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Tecidos normais para atingir sua maturidade e executar suas 

funções, proliferam respondendo a controles rigorosos e se 

diferenciam. 

 

      Estes controles rigorosos são efetuados por: 

 

Protooncogenes Antioncogenes 



     Crescimento de uma célula normal 



Todavia, um organismo com um bom mecanismo antitumoral 

transmite-o para sua prole, enquanto ele continua a evoluir.  

Um bilhão de anos de evolução tem nos dotado de um sofisticado 

mecanismo interligado e sobreposto para proteger-nos contra 

tumores, ao menos durante nossa vida reprodutiva.  

 

A microevolução de uma célula 

somática normal para um tumor 

maligno ocorre dentro da vida 

de um indivíduo e tem de 

começar de novo a cada novo 

indivíduo.  
 



 

 

Morte e nascimento celular estão sob controle genético, e, as 

mutações somáticas criam uma variante que se prolifera mais 

rápido, o clone mutante tenderá a assumir o organismo. 

O fator determinante na 

formação do câncer pode ser um 

aumento na taxa de nascimento 

ou uma diminuição da morte 

celular. 
 



 

 

Células estão sob forte pressão seletiva para evoluirem para células 

tumorais. Entretanto, eles são falhas sem esperança. Eles não 

deixam prole além da vida do hospedeiro.  

 

 

 

 

Cânceres são formados por uma 

série de mutações somáticas com, 

em alguns casos, uma 

predisposição herdada associada. 

Assim, o câncer pode ser visto 

como um processo revolucionáro 

natural. 
 



Mecanismos de defesa sofisticados e 

altamente evoluídos protegem o corpo 

contra a proliferação de tais células 

mutantes, mas células tumorais possuem 

mutações que desabilitam estas defesas. 

 

 

 

A seleção para a tumorigênese ocorre a 

curto prazo , enquanto a seleção para a 

resistência ocorre a longo prazo. 
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Sinalização proliferativa 

sustentável 

Resistência a morte 

celular 

Habilidade de invadir 

e metastatisar 

Capacidade 

replicativa imortal 

Angiogênese 

sustentada 

Insensibilidade aos 

sinais inibitórios do 

crescimento 

Insensibilidade aos 

sinais inibitórios do 

crescimento 

Capacidade 

replicativa imortal 

Resistência a morte 

celular 



Metabolismo celular 

alterado 

Instabilidade do 

genoma e mutação 

Capacidade de evitar a 

resposta imune 

Cancer promovendo 

inflamação 

Caracteristicas         

emergentes 

Permitindo as características 



Câncer é o resultado de mudanças genéticas adquiridas por 

células somáticas que conferem a estas células oito 

características gerais: 

        1- independência de sinais de crescimento externo 

        2- insensibilidade aos sinais externos de anticrescimento 

        3- habilidade de evitar a apoptose 

        4- a habilidade de replicar indefinidamente 

        5- a capacidade de que a massa de tais células possa    

        desencadear angiogênese e vascularizar 

         6- a habilidade de desencadear tumores secundários 

         7- Metabolismo celular alterado 

         8- Habilidade de evadir da resposta imune 



A probabilidade de que uma célula sofra oito mutações 

independentes é negligenciável, entretanto existem dois 

mecanismos gerais que podem permitir que a progressão 

aconteça. 

 

 

 

Uma mutação inicial aumenta a 

probabilidade de uma célula 

adquirir mutações subsequentes, 

conferindo tanto uma vantagem 

de crescimento, como induzindo 

instabilidade genômica. 

 



 

1- Instabilidade cromossômica- a forma mais comum- células tumorais normalmente 

apresentam cariótipos anormais, com cromossomos extras e ausentes, rearranjos, etc. 

2- Instabilidade microssatélite é uma instabilidade no nível do DNA encontrada em 

certos tumores, especialmente do colo. 

 

 

 

A instabilidade é provavelmente necessária para permitir que a célula acumule 

mutações suficientes a fim de completar a microevolução de uma célula somática 

normal para um câncer invasivo. 

Alguns argumentam que apenas o número de divisões celulares em populações 

epiteliais é suficiente para acumular as mutações necessárias sob taxas normais de 

mutação. 

Radiação ionizantes, rad. 

ultravioleta, processos endógenos 

 



É cada vez mais evidente que, além de mutações de DNA, as aberrações 

epigenéticas também contribuem para as propriedades malignas das células 

cancerígenas. 

 

 As modificações epigenéticas incluem: 

_ a metilação do DNA, o que tende silenciar a expressão gênica,  

_ modificações de histonas, as proteínas que agrupam o DNA na cromatina, o 

que, que podem aumentar ou diminuir a expressão gênica. 

 

 Juntos, a metilação do DNA e as modificações das histonas ditam quais 

genes são expressos, e por sua vez determinam o comprometimento com a 

linhagem e o estado de diferenciação tanto das células normais como das 

neoplásicas.  

 

As modificações epigenéticas são geralmente repassadas fielmente para as 

células filhas. 

 

 A metilação aberrante do DNA em células cancerígenas é responsável pelo 

silenciamento de alguns genes supressores de tumor, enquanto modificações 

das histonas tumor-específicas podem ter efeitos de longo alcance mais 

amplos na expressão gênica das células cancerígenas. 

 

O aumento da consciência do papel das alterações epigenéticas no câncer 

revelou um novo caminho a seguir para o seu tratamento; ao contrário das 

mutações no DNA, As alterações epigenéticas são potencialmente reversíveis 

por medicamentos que inibem o DNA ou fatores de modificação de histonas.  



tende silenciar a expressão gênica, 

podem aumentar ou diminuir a 

expressão gênica. 

 

 



Mutação 1 

Crescimento seletivo do clone com a mutação 1 

Mutação 2 

 

Crescimento seletivo do clone com a mutação 

1+2 

 

Mutação 3 

 

Evolução continuada por seleção natural 

Tumor maligno 
janeulbrich 



Algumas mutações potencializam a proliferação celular, criando uma 

população alvo-expandida de células para a próxima mutação. Isto 

pode requerer uma combinação de duas ou mais mutações. 

Algumas mutações afetam a estabilidade do genoma inteiro, tanto a 

nível do DNA como a nível cromossômico, aumentando a taxa geral 

de mutações. 

 

Células tumorais malignas 

normalmente anunciam sua 

instabilidade genômica por 

seus cariótipos anormais. 



   

Sinalização proliferativa 

sustentável 

 

Sinalização proliferativa sustentável 
 

Os tumores apresentam a capacidade de proliferação sem estímulos 

externos, em geral como consequência da ativação de oncogenes. 



Os oncogenes são criados por mutações nos proto-oncogenes e 

codificam proteínas chamadas de oncoproteínas que possuem a 

capacidade de promover o crescimento celular na ausência de sinais 

promotores de crescimento normais. 

 

As oncoproteínas lembram os produtos normais de proto-oncogenes, mas 

carregam mutações que muitas vezes inativam elementos reguladores 

internos. 

 

 

Deste modo, as células que expressam oncoproteínas são liberadas dos 

pontos de verificação e controles normais que limitam o crescimento, e 

como resultado, proliferam excessivamente. 

Como resultado desta atividade constitutiva, as oncoproteínas de 

pró-crescimento favorecem células com a autossuficiência em 

crescimento. 
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Quantitativo- um aumento na produção de um produto 

inalterado 

Qualitativo- um aumento na produção de um produto 

sutilmente modificado resultado de uma mutação ou novo 

produto de um gene quimérico criado por rearranjo 

cromossômico 

Estas mudanças são dominantes e normalmente 

afetam apenas um único alelo do gene. 



Função de oncogenes na via de sinalização de crescimento: 

NUCLEO NUCLEO  



Oncogenes virais e celulares 

Função                                       Proto-oncogene celular                      Localização        Oncogene viral  

Fatores de crescimento secretados 

Receptores de superfície celular 

Componentes de transdução de sinal 

Proteínas de ligação ao DNA 

Reguladores do ciclo celular 

Fator de crescimento derivado de plaquetas                PDGFB                                       22q13.1                          v-sis               

 

Rec.do fator de crescimento epidérmico                          EGFR                                              7p11.2                             v-erbb 

Fator estimulador de colônias de macrófagos                 CSF1R                                            5q32                                v-fms 

Receptor de tirosina cinase                                    HRAS                                             11p15.5                             v-ras 

Proteína tirosina cinase                                         ABL1                                                9q34.1                              v-abl  

Fator de transcrição AP-1                                                   JUN                                               1p32.1                              v-jun 

Fator de transcrição de ligação ao DNA                            MYC                                              8q24.21                            v-myc 

Fator de transcrição de ligação ao DNA                            FOS                                              14q24.3                             v-fos 

Ciclinas do tipo D 

D1                                                                                          CCND1                                         11q13                                Ciclina-K Herpes 

D2                                                                                          CCND2                                         12p13                                Kaposi 

D3                                                                                          CCND3                                          6p21 





A tumorigênese deve ser considerada em termos de vias e não 

de genes individuais. 

O MYC ativa a expressão de diversos 

genes que estão envolvidos no 

crescimento celular. 

 

MYC regula a expressão de telomerase. 

 

MYC representa um dos poucos fatores de 

transcrição que podem agir em conjunto 

para reprogramar as células 

somáticas em células-tronco multipotentes 

 

Mutações que aumentam a atividade de 

cinase dependente da ciclina 4 

(CDK4)/complexos de ciclina D, que 

promovem a progressão do ciclo celular 

Insensibilidade 



A figura mostra poucas vias 

recorrentemente alteradas no câncer 

do pulmão. Aproximadamente 76% 

das amostras dos adenocarcinomas de 

pulmão mostram alterações no 

receptor da via de sinalização da 

tirosina quinase (RTK- RAS-RAF). 

Mutações pontuais dos genes da família 

da RAS são o tipo mais comum de 

anomalia isolada envolvendo 

protooncogenes 

em tumores humanos. 

Aproximadamente 15% a 20% de 

todos os tumores humanos 

expressam versões com mutação 

das proteínas RAS, mas em alguns 

tipos de câncer a frequência de 

mutações de RAS é muito maior:  

 90% dos adenocarcinomas e 

colangiocarcinomas pancreáticos 

contêm uma mutação pontual na 

RAS, assim como ocorre com cerca 

de 50% dos cânceres de cólon, de 

endométrio e da tireoide e com 

cerca de 30% dos adenocarcinomas 

pulmonares e das leucemias 

mieloides. 
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Mecanismo de ativação             Oncogene                             Tumor 

Amplificação                                 ERBB2                                    mama, ovário,estômago, pulmão NPC,colo 

 

                                                      MYCN                                     neuroblastoma   

Mutação de ponto                         HRAS                                      bexiga, pulmão, colon, melanoma 

                                                      KIT                                          tumores estromais do trato gastrointestinal 

                                                      BRAF                                      melanomas, colon 

Rearranjo cromossômico               BCR-ABL1                              leucemia mielóide crônica 

criando novo gene quimérico         EWS-FLI1                               sarcoma de Ewing 

                                                       FUS-CHOP                            lipossarcoma 

Translocação para uma 

região de cromatina                       MYC                                       linfoma de Burkitt   

transcricionalmente ativa 



Genes supressores tumorais (antioncogenes) 

Sua função é manter o comportamento das células sob controle. 

Isto pode implicar na restrição ou supressão inapropriada da  divisão 

celular, mantendo a integridade do genoma ou assegurando que 

células atípicas incorrigíveis sejam sentenciadas a morte por 

apoptose. 

Qualquer célula tem três opções de comportamento: 

1- pode progredir no ciclo e completa-lo 

2-pode evitá-lo  

3- pode morrer por apoptose 

  

Insensibilidade aos sinais inibitórios do 

crescimento 



As mutações que afetam os genes supressores de tumor geralmente causam uma “perda 

de função” e, na maioria dos casos, ambos os alelos devem ser danificados antes 

que a transformação possa ocorrer. 

 

 

 Assim, os genes supressores de tumor com mutação normalmente se comportam de uma 

forma recessiva. No entanto, existem exceções a essa regra; algumas vezes, a perda de 

um simples alelo de um gene supressor de tumor (um estado denominado 

haploinsuficiência) reduz a atividade da proteína codificada suficientemente para que os 

freios sobre a proliferação e sobrevida celular sejam liberados. Essa descoberta indica que 

duas “doses” do gene são essenciais para a função normal 

Os tumores podem não responder a moléculas que inibem a 

proliferação de células normais, devido à inativação de genes 

supressores de tumores que codificam componentes dessas vias 

inibitórias de crescimento. 



CDK2/CICLINA E 

CDK1/CICLINA B 

RB 1 

TP53 17p13 

CDKN2A 9p21 



A progressão do ciclo celular  

é controlada por uma série de ciclinas e 

cinases ciclina dependentes e regulada em uma série de 

pontos de inspeção. 

 



G1 

S 

G2 M 

Inibição da proliferação 

celular 

p53 

Expressão de BAX 

Ativação de 

caspases 

Indução da apoptose 

Liberação do 

citocromo C 

R 

Se não houver correção do êrro: 



 E2F fica livre e estimula a transcrição de 

genes necessários para a progressão à fase 

S Inativa RB 



Resistência a morte celular 

O acúmulo de células neoplásicas pode resultar não somente da 

ativação de oncogenes promotores do crescimento 

ou inativação de genes supressores de tumor e do crescimento, mas 

também a partir de mutações nos genes que 

regulam a apoptose.  

As anomalias de ambas as vias são encontradas em células 

cancerígenas, mas as lesões que incapacitam a via 

intrínseca (mitocondrial) parecem ser mais comuns. 

 

 

A superexpressão de outros membros da família BCL2 como a 

MCL-1 também está ligada à sobrevida da célula 

cancerígena e à resistência as drogas. 



Quando hipofosforilada, a RB exerce efeitos antiproliferativos por ligação e 

inibição de fatores de transcrição E2F 

que regulam genes necessários para que as células passem através do 

ponto de checagem do ciclo celular da fase 

G1-S. 

 

 

 A sinalização normal de fatores de crescimento leva à hiperfosforilação e 

inativação da RB, promovendo assim a progressão do ciclo celular. 

O efeito antiproliferativo da RB é anulado nos cânceres através de uma 

variedade de mecanismos, incluindo: 

mutações de perda de função que afetam a RB, 

amplificações de genes dos genes CDK4 e ciclina D, 

perda de inibidores de cinase dependentes de ciclina (p16/INK4a). 

 

 

Oncoproteínas virais que se ligam e inibem a RB (proteína E7 do HPV) 







São essenciais para a estabilidade cromosômica. 

Quando alterados conferem 

a capacidade de se replicar 

indefinidamente. 

Capacidade replicativa imortal 

ô

Os tumores possuem capacidade proliferativa irrestrita, uma propriedade similar às células-tronco que permite 

que as células tumorais evitem a senescência celular e a catástrofe mitótica. 



Os cânceres da mama com amplificação do ERBB2 e superexpressão do HER2 em 

geral respondem ao tratamento com anticorpos ou medicamentos que bloqueiam a 

atividade do HER2. Esses inibidores não só provocam a interrupção do crescimento do 

tumor, mas também induzem a apoptose e a regressão do tumor, o que reflete a 

capacidade de sinalização do receptor tirosina cinase para aumentar a sobrevida da 

célula, bem como a proliferação. 

 

Trastuzumabe (Herceptin) para câncer de mama com amplificação de HER2. 

 

 

 

Inibidores de EGFR e ALK produzem respostas terapêuticas semelhantes em pacientes 

com adenocarcinoma pulmonar que carragam mutações do ERBB1 ou genes de fusão 

do EML4-ALK, respectivamente. 

 

Gefitinibe (Iressa) e erlotinibe( Tarceva) para pacientes com câncer de pulmão EGFR. 
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