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Câncer é o resultado de mudanças genéticas adquiridas por células 

somáticas que conferem a estas células seis 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 
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Depois que um tumor alcança 2 a 3mm, ele se torna dependente da 

produção de novos vasos sangüineos (angiogênese) para obter um 

suprimento adequado de O2 e nutrientes. 

 

Angiogenese sustentada 



Pró-angiogênicos 

Antiangiogênicos 

Fibronectina, Glipican,  

Tenascina C, Laminina 1 

 Perlecan, Osteospondina 



. 

 

H1F1 

HIF1α transloca-se para o núcleo e 

ativa a transcrição dos genes alvo 

como o VEGF. 

 

 Por causa destas atividades o VHL 

age como um gene supressor de 

tumor e mutações na linhagem 

germinativa do gene VHL estão 

associadas a carcinoma de células 

renais, hemangiomas do SNC, 

angiomas da retina e cistos renais. 

 

A mudança angiogênica é controlada por vários estímulos 

angiogênicos como a hipóxia. 



Os novos vasos são derivados de vênulas e capilares adjacentes 



Fatores pré e pós-angiogênicos são regulados por muitos outros genes 

freqüentemente mutados no câncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mutações do RAS ou MYC supra-regulam a produção do VEGF. 

 

 

Perda p53:  remove pontos de   

                    controle do ciclo celular 

                    proporciona ambiente       

                    permissivo para a    

                    angiogênese 

 

 



Anormal e ineficiente Organizada e eficiente 



O VEGF é o alvo de fármacos anticâncer como a bevacizumab   

(Avastina). 

 



  Habilidade de desencadear tumores secundários 

 

 



• Colágeno tipo IV 

• Laminina  

• Perlecana (HSPGs) 

• Entactina 

• Colágeno XVIII 

• Colágeno XV 

• Outros 

 

 
Porção C-terminal (endostatina) 

 

Potente inibidor da angiogênese e da metástase tumoral. 

Induz cels endoteliais à apoptose 

 



As células normais estão organizadamente aderidas entre 

si e envolta por meio de moléculas de adesão.Destas, a 

família caderina têm papel importante. A E-caderina são as 

mais importantes e servem para manter as células unidas e 

para estabelecer sinalização entre as mesmas. 



A adesão célula-célula é controlada por um sistema de proteínas 

de membrana, conhecido como complexo juncional apical, o qual é 

formado pelas junções tight e aderentes. A glicoproteína 

transmembrana E-caderina é a principal proteína das junções 

aderentes e desempenha um importante papel na regulação da 

organização e manutenção da adesão célula-célula, e de sinais 

intracelulares que medeiam a proliferação e motilidade celular.  



Regulação diminuída da E-caderina facilita o desligamento das 

células do tumor primário e sua movimentação para os tecidos 

adjacentes. 

E caderina =    _____________________ 

1 

Capacidade de invasão 





No câncer colo-retal, a redução da 

expressão da E-caderina indica um mau prognóstico, sendo 

correlacionada com o aumento da invasividade tumoral, 

desenvolvimento de sítios metastáticos e uma 

menor taxa de sobrevida (Kwak et al, 2007). 

 



A invasão da matriz extra-celular é um processo ativo que pode ser resolvido em várias etapas: 

1-Descolamento das células tumorais umas das outras. 

2-Ligação com os componentes da matriz. 

3- Degradação da matriz extra-celular 

4-Migração das células tumorais 

A capacidade de invasão é um pré-requisito para 

disseminação a sítios distantes.  
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Célula normal 

     1 G   10⁹  

Menor massa 
clínicamente detectada 

      10 

Duplicações 

Célula tumoral isolada 

1 Kg   10¹²  

Maior massa 
compatível com a 
vida 

 



Produção de E-

caderinas 

Capacidade de 

invasão Produção de fatores 

angiogênicos 
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A doença metastática pode ser restrita a ambientes geográficos mais 

favoráveis, “solo fertil”. 

 

 

 

 

Ou, pode ser possível haver metástases de alguns tumores, que se 

tornem independentes de fatores estimuladores ou inibidores e 

desenvolvem um ambiente autócrino completo. 



. 

 

Existem genes cuja contribuição principal, ou única, para a 

tumorigênese seria controlar a metástase? 

 

Há um programa de expressão 

gênica associado a 

metástases, detectável na fase 

inicial de uma neoplasia, 

suportando a idéia de que 

alguns tumores são pré-

configurados para metastatizar 

Existem programas de expressão gênica relacionados a metástases, 

constituídos por genes suprareguladores e subreguladores, nenhum deles 

constituindo marcadores individuais de metástases. 

E-caderina TEM Degradaç

ão 



ô ã
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Tecido resistente tanto a 

invasão por contiguidade como 

a metástases tumorais. 

Alguns tumores demontram um tropismo acentuado por locais 

metastáticos específicos. 



São a forma mais comum de tumores ósseos 

malignos, podem estar associadas com dor e 

incapacidades e dar origem a lesões mais sérias. 

Raramente causam  a morte do paciente. 

Mama, rim, mieloma, próstata 

Vértebras           69.0% 

 Pélvis                41.0% 

 Fêmur                25.0% 

 Costelas            25.0%  

Crânio                14.0%  

Úmero Proximal   9.6%  

METÁSTASES ÓSSEAS 



Os tumores podem invadir espaços perineurais e seguir através de 

limites anatômicos dentro dos nervos. A invasão perineural é uma 

característica de alguns tumores, entre eles o adenocarcinoma da 

próstata e o carcinoma adenóide cístico da glândula salivar. 



Alguns tumores têm preferências de 

disseminaçcão ao longo das 

superfícies dos orgãos ou podem 

crescer em suspensão líquida nos 

derrames pleurais ou peritoniais 

malignos. 





Permeação em continuidade, ao longo de veias invadidas é 

observado em alguns tumores, como carcinoma de células 

renais. 

 

 



A invasão de linfáticos em um estágio inicial de invasão é característica de 

carcinomas. A invasão de linfáticos é mais fácil porque os mesmos não 

possuem nem colágeno tipo IV em sua membrana basal, nem laminina. 

  

Permeação de linfáticos é um achado 

particularmente proeminente em 

carcinoma de mama, na qual o 

bloqueio linfático ocorre com relativa 

frequência, determinando o aspecto 

em casca de laranja.  

 

 



Melanoma maligno é uma 

neoplasia que tende a permear 

linfáticos. 

 



Sarcomas 

mostram uma 

maior tendência 

a invadir vasos 

sangüineos. 

 
 



O metabolismo celular energético é um dos principais processos 

afetados durante a transição de células normais para células 

neoplásicas e é um determinante crucial de proliferação ou morte 

celular. 

 

 

Como suporte para proliferação rápida, células neoplásicas escolhem 

usar glicólise, mesmo em presença de oxigenio (efeito Warburg) 

para combustível de macromoléculas para síntese de nucleotídeos, 

ácidos graxos e aminoácidos para mitose acelerada, mais que 

combustível do ciclo ácido tricarboxilíco e fosforilação oxidativa. 

Metabolismo celular aumentado 



 36 

ATP 

   2 

ATP 



A glicólise aeróbica 

proporciona a células 

tumorais de divisão rápida 

intermediários 

metabólicos que são 

necessários para a síntese 

de componentes celulares. 



Clinicamente, a “fome por 

glicose” dos tumores é usada 

para visualizar os tumores 

através da tomografia de emissão 

de pósitrons (PET), em que se 

injeta nos pacientes um derivado 

não metabolizável da glicose que 

é referencialmente captado pelas 

células tumorais (assim como 

por tecidos normais em divisão 

ativa, como a medula óssea). A 

maioria dos tumores é 

PET-positivo, e os de 

crescimento rápido são 

marcadamente positivos. 



Capacidade de evitar a resposta imune 



A capacidade do sistema imunológico em reconhecer e eliminar células tumorais é denominada 

vigilância imunológica. A evasão ou escape tumoral ocorre em 3 fases: 

 

 1º ( fase de eliminação )- as células tumorais em potencial são identificadas e eliminadas; 

 

 2º (fase de equilíbrio)- ocorre o surgimento de algumas células tumorais variantes mais 

resistentes, as quais não são eliminadas com sucesso e então sofrem mutações adaptativas. O 

sistema imune acaba selecionando estas células resistentes através de um processo denominado 

“imunoedição” ; 

 

 3º ( fase final de escape)- as células tumorais acumularam mutações suficientes para 

escapar da vigilância imunológica.  

Após a formação da sinapse imunológica originam-se sinais 

estimulatórios ou inibitórios do sistema imune decorrentes de 

moléculas co-estimulatórias, os chamados “checkpoints” 

imunológicos.  

 Junqueira Pinto,GD,2016, Barretos, SP, Tese Doutorado 



Os antígenos encontrados em neoplasias geram uma resposta imunológica 

e como qualquer proteína citoplasmática podem entrar na via de 

processamento MHC classe I e serem reconhecidos por células TCD8+. 

Além disso, essas proteínas podem podem entrar na via de processamento 

do MHC classe II nas células apresentadoras de antígeno e assim também 

serem reconhecidas pelas células TCD4+. 

 

A imunidade mediada por células é o mecanismo antitumoral dominante 

in vivo. Os efetores celulares que mediam a imunidade são: 

Linfócitos T citotóxicos 

Células natural killer 

Macrófagos 

As células T, as células NK e os macrófagos podem colaborar na 

reatividade antitumoral, porque o interferon ᵧ , uma citocina secretada por 

células T e por células NK é um potente ativador de macrófagos. 



Os tumores podem escapar das respostas imunes através da 

perda de expressão de antígenos ou moléculas do complexo 

principal da histocompatibilidade (MHC) ou através da 

produção de citocinas ou ligantes imunossupressores tais 

como o PDL1 para receptores inibitórios nas células T; 

crescimento seletivo de variantes antígeno negativas, perda 

ou redução de expressão de mpçéculas de MHC; ativação 

das vias imunorregulatórias (diminuem a regulação da 

expressão de PD-L1 e PD-L2 proteínas de superfície que 

ativam o PD1 nas células T efetoras. O PD1, como o 

CTLA4 podem inibir a ativação da célula T. 

 

Tumores podem secretar diversos produtos que inibem a 

resposta imune do hospedeiro, como TGG-ᵦ , galectinas, 

fatores do tipo lectina. 



O PD-1 interage com dois ligantes: o PD-L1 e PD-L2. Ambos estão 

presentes nas células apresentadoras de antígeno. A interação permanente 

do PD1 com PD-L1 de linfócitos infiltrados no tumor leva estas células a 

um estado de exaustão e inatividade perene.   

O bloqueio da interação com o receptor PD1 leva a uma otimização da 

apresentação antigênica e a reversão deste estado de exaustão linfocitária, o 

que permite a retomada do combate imunológico ao tumor. 

O receptor CTLA4 do linfócito é um modulador inibitório da 

resposta imune. Com o bloqueio deste sinal inibitório, há uma 

ativação imune que permite reação do sistema imune. 

Os anticorpos que superam estes mecanismos de evasão imune são 

uma promessa em testes clínicos conduzidos em pacientes com câncer 

avançado. 

 Ipilumab- CTLA4 inibidor de checkpoints imunológicos 

 Nivolumabe e Lambrolizumabe- dois anticorpos, para o 

receptor PD-1,que também tem como atividade fundamental a 

inibição da atividade do linfócito. 





INFLAMAÇÃO CAPACITORA DE CÂNCER 

A infiltração neoplásica provoca uma reação inflamatória crônica que pode ser tão extensa 

a ponto de causar sinais sistêmicos e sintomas tais como anemia, fadiga e caquexia. As 

células inflamatórias modificam o microambiente do tumor local para permitir muitas das 

características do câncer. 

 

Há interações diretas entre células inflamatórias ou tumorais ou através de efeitos 

indiretos entre células inflamatórias e estromais, particularmente fibroblastos, que incluem: 

 

 − liberação de fatores que promovem a proliferação, liberação EGFR pela MEC 

 − remoção de supressores de crescimento ( crescimento é suprimido por 

 interações  célula-célula) 

 −  aumento da resistência a morte celular , macrófagos podem inibir a anoikis,  

 − indução da angiogênese, células inflamatórias liberam VEFG 

 − ativando a invasão e metástase, promoção da TEM 

 − evitando a destruição da imunidade 
 



Cada tumor é um produto único de um processo 

microevolucionário separado, o qual contêm um espectro único 

de mutações indutoras e passageiras. Entretanto, todos os 

tumores necessitam ter adquirido um grupo específico de 

capacidades além destas seis inicialmente descritas. 

 

O entendimento do câncer requer uma visualização quantitativa 

ampla do genoma, de como as redes de sinalização funcionam 

em células normais de cada tipo particular.Sómente quando se 

obtiver tal panorama será possível entender o quanto 

mudanças genéticas e epigenéticas específicas podem 

desestabilizar a rede e permitir que um tumor se desenvolva.  

T. Strachan, Read,A 
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