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RESUMO 
 

 
 
 
LAMERS, M.L. Concentração elevada de glicose e interação célula-matriz 
extracelular: efeitos sobre a homeostase de glândulas salivares, adesão e 
migração celular. 2008. 126f. Tese (Doutorado em Biologia Celular e do 
Desenvolvimento) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2008. 
 

 

Diabetes mellitus (DM) é um grupo de desordens metabólicas caracterizada por 

hiperglicemia crônica que ocasiona severas alterações celulares e teciduais. Este 

trabalho primeiramente focou nos efeitos do diabetes sobre a hipofunção salivar 

de ratos e num segundo momento analisou o comportamento migratório in vitro 

de fibroblastos e células epiteliais expostas a elevadas concentrações de glicose 

similares às observadas no DM. Foi observado que DM aumenta a deposição de 

proteínas da matriz extracelular na glândula parótida através de um mecanismo 

que envolve aumento da expressão e sinalização do fator de crescimento TGFβ2, 

o que poderia contribuir significativemente no processo de secreção salivar. Na 

análise do comportamento migratório, foi observado que elevadas concentrações 

de glicose influencia diretamente a polaridade celular, a velocidade e a 

direcionalidade de migração, a persistência e a estabilidade dos eventos 

protrusivos, bem como o processo de maturação de adesões. Estas alterações 

estão relacionadas a ativação da GTPase Rac1 através de um mecanismo 

originado pelo quadro de estresse oxidativo destas células. 

 

Palavras-chave: Diabetes, glândula salivar, TGF-β, migração celular, estresse 

oxidativo 



ABSTRACT 
 

 
 
 
LAMERS, M.L. Concentração elevada de glicose e interação célula-matriz 
extracelular: efeitos sobre a homeostase de glândulas salivares, adesão e 
migração celular. 2008. 126f. Tese (Doutorado em Biologia Celular e do 
Desenvolvimento) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2008. 
 

 

Diabetes mellitus (DM) is a group of metabolic disorders characterized by chroni 

hyperglycemia, which leads to dramatic changes on cell and tissue behavior. 

Initially, this work focused in the effects of DM in the rat salivary hypofunction and, 

in a second moment, we analized in vitro the migratory behavior of fibroblasts and 

epithelial cells cultivated under high glucose concentrations, similar to those 

observed in diabetic patients. It was observed that DM increases the deposition of 

extracellular matrix proteins on the parotid gland of rats, in a mechanism that 

involves the increase in the expression and signalling of the growth factor TGFβ2, 

which could significally contibute to the salivary secretion process. The analyze of 

migratory behavior, it was observed the high glucose concentrations, can directly 

impairs cell polarity, migration velocity and directionality, the persistence and 

stability of prtrusive events as well as the adhesion maturation process, in a 

mechanism that involves activation of the Rac1 GTPase probably by the oxidative 

stress.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Considerações Gerais 

 

 Diabetes Mellitus é uma doença crônica que atualmente acomete mais de 

170 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo que o Brasil encontra-se entre 

os dez países com maior incidência desta patologia. Independentemente de sua 

etiologia, Diabetes é considerada um grupo de desordens metabólicas 

caracterizada por hiperglicemia crônica, a qual pode levar a sérias disfunções 

teciduais, que variam de acordo com o tipo celular e a sua função. Pacientes com 

pobre controle glicêmico apresentam uma série de complicações importantes 

como aumento da freqüência e da severidade de patologias da cavidade oral - a 

maioria delas relacionadas à diminuição do fluxo salivar observado nestes 

pacientes – bem como a presença de feridas crônicas causadas por defeitos no 

processo cicatricial. 

 

1.2 Captação e metabolismo da glicose 
 

Glicose é a principal fonte de energia utilizadas pelas células. Através de 

uma série de reações catalizadas por diferentes enzimas, a glicose é 

metabolizada, com  liberação de energia. A captação da glicose não envolve 

gasto energético (difusão facilitada) e é mediada principalmente por uma família 

de proteínas transmembrana denominadas transportadores de glicose (GLUT). 

Após a ligação da glicose na porção extracelular, estes transportadores sofrem 

uma mudança conformacional que resulta no transporte desta molécula de glicose 

para o meio intracelular. A fim de manter uma baixa concentração intracelular de 

glicose, com conseqüente transporte contínuo desta molécula, a glicose é 

fosforilada inicialmente pela enzima hexoquinase, que gera glicose-6-fosfato. Esta 

molécula pode ser utilizada em diferentes vias metabólicas, como por exemplo a 

glicólise e a via das pentoses. 



A maior parte da glicose-6-fosfato gerada é utilizada na glicólise, a qual 

consiste de uma seqüência de 10 reações onde, para cada molécula de glicose, 

gera-se duas moléculas de piruvato, ATP e oxida-se NAD+ para NADH. Em um 

ambiente anaeróbico (privado de oxigênio), o piruvato é convertido em lactato 

pela enzima lactato desidrogenase e o NADH é reduzido a NAD+. Em uma 

situação aeróbica, piruvato é convertido em acetil CoA dentro da mitocôndria, 

sendo completamente oxidado a CO2 e H2O através do ciclo do ácido cítrico e da 

cadeia transportadora de elétrons. A glicólise pode também ativar vias 

metabólicas paralelas como a via das hexosaminas (frutose-6-fosfato gera N-

acetil-glicosamina como produto final) e a geração de diacilglicerol (DAG – gerado 

a partir do gliceraldeído-3-fosfato). 

 

1.3 Efeitos causados pelo aumento da captação de glicose 
 

 Em diferentes tipos celulares, a hiperglicemia crônica estimula o aumento 

da captação da glicose pelas células, podendo gerar alterações de vias 

metabólicas. Já foi relatado que um aumento da ativação da via dos polióis 

(enzima aldose redutase transforma glicose em sorbitol) leva à diminuição do 

NADH disponível na célula (Brownlee, 2001). Como este cofator é utilizado na 

regeneração de glutationa, um antioxidante intracelular, a diminuição do NADH 

acarreta uma maior susceptibilidade a estresse oxidativo na célula. Já foi 

demonstrado que o uso de inibidores de aldose redutase previne a neuropatia em 

casos de diabetes (Handelsman e Turtle, 1981; Yue et al., 1982; Gonzalez, 

Sochor e McLean, 1983). 

 O aumento da atividade glicolítica pode resultar em aumento da via das 

hexosaminas e na formação de DAG. A ativação da via das hexosaminas resulta 

na geração de N-acetil-glicosamina, a qual pode se associar a resíduos serina e 

treonina de diferentes proteínas, resultando em alteração da função. Já foi 

demonstrado que quando esta interação ocorre com fatores de transcrição o 

resultado é a alteração da expressão gênica. O aumento de DAG pela glicólise 

pode levar à ativação de PKC com conseqüente modificação na expressão 



gênica, bem como alteração de diferentes vias de sinalização (Xia et al., 1995; 

Brownlee, 2001). O uso de inibidores de PKC em situações de diabetes foi capaz 

de reverter alterações iniciais na retina e no rim (Dunlop, Keogh e Larkins, 1983; 

Studer, Craven e DeRubertis FR, 1993). 

 Um aumento da captação de glicose também resulta em aumento da 

atividade mitocondrial, com conseqüente hiperativação da cadeia de transporte de 

elétrons. Esta hiperativação geralmente é acompanhada da geração de íons 

superóxido e de espécies reativas de oxigênio (ROS), que ocasionam uma 

diminuição na atividade da enzima gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GADPH 

– enzima da via glicolítica envolvida na formação de 1,3-bifosfoglicerato a partir 

de gliceraldeído-3-fosfato). A inibição de GADPH leva a um acúmulo dos 

subprodutos das reações anteriores, os quais são substratos para a via dos 

polióis, via das hexosaminas e para a formação de DAG, podendo levar à 

ativação destas vias (Figura 1) (Du et al., 2000; Nishikawa et al., 2000; Du et al. 

2003; Kiritoshi et al., 2003; Vincent et al. 2004). 

 

 
 
Figura 1- Potencial mecanismo pelo qual 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 (Brownlee, 2001).  

 
1.4 Complicações do Diabetes 
 

 As alterações metabólicas causadas pela hiperglicemia são responsáveis 

pelo desenvolvimento de complicações crônicas importantes que variam de 

acordo com o tipo e a função celular. Entre as estruturas mais susceptíveis à ação 

da hiperglicemia estão os vasos sangüíneos (arterioesclerose, microangiopatia) e 

neurônios (neuropatia). Adicionalmente, diversos órgãos são afetados pelo 

diabetes de maneira diferenciada, como por exemplo o rim e a retina (nefropatia e 

a retinopatia diabética, respectivamente).  

Além destas complicações, pacientes diabéticos com pobre controle 

glicêmico apresentam alterações importantes na cavidade oral como atrofia da 

mucosa, maior susceptibilidade à candidíase e maior severidade de doença 

periodontal. Apresentam também sintomas como xerostomia (sensação de boca 

seca) e alterações no paladar. A maioria destas modificações está relacionada a 

uma severa diminuição no fluxo salivar observada nestes pacientes (Mata et al., 

2004). Entretanto, os mecanismos pelos quais a hiperglicemia leva à hipofunção 

das glândulas salivares ainda não foram elucidados.  

Outra disfunção importante observada não apenas na cavidade oral de 

pacientes diabéticos é o retardo no processo cicatricial com a geração de feridas 

crônicas, resultando em uma diminuição significativa na qualidade de vida dos 

pacientes. Apesar da sua importância, a literatura carece de trabalhos que 

foquem no papel da hiperglicemia em eventos-chave do processo cicatricial, como 

a função de fibroblastos. 

 

1.5 Efeitos da hiperglicemia crônica na glândula salivar 
 



 A maioria dos sinais e sintomas da cavidade oral de pacientes diabéticos 

são secundários à diminuição do fluxo salivar, já que a saliva exerce funções 

importantes na lubrificação da mucosa, digestão, paladar, controle da microbiota 

oral, reparação de lesões, fonação e deglutição (Amerongen, 2002). As glândulas 

salivares são as principais responsáveis pela formação da saliva, e são divididas 

em glândulas salivares menores e maiores. As glândulas salivares menores 

encontram-se espalhadas pela cavidade oral, secretam um fluido 

predominantemente mucoso e são responsáveis por 5% da saliva produzida. Os 

95% restantes são produzidos pelas glândulas salivares maiores (parótida, 

submandibular e sublingual) as quais são compostas por unidades secretoras 

terminais (ácinos serosos e túbulos mucosos) e um sistema de ductos (intercalar, 

excretor e estriado). As unidades secretoras produzem um fluido denominado 

saliva primária, o qual vai sendo modificado pelo sistema de ductos até 

desembocar na cavidade oral.   

Em humanos e em ratos diabéticos, a secreção basal e estimulada nas 

glândulas parótida e submandibular está diminuída (Conner, Iranpour e Mills, 

1970; Anderson, 1987; Anderson e Garret, 1994). Na glândula parótida observou-

se redução na atividade da amilase, menor quantidade de proteínas, DNA e RNA 

e alterações de vias bioquímicas e do sistema antioxidante (Anderson, 1983; 

Szczepanski, Mednieks e Hand, 1998; Nicolau et al., 2005; Nogueira et al., 2005). 

Alterações celulares como a vacuolização do citoplasma foram observadas, 

muitas vezes resultando na morte celular e substituição do parênquima por tecido 

conjuntivo (Takai, Yashioda e Kakudo, 1983; High, Sutton e Hopper, 1985). 

 Hand e Weiss (1984) mostraram que, após dois meses de diabetes, células 

acinares e ductais da parótida de ratos apresentavam um espessamento da 

membrana basal, o qual era acompanhado de múltiplas irregularidades. Caldeira 

et al. (2005) demonstraram que camundongos NOD (Non-Obese Diabetic) 

apresentavam aumento de componentes fibrilares da matriz extracelular na 

parótida. Embora explorados em menor magnitude, esses resultados são 

semelhantes aos observados na nefropatia diabética, onde a hiperglicemia 

crônica resulta na expressão aberrante de fatores de crescimento pelas células 



mesangiais, resultando em um acúmulo de diferentes proteínas da matriz 

extracelular no mesângio e na membrana basal do glomérulo e ocasionando 

disfunção do órgão. Entre os fatores de crescimento alterados na nefropatia 

diabética encontra-se a família de proteínas Transforming Growth Factor β 

(TGFβ), os quais são responsáveis por induzir uma resposta pró-fibrótica em 

diferentes tipos celulares.  

Já foram identificadas 3 isoformas de TGFβ (TGFβ1, TGFβ2, TGFβ3)  em 

mamíferos (Derynck et al., 1985), embora não se tenha conhecimento das ações 

diferenciais entre estas isoformas. Durante a síntese, TGFβ é parcialmente 

clivado do seu pró-peptídeo de origem (Latency Associated Protein – LAP), mas 

mantém-se associado a ele através de interações covalentes formando 

“pequenos complexos de TGFβ latente” (SLC). Estes SLCs são comumente 

ligados através de pontes dissulfeto à outra proteína (Latent TGFβ Binding Protein 

– LTBP). LTBP é responsável pela deposição de TGFβ na matriz extracelular e 

acaba desempenhando um papel importante na modulação da ativação deste 

fator de crescimento (Annes et al., 2003; Hyytiainen et al., 2004; Todorovic et al., 

2005). Já foi demonstrado que alterações do microambiente, atividade de 

proteases, geração de radicais livres e altas concentrações de glicose podem 

levar à dissociação do complexo LTBP e TGFβ e à sua conseqüente 

ativação/sinalização (Shankland et al., 1994, Park et al., 1997; Saharinen et al., 

1999; Koli et al., 2001; Zhu e Burgess, 2001,). 

Em células de mamíferos a resposta ao TGFβ é mediada pelos receptores 

tipo I (TβRI) e tipo II (TβRII). A molécula de TGFβ liga-se ao TβRII, o qual fosforila 

TβRI, e este complexo desencadeia uma cascata de sinalização através de 

proteínas Smads (R-Smads) (Massagué, 2000; Attisano e Wrana, 2002). As R-

Smads 2 e 3, quando fosforiladas por TβRI, se associam a Smad4, sendo 

translocadas para o núcleo onde acabam regulando a transcrição gênica (Ignotz e 

Massagué, 1986; Heldin et al., 1997; Shi e Massagué, 2003). Smads 2 e 3 são as 

principais R-Smads envolvidas no estímulo pró-fibrótico associado a TGFβ. 



Pouco se sabe sobre a expressão de TGFβ nas glândulas salivares, tanto 

em condições fisiológicas quanto patológicas. Já foi demonstrada a presença de 

TGFβ1 no compartimento ductal da glândula salivar de humanos, de TGFβ2 em 

ductos intercalares e de TGFβ3 em ácinos mucosos (Kizu et al., 1996; Kusafuka 

et al., 2001; Dillard et al., 2001). Na glândula submandibular de ratos, TGFβ1 foi 

observado exclusivamente no compartimento ductal (Amano et al., 1991), 

enquanto as outras isoformas de TGFβ e seus receptores foram descritas durante 

o desenvolvimento de glândula submandibular de camundongos (Jaskoll et al., 

1994; Jaskoll e Melnick 1999).  Embora não tenha sido descrita a distribuição 

deste fator de crescimento na glândula parótida, já foi demonstrado que 

camundongos NOD apresentam um aumento na secreção de TGFβ na saliva 

(Yamachika et al., 2000), sugerindo que a hiperglicemia pode modular a 

expressão deste fator de crescimento na glândula salivar. 

 

1.6 Efeitos da hiperglicemia no processo cicatricial 

 
 Outra complicação importante do diabetes é a deficiência na cicatrização, 

ocasionando feridas crônicas que acometem em torno de 15% dos pacientes 

diabéticos com pobre controle glicêmico (Yach et al., 2006). O processo cicatricial 

envolve uma série de ações coordenadas como angiogênese, proliferação celular, 

deposição e remodelação do colágeno, contração da ferida e migração de células 

para o local da injúria. Estes processos envolvem diferentes tipos celulares, 

especialmente fibroblastos/miofibroblastos e células epiteliais (queratinócitos e 

células endoteliais) (Martin, 1997). Já foram descritos diferentes mecanismos de 

ação da hiperglicemia no processo cicatricial, mas a maioria dos trabalhos têm 

focado na angiogênese e na remodelação da matriz extracelular (Braiman-

Wiksman et al, 2007). Pelo fato de fibroblastos desempenharem papel essencial 

na cicatrização e reparação de tecidos lesados, qualquer impedimento na sua 

função poderia afetar negativamente a cicatrização. Entretanto, apesar de sua 

importância, poucos trabalhos mostram qual o papel da hiperglicemia sobre 

fibroblastos. Loots et al. (1999, 2002) 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 como o Platelet-derived Growth Factor (PDGF), 

Epidermal Growth Factor (EGF), Insulin-like Growth Factor-I (IGF-I) e basic 

Fibroblast Growth Factor (bFGF). Mais recentemente, Lerman et al. (2003) 

mostraram que a migração de fibroblastos provenientes de camundongos 

diabéticos foi diminuída em torno de 75% quando comparados a ratos 

normoglicêmicos, o que sugere que a hiperglicemia poderia desempenhar um 

papel direto na migração celular.  

A atividade migratória é um fenômeno cíclico que requer a ativação 

coordenada de moléculas estruturais e de sinalização, as quais vão determinar 

uma assimetria espacial, gerando uma morfologia polarizada. Quando a migração 

é iniciada, ocorre polimerização de actina na porção frontal da célula (leading 

edge), promovendo a formação de grandes projeções de membrana 

(lamelipódios) e o estabelecimento de novas adesões ao substrato. Algumas 

destas adesões nascentes amadurecem e se ancoram em feixes contráteis de 

actina-miosina II (fibras de estresse), o que gera forças contráteis que facilitam o 

movimento do corpo celular na direção determinada. O ciclo se encerra com a 

liberação das adesões na porção posterior da célula (Lauffenburger e Horwitz, 

1996; Horwitz e Webb, 2003; Webb e Horwitz, 2003). 

 Cada etapa da migração celular é regulada por GTPases de baixo peso 

molecular pertencentes à família Rho (de Ras-homology), que desempenham um 

papel fundamental nesse processo. 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. 

Entre as GTPases mais expressas encontra-se a proteína Rac1, que está 

principalmente envolvida na formação de lamelipódios e complexos focais 

(adesões imaturas), enquanto RhoA está envolvida principalmente na formação 

das fibras de estresse e na maturação de adesões (Ridley e Hall, 1992; Ridley et 

al., 1992). O balanço recíproco entre estas duas GTPases determinaria a 

morfologia celular e 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 ativação de GTPases Rho (troca de GDP por GTP) é mediada por 

fatores de troca de nucleotídeos de guanina (GEFs), ativados por diferentes vias 

sinalizadoras originadas por receptores da superfície celular, enquanto a 

inativação é facilitada por proteínas ativadoras da atividade GTPase intrínseca de 

Rho (GAPs), que catalizam a hidrólise de GTP. A regulação por GEFs e GAPs 

inclui interações proteína-proteína, proteína-lipídeos, ligação a segundos 

mensageiros (por exemplo DAG) e modificações pós-transcricionais. Dentre os 

efetores de GTPases Rho potencialmente afetados pela hiperglicemia está o 

complexo NADPH oxidase, regulado por Rac, que é responsável pela geração de 

ROS (Radisky et al., 2005; Hordijk et al., 2006).  

Aparentemente, a geração de ROS por Rac1/NADPH oxidase exerce um 

papel fisiológico durante a migração celular. Moldovan et al. (2006) demonstraram 

a geração de ROS em regiões de protrusão de células endoteliais, enquanto que 

Nimnual et al. (2003) demonstraram que esta geração fisiológica de ROS por 

Rac1 é capaz de inibir localmente a ativação de RhoA em fibroblastos. Chiarugi et 

al. (2003) mostraram que ROS são gerados na sinalização de integrinas, sendo 

importantes para a adesão e espraiamento de fibroblastos via inibição de uma 

fosfatase de tirosina que inativa a Focal Adhesion Kinase (FAK), importante 

enzima na sinalização de integrinas. Desta forma, ROS surgem não apenas como 

moléculas potencialmente danosas para as células, mas também como moléculas 

sinalizadoras que participam fisiologicamente de vias estimuladas por integrinas e 

fatores de crescimento. Acredita-se que suas propriedades sinalizadoras estão 

relacionadas à oxidação reversível de proteínas sensíveis a redox, especialmente 

fosfatases (Chiarugi et al., 2003).  

Apesar da importância do Diabetes Mellitus para a população e do grande 

número de complicações a longo prazo que diminuem significativamente a 

qualidade de vida dos indivíduos portadores desta doença, diversos aspectos 



celulares e moleculares relativos ao desenvolvimento destas complicações são 

ainda pouco conhecidos. Neste estudo pretendemos avaliar aspectos 

relacionados a duas complicações importantes: a redução da secreção salivar e a 

cicatrização deficiente. 



2 CONCLUSÕES 
 

 

 

 
 A hiperglicemia crônica aumenta a expressão de laminina, fibronectina, 

colágenos III, IV e V na glândula parótida de ratos, de maneira tempo-

dependente. Este aumento é acompanhado do aumento da expressão e 

sinalização de TGFβ2 na glândula, mas não de TGFβ1, sugerindo que este 

fator de crescimento possa estar envolvido na regulação da expressão de 

proteínas de matriz extracelular. 

 

 

 A concentração elevada de glicose prejudica a migração de diferentes tipos 

celulares, reduzindo a velocidade e direcionalidade de migração, 

diminuindo a polaridade celular, prejudicando a maturação de adesões e 

consequentemente induzindo instabilidade de protrusões. Estes efeitos 

podem ser atribuídos à ativação da GTPase Rac1 pela glicose, através de 

um mecanismo que envolve o estresse oxidativo. Os efeitos sobre a 

migração são acompanhados de ligeira inibição da proliferação, sem 

alteração de morte celular. 
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