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RESUMO 

 

CUNHA, BR. Anáilse do secretoma de carcinoma de cabeça e pescoço e de seu 

efeito no microambiente tumoral. 2017 216 f. Tese (Doutorado) – Instituto de 

Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Ao longo dos últimos anos, tornou-se evidente que o início e a progressão do câncer 

dependem de vários componentes do microambiente tumoral, incluindo células 

imunes e inflamatórias, fibroblastos, células endoteliais, adipócitos e matriz 

extracelular. Estes componentes e as células neoplásicas interagem entre si e 

trocam sinais pró e antitumor. O presente estudo teve como objetivo analisar o 

secretoma de células neoplásicas sob estresse e seu efeito no microambiente 

tumoral. Para este fim, duas linhagens celulares de carcinoma epidermóide de 

cabeça e pescoço foram cultivadas em duas condições de estresse: hipóxia e 

radiação. Os meios condicionados por estas células (secretoma 1) e o seu controle 

foram utilizados para cultivar células neoplásicas e fibroblastos humanos normais da 

cavidade oral. Os resultados sugerem que os sinais derivados das células 

neoplásicas em resposta a estresse dirigem a expressão gênica e proteica, bem 

como o comportamento celular das células vizinhas. Foram identificadas 38 

proteínas celulares e nove proteínas secretadas com expressão aumentada e 61 

proteínas celulares e 70 secretadas com expressão reduzida em células neoplásicas 

sob estresse hipóxico. Também foram identificadas 59 proteínas celulares e 29 

proteínas secretadas com expressão aumentada e 59 proteínas celulares e 19 

secretadas com expressão reduzida em células neoplásicas e fibroblastos humanos 

normais tratados com o meio condicionado por células sob estresse hipóxico. O 

secretome de células sob estresse não foi capaz de induzir proliferação de células 

neoplásicas e fibroblastos humanos normais, mas promoveu migração e invasão. Os 

resultados podem contribuir para o melhor entendimento do efeito dos fatores 

parácrinos liberados pelas células neoplásicas sobre a expressão gênica, bem como 

sobre o comportamento das células tumorais e estromais. 

 

Palavras-chave: secretoma, microambiente tumoral, hipóxia, radiação, câncer de 

cabeça e pescoço.  
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ABSTRACT 

 

CUNHA, BR. Analysis of the head and neck carcinoma secretome and its effect 

on the tumor microenvironment. 2017. 216 f Tese (Doutorado) – Instituto de 

Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Over the past years, it has become evident that cancer initiation and progression 

depends on several components of the tumor microenvironment, including 

inflammatory and immune cells, fibroblasts, endothelial cells, adipocytes, and 

extracellular matrix. These components and the neoplastic cells interact with each 

other providing pro and antitumor signals. The present study aimed to analyze the 

secretome of cancer cells under stress and their effect on the tumor 

microenvironment. For this purpose, two cell lines from head and neck carcinomas 

were cultured in two stress conditions – hypoxia and radiation. The medium 

conditioned by these cells (secretome 1) and their control were used to grow 

untreated neoplastic cells and normal human fibroblasts from oral cavity. Our results 

showed that signals derived from cancer cells in response to stress drive gene and 

protein expression and cell behavior. Thirty-eight overexpressed cellular and 9 

secreted proteins, and 61 underexpressed cellular and 70 secreted proteins were 

identified in neoplastic cells under hypoxic stress. Fifty-nine overexpressed cellular 

and 29 secreted proteins, and 59 underexpressed cellular and 19 secreted proteins 

were identified in neoplastic cells and normal human fibroblasts treated with the 

medium conditioned by cells under hypoxic stress. The secretome of cells under 

stress was not able to induce proliferation of cancer cells and normal human 

fibroblasts, but promoted migration and invasion. The results may contribute to 

understand the effect of paracrine factors released by neoplastic cell on gene 

expression as well as on stromal and tumor cells behavior.  

 

Keywords: secretome, tumour microenvironment, hypoxia, radiation, head and neck 

cancer. 

  

 



7 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO...........................................................................................................9 

1.1 SECRETOMA.........................................................................................................9 

1.1.1 O câncer como modelo de estudo do secretoma.........................................10 

1.1.2 O cross-talk entre células neoplásicas e estroma........................................13 

1.1.3 O secretoma inflamatório e o câncer.............................................................16 

1.1.4 Componentes do secretoma e angiogênese.................................................18 

1.1.4.1 Angiogênese e hipóxia....................................................................................20 

1.1.5 Formas de estudo do secretoma....................................................................21 

1.1.5.1 Biofluidos........................................................................................................21 

1.1.5.2 Meio condicionado..........................................................................................23 

1.1.6 Metodologias....................................................................................................24 

1.2 CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO...................................................................25 

2 OBJETIVOS............................................................................................................27 

3 MATERIAIS E MÉTODOS.......................................................................................28 

3.1 MATERIAIS...........................................................................................................28 

3.1.1 Linhagens celulares de cabeça e pescoço...................................................28 

3.1.2 Fibroblastos humanos de cavidade oral.......................................................28 

3.2 MÉTODOS............................................................................................................29 

3.2.1 Cultivo celular de linhagens...........................................................................29 

3.2.2 Indução de estresse........................................................................................30 

3.2.2.1 Indução de Hipóxia.........................................................................................31 

3.2.2.2 Irradiação celular............................................................................................31 

3.2.3 Seleção da dosagem de CoCl2 e radiação.....................................................31 

3.2.3.1 experimentos de indução de hipóxia..............................................................32 

3.2.3.2 experimentos de radiação...............................................................................33 

3.2.4 Obtenção de meio condicionado MC1Controle e MC1Tratado (secretoma 1)....33 

3.2.4.1 Experimentos com Hipóxia.............................................................................33 

3.2.4.2 Experimentos com Radiação..........................................................................35 

3.2.5 Tratamento de células com o secretoma 1...................................................36 

3.2.5.1 Curvas de proliferação e ensaios de citotoxicidade........................................36 

3.2.5.2 Ensaios de Migração e Invasão Celular.........................................................37 

3.2.6 Obtenção de meio condicionado MC2Controle e MC2Tratado (secretoma2).....39 

 



8 

 

 

3.2.7 Análise Proteômica...........................................................................................40 

3.2.7.1 Extração direta de proteínas............................................................................40 

3.2.7.2 Concentração e quantificação de proteínas.....................................................40 

3.2.7.3 Digestão de proteínas em solução...................................................................41 

3.2.7.4 Dessalinização de proteínas............................................................................41 

3.2.7.5 Identificação de proteínas................................................................................42 

3.2.7.6 Western Blotting...............................................................................................43 

3.2.8 Análise de Metabólitos......................................................................................44 

3.2.9 Análise de expressão gênica...........................................................................45 

3.2.9.1 Extração seqüencial de RNA ...........................................................................45 

3.2.9.2 Reação em Cadeia da Polimerase pela transcriptase reversa (RT-PCR.........46 

3.2.9.3 PCR array.........................................................................................................47 

3.2.9.4 Análise de PCR em tempo real........................................................................47 

3.2.10 Análise estatística...........................................................................................48 

4 RESULTADOS..........................................................................................................49 

4.1 INDUÇÃO DE ESTRESSE - HIPÓXIA...................................................................49 

4.1.1 Análise proteômica...........................................................................................51 

4.2.1.1 Proteínas Celulares..........................................................................................51 

4.2.1.2 Proteínas Secretadas.......................................................................................72 

4.1.2  Análise de metabólitos em secretomas.........................................................87 

4.1.3 Efeito do secretoma na fisiologia e no comportamento celular..................96 

4.1.4 Pcr array...........................................................................................................101 

4.2 INDUÇÃO DE ESTRESSE - RADIAÇÃO.............................................................103 

4.2.1 Efeito do secretoma na fisiologia e no comportamento celular.................104 

4.2.2 Pcr array...........................................................................................................108 

5 DISCUSSÃO...........................................................................................................109 

6 CONCLUSÕES.......................................................................................................118 

REFERÊNCIAS..........................................................................................................119 

ANEXO 1....................................................................................................................142 

ANEXO 2....................................................................................................................159 

 

 

 

 



9 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  SECRETOMA 

 

O termo secretoma foi utilizado pela primeira vez no estudo de Tjalsma et al., 

2000 para designar o conjunto de proteínas secretadas pelo Bacillus subtilis por 

diferentes mecanismos de secreção. A definição de secretoma foi posteriormente 

ampliada para referir o conjunto de proteínas secretadas, liberadas ou desprendidas 

no espaço extracelular por uma célula, tecido ou organismo, sob determinadas 

condições e em um determinado momento  (Agrawal et al., 2010). Tais proteínas 

compreendem uma grande variedade de moléculas bioativas, que desempenham 

importantes papéis na regulação de interações célula-célula e célula-matriz 

extracelular. Podem atuar de forma autócrina ou parácrina, influenciando positiva ou 

negativamente a capacidade das células de sobreviver, proliferar e se diferenciar 

(Pocsfalvi et al., 2011).  

A secreção de proteínas pode ser realizada pela via clássica, a mais 

frequente, ou pela via não-clássica. Na via clássica, as proteínas são sintetizadas no 

retículo endoplasmático rugoso (ER) e, graças a seus peptídeos-sinais localizados 

no N-terminal (Schatz e Dobberstein, 1996), são transportadas para o aparelho de 

Golgi em vesículas revestidas pelo complexo COP-II e posteriormente distribuídas 

em vesículas secretórias, que se fundem à membrana plasmática liberando seu 

conteúdo o meio extracelular (Mellman e Warren, 2000; Lee et al., 2004). Durante a 

passagem pelo Golgi, as proteínas podem ser modificadas por diferentes processos, 

tais como glicosilação (Nickel e Wieland, 1998), fosforilação (Yellaturu et al., 2009) e 

palmitoilação (Linder e Deschenes, 2007; Greaves et al., 2009).  

As proteínas, mesmo contendo o peptídeo-sinal, também podem ser 

exportadas do citoplasma ou núcleo por vias independentes do ER/Golgi, a 

chamada via secretora não clássica. Esta via corresponde ao transporte de 

proteínas para o compartimento extracelular, com sua ligação à superfície da célula 

ou com liberação em forma solúvel. Os exemplos incluem a secreção do fator de 

crescimento de fibroblastos 2 (FGF2) e de citocinas envolvidas em processos 

inflamatórios e angiogênese (Nickel, 2010). A exportação não-clássica utiliza 

mecanismos de transporte vesicular e não vesicular. As vias não vesiculares 

realizam a translocação direta auto-sustentada de proteínas através da membrana 
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plasmática por meio de oligomerização induzida por lipídios, como ocorre no caso de 

FGF2, ou a secreção mediada por transportadores ABC. As vias vesiculares 

dependem de intermediários carreadores, como corpos multivesiculares, 

exossomos, autofagossomos e lisossomos secretores, que se fundem à membrana 

plasmática para liberar sua carga (Rabouille et al., 2012; Zhang e Schekman, 2013). 

Depois de secretadas, as proteínas participam de importantes processos 

fisiológicos normais, tais como defesa imune, coagulação do sangue, digestão, 

remodelação da matriz extracelular, sinalização e comunicação célula-célula. Entre 

estas proteínas, estão hormônios, fatores de crescimento, proteases e enzimas 

digestivas, citocinas/quimiocinas imunorreguladoras  (Mukherjee e Mani, 2013) e 

metabólitos. Mais recentemente, têm sido incluídos neste grupo, proteínas da matriz 

extracelular, vesículas derivadas de membrana plasmática e pequenos exossomos, 

que podem conter compostos não proteicos como RNAs e lipídeos (Stastna e Van 

Eyk, 2012; Paltridge et al., 2013). Além dos processos normais, o secretoma 

também está envolvido na patogênese de muitas doenças, como o câncer, 

promovendo invasão de tecidos vizinhos, evasão de defesas imunes e colonização 

de órgãos distantes (Pocsfalvi et al., 2011). Seu estudo, portanto, pode levar ao 

entendimento dos mecanismos que geram alterações fisiológicas importantes, bem 

como ao desenvolvimento de terapias específicas focando o microambiente tecidual. 

 

 

1.1.1 O câncer como modelo de estudo do secretoma 

 

O câncer é uma das doenças mais prevalente, com estimativas acima de 14 

milhões de novos casos e 8 milhões de mortes em 2012 (Torre et al., 2015). 

Infelizmente, os biomarcadores disponíveis para esta doença não possuem alta 

especificidade e sensibilidade. Por este motivo, é urgente a necessidade de novos 

marcadores, tanto para avaliação de risco e diagnóstico precoce, como para 

prognóstico e resposta à terapia. Nesse aspecto, o estudo do secretoma pode 

identificar compostos de importância na área. 

Por muitos anos, o câncer foi considerado um processo de célula autônoma. 

O conceito era centrado nas células geneticamente transformadas e na sua 

progressão para uma condição maligna. No entanto, o estudo do microambiente 

tumoral mostrou que a progressão neoplásica depende de uma densa rede de 
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interações entre as células tumorais e as células do estroma circundante (revisto por 

Mueller e Fusenig, 2004). Como participantes destas interações, estão proteínas 

solúveis, antígenos, restos celulares derivados de apoptose e necrose, RNA e DNA, 

procedentes tanto da célula neoplásica como de suas vizinhas. 

Neste microambiente, o estroma fornece não apenas a estrutura de apoio, 

mas uma parceria de sucesso para o tumor e para seus objetivos de proliferação e 

disseminação. Esta estrutura inclui a matriz extracelular (ECM), uma rede 

macromolecular não celular rica em proteínas estruturais fibrilares (como colágeno e 

fibronectina), proteínas estruturais não fibrilares (como 

proteoglicanos/glicosaminoglicanos) e proteínas matricelulares que participam das 

interações célula-célula e célula-ECM (Theocharis et al., 2016). Os componentes 

celulares do estroma são representados pelos fibroblastos, células endoteliais, 

inflamatórias e do sistema imune, entre outros (Mueller e Fusenig, 2004), que geram 

sinais determinantes para o comportamento biológico do tumor. A comunicação 

estroma-tumor ocorre diretamente entre células ou por uma variedade de moléculas 

secretadas, como fatores de crescimento, citocinas, quimiocinas e microRNAs 

(Kohlhapp et al., 2015; Nasser et al., 2015), e é influenciada também por forças 

mecânicas (Mierke, 2014). Este secretoma heterotípico, que não deriva apenas das 

células tumorais mas também de células estromais associadas, representa uma 

fonte importante de marcadores e reguladores-chave do processo tumorigênico  

(Karagiannis et al., 2010; Zeng et al., 2013).  

O microambiente tumoral, portanto, é muito mais amplo que a unidade central 

formada pelo neoplasma. Sua complexidade é decorrente dos elementos residentes 

ou recrutados e das interações multidirecionais e dinâmicas entre eles, que acabam 

gerando uma perda da arquitetura normal dos tecidos, locais de inflamação, hipóxia 

e, consequentemente, de neoangiogênese para contemplar as necessidades 

elevadas de oxigênio e nutrientes (Paltridge et al., 2013; Zeng et al., 2013) (Figura 

1).  
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Figura 1. Secretoma do microambiente tumoral. Citocinas, quimiocinas, microRNAs e fatores de 

crescimento secretados por células neoplásicas e estromais, incluindo fibroblastos, células epiteliais, 
endoteliais e inflamatórias, podem exercer efeitos pró-tumorigênicos e antitumorigênicos. Realmente, 
estes fatores, expressos de forma autócrina e parácrina, podem promover proliferação celular, 
angiogênese e transição epitelial-mesenquimal, e consequentemente a progressão e a capacidade 
invasiva do tumor. Ao contrário, eles também podem ativar células imunes contra células neoplásicas, 
modulando suas respostas e seu comportamento biológico.  

fibroblastos células neoplásicas 
células epiteliais 

células 

inflamatórias 

células endoteliais 
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1.1.2 O cross-talk entre células neoplásicas e estroma 

 

Um dos primeiros processos no desenvolvimento do câncer é a transição 

epitélio-mesenquima (EMT), um processo celular caracterizado pela mudança do 

fenótipo epitelial para mesenquimal, que aumenta a capacidade de migração, 

invasão e resistência a apoptose. Este processo também ocorre durante a 

embriogênese e durante a regeneração de tecidos após injúria geralmente 

associada a inflamação (Kalluri e Weinberg, 2009). 

No processo neoplásico, a remodelagem da matriz extracelular acompanha a 

transição epitélio-mesenquimal. A análise do secretoma de células nesta fase 

revelou, como esperado, a expressão elevada de proteases, componentes da ECM 

e fatores que promovem migração e expressão reduzida de proteínas de adesão 

(Mathias et al., 2009; Mathias et al., 2010).  

Mudanças no secretoma levando a alterações da ECM e indução parácrina de 

proliferação celular devem ocorrer desde os primeiros estágios do desenvolvimento 

do câncer. Realmente, o secretoma de células não transformadas, mas com 

expressão sustentada do oncogene c-Myc, mostrou uma elevada capacidade de 

induzir proliferação, proteger do processo de senescência, modular a composição e 

a função da ECM e da membrana basal, e atrair fibroblastos. A redução de 

componentes da matriz neste secretoma pode ser vista como um evento 

potencialmente capaz de interromper a organização tecidual normal, enquanto a 

habilidade de atrair fibroblastos sugere que o secretoma na fase inicial da 

tumorigênese pode alterar o cross-talk entre células epiteliais e estromais (Pocsfalvi 

et al., 2011).  

Os fibroblastos representam as mais abundantes células do estroma tumoral, 

conhecidas por atuar em crescimento, sobrevivência, proliferação, migração, 

invasão e metástase (Shimoda et al., 2010; Lin et al., 2012). Em situações normais, 

os fibroblastos estão em quiescência e são ativados quando os tecidos precisam ser 

remodelados durante a cicatrização após injúria, dando origem a miofibroblastos. No 

microambiente tumoral, a ativação de fibroblastos é induzida por estímulos 

derivados de células neoplásicas ou do sistema imune, especialmente fatores de 

crescimento e interleucinas, que provocam uma mudança em sua morfologia e 

função (Han et al., 2015). Também parece ser autoinduzida por mutações levando à 
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perda do gene TIMP, que está relacionado com o controle da matriz por meio da 

inibição de metaloproteinases (Shimoda et al., 2014). 

Os fibroblastos ativados são frequentemente chamados de fibroblastos 

associados a carcinoma (CAFs), e compreendem uma população heterogênea 

identificada por marcadores específicos (Sugimoto et al., 2006), sendo o mais 

importante a actina de músculo liso alfa (α-SMA). Esta proteína também está 

presente em fibroblastos residentes e em miofibroblastos (De Wever et al., 2008; 

Shiga et al., 2015). 

Os CAFs podem se originar de tipos diferentes de precursores. O primeiro 

deles é o fibroblasto residente submetido, por exemplo, a estresse oxidativo crônico 

(Toullec et al., 2010). Em função do seu perfil de expressão ser significativamente 

similar ao do fenótipo secretor associado a senescência, podem também ser 

derivados de células senescentes. A evidência para uma terceira origem de CAFs 

vem do fato de células-tronco mesenquimais de medula óssea exibirem expressão 

elevada de α-SMA e vimentina, após tratamento com secretoma de células 

neoplásicas. Este resultado aparentemente envolve mecanismos dependentes de 

TGF-beta solúvel ou presente em vesículas exossomais, que levam a diferentes 

caminhos de diferenciação, com fibroblastos portadores de fenótipo in vivo indutor 

de tumores (Peng et al., 2014), ou pró-invasivo/pró-angiogênico e promotor de 

proliferação tumoral, respectivamente (Chowdhury et al., 2015; Webber et al., 2015).  

O TGF-beta é uma citocina secretada em forma latente (Horiguchi et al., 

2012) que, após ativação, torna-se um potente indutor de transição epitélio-

mesenquimal (EMT) (Zarzynska, 2014). Células mesenquimais com alterações 

cromossômicas idênticas às do carcinoma adjacente (portanto, previamente com 

fenótipo epitelial) expressam α-SMA e vimentina, e não expressam queratina 

(Petersen et al., 2003). Estes achados sugerem que os CAFs podem também ser 

diretamente originados de células neoplásicas que sofreram transição epitélio-

mesenquimal desencadeada por TGF-beta. 

Outras citocinas também participam da ativação de fibroblastos. A interleucina 

6 estromal, por exemplo, atua neste processo reduzindo a expressão das proteínas 

supressoras de tumor p16INK4A, p21 e p53 em fibroblastos pela via JACK2/STAT3 

dependente do regulador negativo AUF1 (hnRNP D0) e promovendo a expressão de 

marcadores de miofibroblastos, como a α-SMA (Hendrayani et al., 2014). 
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Os CAFs formam uma população heterogênea com grandes diferenças em 

relação ao transcritoma e ao secretoma, com subtipos mostrando um perfil 

semelhante ao de fibroblastos normais ou um padrão divergente, com alta secreção 

de TGF-β. Esta heterogeneidade inclui também fenótipos com mobilidade ou com 

baixo potencial migratório, este último provavelmente responsável pela síntese de 

fatores de crescimento, citocinas metaloproteinases e componentes da matriz, 

enquanto outros respondem a estes fatores (Costea et al., 2013).  

A comunicação no microambiente tumoral inclui sinais bidirecionais, que 

podem ter início na célula neoplásica, ativando e posteriormente induzindo a célula 

estromal a secretar promotores de proliferação, migração e invasão, importantes 

para a progressão neoplásica (Mishra et al., 2011; Slany et al., 2013). Por outro lado, 

os sinais podem partir de fibroblastos normais e CAFs, inibindo por exemplo a 

proliferação das células do tumor, conforme sugerem alguns ensaios in vitro e in vivo  

(Chen, S. X. et al., 2014).  

Os efeitos negativos sobre a tumorigênese podem depender do contexto ou 

da fase da transformação neoplásica. Muitos estudos mostram um efeito inverso, 

como o observado pela análise de secretoma de miofibroblastos derivados de 

câncer gástrico comparados aos de tecidos adjacentes. Entre os primeiros, ocorre 

síntese e ativação mais elevada das proteases MMP1, MMP2 e MMP3, que podem 

estimular a migração de células tumorais e contribuir para as propriedades 

quimiotáticas do meio condicionado por CAFs (Holmberg et al., 2013).  

Em carcinoma nasofaríngeo, o secretoma de CAFs também mostra proteínas 

relacionadas com invasão e metástase, bem como proteínas que atuam na proteção 

contra injúria causada por espécies reativas de oxigênio, influenciando deste modo o 

destino e a sobrevida dos elementos celulares do microambiente (Ge et al., 2012). 

Não apenas fatores solúveis, mas exossomos ricos em metaloproteinases derivados 

de CAFs podem igualmente promover motilidade e ativar padrões de sinalização nas 

células neoplásicas ligados a invasão e metástase (via RhoA/ROCK) e diferenciação 

(via Notch) (Shimoda et al., 2014).  
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1.1.3 O secretoma inflamatório e o câncer 

 

É estimado que 25% das neoplasias estão associadas a inflamação 

(Mantovani et al., 2008). As primeiras observações desta associação foram feitas 

pelo médico alemão Rudolf Virchow no século XIX, que descreveu infiltrados de 

leucócitos em tumores, inicialmente ligados apenas a respostas imunes (Elinav et 

al., 2013). Hoje é amplamente reconhecido que a inflamação exerce tanto efeitos 

supressores quanto promotores de tumor. As características do câncer propostas e 

atualizadas por Hanahan e Weinberg (2011) incluem agora dois novos traços que 

levam em conta a inflamação – o ambiente inflamatório e a evasão ao ataque imune. 

Existem muitos exemplos de inflamação crônica que aumentam o risco de 

desenvolver câncer. Entre elas, estão a predisposição de pacientes com doença de 

Crohn para câncer colorretal (Cannon, 2015) e as infecções pelo Helicobacter pylori 

em câncer gástrico (Polk e Peek, 2010) e pelo vírus do papiloma humano (HPV) em 

câncer cervical (Groves e Coleman, 2015) e de cabeça e pescoço (Herrero et al., 

2003; Human papillomaviruses, 2007). Da mesma forma, drogas anti-inflamatórias 

não esteroidais diminuem o risco e a conseqüente mortalidade em vários tipos de 

tumor (Chan et al., 2007; Flossmann e Rothwell, 2007).  

A inflamação pode contribuir para múltiplas etapas do desenvolvimento do 

câncer, gerando fatores de crescimento, de sobrevida e pró-angiogênicos, sinais 

para a transição epitélio-mesenquimal, enzimas que modificam a matriz extracelular 

e facilitam invasão e metástase, bem como espécies reativas de oxigênio, que são 

mutagênicas e aceleram a progressão neoplásica (Hanahan e Weinberg, 2011). 

Segundo Mantovani e cols. (2008), a relação inflamação-câncer pode ser 

interpretada como tendo duas vias: a via extrínseca, determinada por processos 

inflamatórios desencadeados por agentes externos, e a via intrínseca, iniciada por 

alterações genéticas em oncogenes e supressores de tumor, que ativam a 

expressão de programas relacionados a inflamação. As duas vias convergem, 

resultando na ativação de fatores de transcrição, principalmente o fator nuclear 

kappa B (NFKB), o tradutor de sinal e ativador de transcrição 3 (STAT3) e o fator 

indutor de hipóxia 1α (HIF1α). Estes fatores de transcrição recrutam e ativam vários 

leucócitos para produção de mediadores inflamatórios, incluindo citocinas, 

quimiocinas, ciclo-oxigenase 2 (COX-2) e prostaglandinas, os quais vão 

desencadear cascatas de sinais similares em outras células inflamatórias, estromais 
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e tumorais. O resultado é um quadro amplo de inflamação no microambiente tumoral 

com consequente proliferação celular, mudanças de características da célula 

epitelial para mesenquimal, indução de formação de vasos sanguíneos e linfáticos e 

inibição da resposta imune. 

No infiltrado de leucócitos presente na maioria, se não todas, as neoplasias 

estão os macrófagos associados a tumor (TAMs), mastócitos e células T. Os 

macrófagos derivam geralmente de monócitos recrutados pelo tumor via quimiocinas 

e, dependendo dos sinais do microambiente, podem ter tanto um papel pró- quanto 

anti-inflamatório, e exercer uma atuação promotora ou supressora de tumor. Em 

resposta a infecções ou irritações crônicas, sintetizam citocinas inflamatórias que 

recrutam outras células do sistema imune, criando condições propícias ao 

desenvolvimento de uma neoplasia (Balkwill e Mantovani, 2012). Após esta fase, os 

tumores inibem o estado imune ativo dos macrófagos e estimulam um fenótipo 

trófico que promove a progressão neoplásica (Qian e Pollard, 2010). Existem 

evidências de que este segundo tipo de atuação ocorre em resposta ao fator 1 

estimulador de colônia de macrófagos e a interleucinas presentes no microambiente 

tumoral (Condeelis e Pollard, 2006), com consequente produção pelos macrófagos 

de fatores de crescimento, angiogênicos e metaloproteases, que facilitam invasão e 

metástase (Bogels et al., 2012).  

A disseminação destas metástases para determinados sítios anatômicos 

parece ser em parte influenciada por macrófagos. Os tumores primários geram 

fatores solúveis ou exossomos, que atraem macrófagos para nichos pré-

metastáticos e promovem sua reprogramação, por exemplo por transferência de 

oncoproteínas pelos exossomos. A aquisição de um fenótipo pró-vasculogênico 

contribui para o desenvolvimento de um ambiente nutritivo nestes nichos e maiores 

chances de sobrevivência de células tumorais (Peinado et al., 2012; Wynn et al., 

2013). 

A discrepância nos sinais enviados pelas células tumorais para ativação dos 

macrófagos pode explicar prognósticos tão contraditórios como os observados em 

diferentes tumores. Por exemplo, a presença de macrófagos em carcinoma de 

mama tem sido associada com sobrevida reduzida (Tsutsui et al., 2005), enquanto 

em câncer colorretal indica prognóstico favorável (Forssell et al., 2007). Na 

comparação de proteínas secretadas por estes dois tipos de carcinomas que 

poderiam influenciar o fenótipo de macrófagos, foi identificado o proteoglicano 
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versican exclusivamente em linhagens de carcinoma de cólon. Embora a presença 

de versican no estroma não tenha sido associada com sobrevida maior neste tipo de 

câncer, sua expressão em células epiteliais periféricas foi ligada a melhor 

prognóstico, sugerindo que os fatores do microambiente podem influenciar o 

fenótipo dos macrófagos (Bogels et al., 2012). 

Além dos macrófagos, outras células que atuam na resposta inflamatória 

apresentam papel importante no crescimento e na progressão do tumor. Entre elas, 

estão os neutrófilos que, de forma similar aos macrófagos, exibem duas funções – 

pró- e anti-tumoral (Galdiero et al., 2013). Os neutrófilos são atraídos pela 

interleucina 8 liberada pelo tumor e, como resposta, secretam óxido nítrico, espécies 

reativas de oxigênio e metaloproteinases (De Larco et al., 2004). Dependendo do 

contexto, podem liberar elastase favorecendo proliferação celular (Houghton et al., 

2010) e promover transição epitélio-mesenquimal (Grosse-Steffen et al., 2012), ou 

mesmo modular lise de células tumorais via linfócitos T (Mittendorf et al., 2012).  

As células dendríticas (CD) são outros importantes reguladores de 

inflamação, principalmente em função de sua capacidade de secretar diferentes 

citocinas e quimiocinas. São capazes de iniciar, prolongar e regular a resposta 

imune. Embora as CDs atuem no silenciamento do desenvolvimento do tumor, os 

tumores, por sua vez podem explorar as CDs para evasão do ataque imune (Chaput 

et al., 2008). O perfil do secretoma destas células, embora menos rico que o 

proteoma citoplasmático, mostrou-se muito mais específico e mais sensível a 

alterações funcionais, indicando ser este secretoma uma fonte interessante de 

biomarcadores potenciais envolvidos na regulação dos processos inflamatórios  

(Gundacker et al., 2009). 

 

 

1.1.4 Componentes do secretoma e angiogênese  

 

A angiogênese é definida como a formação de novos vasos a partir de uma 

rede vascular pré-existente, um processo complexo motivado pela necessidade de 

suprir os tecidos com nutrientes, oxigênio e componentes do sistema imune, que 

requer a interação entre diferentes tipos de células, matriz extracelular, citocinas e 

fatores de crescimento. Apesar de importante para desenvolvimento, regeneração 



19 

 

 

tecidual e sobrevida, a angiogênese desempenha papel central na progressão 

tumoral, invasão e metástase e no processo de metatastização (Chung et al., 2010)  

Várias condições desencadeiam o sinal angiogênico, entre eles estresse 

metabólico (hipóxia, acidez, hipoglicemia), estresse mecânico (compressão gerada 

por proliferação celular elevada), resposta inflamatória (infiltração de células imunes 

no tecido) e mutações genéticas (ativação de oncogenes ou inibição de genes 

supressores de tumor) (Carmeliet, 2000). Entre os principais efetores deste processo 

estão ativadores de proliferação e migração de células endoteliais, como os vários 

fatores de crescimento ligantes de receptores tirosina quinases (VEGF, FGFs, 

PDGF, EGF), e o ácido lisofosfático (LPA), um fosfolipídeo que interage com 

receptores de superfície acoplados a proteína G (Hu et al., 2001; Bergers e 

Benjamin, 2003). Entre os inibidores, estão a trombospondina-1 e as estatinas 

derivadas de plasminogênio e colágeno (angiostatina, endostatina, tunstatina e 

canstatin) (Bergers e Benjamin, 2003). Estas moléculas pró- e anti-angiogênicas 

podem ser liberadas por células tumorais ou derivadas do microambiente tumoral 

(Bergers e Benjamin, 2003).  

O papel do secretoma estromal na angiogênese pode ser avaliado em 

experimentos de cocultura. Por exemplo, Zhong L et al (Zhong et al., 2008) 

observaram que células de câncer de pulmão e estromais, cultivadas em câmaras 

separadas que permitem difusão bidirecional de fatores solúveis, mostraram 

aumento de migração e proliferação celular, indução de formação de tubos 

endoteliais e secreção elevada de proteínas envolvidas em angiogênese, 

inflamação, proliferação e transição epitélio-mesenquimal. Entre estas proteínas, 

foram identificadas citocinas e quimiocinas, como CCL2, VEGF, IL-18, TNF-alfa e 

GM-CSF.  

Muitos estudos focando o papel do secretoma na promoção da angiogênese 

revelaram a participação de outras proteínas, como a interleucina-8 liberada por 

células de glioblastoma (Dwyer et al., 2012), e a CYR61 (Estrada et al., 2009; Park 

et al., 2015) e o fator de crescimento derivado de hepatócito (HDGF) (Thirant et al., 

2012) liberados por células tronco de medula óssea e de glioblastoma, 

respectivamente.  

Não apenas fatores solúveis, mas vesículas secretadas por células tumorais 

promovem migração, invasão, formação de tubos e neovascularização in vivo (Kim 

et al., 2002). O perfil proteico destas vesículas, incluindo microvesículas e 
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exossomos, mostrou muitas diferenças na comparação de câncer colorretal primário 

e metastático (Choi et al., 2012), com várias proteínas derivadas de tumor 

metastático que atuam na progressão neoplásica. O antígeno CD276, em especial, é 

um marcador endotelial de superfície e um imunoregulador que exibiu expressão 

elevada em vasos sanguíneos de diferentes tumores, bem como na própria célula 

tumoral (Seaman et al., 2007). Outros ensaios mostraram resultados similares. Por 

exemplo, exossomos liberados de células de glioma em condições hipóxicas 

revelaram-se potentes indutores de angiogênese in vivo e ex vivo (Kucharzewska et 

al., 2013).  

Em função dos inúmeros dados da literatura, a angiogênese é muito estudada 

para o desenvolvimento de novas terapias. Um dos alvos recentemente identificado 

é a RalBP1, uma GTPase multifuncional que regula a secreção do fator angiogênico 

VEGF pelo tumor e cujo bloqueio reduz significativamente a formação de novos 

vasos (Lee et al., 2012; Lee e Goldfinger, 2014). 

Inibidores da angiogênese visando o VEGF estão produzindo benefícios 

clínicos comprovados para um número crescente de tipos de câncer. No entanto, 

estas terapias produzem uma resposta inicial seguida, quase que inevitavelmente, 

por resistência à terapia (Bergers e Hanahan, 2008). A explicação para este 

resultado sugere que mediadores alternativos estão envolvidos no processo, tais 

como HGF, IGFBP-7 e catepsina L (Winiarski et al., 2013). 

Como citado previamente, drogas anti-inflamatórias não esteroidais têm se 

revelado eficazes na prevenção de câncer. Seus principais mecanismos de ação são 

efeito pró-apoptótico e inibição da angiogênese, dois processos que atuam na 

supressão da proliferação e na transformação maligna (Thun et al., 2002). Uma 

dessas drogas, sulindac, utilizada em prevenção de câncer colorretal, promove uma 

redução expressiva de moduladores de apoptose e angiogênese secretados, dentre 

eles a interleucina 8 (Ji et al., 2009). 

 

1.1.4.1 Angiogênese e hipóxia 

 

A hipóxia é caracterizada por níveis reduzidos de oxigênio (abaixo de 2%) e 

suas consequências incluem instabilidade genética, maiores taxas de mutação e 

apoptose (Nelson et al., 2004), expressão de genes associados a angiogênese, 

invasividade, fenótipo metastático, resistência a radioterapia e quimioterapia 
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(Semenza, 2003; Brown e Wilson, 2004; Bertout et al., 2008). Por meio da indução 

de expressão de fatores quimiotáticos, a hipóxia também promove o recrutamento 

de células T reguladoras (Treg) que, por sua vez, modulam a tolerância imune e 

cooperam para o crescimento neoplásico (Facciabene et al., 2011). Em um 

microambiente tridimensional, as células tumorais podem ser expostas a condições 

de hipóxia aguda e crônica, que induzem e selecionam alterações metabólicas  

(Bristow e Hill, 2008). Enquanto a exposição à hipóxia cíclica induz o aumento dos 

níveis de ROS na célula, causando danos ao DNA e ativando vias de transdução de 

sinais relacionadas com proliferação celular, a hipóxia crônica aumenta a 

instabilidade genômica por meio da redução de reparo no DNA (Hussain et al., 2003; 

Bristow e Hill, 2008). Além disso, tanto a hipóxia crônica como a intermitente podem 

levar a célula a expressar um fenótipo glicolítico mesmo em ambientes oxigenados 

(um fenômeno conhecido como efeito de Warburg) que, se acoplado a uma perfusão 

deficiente, resulta em acidificação do microambiente. Wojtkowiak e cols. (2012) 

sugerem que a hipóxia e a acidose contribuem para a seleção de fenótipos que 

permitem à célula neoplásica sobreviver, proliferar e eventualmente metastatizar.  

 

 

1.1.5 Formas de estudo do secretoma 

 

Dependendo dos alvos de interesse, o tipo de amostra a ser utilizada e as 

metodologias para estudo do secretoma variam bastante, cada uma deles com 

vantagens e limitações (Mantione et al., 2014). A partir de biofluídos, que refletem 

diretamente a condição in vivo, e de meios condicionados obtidos por cultura de 

células, podem ser extraídos ácidos nucléicos, proteínas, metabólitos, lipídeos e 

carboidratos, que exigem diferentes métodos de análise.  

 

 

1.1.5.1 Biofluidos 

 

O plasma e o soro estão entre os biofluidos mais utilizados para diagnóstico, 

principalmente pela sua característica minimamente invasiva de coleta e porque 

representam um reservatório de moléculas liberadas pelos tecidos. Entretanto, a 

identificação de biomarcadores no sangue não é simples em função das variações 
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de concentração, dos seus níveis relativamente reduzidos e influenciados por fatores 

pré-analíticos e clínicos, e de sua degradação ou sequestro que podem ocorrer 

durante seu transporte pela corrente sanguínea. Além disso, o sangue contém não 

somente moléculas secretadas pelo tumor, mas também por outros órgãos. A 

presença de proteínas de alta abundância, tais como albumina e imunoglobulinas, 

igualmente dificulta a detecção das proteínas de baixa abundância. Pelos motivos 

acima, muitos estudos têm focado outros fluidos biológicos e linhagens celulares (Lin 

et al., 2013). 

Para análise do secretoma, o sistema in vivo é a situação ideal porque reflete 

a verdadeira condição fisiológica mas, por outro lado, é muito complexo, 

principalmente pelas dificuldades de obtenção de amostras puras e pela ausência de 

uma tecnologia de coleta apropriada (Chen et al., 2008; Xue et al., 2008). Os poucos 

estudos que investigaram o secretoma in vivo analisaram biofluidos, tais como saliva 

(Winck et al., 2015), fluido intersticial que perfunde o tecido (Celis et al., 2004), 

secreção aspirada de mamilo (Varnum et al., 2003), efusão pleural (Yu et al., 2011) 

e fluido de ascite (Choi et al., 2011). Estes e outros fluidos, como biles, suco 

pancreático e gástrico (Farina, 2014), são promissores para a descoberta de 

biomarcadores, uma vez que representam um reservatório de proteínas secretadas 

sem a complexidade do plasma ou do soro. 

Alguns métodos têm sido empregados para amostragem do secretoma in 

vivo, como o de microdiálise e ultrafiltração. O método de microdiálise depende da 

difusão passiva de substâncias por uma membrana semipermeável graças a um 

gradiente de concentração, mas ainda oferece muitos desafios para recuperação de 

peptídeos e proteínas. A técnica de ultrafiltração também utiliza membranas 

semipermeáveis e possui algumas vantagens em relação à de microdiálise. A 

utilização de uma sonda de ultrafiltração capilar (CUF), que extrai fluidos aplicando 

vácuo a membranas com diferentes poros e cargas superficiais, facilita muito a 

coleta de longa duração, é pouco invasiva e não altera a concentração original do 

biofluido (Chen et al., 2008; Stastna e Van Eyk, 2012). 
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1.1.5.2 Meio condicionado 

 

Estudos utilizando o meio condicionado (CM) por culturas celulares tem sido 

amplamente utilizado para identificar proteínas secretadas e biomarcadores de 

câncer (Mukherjee e Mani, 2013; Schaaij-Visser et al., 2013). Embora linhagens de 

células neoplásicas, mesmo que cocultivadas com outras células, não reconstituam 

o tecido tumoral e seu microambiente, o secretoma liberado no meio de cultura tem 

a vantagem de ser menos complexo que biofluidos, facilita a identificação de 

proteínas de baixa abundância, permite a repetição de experimentos e o controle de 

variáveis. Além disso, compreende uma boa opção para avaliar a concentração dos 

componentes e fornecer informações sobre possíveis processos biológicos 

envolvidos (Stastna e Van Eyk, 2012; Lin et al., 2013). 

Contudo, a descoberta de biomarcadores em meios condicionados também 

tem seus desafios. Por exemplo, as proteínas secretadas no CM podem ser 

mascaradas por proteínas do soro adicionado para enriquecer o meio de cultura. Por 

este motivo, as células são inicialmente cultivadas em meio com soro e 

posteriormente lavadas com solução tampão para retiradas de proteínas séricas. O 

experimento é seguido por uma fase de incubação em meio sem soro, que é então 

coletado após um período de um ou dois dias. A deprivação de soro pode resultar 

em alteração do metabolismo, diminuição de proliferação e aumento de morte 

celular (Lin et al., 2013), uma condição que em parte mimetiza a deprivação de 

nutrientes quando o tumor primário atinge um determinado volume. Como esta 

condição in vitro modifica a taxa de síntese proteica, e consequentemente o 

secretoma, e eleva a concentração de proteínas intracelulares liberadas por autólise, 

ela pode ser contornada por introdução ao meio de cultura de tags isobáricos, 

aminoácidos análogos ou marcados com isótopos, o que permite a captura ou a 

diferenciação entre as proteínas do soro e as secretadas (Colzani et al., 2009; 

Eichelbaum et al., 2012; Lin et al., 2013). A otimização do tempo de incubação e da 

taxa de confluência também parece minimizar a contaminação por proteínas 

intracelulares (Mbeunkui et al., 2006).  

Uma das dificuldades da utilização de meios condicionados para análise do 

secretoma é o fato das proteínas secretadas normalmente estarem presentes em 

níveis baixos, o que exige uma etapa de concentração, com precipitação ou 

ultrafiltragem, antes da análise. Este processamento pode introduzir outras 
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limitações, como perda de proteínas, geralmente de baixo peso molecular (Xue et 

al., 2008).  

Apesar dos desafios mencionados acima, o estudo do meio condicionado tem 

se mostrado útil no delineamento do perfil secretório de diferentes tumores e na 

identificação de proteínas e vesículas secretadas, bem como de biomarcadores 

potenciais (Dowling e Clynes, 2011).  

 

 

1.1.6 Metodologias 

 

Para a análise de transcritos presentes em exossomos, as escolhas mais 

comuns são microarrays e seqüenciamento em larga escala de cDNA, que são de 

certa forma complementares (Mantione et al., 2014). As proteínas secretadas, por 

sua vez, podem ser identificadas por espectrometria de massa associada a 

cromatografia líquida e por técnicas que utilizam anticorpos para captura e detecção 

de alvos (Mukherjee e Mani, 2013). Metabólitos também são identificados por 

espectrometria de massas ou por ressonância magnética (Patel e Ahmed, 2015).  

As ferramentas de bioinformática também são relevantes na compreensão do 

secretoma. Como referido previamente, as proteínas secretadas pela via clássica 

possuem peptídeos-sinais localizados no N-terminal, que podem ser previstos por 

softwares como o SignalP. Aquelas desprovidas de peptídeos-sinais e secretadas 

pela via não clássica podem ser previstas pelo software SecretomeP por meio da 

análise de características específicas de sua sequência primária, tais como 

modificações traducionais, carga e tamanho. As limitações que restringem essas 

abordagens computacionais são principalmente relacionadas com os falsos positivos 

e os falsos negativos selecionados (Mantione et al., 2014). Por outro lado, as 

ferramentas de bioinformática permitem distinguir as proteínas genuinamente 

secretadas dos contaminantes intracelulares que surgem por lise. A simples 

determinação da localização celular onde os produtos são ativos utilizando os 

termos do projeto Gene Ontology (Ashburner et al., 2000) pode auxiliar na 

identificação de falsos-positivos. Da mesma forma, os bancos de dados Secreted 

Protein Database (Chen et al., 2005), ExoCarta (Mathivanan et al., 2012), Plasma 

Proteome (Muthusamy et al., 2005) e PeptideAtlas (Desiere et al., 2006) fornecem 
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importantes informações sobre os componentes do secretoma em geral, de 

exossomas, do plasma e do soro (Lin et al., 2013). 

 

 

1.2 CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO 

O câncer é uma das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o 

 mundo. No Brasil, está entre as três primeiras causas de morte, juntamente com 

doenças do aparelho circulatório e respiratório. Com o aumento da expectativa de 

vida, sua prevalência provavelmente aumentará (Kulasingam e Diamandis, 2008; Idb, 

2010), uma situação que caracteriza essa doença como um problema de saúde 

pública e justifica a mobilização em torno de uma estratégia para prevenção, controle 

e assistência aos pacientes (Ramos et al., 2007). O perfil de incidência mostra que os 

tipos mais freqüentes de câncer no Brasil, como em outros países, são os de próstata 

no sexo masculino e os de mama no sexo feminino, excetuando-se os de câncer de 

pele não-melanona, que apresentam os índices mais elevados (Inca, 2015). Outros 

tumores são também muito freqüentes na população brasileira e devem refletir a 

atuação de fatores ambientais e de estilo de vida. Entre eles estão os de vias aéreas 

superiores e intestino, e os de colo de útero entre as mulheres.  

Entre as neoplasias de vias aéreas superiores, está o carcinoma epidermóide 

de cabeça e pescoço (CECP), que atinge sítios anatômicos próximos - cavidade oral, 

faringe e laringe – e representa o sexto tipo mais freqüente de câncer no mundo 

(Thompson, 2006). Há uma forte associação desse grupo de carcinomas com o abuso 

de fumo, álcool e exposição a agentes virais (Leemans et al., 2011), mas os 

mecanismos exatos pelos quais esses fatores induzem transformação e progressão 

maligna nas células epiteliais não são completamente entendidos. Apesar da lenta 

diminuição nas taxas de incidência (~4% desde 1980) e do progresso em ferramentas 

para diagnóstico precoce e para terapia de CECP, não ocorreram mudanças 

significativas nas taxas de sobrevivência nos últimos 30 anos, que permanecem em 

torno de 50%. Infelizmente, a maioria dos casos é diagnosticada em estágios 

avançados (60% nos estágios III e IV), nos quais a doença é quase sempre fatal 

(Soulieres et al., 2004; Weber et al., 2007)  

O quadro de prognóstico desfavorável é agravado pelo fato das vias aéreas 

superiores serem os locais com maior freqüência de tumores secundários causados 
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pela contínua exposição aos mesmos carcinógenos que provocaram o tumor primário 

(Azad et al., 2012). A terapia convencional de CECP é baseada em três tipos de 

tratamentos: cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Os procedimentos cirúrgicos 

geralmente são invasivos e podem causar lesões estéticas irrecuperáveis, com um 

significativo comprometimento funcional (perda da voz, movimentos dos ombros 

limitados, perda do sentido olfativo, do paladar e da capacidade de engolir líquidos  

(Barbosa, et al., 2004). A radioterapia ocupa um lugar de destaque no tratamento de 

CECP, tanto na forma isolada para lesões pequenas como combinada com 

quimioterapia para tumores em estágios avançados. É comum a ocorrência de efeitos 

adversos, que incluem edema, dor e dificuldade de deglutição, entre outros. Três 

características do tumor determinam a resposta à radioterapia: propriedades 

intrínsecas das células tumorais, extensão da hipóxia e capacidade de proliferação 

celular entre os intervalos da radioterapia (Begg, 2012). A recorrência é uma das 

principais preocupações entre os oncologistas que tratam CECP e diferentes 

abordagens têm sido desenvolvidas para contornar esse problema e aumentar a 

sobrevida dos pacientes como, por exemplo, a utilização de radioterapia fracionada 

(Bourhis et al., 2006). Apesar das novas abordagens, o sucesso do tratamento nem 

sempre é atingido.  

A atividade proliferativa das células de CECP e seu potencial de invasão e 

formação de metástases dependem não somente das alterações genéticas e 

epigenéticas que ocorrem no epitélio, mas também do microambiente tumoral, cujo 

papel no prognóstico é provavelmente função das características específicas dos sub-

sítios anatômicos atingidos e das interações moleculares entre as células neoplásicas 

e os elementos vizinhos (Vered et al., 2011).  
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2 OBJETIVOS  

 

O presente projeto teve como objetivo geral analisar o secretoma de células 

de carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço (CECP) em condições de estresse 

e investigar o seu efeito nas interações tumor – microambiente. Os objetivos 

específicos compreenderam:  

 

a) investigar proteínas e metabólitos do secretoma de células de carcinoma 

epidermóide de cabeça e pescoço (CECP) submetidas a hipóxia.  

b) Analisar, em células epiteliais neoplásicas de CECP não tratadas, 

alterações de morfologia, índice de proliferação, migração, invasão e composição do 

secretoma, causadas por fatores parácrinos induzidos por hipóxia e radiação em 

células de CECP.  

c) Analisar, em fibroblastos humanos normais procedentes da cavidade oral, 

alterações de morfologia, índice de proliferação migração, invasão e composição do 

secretoma, causadas por fatores parácrinos induzidos por hipóxia e radiação em 

células de CECP.  

d) Comparar os resultados obtidos por tratamento com hipóxia a resultados 

obtidos por indução de radiação, outro fator de estresse, em relação à aquisição de 

características mais agressivas, incluindo proliferação, migração e invasão. 
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6 CONCLUSÕES 

 
1. O secretoma induzido por hipóxia altera o perfil de proteínas celulares, o 

secretoma e o metoboloma de células neoplásicas e normais não submetidas a 

este fator de estresse. Portanto, o secretoma induzido por hipóxia possui 

elementos capazes de desencadear a seleção de células com novos genótipos.  

2. O secretoma induzido por hipóxia ou radiação promove o aumento da 

capacidade de migração e invasão de células neoplásicas e normais não 

submetidas a este fator de estresse. Portanto, o secretoma induzido por hipóxia 

possui elementos capazes de desencadear a seleção de células com genótipos 

mais agressivos. 

3. O secretoma induzido por hipóxia não altera as taxas de taxas de proliferação e 

viabilidade ou mesmo reduz estas taxas em células neoplásicas e normais não 

submetidas a este fator de estresse. 

4. O secretoma induzido por radiação eleva as taxas de taxas de proliferação e 

viabilidade ou mesmo reduz estas taxas em células neoplásicas e normais não 

submetidas a este fator de estresse. 

5. O secretoma induzido por hipóxia promove o aumento de expressão das 

proteínas proibitina 2 (PHB2) e neural precursor cell expressed, 

developmentally down-regulated 8 (NEDD8), o que favorece invasão e 

modulação da via HIF. 

6. O efeito no ciclo celular do secretoma induzido por hipóxia é diferente daquele 

induzido por radiação: o primeiro causa aumento da expressão de vários genes 

relacionados ao bloqueio do ciclo celular e redução da expressão de genes 

relacionados a ativação do ciclo, o segundo tem ação inversa.  

7. A hipóxia provoca aumento na concentração de glicose e diminuição de lactato 

no secretoma de células submetidas a este fator de estresse. Este secretoma, 

por sua vez, adicionado a cultura de células em normóxia causa aumento na 

concentração de lactato no seu secretoma, o que sugere aumento de glicólise 

nessas células. 

8. Em resumo, a hipóxia promove a formação de um secretoma com propriedades 

pró-tumorais e pró-metastáticas. 
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