadas à adesão e migração celular . Além 

disso, diferentes estudos mostraram que o domínio intracelular da podoplanina 

interage diretamente com a ezrina e a moesina (MARTIN-VILLAR et al., 2014) 

Como já mencionado, a ocorrência de protrusões celulares pode ser associada 

a profundas mudanças na organização do citoesqueleto e alterações na 

localização da ezrina, que se acumularam nestas protuberâncias. Destaque, para 

as alterações morfológicas causadas pela podoplanina, associadas ao aumento 

das propriedades migratórias dos queratinócitos. A motilidade é uma das principais 

propriedades adquiridas pelas células tumorais durante a progressão do câncer 

(MARTIN et al., 2003; PUJUGUET et al.,2003; MARTIN-VILLAR et al., 2006). 
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3. PROPOSIÇÃO  

 

Neste trabalho estudamos o papel do peptídeo AG73, derivado da laminina-111, 

regulando a podoplanina, bem como proteínas relacionadas à formação/atividade de 

invadopódios, em células de carcinoma epidermóide oral.  O estudo envolveu as seguintes 

etapas: 

1) Verificação, através da técnica de "Immunoblot", do efeito do peptídeo AG73 

regulando o nível de podoplanina em células de carcinoma oral. 

2) Análise do efeito do peptídeo AG73 na regulação dos níveis de proteínas ligadas aos 

invadopódios, como cortactina e MT1-MMP. 

3) Confirmação dos resultados através de imunofluorescência. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP-ICB), 

parecer n° 536/12, de 08 de agosto de 2012. 

 

4.1 Peptídeos  

O peptídeo AG73 localiza-se no domínio globular LG4 da cadeia alfa1 da 

laminina-111, apresentando a seguinte sequência de aminoácidos: 

RKRLQVQLSIRT.  Foi obtido comercialmente da empresa EZ Biolab, Westfield, IN, 

USA. O peptídeo possui grau de pureza de 98% (RP-HPLC) e peso molecular 

confirmado por espectrometria de massas. O peptídeo controle AGSX possui os 

mesmos aminoácidos em sequência embaralhada (“scrambled”).  A sequência do 

peptídeo AGSX é RTLRIKQSVRLQ.  Esse peptídeo não possui função biológica. 

 

4.2 Linhagem Celular 

A linhagem tumoral Cal27, derivada de carcinoma epidermóide de língua, foram 

obtidas no Banco de Células do Rio de Janeiro.  As células foram cultivadas em 

meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM, Life Technologies, Carlsbad, CA, 

USA), suplementado com 10% de soro fetal bovino (SBF, Gibco, Life 

Technologies) e mantidas em frascos de 25 cm2 a 37°C, em atmosfera úmida 

contendo 5% CO2. 

A manipulação das células foi realizada em capela de fluxo laminar e o 

crescimento celular monitorado em microscópio invertido de contraste de fase. O 

meio de cultura foi trocado a cada 2 ou 3 dias, de acordo com o metabolismo 

celular. 

As células foram plaqueadas por 24 e posteriormente carenciadas pelo mesmo 

intervalo de tempo. Após o carenciamento as células foram subdivididas em 4 

grupos, a saber: 

1)  Células Cal 27 tratadas pelo peptídeo AG73 (100µg/ml em meio sem soro) 

2) Células Cal 27 tratadas pelo peptídeo AG73SX (100µg/ml em meio sem 

soro). AG73SX é o peptídeo controle com sequência embaralhada (scrambled). 
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3) Células Cal 27 tratadas por 10% de soro fetal bovino (SFB 10%, controle 

não-peptídico positivo) 

4) Células Cal 27 tratadas por 0.5% de soro fetal bovino (SFB 0.5%, controle 

não-peptídico negativo). 

Grupos tratado e controles casos foram cultivadas por 24h e posteriormente 

coletadas utilizando-se solução de tripsina/EDTA (Vitrocell, Campinas, SP, Brasil). 

  

4.3  Immunoblot 

"Immunoblot" foi realizado com o objetivo de analisar a expressão proteica de 

cortactina, MT1-MMP e podoplanina em células CAL 27 tratadas com o peptídeo 

AG73 derivado da laminina-111. Com essa finalidade, os quatro grupos 

experimentais anteriormente descritos foram submetidos a immunoblot, conforme 

descrito (NASCIMENTO et al., 2011; SIQUEIRA et al, 2016).  Amostras tratadas e 

controles foram lisadas em tampão RIPA (50mM de Tris-HCl (pH 7,5), 150 mM de 

NaCl, 1% de Triton X-100, 0,1% de dodecil sulfato de sódio (SDS), 2 mM de EDTA 

e 1% deoxicolato de sódio), centrifugadas a 10.000 g por 10 minutos a 4 ºC e o seu 

sobrenadante recolhido.  A quantificação de proteínas foi realizada através do 

método BCA (Pierce Inc., Rockford, IL, USA).  Eletroforese foi realizada seguindo 

protocolo para SDS-PAGE. As células foram ressuspendidas em tampão de 

amostra (3% de SDS, 150 mM de Tris pH 6,8, 15% de mercaptoetanol, 30% de 

glicerol e 0,01% de azul de bromofenol) e carregadas em gel de poliacrilamida 10% 

(preparado com 1,5 M de Tris-HCL, 10% SDS, 30% bis-acrilamida, 10% de 

persulfato de amônia e TEMED).  As amostras foram carregadas no gel em 

igualdade protéica (20 µg). Após eletroforese, as bandas proteicas foram 

transferidas para membranas de nitroceluloses, que posteriormente foram 

bloqueadas com 5% leite desnatado em 0,05% de Tween-20 em TBS (TTBS), e 

incubadas com anticorpos contra cortactina, MT1-MMP e podoplanina.  Os 

seguintes anticorpos foram utilizados: cortactina (1: 500, H-191, Santa Cruz), MT1-

MMP (1:500, H-72, Santa Cruz), podoplanina (1:1000, Santa Cruz), e β-actina 

(1:5000, Sigma).  Esses anticorpos primários foram revelados por anticorpos 

secundários conjugados com peroxidase (GE Healthcare, USA).  O protocolo de 

quimioluminescência (ECL, kit, GE Healthcare) foi utilizado para revelar a reação. 

Para possibilitar a marcação com diferentes anticorpos, as membranas foram 
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“stripped” com “Restore Western Blot Stripping Buffer” (Life Technologies).  Para 

garantir que a mesma quantidade de proteína foi carregada nos géis, as 

membranas foram remarcadas para ß-actina. 

Utilizando a mesma técnica descrita também estudamos a presença de 

podoplanina no meio condicionado de células Cal27. 

 

4.4 Imunofluorescência 

As células CAL27 (2x104) foram plaqueadas em laminulas de vidro e cultivadas 

em meio DMEM com 0,5% de soro fetal bovino (FBS) a 37° durante 24h. Após a 

adesão das células, o peptídeo AG73 (100µg/ml), foi adicionado ao meio. As 

células controle foram tratadas com peptídeo “scrambled” C16SX na mesma 

concentração. Os controles não-peptídicos incluiram células cultivadas em SFB 

0,5% (controle negativo) e SFB 10% (controle positivo). 

Lamínulas com células tratadas e controles fixadas em paraformaldeído 4% em 

PBS durante 15 minutos, permeabilizadas utilizando Triton X-100 0,5% (Sigma) em 

PBS durante 5 minutos e incubadas o reagente citoquímico faloidina conjugada ao 

fluorocromo Alexa 568 (Invitrogen) em PBS por 1 hora, para evidenciação dos 

filamentos de actina.   

Imunofluorescência detectou a presença de podoplanina nas amostras tratadas 

e controles.  Para tanto células foram fixadas e permeabilizadas conforme descrito 

anteriormente.  Em seguida, foi realizado bloqueio de sítios inespecíficos com soro 

de cabra 10% (Kirkegaard & Perry Laboratories - KPL, Gaithersburg, MD, USA) por 

1 hora. As amostras foram então incubadas com anticorpo contra podoplanina 

(1:100, Santa Cruz) e revelados por anticorpo secundário apropriado conjugado a 

fluorocromo (Alexa Fluor 488, Invitrogen). Montagem das lâminas foi realizada com 

ProLong Gold (Invitrogen).  Como controles da reação de fluorescência utilizamos 

omissão do anticorpo primário ou incubação com soro não imune.  Nos dois casos 

não houve marcação evidente (não ilustrado) 

As amostras foram analisadas em microscópio de fluorescência Axiophot (Carl 

Zeiss, Oberkochen, Germany), utilizando objetiva  PlanApo 100x (abertura 

numérica 1.4), equipado com câmera monocromática CCD digital de alta 

sensibilidade, específica para amostras fluorescentes (CoolSNAP HQ2, 
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Photometrics Inc, Tucson, AZ, USA). O microscópio e os demais equipamentos 

foram controlados em estação gráfica com o software Metamorph Premier 7.6 

(Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA). 

 

5. Resultados 

 

5.1 O peptídeo AG73 inibe invadopódio em lisado de células Cal27 

 

 

FIGURA 12: Immunoblot para cortactina, MT1-MMP, podoplanina, tendo β-actina como 

controle de carga protéica. Cortactina e MT1-MMP não apresentaram alterações, apenas a 

podoplanina se apresenta claramente diminuída. 

 

Immunoblot mostrou que o peptídeo AG73 inibe os níveis proteicos de 

podoplanina no lisado de células Cal27 (Figura 12). Esses resultados repetiram-se 

consistentemente.  Não foram observadas alterações nos níveis de podoplanina no 

meio condicionado de células tratadas e controles (Figura 14).  Com relação aos 

marcadores de invadopódios, o peptídeo AG73 não induziu alterações nos níveis 

protéicos (Figura 12).  

 

5.2 Imunofluorescência confirma os resultados obtidos por immunoblot 

Células CAL27 tratadas e controles foram submetidas à citoquímica fluorescente 

para detecção de actina e à imunofluorescência para detecção de podoplanina.  
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Foi observada diminuição da presença de podoplanina em amostras tratadas por 

AG73 (Figura 13A), em relação aos controles (Figuras 13B-D). 

Imunofluorescência confirmou os resultados obtidos no immunoblot, mostrando a 

ausência de podoplanina em células tratadas com o peptídeo AG73 (Figura 13). 
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 FIGURA 13. Células CAL27 tratadas com AG73 e controles. Células Cal 27 tratadas com AG73 

(A), AG73SX (B), meio com 0.5% de soro fetal bovino (C) e meio com 10% de soro fetal bovino 

(D). Em verde a podoplanina, em vermelho os filamentos de actina e em azul o núcleo (DAPI).  

Notar a diminuição de podoplanina em amostras tratadas por AG73 (A), em relação aos 

controles (B-D).  Escala: 10 µm. 

5.3 A concentração de podoplanina no meio extracelular não varia 

O peptídeo AG73 parece não influenciar as concentrações de podoplanina no 

meio extracelular (Figura 3). 

   A B 

 D C 
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FIGURA14: Immunoblot do meio condicionado das células CAL 27, mostrando que não 

existem diferenças nos níveis de podoplanina em células tratadas por AG73 em relação aos 

grupos controles. 

 

  



93 
 

6. DISCUSSÃO 

Nossos resultados sugerem que o peptídeo AG73 inibe a expressão de 

podoplanina em células de carcinoma epidermóide oral.  Os resultados foram 

consistentes em immunoblot e imunofluorescência.  Esse dado é relevante, uma 

vez que não se conhece de maneira definitiva o papel da podoplanina no câncer. 

A podoplanina é uma proteína transmembrana de passagem simples, sendo 

altamente glicosilada (Dang et al, 2014; Ugorski et al, 2016).  Seu domínio 

extracelular é rico em cadeias de carboidratos do tipo O-glicosídeos.  O core 

protéico exibe massa molecular de 16 kDa, enquanto que a proteína glicosilada 

alcança 36 a 36 kDa (Dang et al, 2014; Ugorski et al, 2016).  O domínio 

citoplasmático é curto e e liga ao complexo ezrina, moesina, radixina (proteínas 

ERM) (Ugorski et al, 2016).  Como as proteínas ERM são ligantes de actina, 

assume-se que a podoplanina deva regular o citoesqueleto de actina (SCHOLL et 

al., 1999; MARTIN-VILLAR et al., 2005; WICKI et al, 2006; CHRISTOFORI, G., 

2007). 

A podoplanina é um marcador de vasos linfáticos. Em tecidos neoplasicos foi 

inicialmente identificada por GANDARILLAS e colaboradores em 1997; 

(Durchdewald et al.,2008) em modelos experimentais em ratos com carcinogênese 

induzida na pele. Nos últimos anos, além dos vasos linfáticos, alguns estudos 

mostraram que a podoplanina apresenta um amplo espectro de imunoexpressão, 

sendo encontrada tanto em tecidos humanos normais como em tumores benignos 

e malignos de diferentes origens (Dang et al.,2014); (Li YY et al., 2015). 

Mesmo sendo excessivamente estudada nas últimas décadas, a função exata 

ou a influência da podoplanina no comportamento de células neoplásicas ainda 

não é bem conhecida (BARTULI et al., 2012; TSUNEKI et al., 2013). Pesquisas 

recentes demonstraram que a forte expressão dessa proteína em células malignas 

de diversos tipos de neoplasias, inclusive da cavidade bucal, esta associada a um 

pior prognóstico e uma menor sobrevida para os pacientes YUAN et al., 2006; 

KREPPEL et al., 2010; (BARTULI et al., 2012) Em tecidos neoplásicos, a 

podoplanina é associada a metástases, à agregação plaquetária induzida pelo 

tumor e à linfangiogênese. enquanto a superexpressão da podoplanina induzia um 

aumento nas protuberâncias celulares e fibras de estresse com feixes paralelos 

extensos. Em células neoplásicas existe uma alta expressão membranosa e 
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citoplasmática dessa proteína em células periféricas, o que não se observa em 

células centrais das ilhotas de tumorais.  Recentemente foi descoberto que a 

podoplanina pode desempenhar importante papel na atividade invadopódios (Li YY 

et al., 2015). 

A podoplanina é uma proteína transmembranar, podendo se ligar a proteínas 

citoplasmáticas e transduzir sinais do meio extracelular para o interior da célula. A 

interação dessa proteína com proteínas do complexo ERM (ezrin, radixin, moesin) 

que estão envolvidas na ligação direta ao citoesqueleto de actina, e 

consequentemente, participam do processo de movimentação celular já foi 

comprovada SCHOLL et al., 1999; MARTIN-VILLAR et al., 2005; (WICKI, A. and 

Christofori, G., 2007). 

Nesse trabalho mostramos a regulação da podoplanina pelo peptídeo AG73. O 

peptídeo AG73 (RKRLQVQLSIRT), foi identificado por NOMIZU et al. (2005) como 

sendo um peptídeo altamente adesivo das linhagens tumorais HT1080 

(fibrossarcoma), B16F10 (melanoma) e SW480 (adenocarcinoma de cólon) 

(NOMIZU et al., 1995; NOMIZU et al., 2005). Além disso, localiza-se no quarto 

domínio globular (LG4) da cadeia α1 da laminina e tem sido estudado em uma 

grande variedade de linhagens celulares.  In vitro, AG73 estimula a adesão celular, 

migração, invasão e secreção de MMPs em células de melanoma (ENGBRING et 

al., 2008), bem como angiogênese (MOCHIZUKI et al., 2007). Quando co-injetado 

com células de melanoma B16-F10 em camundongos, esse peptídeo promove 

maior número de metástases em pulmões, fígado e tecido ósseo (SONG et al., 

1997; KIM et al., 1998; ENGBRING et al., 2008). O processo de angiogênese 

também se encontra a este peptídeo (MOCHIZUKI et al., 2003).  

Trabalhos provenientes do nosso laboratório mostram que o peptídeo AG73 

regula invadopódios, que representam o início da progressão tumoral 

(NASCIMENTO et al, 2011).  A podoplanina está presente em invadopódios, sendo 

sugerida como biomarcador do câncer, em especial do carcinoma epidermóide (Li 

YY et al.,2015; Ochoa-Alvarez  et al.,2015). 

No entanto nossos dados aqui demonstrados sugerem consistentemente que o 

peptídeo AG73 inibe a podoplanina.  Já demonstramos que o peptídeo AG73 é 

pró-neoplásico.  Dessa forma, podemos inferir que a inibição da podoplanina 

induzida por AG73 em células tumorais seja parte desse efeito pró-tumoral.  Se a 
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inibição da podoplanina é pro-tumoral, talvez a presença dessa molécula em níveis 

normais tenha efeito anti-tumoral.  Esse é um interessante ponto, a ser endereçado 

em estudos futuros. 

Não vimos alteração induzida por AG73 nos níveis da proteína cortactina 

relacionadas a invadopódios. No entanto, trabalhos anteriores do nosso grupo 

verficaram que AG73 induziu aumento de cortactina e MT1-MMP em outras 

linhagens tumorais (NASCIMENTO et al, 2011; SIQUEIRA et al, 2016). 

Recrutamento de cortactina para sítios de degradação da MEC está relacionado à 

regulação de secreção de MMPs na região dos invadopódios (CLARK et al, 2007). 

MT1-MMP é reconhecida como componente fundamental dos invadopódios 

(ARTYM et al, 2006). Localização de MT1-MMP em invadopódios é um fator 

essencial de maturação, e esta molécula exerce um papel dominante na migração 

e invasão de células metastáticas (SABEH et al, 2009).  O fato de AG73 não 

induzir aumento dos níveis protéicos de cortactina e MT1-MMP não significa 

obrigatoriamente que esse peptídeo não exerce papel regulador de invadopódios.  

Essas proteínas poderiam ter seus níveis mantidos inalterados, porém com 

recrutamento preferencial em sítios de invasão (invadopódios).  Pretendemos 

analisar em seguida esse ponto. 

Nesse trabalho mostramos mais um efeito regulador de peptídeos da laminina, 

no caso inibindo a expressão de podoplanina, potencial biomarcador do câncer.  

Determinar se a podoplanina é molécula pro- ou anti-tumoral será alvo de futuras 

investigações. 
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7. CONCLUSÕES 

7.1 O peptídeo AG73, derivado da laminina, inibe a proteína podoplanina em 

linhagem de câncer oral.  

7.2 O peptídeo AG73 não altera os níveis de proteínas relacionadas a 

invadopódios, como cortactina e MT1-MMP.  
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