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RESUMO
O presente trabalho consiste em uma revisão de literatura onde se evidencia que as moléculas de adesão desempenham um importante
papel nos processos fisiológicos celulares, através das interações célula-célula, célula-matriz extracelular. Sua expressão alterada pode estar
associada aos diversos e complexos mecanismos envolvidos no comportamento biológico do câncer oral, podendo aumentar o potencial
metastático de células tumorais.
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INTRODUÇÃO
O entendimento do comportamento biológico das neoplasias malignas da cavidade
oral tem sido alvo de vários estudos (BÀNKFALVI et al., 2002; CONACCI-SORRELL
et al., 2002), pois as decisões terapêuticas
baseadas no sistema tumor-nódulo linfáticometástase (TNM) associado com a gradação
histológica convencional (OMS) tem se mostrado insatisfatório como indicador prognóstico (BÀNKFALVI et al., 2000).
A adesão celular está envolvida nos quatros eventos mais importantes da célula: proliferação, migração, diferenciação e morte,
assim qualquer alteração gera conseqüências para o seu comportamento (THOMAS et
al., 1997). Trabalhos recentes evidenciam
que a metástase é o parâmetro clínico mais
significativo para prever sobrevida após 5
anos, de pacientes com carcinoma epidermóide oral (CEO) e a combinação de aspectos histológicos e fenótipos de moléculas de
adesão constitui um modelo de avaliação do
potencial metastático de CEO (YANAMOTO
et al., 2002).
O câncer representa uma das principais
causas de morte em seres humanos em todo
o mundo, caracterizando-se por apresentar
crescimento agressivo e alta capacidade de
disseminação das células neoplásicas através do estroma tumoral, ganhando os tecidos circunvizinhos e promovendo metástase
à distância. O câncer oral embora não seja
tão prevalente, também apresenta estas mesmas características do câncer geral.
Proteínas de superfície celular estão envolvidas na adesão de uma célula a outra e
entre célula e matriz extracelular. Suas estruturas e funções levaram à classificação dessas moléculas de adesão em diversos gru-

pos: integrinas, caderinas, selectinas e membros da superfamília das imunoglobulinas
(PETRUZZELLI; TAKAM; HUMES, 1999).
O presente trabalho consiste em uma revisão de literatura, que tem por objetivo contribuir para o melhor conhecimento do papel das moléculas de adesão e sua relação
com o câncer oral.

REVISÃO DE LITERATURA
Integrinas
As integrinas constituem uma família de
receptores da superfície celular que mediam
as interações célula-célula, célula – matriz
extracelular (MEC). Cada integrina é constituída por uma subunidade a e uma subunidade b, ligadas não covalentemente,
dependen++
++
tes de cátions divalentes de Ca e Mg (JONES; WATT; SPEIGHT, 1997; TOYOSHIMA et al., 1999). As interações adesivas célula-célula e célula-MEC constituem funções
essenciais no controle da morfogênese e reparo tecidual, migração celular controlada e
formação de barreiras epiteliais, sendo esses
processos mediados pelas integrinas (MIZEJEWSKI, 1999).
Atualmente, o foco dos estudos tem sido
direcionado à pesquisa das integrinas e seu
papel fundamental no crescimento tumoral e
na metástase, uma vez que, alterações na topografia, expressão e/ou função dessas moléculas podem representar um mecanismo potencial para a adesão perturbada e/ou reorganização citoesquelética das células transformadas (KAWANO et al., 2001), as quais levam a uma proliferação e desdiferenciação
descontroladas, promovendo o surgimento de
células malignas com capacidade de invadir
os tecidos subjacentes e até promover metástase a distância (ALBELDA, 1993).

Alguns autores observaram a expressão
alterada de integrinas em neoplasias malignas da mucosa oral, variando entre os tumores e até, entre diferentes áreas de um mesmo tumor, podendo, a subregulação da expressão ou extensa perda focal, geralmente,
estar associada com perda de diferenciação
celular, enquanto que a expressão aumentada de outras integrinas como a a6b4 pode ser
associada à perda de diferenciação e pobre
prognóstico (HUANG; ZHANG; PARK, 2000;
JONES; WATT; SPEIGHT, 1997).
As integrinas a2b1, a3b1, a5b1 são geralmente
expressas nos epitélios estratificados escamosos, mediando adesões célula-célula, célulaMEC, enquanto que a a6b4 é conhecida como
um componente dos hemidesmossomos, mediando a ancoragem estável das células da
camada basal à membrana basal. Diversos
estudos têm associado a perda de expressão
de integrinas, principalmente de a2b1, a3b1, avb5
e a6b4 em CEOs exibindo pobre diferenciação
celular (KOIVISTO et al., 2000; MARAGOU
et al., 1999; THORUP et al., 1998).
Thorup et al. (1998) realizaram um estudo para avaliar se a expressão das integrinas
a2b1, a3b1 e a6b4 e da laminina 5 poderia ser
usada como marcador de transformação maligna em 18 CEOs, 21 leucoplasias e 11 espécimes de gengiva livre com inflamação crônica. Foi observada perda focal da integrina
a3b1, a6b4 e da laminina 5 no front de invasão
de CEOs pobremente diferenciados, embora,
tenha-se observado uma tendência a forte
expressão da integrina a2b1. Nos outros espécimes, observou-se alteração na expressão da
laminina 5 e das integrinas a3b1 e a6b4 nas
células da camada basal, além de perda de
expressão da integrina a3b1 nas células suprabasais das leucoplasias. Assim, concluíram que
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nas lesões por eles avaliadas, a expressão das
integrinas e laminina 5 não pode ser usada
como marcador de malignidade.
Maragou et al. (1999) observaram que
uma reduzida intensidade de expressão de
integrinas nos CEOs, mas que a perda da integrina a2b1 foi fortemente correlacionada com
essas lesões podendo isto ter algum valor prognóstico no comportamento do CEO.
A integrina avb6 é relatada como receptor
para fibronectina/tenascina, encontrada no
tecido normal e sua expressão tem sido relatada no reparo tecidual. Sua expressão é reduzida em estudos com carcinomas epidermóides, sendo sugerido que possa exercer um
papel na migração tumoral através da MEC
rica em fibronectina e tenascina (KOIVISTO
et al., 2000).
Estudos in vitro sugerem que células de
CEOs podem usar cooperativamente as integrinas avb6, a5b1 e avb1 na interação com fibronectina da MEC; a integrina a6b4 é relatada
como um receptor alternativo para fibronectina. Segundo Koivisto et al. (2000) isto pode
ser relevante in vivo, uma vez que tanto a expressão de avb6 quanto de a5b1 parecem ser
observadas em CEO primários.
Recentemente, Nelson et al (2007) observaram, em modelo experimental in vitro de
carcinoma epidermóide oral, que a transcrição da integrina â 1 é reduzida sob o efeito de
estradiol e seu antagonista tamoxifeno, assim
como a expressão em superfície celular da
integrina á 3 sob a ação do tamoxifeno.
Caderinas
As caderinas são uma grande família de
moléculas de adesão célula-célula, através de
interações homofílicas, cálcio dependente,
sendo divididas em subtipos clássico e desmossomal (RAMBURAN; GOVENDER,
2002). Estas moléculas de adesão desempenham papel crucial em diversos processos tais
como, desenvolvimento embrionário, formação de axions no sistema nervoso e de camadas epiteliais em pele e intestino, mantendo
sua integridade e correta formação arquitetural (PETRUZZELLI; TAKAMI; HUMES,
1999).
Foram identificadas 23 caderinas clássicas, sendo que as mais representativas e estudadas são E-, N- e P-caderinas (RAMBURAN;
GOVENDER, 2002). A função adesiva das
caderinas depende da associação com proteínas citoplasmáticas, denominadas cateninas
(a-, b-, g-catenina), que ligam o domínio terminal citoplasmático da caderina ao citoesqueleto de actina (BÀNKFALVI et al., 2002;
BEHRENS, 1999).
A expressão normal e função de E-caderina são essenciais para a indução e manutenção de epitélio polarizado e diferenciado,
durante o desenvolvimento embrionário e
manutenção do epitélio (RAMBURAN; GO-

VENDER, 2002). No entanto, a perda de Ecaderina causa distúrbio na polaridade e adesão celular facilitando a metástase de células
tumorais e favorecendo a translocação de bcatenina para dentro do núcleo, evento necessário para induzir a expressão de genes
que promovem a proliferação celular (CONACCI-SORRELL; ZHURINSKY, BEN-ZE’EV,
2002).
O desenvolvimento de tumores invasivos
de tecidos epiteliais geralmente, envolve a
conversão de células epiteliais a um fenótipo
mesenquimal (transição epitelial-mesenquinal
EMT), que é caracterizado pela baixa regulação de E-caderina (GEORGE; DWIVEDI,
2004). A expressão negativa de E-caderina
induz invasão e metástase precoces, demonstrando que a perda de E-caderina, mediando
a adesão celular, é um sinal limítrofe na progressão do adenoma para o carcinoma in vivo
(CHRISTOFORI; SEMB, 1999). Curiosamente, em alguns tipos de tumores, a E-caderina
estava ausente em tumor primário, mas reexpresso em metástase do mesmo paciente,
sugerindo que a baixa regulação nesses casos
foi um evento transitório (BEHRENS, 1999).
Graziano et al. (2004) mencionam que o
gene E-caderina (CDH1) é um gene supressor de tumor localizado no cromossomo
16q22.1, sendo que a hipermetilização do
promotor CDH1 estava mais significativamente
freqüente nos casos de câncer E-caderina
negativos ou parcialmente reduzidos. Os autores ainda mencionam a existência de ensaios clínicos com agentes desmetilantes para
terapia anti-câncer.
Em carcinoma adenóide cístico de glândula salivar tem sido estudada a correlação
do decréscimo da expressão da E-caderina
com a metilação da região promotora de seu
gene. Zhang et al (2007), estudando 60 tu-

mores, observaram tal metilação em 57% dos
casos. Além disso, os tumores com esta alteração epigenética apresentaram menor diferenciação histopatológica e maior invasão perineural.
Lo Muzio et al (2006) avaliaram a expressão da P-caderina em 37 casos de carcinoma
de cabeça e pescoço e encontraram uma correlação entre a ausência de expressão desta
molécula e uma pior taxa de sobrevida global. Além disso, dentre os casos com expressão positiva de P-caderina, foi observada um
melhor prognóstico nos casos de marcação
membranar em comparação com a marcação
citoplasmática.
Outros membros da superfamília de caderinas incluem as caderinas demossomais
(componentes de proteínas transmembrana de
desmossomos), sendo os principais as desmogleinas e desmocolinas, cujos domínios citoplasmáticos se ligam a desmoplaquina, placoglobina e placofilina que estão associadas aos
filamentos intermediários de queratina. Diferentemente das caderinas clássicas, interações
heterofílicas entre desmocolinas e desmogleinas foram demonstradas em ensaios de adesão celular (BEHRENS, 1999; THIERY,
2003), no entanto, in vitro, os desmossomos
mostraram desempenhar papel similar a Ecaderina
na
supressão
tumoral
(RAMBURAN;GOVENDER, 2002).
Super família das imunoglobulinas
A superfamília das imunoglobulinas constitui um grupo de proteínas envolvidas na
adesão intercelular relacionadas com os processos imunes e inflamatórios (VILLARROEL-DORREGO, 1999) assim como, com o
desenvolvimento embrionário e do sistema
nervoso (QIAN; HANAHAN; WEISSSMAN,
2001).

Quadro 1 - Componentes da superfamília das imunoglobulinas.
Nomenclatura
ICAM-1 (CD54)
VCAM-1 (CD106)
ICAM-2(CD102)
ICAM-3
PECAM-1 (CD31)
LFA2 (CD2)
LFA3 (CD58)

Distribuição
Leucócitos, endotélio, queratinócitos,
fibroblastos, células mesenquimais,
músculo liso.
Endotélio, queratinócitos, macrófagos,
células dentríticas.
Endotélio, monócitos, alguns linfócitos e
células dentríticas
Todos os leucócitos, células de Langerhans
Endotélio, alguns linfócitos, monócitos,
leucócitos neutrófilos e células tronco da
medula óssea.
Linfócitos e timócitos
Células hematopoiéticas, endotélio, linfócitos

Fonte: VILLARROEL-DORREGO (1999).
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Ligante
LFA-1, Mac-1
VLA-4 (á4â1)
LFA-1
LFA-1
União
homóloga
LFA-3
LFA-2
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A classificação dessas proteínas baseiase nas suas características estruturais comuns.
Os diferentes membros dessa família possuem uma ou mais repetições do tipo imunoglobulina, caracterizadas por duas cisteínas
separadas por 55 a 75 aminoácidos, as quais
são encontradas no domínio extracelular (PETRUZZELLI; TAKAMI; HUMES, 1999). Os
componentes da superfamília das imunoglobulinas, são descritos no quadro 1 e o seu
papel nos processos neoplásicos tem sido
apenas recentemente estudado.
A molécula de adesão intercelular 1
(ICAM-1 ou CD54) é o componente desta
família mais freqüentemente estudado em
cânceres de modo geral e especificamente
nos carcinomas epidermóides orais (CEOs).
Sua expressão em células tumorais aparentemente parece ser um fator de proteção ao
hospedeiro, visto seu papel fisiológico próinflamatório. Entretanto, sua transcrição é
regulada pelos mesmos fatores de transcrição implicados na síntese de enzimas fundamentais na degradação da MEC e conseqüente invasão e metástase (SATO; SEIKI, 1993).
A regulação positiva da expressão da
ICAM-1 pelo óxido nítrico em linhagem de
células de carcinoma epidermóide de língua
foi verificada por Toyoshima et
al.(1999).Huang, Zhang, Park (2000) observaram expressão significativa de ICAM-1 em
linhagem de células transformadas e em quatro de seis linhagens neoplásicas. Funcionalmente, a expressão da ICAM-1 resultou na
adesão de células mononucleares do sangue
periférico na superfície das células epiteliais.
Li et al. (1997) observaram a expressão da
ICAM-1 em tumores primários e metastáticos
resultantes do implante, em mucosa oral de
ratos, de linhagens de CEOs. As células do tumor primário mostraram forte expressão da
ICAM-1 enquanto as lesões metastáticas expressaram apenas fraca marcação, inferindose que as células ICAM-1 negativas escapam
mais facilmente do reconhecimento linfocitário e conseqüentemente de sua destruição.
Em relação ao câncer oral, Perschbacher,
Jackson-Boeters, Daley (2004) demonstraram a expressão focal da PECAM-1 em apenas três das 53 neoplasias malignas de glândulas salivares. Ainda assim, sugerem que
esta expressão poderia estar associada a
metástase vascular e pobre prognóstico.
A expressão da ICAM-5 ou, também,
denominada de telencefalina, foi verificada
por Maruya et al. (2005) em 25 linhagens
celulares de carcinoma de cabeça e pescoço
através de RT-PCR. Os autores observaram
um aumento significativo da expressão (64%)
da ICAM-5 em relação à linhagem de células de epitélio oral normal. Além disso, também foi verificado que os altos níveis de
ICAM-5 aumentam a incidência de invasão
perineural destes carcinomas.

Seletinas
As seletinas são moléculas de adesão que
participam da interação entre os leucócitos e
as células endoteliais ou plaquetas, sendo os
três principais membros dessa classe de proteínas a seletina E (expressa nas células endoteliais), seletina L (expressa nos leucócitos) e a seletina P (expressa nas plaquetas).
As seletinas não dependem da interação entre proteínas e sim entre carboidratos, diferindo das outras famílias de moléculas de
adesão (JONES et al., 1993). Seu papel contrasta com o das caderinas, uma vez que promove ligações mais fracas entre moléculas
individuais, possibilitando uma adesão de
intensidade variada entre células, desde uma
forte até uma inexistente ou fraca adesão.
Esta é obviamente uma importante qualidade para as interações durante a inflamação
onde os leucócitos necessitam inicialmente
aderirem às células endoteliais, mas, logo
após movem-se através da camada de células endoteliais para os tecidos intersticiais
(CROSS; BURY, 2003).
De modo geral, as seletinas estão relacionadas à fase metastática dos cânceres. A
seletina P parece agir no início deste processo, provavelmente mediando a interação de
plaquetas ativadas com as células tumorais.
Atuando em passos subseqüentes, a seletina
L deve participar do êmbolo de células tumorais misturadas a plaquetas e recobertas
por leucócitos. Tal mecanismo poderia explicar o porquê da expressão ectópica de
seletina L em células de carcinomas ser capaz de induzir metástases nodais (QIAN;
HANAHAN; WEISSMAN, 2001).

CONCLUSÕES
Baseado na presente revisão de literatura verifica-se que as moléculas de adesão
desempenham um importante papel nos processos fisiológicos celulares, podendo as alterações na sua expressão estarem associadas aos diversos e complexos mecanismos
envolvidos no comportamento biológico do
câncer oral. As moléculas de adesão exercem um papel fundamental nas interações
célula-célula, célula-MEC tais como proliferação, migração, diferenciação e morte. Portanto, qualquer alteração na estrutura e função dessas moléculas pode representar um
distúrbio dos processos celulares, sendo capazes de aumentar o potencial metastático
de células tumorais através da regulação da
adesão celular e a arquitetura tecidual. Assim constata-se que apesar de haver vários
estudos sobre as moléculas de adesão, objetivando esclarecer o seu papel nos vários
estágios do desenvolvimento do carcinoma
epidermóide oral, ainda há muito a ser pesquisado, para que sejam identificados mecanismos moleculares alvo, no desenvolvimento de terapias anti-metastáticas.

ABSTRACT
This paper has reviewed the literature
about adhesion molecules. It has showed the
role of cell adhesion molecules on cellular
physiology by cell-cell and cell-matrix interactions. Its altered expression can be related in many pathways involved in oral cancer biological behavior, being capable of
improving the metastatic potential of neoplastic cells.
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Cancer. Adhesion molecules. Mouth.
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