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RESUMO 

 

Almeida MES. Hiperglicemia e interação fibroblasto-matriz extracelular – influências 

na adesão e migração em substratos bidimensional e tridimensional [Dissertação de 

Mestrado em Biologia Celular e Tecidual]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas 

da Universidade de São Paulo; 2011. 

 

Diabetes mellitus (DM) é caracterizado pela hiperglicemia crônica (HG), responsável 

por diversas complicações de longo prazo, como por exemplo a cicatrização deficiente. 

Nós investigamos os efeitos da HG na migração de fibroblastos dérmicos sobre 

colágeno e fibronectina, utilizando substratos bidimensional (2-D) e tridimensional (3-

D). Observamos que a HG reduziu a velocidade de migração em ambas as matrizes. O 

tratamento sistêmico com antioxidantes preveniu esses efeitos. A velocidade de 

formação das protrusões celulares não foi afetada, mas houve uma redução na 

estabilidade das mesmas, sugerindo comprometimento das adesões. De fato, a HG 

reduziu a adesão celular sobre colágeno e fibronectina, enquanto o espraiamento celular 

estava reduzido sobre o colágeno e aumentado sobre fibronectina. Adicionalmente, a 

distribuição das subunidades 1, v e 5 de integrinas foi afetada pela HG. Esse estudo 

mostrou que os efeitos da HG sobre a migração celular envolvem mecanismos básicos 

comuns a vários substratos, mas também mecanismos especificamente relacionados 

com a adesão à fibronectina, envolvendo possivelmente o estresse oxidativo e vias de 

sinalização iniciadas nas adesões.   

 

 

Palavras-chave: Diabetes. Migração celular. Adesão. Estresse oxidativo. Matriz 

extracelular. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Almeida MES. Hyperglycemia and fibroblast-extracellular matrix interaction - 

influence on adhesion and migration in two-dimensional and three-dimensional 

substrates [Masters thesis in Cell and Tissue Biology]. São Paulo: Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011. 

 

 

Diabetes mellitus (DM) is characterized by chronic hyperglycemia (HG), which causes 

several complications, including impaired wound healing. We investigated the effects of 

HG on the migration of primary dermal fibroblasts on collagen and fibronectin, using 

two-dimensional (2-D) and three-dimensional (3-D) substrates. We observed that HG 

reduced migration velocity on both matrices. Systemic treatment with antioxidants 

prevented these effects. The velocity of protrusion formation was unaffected, but a 

decrease in protrusion stability was observed. HG slightly interfered with cell adhesion 

on collagen and fibronectin, but cell spreading was reduced on collagen and increased 

on fibronectin. Accordingly, the distribution of the integrin subunits 1, v and 5 was 

affected by HG. This study shows that the effects of HG on cell migration involve basic 

mechanisms common to various substrates, as well as  mechanisms specifically related 

to fibronectin, possibly involving oxidative stress and adhesion signaling. 

 

Keywords: Diabetes. Cell migration. Cell adhesion. Oxidative stress. Extracellular 

matrix. 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Diabetes Mellitus 



 

Diabetes Mellitus (DM) é um grupo de desordens metabólicas que acomete mais 

de 220 milhões de pessoas no mundo (World Health Organization, 2011) e, 

independentemente da sua etiologia, caracteriza-se pela hiperglicemia crônica (HG), 

que é a elevada concentração de glicose no sangue. As disfunções teciduais e celulares 

que acometem os pacientes diabéticos variam de acordo com o tipo celular e a sua 

função. Segundo Brownlee (2005), alguns tipos particulares de células e tecidos são 

mais vulneráveis a sofrer as alterações que a hiperglicemia causa. Essas células não 

conseguem equilibrar a entrada de glicose pelos seus transportadores, resultando em 

algumas complicações já conhecidas. Dentre as principais complicações causadas pelo 

DM destacam-se alterações microvasculares, neuropatia, retinopatia, nefropatia 

diabética e cicatrização deficiente (Tsilibary, 2003; Williams, 1992). A cicatrização 

deficiente origina as feridas crônicas, cujo tratamento tem um custo alto para o sistema 

público de saúde, além de um custo geral para a sociedade e para os indivíduos, 

principalmente devido à perda de produtividade e de qualidade de vida.  

1.2 Diabetes Mellitus, captação de glicose e estresse oxidativo 

 

A glicose é a principal fonte de energia utilizada pelos organismos eucariontes e 

tem papel central no metabolismo e na homeostase celular. Sendo uma molécula 

hidrofílica, a glicose não atravessa a barreira da membrana celular, necessitando utilizar 

proteínas transportadoras como os transportadores transmembranares do tipo GLUT 

(Scheepers et al., 2004). A captação de glicose não envolve gasto energético; após a 

ligação da glicose ao transportador, este sofre uma mudança conformacional, 

permitindo assim a entrada da glicose na célula. Para manter um gradiente de 

concentração, a glicose dentro da célula é fosforilada, podendo entrar na via glicolítica, 

de síntese de glicogênio ou na via das pentoses. Na via glicolítica a glicose sofre 

sucessivas transformações, gerando piruvato que pode entrar na mitocôndria e ser 

metabolizado no ciclo de Krebs para geração de ATP. Alternativamente, este piruvato 

pode ser convertido em lactato, pela ação da enzima citoplasmática lactato 

desidrogenase (via anaeróbica).  

Na hiperglicemia geralmente ocorre um aumento da captação de glicose pelas 

células, que ocasiona um aumento na produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) 



pela mitocôndria. EROs são altamente reativas, podendo interagir com proteínas e 

alterar sua função. No diabetes os EROs em excesso interagem com a enzima GAPDH, 

diminuindo sua função. Na via glicolítica a GAPDH é a enzima responsável pela 

transformação de gliceraldeído-3-fosfato em 1,3-bifosfoglicerato. Com a inibição de 

GAPDH ocorre um acúmulo do próprio gliceraldeído-3-fosfato e dos metabólitos das 

reações anteriores, como frutose-6-fosfato e glicose-6-fosfato, os quais são substratos 

para a via dos polióis, via das hexosaminas, via da PKC e para a formação dos produtos 

finais de glicação avançada (AGEs) (Figura 1). 

 

 
Figura 1- Efeitos do aumento do metabolismo de glicose. A superprodução de superóxido mitocondrial 

induzida pela hiperglicemia ativa 4 vias que potencializam o dano celular: via do poliol, via 

das hexosaminas, via da PKC e formação de produtos finais de glicação (AGEs). O 

superóxido inibe parcialmente a enzima GAPDH, favorecendo a ativação destas vias 

paralelas devido ao acúmulo de metabólitos na via glicolítica. 

Fonte: Brownlee, 2001 

 

 

Os radicais livres e outras espécies reativas estão envolvidos em muitas doenças 

na medida em que uma formação aumentada destes se traduz freqüentemente em lesão 

tecidual. O termo “estresse exidativo” é muito usado na literatura referindo-se à situação 

na qual existe um desequilíbrio significativo entre a produção de radicais livres e 

defesas antioxidantes, levando a um potencial dano celular (Rosen et al., 2001; Valko et 

al., 2007). Os compostos biologicamente mais relevantes dentre os radicais livres 



incluem o ânion superóxido (.O2
-
), o radical hidroxil (.OH) e o radical peroxil (.RO2), 

pertencentes ao grupo das EROS (Lopes et al., 2008).  

As reações que envolvem radicais livres são essenciais em mecanismos de 

defesa como ocorre, por exemplo, com as células do sistema imune (sobretudo 

neutrófilos e macrófagos). Contudo, se estes radicais livres são produzidos em excesso, 

ou a sua eliminação se encontra comprometida, podem causar morte celular (Johansen 

et al., 2005; Halliwell, 1996). Para contrabalançar uma superprodução de radicais livres, 

os tecidos encontram-se munidos com uma rede endógena antioxidante (Johansen et al., 

2005; Valko et al., 2007; Halliwell, 1996). Neste contexto é importante esclarecer a 

definição de antioxidante, que se refere a qualquer substância que, quando presente em 

pequenas concentrações comparado com as do substrato oxidável, atrasa ou inibe 

significativamente a oxidação desse mesmo substrato (Rosen et al., 2001).  Estão 

descritos na literatura inúmeros compostos antioxidantes embora apenas alguns sejam 

estudados em razoável detalhe, como por exemplo a vitamina E (α-tocoferol), a 

vitamina C (ácido ascórbico), os flavonóides e o ácido α-lipóico (Lopes et al., 2008). 

Dentre as diversas vias bioquímicas intracelulares alteradas pela hiperglicemia, 

uma das maneiras mais prováveis do dano celular pode ser atribuída ao aumento do 

fluxo na via do poliol; a ativação desta via leva à diminuição do NADPH intracelular, 

consumido na redução de glicose para sorbitol. A regeneração de glutationa (GSH), que 

necessita de NADPH, ficaria então prejudicada, exacerbando o estresse oxidativo (Lee e 

Chung, 1999). Outra hipótese é o aumento da fração NADH/NAD
+
, que inibe a 

atividade da enzima GAPDH, aumentando trioses fosfato e, conseqüentemente, 

aumentando precursores de AGEs e diacilglicerol (DAG). Este, por sua vez, estimula a 

atividade da PKC (Hordijk, 2006).  

A hiperglicemia também induz a geração de EROs pela ativação do complexo 

NADPH oxidase (Brownlee, 2001; Lee et al., 2003; Vecchione et al., 2006). Além do 

dano oxidativo, EROs também podem atuar como segundos mensageiros na regulação 

de vias sinalizadoras intracelulares e de expressão gênica, estimulando a produção de 

fatores de crescimento e de proteínas da matriz extracelular e alterando a expressão de 

metaloproteinases (Ha e Lee, 2003; Lee et al., 2003; Mason e Wahab, 2003; Ha e Lee, 

2005).  

 

 



1.3 Complicações do Diabetes- Cicatrização deficiente de feridas  

 

 As alterações metabólicas e celulares mencionadas anteriormente, causadas pela 

hiperglicemia crônica, são responsáveis por diversas complicações clínicas do diabetes 

de longo prazo. Neste contexto, a cicatrização de feridas está frequentemente 

comprometida. A cicatrização possui etapas seqüenciais que envolvem ações 

coordenadas de eventos como migração de células para o local da lesão, inflamação, 

angiogênese, proliferação celular, deposição e remodelação da matriz extracelular 

(principalmente de colágeno) e contração da ferida e. Estes processos envolvem 

diferentes tipos celulares, principalmente células inflamatórias, 

fibroblastos/miofibroblastos e células epiteliais (queratinócitos e células endoteliais) 

(Martin, 1997).  

No diabetes o processo de cicatrização encontra-se alterado por diversos fatores, 

como supressão da reação inflamatória, diminuição da angiogênese, alteração na 

proliferação de fibroblastos, queratinócitos e células endoteliais, aumento da apoptose 

de queratinócitos e células endoteliais, alterações na deposição de colágeno, diminuição 

da produção de fatores de crescimento e aumento da produção de metaloproteinases 

(Goodson e Hunt 1977; Werner et al., 1994; Baumgortene-Parzer et al., 1995; Doxey et 

al., 1995; Mehlen et al., 1996; Tanaka et al., 1996; Shaw et al., 1997; Hehenberger et 

al., 1998; Sprovchicov et al., 2001; Deveci et al., 2005; Vaalamo et al., 1997; Muller et 

al., 2008; Pirila et al.,2007; Loots et al., 1999, 2002; Lerman et al., 2003).  

Pelo fato de fibroblastos desempenharem papel central na cicatrização e 

reparação de tecidos lesados, e de serem o principal constituinte celular do tecido 

conjuntivo, responsáveis por sintetizar e degradar os componentes da matriz 

extracelular, suafunção alterada no diabetes merece destaque. Apesar disso, poucos 

estudos têm demonstrado o papel da hiperglicemia sobre fibroblastos, especialmente 

sobre sua atividade migratória.  

Loots et al. (1999, 2002), por exemplo, demonstraram que fibroblastos derivados 

de úlceras crônicas de pacientes diabéticos proliferam menos que aqueles derivados de 

pacientes normoglicêmicos e respondem diferentemente a fatores de crescimento 

mitogênicos. Mais recentemente, Lerman et al. (2003) mostraram que a migração de 

fibroblastos provenientes de camundongos diabéticos foi diminuída em torno de 75%; 

estes fibroblastos também eram menos responsivos à hipóxia, produziam menos fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF) e mais metaloproteinase-9 (MMP-9).  



Estudos recentes desse laboratório mostraram que a hiperglicemia afeta 

negativamente a migração de fibroblastos, reduzindo sua velocidade e direcionalidade 

(Lamers, 2008). Este efeito foi acompanhado de um aumento da frequência de 

protrusões não produtivas e de uma nítida redução na estabilidade e persistência destas 

protrusões, assim como na maturação das adesões junto à matriz extracelular. Neste 

estudo observou-se também que muitos dos efeitos da hiperglicemia foram parcial ou 

totalmente resgatados pelo tratamento com um agente antioxidante (N-acetil cisteína – 

NAC), que inibe o estresse oxidativo que caracteriza a hiperglicemia. Os efeitos do 

estresse oxidativo causado pela hiperglicemia sobre o processo cicatricial não estão 

esclarecidos, mas é possível que diversas etapas da cicatrização, assim como diversas 

funções dos fibroblastos, sejam afetados por ele.  

1.4 Migração Celular – Aspectos básicos  

 

Migração celular é um processo biológico fundamental em todos os organismos 

multicelulares e é importante não apenas durante o desenvolvimento, mas também em 

eventos como reparo tecidual e sobrevivência imunológica. Durante a migração, as 

células interagem com a matriz, que é responsável por prover às células sinais físicos e 

químicos que orquestram e direcionam seu movimento. Exceto por células amebóides 

(Lammermann et al., 2008), a migração da maioria das células consiste em quatro 

eventos seqüenciais básicos, que ocorrem de maneira cíclica: (1) protrusão da parte 

dianteira do corpo celular, (2) adesão à matriz extracelular, (3) deslocamento do corpo 

celular, e (4) retração da parte traseira (Ridley et al., 2003). Todo este ciclo depende de 

modificações do citoesqueleto de actina e tubulina (Horwitz e Webb, 2003), reguladas 

por proteínas de baixo peso molecular com atividade GTPásica pertencentes à família 

Rho (Takai et al., 2001). 

É importante caracterizar as estruturas que são formadas durante os eventos 

sequenciais de migração. Quando a migração é iniciada, ocorre a polimerização de 

filamentos de actina na parte dianteira do corpo celular (leading edge), voltada para a 

direção de migração, formando um processo denominado lamelipódio. Dessa região, 

graças à polimerização de actina, podem ser projetados prolongamentos finos e longos 

com caráter exploratório, denominados filopódios. Lamelipódios e filopódios formam 

adesões imaturas junto ao substrato de matriz extracelular, denominadas adesões 

nascentes. Estas são estruturas pequenas e puntiformes, contendo receptores de adesão á 



matriz (integrinas) e moléculas sinalizadoras. À medida em que a célula avança algumas 

dessas adesões se desfazem enquanto outras amadurecem, tornando-se complexos focais 

e posteriormente adesões ou contatos focais, que ancoram feixes de filamentos de actina 

e miosina II (fibras de estresse) e servem como pontos de ancoragem durante a 

migração. Nestas adesões focais, as integrinas ativadas são substituídas e podem 

deslocar-se em direção ao corpo celular, formando as adesões fibrilares.  

Integrinas são receptores heterodiméricos formados por uma cadeia alfa () e 

uma cadeia beta (β). A combinação destas duas cadeias confere a estes receptores sua 

especificidade de ligação. Frequentemente os receptores de diversas proteínas da matriz 

extracelular possuem a subunidade β1 ou β3. Receptores contendo as subunidades 4, 

5 e v reconhecem fibronectina e proteínas similares (fibrinogênio, vitronectina p.ex.) 

enquanto os receptores de colágeno contem as subunidades 1 ou 2 (Hynes 1999, 

2003).  

Após o amadurecimento das adesões junto ao substrato a célula desloca seu 

corpo para a frente e a parte traseira é tracionada pelos feixes contráteis formados por 

fibras de actina e miosina II inseridos nas adesões.  A atividade de miosina II é regulada 

pela fosforilação da cadeia leve (MLC), que é positivamente regulada pela cinase de 

cadeia leve de miosina (MLCK) e pela Rho cinase (ROCK) e negativamente regulada 

pela fosfatase da cadeia leve, que também é um substrato de ROCK (Riento et al., 

2003). A fosforilação de MLC ativa a miosina, resultando no aumento da contratilidade 

e transmissão de tensão para os sítios de adesão. O ciclo termina com a liberação das 

adesões que foram utilizadas na parte traseira da célula, podendo estas entrar em uso 

novamente. 

ROCK é uma proteína regulada por uma GTPase de baixo peso molecular 

pertencente à família Rho de GTPases. Esta família possui mais de 20 membros e é 

bastante conservada. As GTPases Rho melhor caracterizadas e mais amplamente 

distribuídas são RhoA, Rac1 e Cdc42 (Nobes e Hall, 1999; Sander e Collard, 1999). 

Estas proteínas ciclam entre um estado inativo (ligadas a GDP) e um estado ativo 

(ligadas a GTP). Quando ativadas, exercem seus efeitos por meio de uma vasta 

quantidade de proteínas efetoras, que regulam diversas funções celulares como 

migração, proliferação, diferenciação, apoptose, etc. ROCK é uma das proteínas 

efetoras reguladas por RhoA. 



Na migração celular, cada etapa é regulada por GTPases específicas. A proteína 

Rac1 está principalmente envolvida na formação de lamelipódios e adesões imaturas, 

Cdc42 na formação de filopódios e Rho (isoformas A, B e C) na formação das fibras de 

estresse e na maturação de adesões (Ridley e Hall, 1992; Ridley et al., 1992). O balanço 

recíproco entre Rac1 e RhoA determina a morfologia celular e o comportamento 

migratório (Herbrand e Ahmadian, 2006). Adicionalmente, a atividade de Rac1 em 

fibroblastos parece estar relacionada com migração randômica, já que uma redução 

desta atividade alterou o comportamento migratório de randômico para direcionado e 

persistente (Czuchra et al., 2005; Pankov et al., 2005). 

A investigação sobre a base molecular da migração celular progrediu 

rapidamente nos últimos anos. Moléculas regulatórias importantes foram identificadas e 

os mecanismos de diversos processos elucidados, proporcionando potenciais alvos de 

intervenção terapêutica em doenças que envolvem deficiência de migração celular. No 

entanto, ainda existem muitas questões não esclarecidas sobre a maneira como as 

células estabelecem e mantêm a sua polaridade, assim como aspectos temporais e 

espaciais em ambientes que mimetizam o da célula in vivo (Ridley et al, 2003). 

 

1.5 Modelos experimentais de migração celular 

1.5.1 Migração celular em sistemas tridimensionais (3-D) 

 

 Os mecanismos de regulação da migração celular, principalmente de fibroblastos 

e células tumorais, têm sido estudados extensivamente em modelos de cultura 

bidimensional (2-D). No entanto, as discrepâncias entre o comportamento das células 

em cultura e in vivo têm levado um número cada vez maior de pesquisadores a utilizar 

modelos tridimensionais (3-D), que representam melhor, embora ainda de forma 

bastante incompleta, o microambiente tecidual. Os ligantes em modelos 2-D geralmente 

estão distribuídos homogeneamente e em baixas concentrações por unidade de área, 

enquanto modelos tridimensionais consistem em ligantes fibrilares compactados em 

graus variados.  

Em culturas 3-D os fibroblastos migratórios possuem suporte dorsal e ventral de 

matriz extracelular, ao invés da polaridade dorso-ventral artificial associada aos 

modelos 2-D; por este motivo, adquirem uma morfologia alongada que lembra a dos 

fibroblastos in vivo. As células também apresentam pseudopódios grandes e na 



extremidade destes pseudopódios observam-se pequenas extensões achatadas 

equivalentes aos lamelipódios observados em 2-D (Heath e Peachey, 1989). Além disso, 

células em 2-D alteram espontaneamente sua direção de migração (migração 

randômica), o que está associado à elevada atividade de Rac1. Células em 3-D podem 

ser mais persistentes em direção e apresentam menor atividade de Rac1 (Czuchra et al., 

2005). 

A matriz 3-D inclui complexos componentes químicos, físicos e topográficos, e 

muitas estruturas celulares, como fibras de estresse e adesões focais, podem parecer 

menos óbvias do que as exacerbadas estruturas observadas em células achatadas sobre o 

substrato 2-D. No entanto, a complexidade do microambiente 3-D in vivo torna difícil 

estudar a influência de fatores físicos externos na migração celular (Cukierman et al., 

2002). 

Outro fator a ser considerado em matrizes 3-D é a sua maior flexibilidade; em 

geral, as células são capazes de detectar áreas de maior rigidez e migram em direção a 

elas (Lo et al., 2000). Integrinas também funcionam como mecanotransdutores, 

transformando sinais de força provenientes da matriz extracelular ou do citoesqueleto e 

transformando-os em sinais químicos intracelulares (Marques et al., 2008). As 

integrinas geram sinalização diferenciada em resposta a uma superfície 2-D rígida e 

simples, ou a uma matriz 3-D, maleável e complexa (Cukierman et al., 2002; Grinnell, 

2003; Griffith e Schwartz, 2006).  

A habilidade das células de migrar na matriz extracelular e de remodelá-la 

depende tanto das propriedades celulares quanto de características bioquímicas e físicas 

da matriz extracelular. A matriz extracelular pode ser remodelada por vários processos, 

incluindo síntese, contração e degradação proteolítica. Integrinas são os principais 

receptores que medeiam esta remodelação (Humphries et al., 2004; DeMali et al., 

2003). Fibroblastos migratórios possuem atividade colagenolítica pericelular que lhes 

permite atravessar a matriz extracelular; a metaloproteinase MT1-MMP (MMP-14) é 

muito importante nesta atividade migratória (Sabeh et al., 2004). O papel das 

gelatinases MMP-2 e MMP-9 na migração, por outro lado, parece depender do tipo 

celular (Even-Ram e Yamada, 2005).  

Uma questão importante que também tem sido muito debatida é o quanto as 

células realmente precisam da atividade de metaloproteinases para migrar. Em 

experimentos com células tumorais invasivas, por exemplo, o bloqueio da atividade de 

metaloproteinases promoveu uma alteração no modo de migração, que passou a ser 



amebóide e independente de proteases (Wolf et al., 2003). É possível que esta 

habilidade dependa tanto do tipo celular quanto do grau de ligações cruzadas na matriz 

extracelular (Even-Ram e Yamada, 2005). 

De maneira geral, pode-se afirmar que em matrizes 3-D os processos celulares 

relativos à migração são mais discretos que aqueles já descritos em culturas 2-D; no 

entanto, sob condições em que a rigidez do substrato é aumentada, estes processos 

podem se tornar mais exacerbados. 

Vários fatores como quimioatraentes, rigidez e topografia da matriz extracelular 

podem alterar a migração celular por modificar vias de transdução de sinal que afetam a 

organização do citoesqueleto. Modelos 2-D têm algunas vantangens, como p.ex. a 

facilidade para estudo da dinâmica de receptores que medeiam interação célula-

substrato, transdução de sinais, protrusão de membrana e organização do citoesqueleto. 

Embora alguns estudiosos argumentem que nada mimetiza em sua totalidade o real 

ambiente in vivo, os estudos in vitro tornam-se indispensáveis para definir a contribuição 

de processos individualmente, para que sejam esclarecidos processos como um todo 

(Even-Ram e Yamada, 2005).  

Considerando a importância dos fibroblastos para a fisiologia do tecido 

conjuntivo e para o processo de cicatrização tecidual e a escassez de informações sobre 

os efeitos do diabetes sobre este tipo celular, especialmente sobre seu comportamento 

migratório, nesse estudo avaliamos os efeitos da hiperglicemia crônica sobre a migração 

de fibroblastos em matrizes de diferente composição (colágeno tipo I e/ou fibronectina) 

e dimensionalidade (2-D e 3-D).  

 

6 CONCLUSÕES 

 

 

Este estudo demonstrou que a hiperglicemia e consequente estresse oxidativo 

reduzem a migração de fibroblastos dérmicos em substratos de diferentes composições 

(fibronectina, colágeno I) e dimensionalidades, e que essa deficiência é mais 

pronunciada na presença de fibronectina. Alterações na adesão ao colágeno e 

fibronectina relacionadas a alterações na composição dos complexos adesivos 

(distribuição de integrinas contendo subunidades α1, α5 e αv) e na sua maturação, 

podendo resultar em alterações na sinalização e organização do citoesqueleto, podem 



ser a base para entender a deficiência da migração celular em diabéticos. 

Adicionalmente, uma menor atividade de miosina II, regulada pela GTPase Rho, em 

células diabéticas, parece contribuir para a migração deficiente, especialmente em 

ambiente 3-D.  
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