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Resumo 



RESUMO 

 

 Os exossomos são vesículas extracelulares originadas por brotamento interno da 

membrana de endossomos tardios que representam uma eficiente forma de comunicação 

intercelular. Devido às suas múltiplas funções biológicas, o foco de alguns estudos atuais tem 

se concentrado na análise do seu papel no desenvolvimento do câncer, progressão da doença, 

invasão, angiogênese e formação de metástases tumorais. Nesta perspectiva, o presente estudo 

objetivou caracterizar os exossomos secretados por duas linhagens celulares de carcinomas 

epidermoide oral (CEO) (SCC-15 e HSC-3) e avaliar seus efeitos sobre uma linhagem de 

células endoteliais (HUVEC), em relação à sua capacidade de formação de estruturas 

vasculares, taxas de migração, proliferação e índices de apoptose/necrose. Médias 

significativamente maiores de células com potencial invasivo (p<0,0001) e migratório 

(p<0,0001) foram observadas para a linhagem HSC-3. Ultraestruturalmente, verificou-se que 

as partículas derivadas da linhagem SCC-15 exibiram morfologia arredondada e diâmetro 

inferior a 150 nm. Nenhuma diferença estatisticamente significativa foi revelada entre as 

linhagens celulares estudadas, considerando a quantificação de nanovesículas (p=0,2252) e 

tamanho exossomal (p=0,1765). Por imunofluorescência indireta, identificou-se que 22,15% 

dos exossomos secretados pelas células SCC-15 e 18,37% dos exossomos derivados da 

linhagem HSC-3 expressaram o anticorpo anti-Anexina. No que se refere aos ensaios 

funcionais com as HUVECs, o tratamento com exossomos derivados da linhagem SCC-15 

induziu um aumento significativo da capacidade de formação de estruturas vasculares 

(p<0,0001), potencial migratório (p=0,0016) e taxa de apoptose (p<0,0001), enquanto que 

uma redução da proliferação celular foi apontada (p=0,0030). Por outro lado, o tratamento 

com exossomos secretados pela linhagem HSC-3 promoveu uma redução significativa da 

formação tubular (p<0,0001), motilidade (p=0,0042) e proliferação celular (p=0,0010), ao 

passo que nenhuma diferença estatisticamente significativa foi observada no índice apoptótico 

(p=0,3004). Os resultados do presente estudo indicaram a participação dos exossomos 

derivados de linhagens de CEO no processo de angiogênese tumoral, onde as células SCC-15 

exibiram forte resposta proangiogênica e a linhagem HSC-3 demonstrou efeito 

antiangiogênico. 

 

Palavras-chave: Carcinoma Epidermoide; Exossomos; Células tumorais cultivadas; 

Angiogênese patológica; Células endoteliais. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abstract 



ABSTRACT 

 

 Exosome are extracellular microvesicles originated by inward budding of late 

endosomal membrane that represent an efficient form of intercellular communication. 

Because of its multiple biological functions, the focus of some recent studies has concentrated 

on the analysis of its role in cancer development, disease progression, invasion, angiogenesis 

and tumor metastasis formation. In this perspective, the present study aimed to characterize 

the secreted exosomes by two cell lines of oral squamous cell carcinomas (OSCC) (SCC-15 

and HSC-3) and to evaluate its effects on a cell line of endothelial cells (HUVEC), in relation 

to their ability to form vascular structures, rates of migration, proliferation, and apoptosis / 

necrosis indices. Significantly higher means of cells with invasive (p<0.0001) and migratory 

potential (p = <0.0001) were observed for the HSC-3 cell line. Ultrastructurally, it was found 

that particles derived from the SCC-15 cell line exhibited a rounded morphology and diameter 

of less than 150 nm. No statistically significant difference was revealed between the studied 

cell lines, considering the nanovesicles quantization (p=0.2252) and exossomal size 

(p=0.1765). By indirect immunofluorescence, it was found that 22.15% of exosomes secreted 

by SCC-15 cells and 18.37% of exosomes derived from HSC-3 cells expressed anti-annexin 

antibody. With regard to the functional tests with HUVECs, treatment with exosomes derived 

from SCC-15 cell line induced a significant increase in their capacity of formation of vascular 

structures (p = <0.0001), migratory potential (p=0.0016) and rate of apoptosis (p<0.0001), 

while a decrease in cell proliferation was noted (p = 0.0030). On the other hand, the treatment 

with exosomes secreted by HSC-3 cell line produced a significant reduction in tubule 

formation (p<0.0001), motility (p = 0.0042) and cell proliferation (p=0.0010), whereas no 

statistically significant difference was observed in the apoptotic index (p=0.3004). The results 

of this study indicated the involvement of exosomes derived from OSCC cell lines in tumor 

angiogenesis process, in which the SCC-15 cells exhibited strong proangiogenic response and 

HSC-3 cell line showed antiangiogenic effect. 

 

Keywords: Squamous Cell Carcinoma; Exosomes; Cultured tumor cells; Pathological 

angiogenesis; Endothelial cells. 
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inglês, “Endosomal Sorting Complexes Required for Transport”). 

FasL Ligante do Faz (do inglês “Fas ligand”). 

FBS Soro fetal bovino (do inglês “Fetal Bovine Serum”). 

FGF2 Fator de crescimento de fibroblastos 2 (do inglês “Fibroblast Growth 

Factor 2”). 

H2O2 Peróxido de Hidrogênio. 

H2SO4 Ácido Sulfúrico. 

HEPES Ácido 4-2hidroxietil-1-piperazinil-etanosulfônico. 

HPV Papilomavírus humano (do inglês, “Human papillomavirus”). 

HSC-3 Linhagem de células de carcinoma de células escamosas de língua com 

elevado potencial metastático. 

Hsc70 Proteína cognata do choque térmico 70 (do inglês “Heat Shock Cognate 

Protein 70”). 

HUVEC Células endoteliais da veia umbilical humana (do inglês “Human 

Umbilical Vein Endothelial Cell”) 

IARC Agência Internacional de Investigação em Câncer (do ingles 

” International Agency for Research on Cancer”).  

kV Kilovolt. 

LNBio Laboratório Nacional de Biociências. 

LNNano Laboratório Nacional de Nanotecnologia 

M Molar. 

mA Miliampère. 

MEC Matriz extracelular. 

MHC Complexo de histocompatibilidade principal (do inglês, “Major 

Histocompatibility Complex”). 

miRNA Micro-Ácido ribonucléico (do inglês, “Micro-Ribonuclei Acid”). 

ml Mililitro. 

mm Milímetro. 

mM Milimolar. 

NaCl Cloreto de Sódio. 

ng Nanograma 



NK Célula natural killer. 

nm Nanômetro. 

NTA Análise de rastreamento de nanopartículas (do inglês “Nanoparticle 

Tracking Analysis“). 

PBS Tampão fosfato-salino (do inglês “Phosphate Buffered Saline”). 

PDGF Fator de crescimento derivado de plaquetas (do inglês, “Platelet-derived 

growth fator). 

RNA Ácido ribonucleico (do inglês “Ribonuclei Acid”).  

RNAm Ácido ribonucleico mensageiro (do inglês, “Messenger Ribonuclei 

Acid”). 

SBI System Biosciences. 

SCC-15 Linhagem de células de carcinoma de células escamosas de língua. 

TGF-β Fator de crescimento transformador-β (do inglês, “Transforming Growth 

Factor-β”). 

Tspan Tetraspanina (do inglês, “Tetraspanin”). 

VE Vesícula extracelular. 

VEGF Fator de crescimento endotelial vascular (do inglês, “Vascular 

Endothelial Growth Fator”). 

VEGFR Receptor do fator de crescimento endotelial vascular (do inglês, 

“Vascular Endothelial Growth Fator Receptor”). 

xg Força Gravitacional 

μg Micrograma 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O carcinoma epidermoide oral (CEO) representa o tumor maligno mais frequente da 

cavidade oral, correspondendo a mais de 90% dos cânceres que acometem o trato 

aerodigestivo superior (WARNAKULASURIYA, 2009). Apesar da disponibilidade de novas 

estratégias de diagnóstico e modalidades terapêuticas, o CEO permanece como uma 

importante causa de morbidade e mortalidade global, sendo considerado um sério e crescente 

problema de saúde pública em alguns países (SCULLY; BAGAN, 2009a; 

WARNAKULASURIYA, 2009). 

 A transformação de uma célula normal em uma célula neoplásica maligna com 

potencial de proliferação rápida pode ocorrer devido a múltiplos fatores, tais como 

translocações genéticas, deleções e superexpressões. Entretanto, um elemento fundamental 

para o crescimento expansivo do câncer consiste na capacidade da célula tumoral de 

manipular os tecidos circundantes para criar um ambiente mais propício (MITTAL; EBOS; 

RINI, 2014). De modo geral, os cânceres se desenvolvem no interior de um microambiente 

tumoral, uma interface altamente complexa de células neoplásicas, matriz estromal, fatores 

moduladores do crescimento secretados, além de outros elementos celulares, que juntos 

suportam a proliferação e invasão tumoral (SHOJAEI; FERRARA, 2008; WEBBER; 

YEUNG; CLAYTON, 2015). Inseridas neste espaço, as células cancerosas podem cooptar 

células normais para participar de uma ampla variedade de interações químicas e físicas que 

influenciam criticamente a progressão da doença (CALVO; SAHAI, 2011). Além de ser um 

mecanismo dinâmico que permite as atividades celulares normais e mantém a homeostase 

tecidual, reconhece-se que a intercomunicação entre as células tumorais e o seu 

microambiente circundante é essencial para a sobrevivência das mesmas, progressão do tumor 

e estabelecimento de metástases em locais distantes (HANNAFON; DING 2013; LEE et al., 

2013). 

 Os exossomos são vesículas extracelulares (VEs) originadas por brotamento interno da 

membrana de endossomos tardios e que são produzidas por uma variedade de tipos celulares 

(LEE et al., 2013; GUO; GUO, 2015). A transmissão de exossomos secretados por células 

cancerosas para outros tipos celulares representa uma sofisticada e recíproca forma de 

comunicação intercelular, através da qual são entregues cargas altamente complexas e 

dinâmicas, empacotadas dentro de uma vesícula prontamente capturada (KAHLERT; 

KALLURI, 2013; WEBBER; YEUNG; CLAYTON, 2015). Através deste transporte, as 
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células recebem não apenas as interações receptor-ligante clássicas, mas também obtém 

fatores coentregues, incluindo proteínas, lípidos, RNAm e microRNAs (miRNAs) 

(WEBBER; YEUNG; CLAYTON, 2015). Deste modo, cada vez mais evidências indicam que 

os exossomos derivados de células neoplásicas desempenham funções pleiotrópicas no 

microambiente tumoral ao atuarem como mensageiros eficientes na comunicação entre as 

células tumorais e estromais, promovendo o recrutamento de células inflamatórias, 

angiogênese e a degradação da matriz extracelular (MEC) (GUO; GUO, 2015). Diante de tal 

variabilidade de funções, os exossomos tem intrigado a comunidade científica sobre a sua 

possível utilização como futuros biomarcadores do câncer (TAYLOR; GERCEL-TAYLOR, 

2008; GUO; GUO, 2015). 

 A angiogênese tumoral, o surgimento e crescimento intussusceptivo de vasos 

sanguíneos neoformados, é um fenômeno essencial para a manutenção do tumor e se encontra 

no epicentro do dinâmico microambiente tumoral (MITTAL; EBOS; RINI, 2014). Assim 

como os tecidos normais, os tumores requerem suporte estromal sob a forma de nutrientes e 

oxigênio, além de uma alternativa para evacuar os resíduos metabólicos e o dióxido de 

carbono (CO2) (HANAHAN; WEINBERG, 2011). Nesta perspectiva, o processo de 

angiogênese tumoral é de importância crucial para a sobrevivência das células cancerosas, 

crescimento, progressão, invasividade e formação de metástases (FOLKMAN; SHING, 1992; 

DIMOVA; POPIVANOV; DJONOV, 2014). Mediante a entrega de suas cargas, estudos 

prévios demonstraram que os exossomos derivados de células cancerosas podem ser 

transportados às células endoteliais, nas quais exercem efeitos de indução ou supressão da 

angiogênese tumoral (NAZARENKO et al., 2010; TAVERNA et al., 2012; LEE et al., 2013). 

 Frente à inexistência de estudos que descrevam a participação dos exossomos de 

tumores orais no processo de angiogênese, a presente pesquisa objetivou caracterizar os 

exossomos tumorais secretados por duas linhagens celulares de CEO (SCC-15 e HSC-3) e 

avaliar seus efeitos sobre uma linhagem de células endoteliais (HUVEC) em relação à sua 

capacidade de formação de estruturas vasculares, taxas de migração, proliferação e índices de 

apoptose/necrose. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1 CARCINOMA EPIDERMOIDE ORAL 
  

 O carcinoma epidermoide (CE), também denominado carcinoma de células escamosas 

ou carcinoma espinocelular, é definido como uma neoplasia epitelial maligna invasiva que 

exibe variados graus de diferenciação escamosa e presença ou não de ceratinização 

(NEVILLE et al., 2009; SUCIU et al., 2014). O CEO é o tumor maligno mais comum da 

região de cabeça e pescoço e representa o sexto tipo de câncer mais frequente no mundo 

(SCULLY; BAGAN, 2009a; WARNAKULASURIYA, 2009). Embora exista uma grande 

variação geográfica na incidência deste tipo de câncer, sua prevalência tem se mostrado maior 

nos países em desenvolvimento (WARNAKULASURIYA, 2010). São áreas caracterizadas 

por elevadas taxas de casos de CEO as regiões Sul e Sudeste da Ásia, partes da Europa 

Ocidental e Oriental, partes da América Latina e do Caribe e em regiões do Pacífico 

(WARNAKULASURIYA, 2009). De acordo com a Agência Internacional de Pesquisa sobre 

Câncer (International Agency for Research on Cancer-IARC), estima-se que o número global 

de indivíduos acometidos pela doença aumente em um ritmo alarmante: de 10 milhões de 

novos casos em 2000 para 15 milhões em 2020 (MIGNOGNA; FEDELE; LO RUSSO, 2004). 

 Em geral, o CEO é mais comum em indivíduos do gênero masculino e geralmente 

ocorre após a quinta década de vida (MONTERO; PATEL, 2015). Embora a relação 

homem:mulher mantenha-se 2:1, esta disparidade tem diminuído nos últimos anos devido ao 

aumento do uso prolongado de álcool e tabaco entre as mulheres (BELCHER et al., 2014). 

Quanto à localização anatômica, quase metade de todos os casos de CEO envolvem 

preferencialmente a borda lateral e superfície ventral da língua, além do assoalho bucal. Tais 

sítios são seguidos pela região retro-molar, gengiva, mucosa jugal, terço posterior da língua e 

palato duro e mole. O carcinoma epidermoide de lábio é etiologicamente distinto do CEO e 

apresenta uma variação geográfica em sua distribuição, sendo fortemente associado com a 

exposição crônica à radiação ultravioleta (BAGAN; SARRION; JIMENEZ, 2010; SCULLY, 

2011; VAN ZYL; BUNN, 2012). 

 Etiologicamente, a carcinogênese oral corresponde a um processo mutifatorial 

complexo que se inicia com a acumulação de múltiplas e sequenciais alterações genéticas e 

epigenéticas, as quais promovem efeitos inibitórios ou excitatórios nos oncogenes e genes 

supressores tumorais, além de comprometer a histofisiologia da divisão, diferenciação e morte 
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celular (JAISWAL et al., 2013; SHAH; KAUR, 2014). Os eventos genéticos podem conduzir 

a expansão clonal de células filhas pré-neoplásicas que, subsequentemente, são direcionadas 

ao fenótipo maligno (JAISWAL et al., 2013). As mutações no DNA podem ser desencadeadas 

de forma espontânea ou derivadas da ação de fatores de risco exógenos como o consumo de 

tabaco e o álcool. A mastigação de noz de areca (sachê de betel) (com ou sem adição de 

tabaco) também constitui um importante fator etiológico para o desenvolvimento do CEO 

(SCULLY, 2011). Outros fatores de risco menos notáveis incluem deficiências nutricionais e 

infecções virais (VAN ZYL; MARNEWICK, 2012). Apesar das evidências emergentes que 

apoiam o papel do papilomavírus humano (HPV) na etiologia do câncer de orofaringe, esta 

relação não é bem estabelecida nos casos de CEO (STURGIS; CINCIRIPINI, 2007). Embora 

a infecção por HPV esteja presente na cavidade oral, a prevalência de subtipos oncogênicos 

de HPV entre os tumores deste sítio anatômico é baixa e seu papel na carcinogênese oral 

requer uma investigação mais aprofundada (LOPES et al., 2011). 

 No que concerne aos seus aspectos clínicos, o CEO pode aparecer como uma mancha 

vermelha, branca, ou mista; ou uma massa com ou sem ulceração, que pode desenvolver-se 

em uma área da mucosa clinicamente normal; ou ainda pode resultar de uma lesão pré-

maligna oral (EPSTEIN; ZHANG; ROSIN, 2002; CHHABRA; CHHABRA; SAPRA, 2015). 

No geral, as lesões iniciais tendem a ser pequenas e se manifestam como erosões ásperas, 

vermelhas ou vermelho-esbranquiçadas e com endurecimento variável. Os CEOs em estágio 

avançado são maiores em tamanho e estão associados com margens irregulares, ulceração, 

nodularidade e fixação aos tecidos adjacentes e circundantes, como resultado de infiltração 

tumoral (VAN ZYL; BUNN, 2012). Características clínicas adicionais incluem sangramento, 

parestesia, trismo e dor referida que pode ser confundida com dor de ouvido (BAGAN; 

SARRION; JIMENEZ, 2010). 

 Ainda que a cavidade oral seja facilmente acessível para análise por inspeção e 

palpação, frequentemente os CEOs não são diagnosticados até que se tornem sintomáticos em 

um estágio avançado da doença (MASHBERG; SAMIT, 1995). A lesão precoce é geralmente 

assintomática e incidentalmente detectada, enquanto que os casos em estágio avançado são 

frequentemente dolorosos (SCULLY; BAGAN, 2009b). Em tumores de língua, a dor é 

pronunciada devido à sua mobilidade e natureza inerentemente sensível. Os tumores 

avançados que infiltram o tecido mole e osso alveolar resultam em mobilidade dentária, 

enquanto que os tumores de grandes proporções localizados na região posterior da cavidade 

oral podem causar impedimentos respiratórios e/ou elocução (SCULLY; BAGAN, 2009b; 

BAGAN; SARRION; JIMENEZ, 2010).  
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 O estadiamento clínico TNM é o sistema de prognóstico mais amplamente aceito, 

devido ao seu desenho relativamente simples e facilidade de uso. Esta classificação clínica 

dos tumores de cavidade oral consiste na avaliação de características primárias da lesão, 

como: extensão local, disseminação regional e metástases à distância. Juntas, estas 

informações permitem o agrupamento dos tumores de acordo com o estágio TNM 

(MONTERO; PATEL, 2015). No entanto, apesar deste sistema ser considerado um indicador 

clínico confiável, as variações na resposta ao tratamento e prognóstico são altas em casos de 

CEO, de modo que alguns pacientes que apresentam tumores no mesmo local e no mesmo 

estágio clínico alcançam uma sobrevida prolongada, enquanto que outros podem falecer 

rapidamente devido ao surgimento de metástases (SAWAZAKI-CALONE et al., 2015). 

 Ao exame microscópico, os CEOs bem diferenciados exibem células escamosas 

arranjadas em ilhas sólidas de variadas formas e tamanhos, com pérolas de ceratina em seu 

interior (FRONIE et al., 2013). Morfologicamente, a maioria das células apresentaram aspecto 

poliédrico ou poligonal com espinhas intercelulares visíveis, abundante citoplasma 

eosinofílico, núcleo vesicular pleomórfico, atipias cito-nucleares e figuras mitóticas (FRONIE 

et al., 2013; SUCIU et al., 2014). À medida que o grau de diferenciação tumoral diminui, as 

células imaturas predominam, as mitoses típicas e atípicas são numerosas e a ceratinização é 

mínima (FANG et al., 2009). 

 Frente às dificuldades apresentadas pelo sistema TNM, foi proposto que a gradação 

histopatológica detalhada dos tumores através de sistemas de pontuação específicos, poderia 

auxiliar os clínicos na elaboração do plano de tratamento e predição do prognóstico de 

pacientes com CEO (ANNEROTH; HANSEN, 1984; BRYNE et al., 1992; BRANDWEIN-

GENSLER et al., 2005). O primeiro sistema de gradação histológica foi proposto por Broders 

et al. (1920) e baseia-se no grau de diferenciação ou maturação da população de células 

tumorais, estabelecendo-se a proporção de células diferenciadas e indiferenciadas (células 

anaplásicas) (KUROKAWA et al., 2005). Considerando a heterogeneidade celular verificada 

em CEs de cabeça e pescoço, Jakobsson et al. (1973) desenvolveram um sistema de gradação 

histológica de malignidade multifatorial, a fim de se obter uma avaliação morfológica mais 

precisa do potencial de crescimento de carcinomas de laringe, mediante a análise de 8 

parâmetros direcionados à população de células tumorais e à relação tumor/hospedeiro. Com 

o objetivo de tornar os critérios morfológicos mais precisos e aplicá-los para casos de CEs de 

língua e assoalho bucal, Anneroth e Hansen (1984) tiveram como referência o método 

anterior e também se apoiaram na avaliação das células tumorais e relação tumor/hospedeiro, 

porém, com a exclusão do parâmetro “invasão vascular”.  
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 Na tentativa de estabelecer uma classificação fundamentada apenas no estudo das 

áreas mais anaplásicas dos sítios de maior invasividade dos tumores para determinação 

prognóstica e terapêutica, Bryne et al. (1989) introduziram um sistema de gradação 

histológica múltiplo para o front invasivo tumoral, com base no padrão de invasão, grau de 

ceratinização, polimorfismo nuclear e resposta linfoplasmocitária do hospedeiro.  

Comparativamente à classificação de Anneroth e Hansen (1984), o parâmetro “estágio de 

invasão” foi removido e Bryne et al. (1992) retiraram o critério “contagem de mitoses”. 

Subsequentemente, o modelo histológico de risco proposto por Brandwein-Gensler et al. 

(2005), fundamentava-se na avaliação de espécimes cirúrgicos com três parâmetros 

histopatológicos: pior padrão de invasão, resposta linfocítica do hospedeiro e invasão 

perineural. Em sua descrição original, este modelo mostrou poder preditivo significativo para 

a recidiva e sobrevida global de CEOs.  

 Recentemente, Almangush et al. (2015) descreveram o sistema BD, o qual baseia-se 

em seis parâmetros histológicos: grau de diferenciação do tumor, pior padrão de invasão, 

resposta linfocitária do hospedeiro, invasão perineural, brotamento tumoral e profundidade de 

invasão. O brotamento tumoral foi definido como a presença de pequenos grupos com até 

cinco células cancerosas na frente invasiva e a profundidade de invasão foi caracterizada com 

um ponto de corte de quatro milímetros. Em seus resultados, os autores demonstraram que o 

modelo BD exibiu elevada capacidade preditiva associada com alto risco de recorrência loco-

regional e sobrevida diminuída em CEOs em estágio inicial, revelando que este sistema é uma 

ferramenta de prognóstico promissora para identificar os pacientes com lesões agressivas 

iniciais. Apesar dos vários sistemas de classificação histológica propostos, o valor 

prognóstico dos mesmos permanece controverso e ainda não existe um modelo que seja 

universalmente aceito (DISSANAYAKA et al., 2012; (SAWAZAKI-CALONE et al., 2015). 

 Quanto ao tratamento, cerca de dois terços dos pacientes com CEO apresentam doença 

avançada e as modalidades terapêuticas mais amplamente utilizadas nesses casos 

correspondem à associação de cirurgia, radioterapia e quimioterapia (SAHU; GRANDIS, 

2011). Entretanto, o tratamento mais comum para os casos de CEO consiste na combinação 

de agentes quimioterápicos com a radioterapia adjuvante (PAN; GORIN; TEKNOS, 2009). 

Embora os protocolos de quimioradioterapia tenham se mostrado eficazes no tratamento de 

CEOs, os resultados desta terapêutica podem variar consideravelmente e os efeitos colaterais 

de citotoxicidade são significativos (YIN; HAYES; SHORES, 2011). Além disso, mesmo 

aqueles tumores que alcançaram remissão completa, uma incidência de recorrência local foi 

relatada em 50-60% dos casos e metástases à distância são desenvolvidas em 20-30% dos 
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casos. A taxa de sobrevida global em cinco anos ainda é baixa e equivale a aproximadamente 

50% (SAHU; GRANDIS, 2011). 

 A detecção precoce e o tratamento definitivo do câncer podem reduzir 

significativamente a mortalidade e o sofrimento dos pacientes acometidos por esta doença (LI 

et al., 2011; BROOKS, 2012). Os recentes avanços em tecnologia e biologia molecular 

fornecem novas oportunidades para refinar os modelos de risco de câncer para uso clínico. 

Deste modo, muitas anormalidades moleculares que se desenvolvem durante a progressão 

neoplásica foram identificadas, sendo algumas delas altamente associadas com a 

carcinogênese (CROCE, 2008; ESTELLER, 2008; LI et al., 2011). Hanahan e Weinberg 

(2000) sugeriram que o vasto catálogo de genótipos de células neoplásicas é uma 

manifestação de seis alterações essenciais na fisiologia celular que determinam coletivamente 

o crescimento maligno, incluindo a autossuficiência em sinais de crescimento, insensibilidade 

aos sinais inibidores de crescimento, evasão da morte celular programada, potencial 

replicativo ilimitado, angiogênese sustentada, e invasão de tecidos e metástases. 

Adicionalmente a estas características centrais, foram propostos outros atributos distintos às 

células tumorais que são funcionalmente importantes para o desenvolvimento do câncer e 

abrangem a instabilidade genômica e mutações, a inflamação promotora de tumor, 

desregulação do metabolismo energético e escape à destruição imune (HANAHAN; 

WEINBERG, 2011). 

 Dentre tais fatores, a angiogênese é reconhecidamente um acontecimento importante 

no crescimento e disseminação tumoral, de tal modo que o conceito de ''interruptor 

angiogênico'', através do qual a neoplasia adquire a capacidade de crescer exponencialmente e 

se difundir para além do seu sítio principal, é um dos componentes centrais na compreensão 

do câncer (HOFF; MACHADO, 2012). 

 

 

2.2 ANGIOGÊNESE TUMORAL 

   

 As células de mamíferos necessitam de oxigênio e nutrientes para sua sobrevivência e, 

por isso, estão localizadas a uma distância aproximada de 100 a 200 mm dos vasos 

sanguíneos, que corresponde ao limite de difusão necessário. Para os organismos 

multicelulares crescerem além deste tamanho, novos vasos sanguíneos devem ser recrutados, 

de modo que vários mecanismos de formação vascular foram identificados (CARMELIET; 

JAIN, 2000; CARMELIET; JAIN, 2011). Embora benéficos para o crescimento e regeneração 
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tecidual, os vasos sanguíneos podem abastecer doenças inflamatórias e malignas, e são 

utilizados pelas células tumorais como vias de metástase. Os tumores adquirem suprimento 

sanguíneo através de várias formas: angiogênese, cooptação, intussuscepção, mimetismo 

vascular, e transdiferenciação de células cancerígenas em células endoteliais (CARMELIET; 

JAIN, 2011). Dentre tais processos, a via mais comum de crescimento vascular em 

malignidades é a angiogênese e este fenômeno em tais lesões é denominado angiogênese 

tumoral (WANG et al., 2015). 

 A angiogênese consiste no brotamento neovascular a partir de vasos sanguíneos 

preexistentes, a qual é controlada por um equilíbrio entre moléculas pro- e antiangiogênicas 

(CARMELIET; JAIN, 2000). Este processo é complexo, altamente regulado e desempenha 

um importante papel tanto em condições fisiológicas como patológicas (câncer, isquemia, 

arteriosclerose, doenças inflamatórias, cicatrização de feridas e regeneração de tecidos) 

(CARMELIET; JAIN, 2011; DIMOVA; POPIVANOV; DJONOV, 2014).  

 Anteriormente à conversão em um fenótipo angiogênico, os tumores podem 

permanecer dormentes, em uma fase avascular, mantendo um estado de equilíbrio entre 

proliferação celular e apoptose. Esta conversão é conhecida como "interruptor angiogênico" e 

resulta de uma alteração no equilíbrio de fatores inibitórios e estimuladores, de tal modo que a 

indução do crescimento vascular é favorecida (CARMELIET; JAIN, 2000). Uma vez 

liberado, o estímulo angiogênico desencadeará quatro etapas de remodelação em regiões do 

endotélio vascular: brotamento dos vasos sanguíneos, morfogênese tubular, adaptação às 

necessidades dos tecidos, e estabilização vascular (RIBATTI; CRIVELLATO, 2012).  

 A fase de brotamento vascular se inicia quando as células endoteliais recebem sinais 

parácrinos proangiogênicos que são liberados pelo microambiente tecidual em resposta a uma 

demanda crescente de oxigênio e nutrientes ou a estímulos liberados por células envolvidas 

em uma determinada injúria ou patologia, como o câncer. O botão vascular é formado por 

dois tipos celulares distintos: as células da extremidade que têm capacidade migratória, e as 

células-eixo que contribuem para o alongamento do broto através da proliferação celular 

(Figura 1A) (RIBATTI; CRIVELLATO, 2012). Após ativação angiogênica de um vaso, os 

pericitos (elementos celulares que circundam as células endoteliais) se separam, proliferam, 

migram para o espaço intersticial e, através da expressão de metaloproteases de matriz, 

invadem a membrana basal onde repousam as células endoteliais. Ocorre também a migração 

de fibroblastos, estabelecendo-se uma MEC provisória (composta por colágeno, fibronectina e 

proteoglicanos de heparan sulfato) para o crescimento angiogênico do broto. Iniciadores 

potentes do processo de brotamento vascular incluem o fator de crescimento endotelial 
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vascular (VEGF)-A e seus receptores (VEGFR)-2 e -3, além dos receptores de sinalização 

Notch (BENEDITO et al., 2012; KUME, 2012). 

  

Figura 1. Representação esquemática das etapas envolvidas na angiogênese: fase de 

brotamento vascular (A), fase de morfogênese tubular (B) e fase de maturação/estabilização 

vascular (C) (Adaptado de IRVIN et al., 2014). 

 

 

 

 

A 
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  Durante a etapa de morfogênese tubular, as células endoteliais adquirem um lúmen, 

uma vez que migraram para fora do seu vaso-mãe. Neste processo, as células endoteliais e as 

células-eixo formam vacúolos via pinocitose, os quais coalescem em lúmens maiores e 

contíguos, que eventualmente abrangem múltiplas células endoteliais (Figura 1B). Por sua 

vez, os fibroblastos induzem a formação do tubo no broto angiogênico secretando moléculas 

estimulantes da tubulogênese e depositando moléculas da MEC que sinalizam para as células-

eixo (DAVIS; SENGER, 2005; BERTHOD et al., 2006). 

 Após a produção de uma rede de tubos endoteliais, na fase de adaptação às 

necessidades teciduais, a proeminência angiogênica deverá decidir se ocorrerá regressão 

vascular (a qual corta partes do crescimento angiogênico) ou maturação/estabilização vascular 

(que equipa os vasos recém-formados para funcionar em longo prazo). Uma perda abrupta de 

fatores proangiogênicos, juntamente com uma carência de fluxo sanguíneo, permite aos tubos 

endoteliais regredirem e sofrerem apoptose (IRVIN et al., 2014). Dentre os sinais que 

promovem a estabilização vascular, incluem-se moléculas de sinalização angiogênica, VEGF, 

fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF), angiopoietina (Ang)-1, Ang-2, e o fluxo 

sanguíneo (LOBOV; BROOKS; LANG, 2002). 

 Por fim, na fase de estabilização vascular o endotélio abandona seu fenótipo 

proliferativo e invasivo, com a finalidade de reverter o processo para um estado não-

proliferativo. Neste contexto, anastomoses entre os brotos vasculares estabelecem o fluxo de 

sangue entre capilares justapostos, enquanto que são restabelecidas as junções de oclusão 

entre as células adjacentes, juntamente com a adesão firme à MEC subjacente (Figura 1C). 

Pericitos e outras células murais são recrutadas, a degradação da MEC é inibida e novos 

elementos são depositados para gerar uma membrana basal para o vaso. Os pericitos atraídos 

e as proteínas da MEC inibem ainda mais a migração e proliferação endotelial, bem como 

fornecem sinais favoráveis para a sobrevivência das células endoteliais. Além disso, forças 

hemodinâmicas (tensão de cisalhamento, pressurização e tensão da parede vascular) geradas 

no fluxo sanguíneo estabilizam ainda mais os vasos capilares e a MEC desempenha um 

importante papel neste processo, uma vez que abriga moléculas de sinalização angiogênica 

que são liberadas como regiões da MEC a serem degradadas por proteases (IRVIN et al., 

2014). Quatro moléculas de sinalização, o PDGF, esfingosina-1, Ang-1 e o fator de 

crescimento transformador-β (TGF-β), foram identificados como fundamentais na 

estabilidade vascular (JAIN, 2005; TAKUWA et al., 2010; CARMELIET; JAIN, 2011). 

 Particularmente no câncer, o recrutamento tumoral de novos vasos sanguíneos 

proporciona o fornecimento de nutrientes, o transporte de resíduos e permite o 
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estabelecimento de uma alternativa futura de disseminação das células neoplásicas para locais 

distantes (MITTAL; EBOS; RINI, 2014). Na maioria dos tipos de cânceres, os vasos tumorais 

são anormais em quase todos os aspectos de sua estrutura e função, resultando em um 

microambiente tumoral hostil, caracterizado por hipóxia, baixo pH e elevada pressão do 

fluido intersticial. Tais alterações podem modificar as características intrínsecas das células 

neoplásicas, de modo que os clones tumorais malignos são selecionados e sua fuga através 

dos vasos hiperpermeáveis é facilitada (JAIN, 2005; BALUK; HASHIZUME, MCDONALD, 

2005; NAGY et al., 2010). Além disso, os vasos tumorais anormais ainda podem impedir a 

função das células imunes, bem como o transporte e/ou distribuição de agentes 

quimioterápicos e de oxigênio, podendo resultar em resistência das células tumorais às 

terapias utilizadas (CARMELIET; JAIN, 2011). 

 Morfologicamente, os vasos tumorais são tortuosos, se ramificam irregularmente em 

uma rede caótica de emaranhados, conectam-se uns aos outros de modo aleatório e cruzam o 

estroma ao acaso (BALUK; HASHIZUME, MCDONALD, 2005; JAIN, 2005; NAGY et al., 

2010). Tais vasos são também bastante heterogêneos e apresentam um espectro de subtipos 

diferentes, que abrangem desde capilares e "vasos mãe" (grandes, hiperpermeáveis, com 

paredes finas, sinusóides fenestrados e empobrecidos de pericitos) até protuberâncias 

glomerulóides e malformações vasculares (NAGY et al., 2010; PETTERSSON et al., 2000). 

O diâmetro dos vasos também é desigual, pois sua parede é comprimida por células tumorais 

ou estromais, o que pode acarretar em variações nas suas dimensões (JAIN; 

STYLLANOPOULOS, 2010). Além disso, enquanto os vasos normais são revestidos por uma 

monocamada de células endoteliais aderentes, interligadas, polarizadas e alinhadas na direção 

do fluxo sanguíneo para a perfusão ideal; as células endoteliais tumorais ativadas perdem a 

sua polaridade, podem se destacar da membrana basal e se empilham umas sobre as outras 

(BALUK; HASHIZUME, MCDONALD, 2005; OZAWA et al., 2005). Diferentemente das 

células endoteliais normais que são quiescentes, suas contrapartes tumorais apresentam a 

capacidade de sofrer transição endotelial-mesenquimal e afastar-se de seu local residente, 

deixando lacunas vazias nos canais da matriz desprovidos de células (POTENTA; 

ZEISBERG; KALLURI, 2008). 

 Diante de sua importância na manutenção e progressão tumoral, a inibição da 

angiogênese foi proposta como uma potencial estratégia terapêutica contra o câncer, de tal 

forma que a aprovação do primeiro agente antiangiogênico que bloqueia o VEGF foi realizada 

mais de 10 anos atrás (YANG et al., 2003). No entanto, apesar do entusiasmo inicial com a 

terapia de sinalização anti-VEGF, estudos posteriores não puderam confirmar os benefícios 
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dos inibidores da angiogênese como monoterapia. Durante o tratamento, muitos pacientes se 

tornam resistentes a drogas antiangiogênicas, ao passo que, até o presente momento, ainda 

não foi desenvolvido nenhum marcador clínico útil que possa prever quais indivíduos irão se 

beneficiar mais desta terapêutica (DIMOVA; POPIVANOV; DJONOV, 2014). Somando-se a 

estes fatores, os agentes antiangiogênicos são caros e apresentam efeitos secundários tóxicos 

(KERBEL, 2008). De acordo com Dimova et al. (2014), a chave para estas questões é uma 

compreensão mais aprofundada dos mecanismos envolvidos na angiogênese tumoral. 

 Como mencionado anteriormente, um dos estímulos mais reconhecidos à angiogênese 

é a hipóxia, um fenômeno muitas vezes transitório presente em locais microscópicos no 

interior dos tumores e que está associado a fenótipos mais agressivos, resistência ao 

tratamento e um desfecho pobre em uma gama de diferentes tipos de cânceres (VAUPEL; 

MAYER, 2007). Além disso, a hipóxia é um importante fator exógeno que exerce forte 

impacto na secreção e carga de VEs, com um aumento subsequente das funções angiogênicas 

das mesmas. Neste contexto, está cada vez mais evidente que as VE derivadas de células 

cancerígenas podem exercer efeitos complexos em células endoteliais, nas suas progenitoras e 

em células de suporte, contribuindo com a formação vascular no interior dos tumores 

(WEBBER; YEUNG; CLAYTON, 2015). Estudos anteriores demonstraram ainda que as VEs 

possuem papéis funcionais no aumento da motilidade das células endoteliais, enquanto 

suprimem a sua proliferação (GREENING et al., 2015). 

 

 

2.3 VESÍCULAS EXTRACELULARES 
 

 A comunicação intercelular consiste em uma característica essencial de organismos 

multicelulares e pode ser mediada pelo contato direto célula-célula ou através da transferência 

de moléculas secretadas. Entretanto, emergiu nas últimas décadas e tornou-se objeto de 

interesse crescente, um terceiro mecanismo de comunicação intercelular que envolve o 

intercâmbio de VEs de uma célula para outra (RAPOSO; STOORVOGEL, 2013). Tais VEs 

são estruturas complexas compostas por uma bicamada lipídica que contém proteínas 

transmembranares e engloba componentes hidrofílicos solúveis derivados do citosol da célula 

doadora. Estas vesículas têm sido apontadas como capazes de afetar a fisiologia das células 

receptoras vizinhas de diversas maneiras, a partir da indução da sinalização intracelular 

desencadeada após sua ligação com receptores, para conferir novas propriedades celulares 
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adquiridas com a aquisição de outros receptores, enzimas ou mesmo material genético das 

VEs (THÉRY; OSTROWSKI; SEGURA, 2009). 

 A maioria das células eucarióticas apresenta a capacidade de secretar um amplo 

espectro de VEs tanto em condições fisiológicas como patológicas, de modo que podem ser 

distinguidas três classes principais destas nanopartículas: exossomos, microvesículas e corpos 

apoptóticos (AKERS et al., 2013; FRYDRYCHOWICZ et al., 2014; VADER; 

BREAKEFIELD; WOOD, 2014). Ao contrário dos outros dois subtipos de VEs que podem 

ser secretados durante os processos celulares normais, os corpos apoptóticos são formados 

apenas durante a morte celular programada, geralmente exibem tamanhos maiores (500-

4.000nm de diâmetro) e podem conter DNA e histonas (AKERS et al., 2013; VADER; 

BREAKEFIELD; WOOD, 2014). Embora estruturalmente semelhantes, os exossomos e 

microvesículas diferem em relação à sua origem celular, composição molecular, tamanho e 

morfologia (COLOMBO; RAPOSO; THÉRY, 2014; LAI; LICHTY; BOWDISH, 2014).  

 O mecanismo de biogênese dos exossomos ainda não foi completamente esclarecido, 

mas existem, atualmente, duas formas conhecidas de geração exossomal 

(FRYDRYCHOWICZ et al., 2014). O primeiro modelo sugere que os exossomos são 

originados no interior da via endocítica e liberados a partir da membrana plasmática no 

ambiente extracelular através de corpos multivesiculares (CMVs) (JOHNSTONE et al., 1987) 

(Figura 2). Tais CMVs são formados quando o endossomo precoce amadurece em endossomo 

tardio, tornando-se caracterizado pela formação e acumulação de vesículas intraluminais. Por 

sua vez, estas vesículas internas são formadas por brotamento interno da membrana 

endossomal, englobando porções citosólicas e incorporando proteínas transmembranares e 

periféricas dentro da membrana invaginante. Depois de maturados, o principal destino dos 

CMVs na maioria das células é a fusão lisossomal, sendo seu conteúdo degradado por 

hidrólise no interior desta organela (VAN NIEL et al., 2006; FRYDRYCHOWICZ et al., 

2014).  

 Em células dendríticas, os CMVs desempenham um papel crítico como um 

compartimento de armazenamento para moléculas do complexo de histocompatibilidade 

principal (MHC) de classe II e sua cadeia invariante associada, de modo que após a 

internalização do antígeno, a cadeia invariante é removida e o MHC torna-se carregado com o 

peptídeo antigênico. Posteriormente, as vesículas internas do CMV irão se fundir com a 

membrana plasmática, resultando na apresentação de antígenos carregados com moléculas do 

MHC de classe II na superfície da célula (KELLER et al., 2006). Como terceira via 

alternativa, os CMVs podem se fundir com a membrana plasmática celular de uma maneira 
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dependente de íons, liberando suas vesículas intraluminais de forma exocitótica para o 

ambiente extracelular, sendo estas vesículas referidas como exossomos (VAN NIEL et al., 

2006).  

 Uma etapa fundamental na biogênese dos exossomos consiste na seleção de seu 

conteúdo durante o brotamento interno da membrana que conduz à formação das vesículas 

intraluminais. O complexo endossomal de distribuição requerido para transporte (ESCRT) é 

responsável pela acumulação e seleção de moléculas canalizadas no interior de tais vesículas 

internas (ADELL et al., 2014; MINCIACCHI; FREEMAN; DI VIZIO, 2015). O ESCRT é 

composto por aproximadamente trinta proteínas reunidas em quatro complexos distintos 

(ESCRT-0, ESCRT-I, ESCRT-II, ESCRT-III) com suas proteínas associadas (Vta1, Alix e 

especialmente a Vps4 ATPase), conservadas desde as leveduras aos mamíferos (HANSON; 

CASHIKAR, 2012; MINCIACCHI; FREEMAN; DI VIZIO, 2015). O complexo ESCRT-0 

reconhece e sequestra proteínas transmembranares ubiquitinadas na membrana endossomal, 

enquanto que o ESCRT-I e ESCRT-II parecem ser responsáveis pela deformação membranar 

em botões com o conteúdo selecionado, e o ESCRT-III subsequentemente direciona a cisão 

das vesículas (HANSON; CASHIKAR, 2012). 

 

Figura 2. Representação esquemática da biogênese de exossomos e microvesículas 

(RAPOSO; STOORVOGEL, 2013).  

 
Legendas: CCV- Vesículas revestidas por clatrina; ER- Retículo endoplasmático; MVE- 

Endossomos multivesiculares. 
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 Um segundo método de formação das vesículas intraluminais e secreção exossomal foi 

sugerido através de mecanismos independentes de ESCRT, mas que requerem esfingolipídios 

(como a ceramida), tetraspaninas ou proteínas do choque térmico (FRYDRYCHOWICZ et 

al., 2014). A ceramida é gerada durante o estresse celular e apoptose a partir de sua própria 

síntese ou por meio da ação da esfingomielinase ácida ou esfingomielinase neutra (KOSAKA 

et al., 2010; MITTELBRUNN et al., 2011). A esfingomielinase neutra promove a hidrólise da 

esfingomielina para formar ceramida e é indispensável para o brotamento das vesículas 

intraluminais dentro dos CMVs (TRAJKOVIC et al., 2008). Além disso, a ceramida contribui 

para a sinalização celular por desempenhar um papel fundamental na coalescência do 

microdomínio membranar, no agrupamento de moléculas receptoras, formação de vesículas, 

fusão/cisão da membrana e no tráfico vesicular (VAN BLITTERSWIJK et al., 2003; SUBRA 

et al., 2007).  

 Evidências prévias indicaram que os exossomos produzidos pela via independente de 

ESCRT/esfingomielinase são ainda enriquecidos em proteínas do domínio transmembrana-

quatro da família das tetraspaninas, sendo as mesmas fundamentais na seleção e incorporação 

de cargas específicas de exossomos (KOWAL; TKACH; THÉRY, 2014). As tetraspaninas 

são geralmente caracterizadas como marcadores exossomais e incluem o CD63, CD9, CD81, 

CD82, e tetraspanina (Tspan)-1, -6, -8, -14, e -15. Dentre tais proteínas, o CD63 tem sido 

consistentemente relacionado com o controle do carregamento da proteína do vírus Epstein-

Barr LMP1 em exossomos (VAN NIEL et al., 2006; VERWEIJ et al., 2011; COLOMBO; 

RAPOSO; THÉRY, 2014). Por fim, a proteína cognata do choque térmico 70 (Hsc70) foi 

inicialmente demonstrada para permitir o recrutamento do receptor de transferrina para os 

exossomos (MARTINS; DIAS; HAINAUT, 2013). Mais recentemente, estudos revelaram que 

proteínas citosólicas contendo uma sequencia específica de aminoácidos (Lys-Phe-Glu-Arg-

Gln) foram reconhecidas pela Hsc70, que induziu sua transferência seletiva para as vesículas 

intraluminais (SAHU et al., 2011). Estas observações sugerem que existem diferentes 

subpopulações de CMVs utilizando variados mecanismos para sua biogênese, os quais 

promovendo a geração de diversos tipos de exossomos (FRYDRYCHOWICZ et al., 2014).  

 Diferentemente dos exossomos, as microvesículas surgem através do brotamento 

direto de pequenas protrusões citoplasmáticas, com subsequente destacamento das mesmas 

através da cisão da membrana plasmática (AKERS et al., 2013; COCUCCI; RACCHETTI; 

MELDOLESI, 2009) (Figura 2). Desta forma, a formação microvesicular ocorre como 

resultado da interação dinâmica entre redistribuição fosfolipídica e contração de proteínas do 

citoesqueleto. A distribuição de tais moléculas no interior da membrana plasmática não é 
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uniforme e, por isso, formam-se microdomínios. Esta distribuição assimétrica é fortemente 

regulada por translocases aminofosfolipídicas, que consistem em proteínas que transferem um 

folheto de fosfolipídios da membrana plasmática para outro. A formação de 

brotamentos/vesículas membranares é induzida pela translocação de fosfatidilserina para o 

folheto externo membranar (ZWAAL; SCHROIT, 1997; BEVERS et al., 1999; HUGEL et 

al., 2005). Por fim, o processo de cisão/liberação microvesicular é completado através de 

alterações na estrutura do citoesqueleto por interações actina-miosina, além da participação de 

motores moleculares associados (quinesinas e miosinas), interruptores moleculares (GTPases 

pequenas) e maquinarias de fusão (SNAREs e fatores de ancoragem) (CAI; 

REINISCHK.; FERRO-NOVICK, 2007). Como sua constituição membranar é a mesma da 

célula doadora, as microvesículas podem ser consideradas como versões em miniatura de uma 

célula (THÉRY; OSTROWSKI; SEGURA, 2009).  

 Devido à sua origem endossomal, todos os exossomos contem proteínas de 

transporte/fusão membranar (GTPases, anexinas e flotillina), tetraspaninas (CD9, CD63, 

CD81 e CD82), proteínas do choque térmico (Hsc70 e Hsp90), proteínas envolvidas na 

biogênese de CMVs (Alix e TSG101), bem como proteínas relacionadas à lipídios e 

fosfolipases (Figura 3) (CONDE-VANCELLS et al., 2008;  SUBRA et al., 2010). Dentre tais 

moléculas, as anexinas compreendem uma família estruturalmente conservada de proteínas 

citosólicas que possuem domínios de ligação de fosfolípidos, os quais interagem de uma 

maneira dependente de cálcio. A anexina A2 (anexina II / calpactin 1) corresponde a um 

membro deste grupo que pode regular a dinâmica do citoesqueleto de membrana e além de 

estar envolvida em eventos de fusão membranar entre os compartimentos intracelulares, 

desempenha um papel importante no processo de vesiculação para o interior da célula 

(HEGMANS et al., 2004).  

 A composição molecular das microvesículas é dinâmica e dependente do tipo celular e 

do estado de ativação das células doadoras (PILZER et al., 2005; COCUCCI; RACCHETTI; 

MELDOLESI, 2009). Assim, estas vesículas são mais heterogêneas e abrigam um 

subconjunto de marcadores de superfície celular e lipídios, tais como a fosfatidilserina, 

integrinas, selectinas e o ligante CD40, que permitem a identificação potencial da origem do 

tipo celular (Figura 3) (RATAJCZAK et al., 2006; THÉRY; OSTROWSKI; SEGURA, 2009).  

 Exossomos verdadeiros compartilham características biofísicas e bioquímicas 

importantes com as vesículas internas de CMVs, em especial quanto ao seu diâmetro que é 

entre 30 e 150 nm (COLOMBO; RAPOSO; THÉRY, 2014; HEGMANS et al., 2004; 

GREENING et al., 2015; PETERSON et al., 2015). Em contrapartida, as microvesículas 



47 

 

tendem a se apresentar como nanopartículas maiores, com diâmetro variando de 150 a 1.000 

nm (COLOMBO; RAPOSO; THÉRY, 2014). Quanto à morfologia, os exossomos 

apresentam-se homogeneamente em forma de taça, enquanto que as microvesículas possuem 

estrutura irregular (LAI; LICHTY; BOWDISH, 2014). 

  

Figura 3. Composição molecular global (famílias de proteínas, lípidos e ácidos nucleicos) e 

orientação membranar das microvesículas extracelulares (COLOMBO; RAPOSO; THÉRY, 

2014).  

  

  

 De modo geral, as VEs exercem os seus efeitos pleiotrópicos de sinalização sobre 

processos biológicos fundamentais, ativando diretamente receptores de superfície celular, 

através de proteínas e ligantes lipídicos bioativos, fundindo seus conteúdos na membrana 

plasmática da célula receptora e entregando efetores às mesmas, que incluem fatores de 

transcrição, oncogenes, pequenos e grandes RNAs reguladores não codificantes (tais como 

miRNAs), RNAm e partículas infecciosas (RATAJCZAK et al., 2006; EL ANDALOUSSI et 
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al., 2013; LEE et al., 2013). Desta forma, as VEs participam de eventos fisiológicos normais, 

promovendo a manutenção e plasticidade de células tronco, reparação tecidual, vigilância 

imunológica e coagulação sanguínea, além de atuarem como complexos de sinalização 

multifuncionais no controle das funções celulares e biológicas essenciais (RATAJCZAK et 

al., 2006; GATTI et al., 2011; EL ANDALOUSSI et al., 2013).  

 Devido à sua importância na regulação de uma ampla gama de processos biológicos, 

não é de se surpreender que as VEs desempenhem também um papel fundamental na 

patogênese de determinadas doenças (EL ANDALOUSSI et al., 2013). Nos últimos anos, 

uma quantidade considerável de pesquisas tem revelado a participação destas nanopartículas 

no desenvolvimento e progressão de enfermidades, tais como hepatopatias, doenças 

neurodegenerativas e em especial o câncer (MASYUK; MASYUK; LARUSSO, 2013; 

BEACH et al., 2014). Considerando as principais categorias de VEs, os exossomos 

representam aquelas que têm recebido mais atenção da comunidade científica, em virtude do 

seu reconhecido papel na biologia tumoral (VLASSOV et al., 2012). De fato, evidências 

apontam que as células cancerosas secretam exossomos em maiores concentrações do que as 

células normais e, por isso, sua participação no processo de carcinogênese tornou-se o foco de 

algumas investigações (TAYLOR; GERCEL-TAYLOR, 2008; BEACH et al., 2014). 

 

 

2.3.1 A pesquisa sobre exossomos e sua participação no câncer 
  

 O termo exossomo foi inicialmente introduzido por Trams et al. (1981) para descrever 

microvesículas esfoliadas de linhagens celulares com atividade de ectoenzimas. Pouco tempo 

após, estudos posteriores revelaram que estas pequenas vesículas (aproximadamente 50 nm de 

diâmetro) estavam presentes no interior de grandes endossomos multivesiculares que 

continham receptores de transferrina, um marcador utilizado para prosseguir a endocitose e a 

reciclagem de proteínas da superfície das células, os quais tinham sido internalizados a partir 

da membrana plasmática (HARDING; HEUSER; STAHL, 1983; PAN et al., 1985). 

Buscando compreender o processo biológico envolvido na transformação de um reticulócito 

em um eritrócito maduro, Johnstone et al. (1987) observaram perfis de fusão dos endossomos 

multivesiculares com a membrana plasmática, conduzindo à liberação das vesículas internas 

para o ambiente extracelular, os chamados exossomos. Depois de décadas de intensa 

investigação, as evidências científicas agora demonstram que tais nanovesículas estão 

envolvidas na eliminação de proteínas desnecessárias ou moléculas indesejáveis da célula, no 
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intercâmbio de materiais entre células, comunicação intercelular, propagação de patógenos, 

funções do sistema imune (tanto estimuladoras como inibitórias) e apresentação de antígenos, 

dentre outras (BEACH et al., 2014). 

 Os exossomos são produzidos por uma série de tipos celulares e foram identificados in 

vivo na maioria dos fluidos biológicos corporais, tais como no sangue (soro e/ou plasma), leite 

materno, urina, líquido amniótico, saliva, esperma, fluido cerebroespinal, secreções nasais, 

fluido de lavagem broncoalveolar, bile, fluido sinovial, além de efusões pleurais e malignas 

da ascite (HANNAFON; DING 2013; FRYDRYCHOWICZ et al., 2014). Tais estruturas são 

continuamente liberadas no ambiente extracelular e podem interagir com as células receptoras 

através de três mecanismos (KELLER et al., 2006). O primeiro deles consiste na interação 

direta das proteínas transmembranares exossomais com os receptores de sinalização das 

células alvo (MUNICH  et al., 2012). Como segunda opção, os exossomos se fundem com a 

membrana plasmática das células receptoras e entregam seus conteúdos no citosol 

(MULCAHY; PINK; CARTER, 2014). Em uma terceira alternativa, os exossomos são 

internalizados pelas células receptoras e podem seguir dois destinos distintos: a fusão com 

endossomos para sofrerem transcitose, a qual irá deslocar os exossomos através das células 

receptoras e libertá-los em células vizinhas; ou os endossomos fundidos com os exossomos 

englobados irão amadurecer em lisossomos para serem degradados (TIAN et al., 2013; 

MULCAHY; PINK; CARTER, 2014). 

 Apesar das crescentes evidências que sustentam a importância dos exossomos em 

numerosos processos biológicos, pouco se sabe sobre a eficiência, reprodutibilidade e 

confiabilidade dos protocolos utilizados rotineiramente para purificar e quantificar os mesmos 

(CARADEC et al., 2014). Até o presente momento, não existe um consenso geral quanto ao 

melhor protocolo de isolamento a ser eleito, de modo que a seleção do mesmo dependerá de 

fatores como a fonte e quantidade de amostra a ser utilizada, além da finalidade de aplicação 

dos exossomos após purificação: análises de RNA, proteômicas, ensaios biológicos, etc 

(PETERSON et al., 2015; AKERS et al., 2013). 

 Os procedimentos clássicos para isolamento exossomal incluem a centrifugação 

diferencial e a ultracentrifugação, que pode ainda ser combinada com gradientes de densidade 

de sacarose (DE TORO et al., 2015; PETERSON et al., 2015). Embora seja amplamente 

utilizada, a ultracentrifugação tem vários inconvenientes: é um método demorado, envolve 

potencialmente múltiplas centrifugações, requer volumes amostrais que impedem o seu uso 

em amostras clínicas de baixo volume ou sistemas de roedores, não é adequado para o 

processamento de um grande número de amostras, e necessita do acesso a uma ultracentrífuga 
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(PETERSON et al., 2015). Nesta perspectiva, novos métodos têm sido desenvolvidos para 

purificação exossomal e incluem a ultrafiltração, cromatografia, precipitação à base de 

polímeros e captura de afinidade usando esferas magnéticas acopladas a anticorpos 

(TAYLOR; AKYOL; GERCEL-TAYLOR, 2006; PRINCIPE et al., 2013; CARADEC et al., 

2014; DE TORO et al., 2015; PETERSON et al., 2015). Dentre tais protocolos, o isolamento 

exossomal através da precipitação utilizando polímeros consiste em um processo de etapa 

única eficiente, rápido e que é realizado com o auxílio de reagentes comercialmente 

disponíveis como o ExoQuickTM (System Biosciences (SBI), Mountain View, CA, USA) 

(PRINCIPE et al., 2013; LIN et al., 2015). Esta tecnologia funciona mediante a captura e 

coleta de exossomos de um determinado intervalo de tamanho (60-150 nm) em “redes de 

polímeros” e que podem ser recuperados por intermédio de centrifugações de baixa 

velocidade (PETERSON et al., 2015).  

 Em um estudo comparativo entre os métodos de ultracentrifugação em gradientes de 

sacarose e precipitação à base de polímeros utilizando o ExoQuickTM, Caradec et al. (2014) 

avaliaram quantitativamente os exossomos derivados do soro humano através da 

determinação da concentração de proteínas (ensaio BCA) e do número de nanopartículas 

(tecnologia Nanosight™). Tomados em conjunto, os resultados encontrados demonstraram 

que a ultracentrifugação combinada com gradientes de sacarose não é eficiente e nem 

reprodutível para isolamento exossomal em amostras de soro. Os autores verificaram que a 

purificação dos exossomos derivados do soro por ultracentrifugação em associação com a sua 

quantificação por concentração de proteínas, pode conduzir a graves erros de interpretação de 

dados, principalmente devido à contaminação das amostras por albumina do soro. A 

utilização do ExoQuickTM para isolamento exossomal mostrou-se eficiente e 

significativamente reprodutível, visto que após repetição dos procedimentos padronizados, 

observou-se que o número de exossomos permaneceu constante, enquanto que a 

contaminação por albumina diminuiu. 

 Devido às suas múltiplas funções emergentes, o foco de diversas investigações atuais 

tem se concentrado no estudo do papel dos exossomos no desenvolvimento do câncer 

(DEMORY BECKLER et al., 2013; LEE et al., 2013; CHOWDHURY et al., 2015). 

Compreender a comunicação entre as células cancerosas e o microambiente tumoral está 

rapidamente se tornando uma nova fronteira na pesquisa sobre esta doença. Atualmente, é 

amplamente aceito que as células cancerosas podem exercer uma profunda influência sobre os 

tecidos circunvizinhos, alterando o microambiente tecidual de um estado de normalidade para 

um de suporte tumoral, que permite o crescimento sustentado do tumor, invasão e resistência 
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aos medicamentos. Os exossomos derivados de células cancerosas ou de células do 

microambiente tumoral permitem a transferência horizontal de informações através da entrega 

de seus conteúdos (proteínas funcionais e ácidos nucleicos), os quais são especificamente 

classificados e carregados durante a biogênese exossomal (NEVIANI; FABBRI, 2015). 

 Como o isolamento dos exossomos é relativamente fácil e minimamente invasivo, a 

possibilidade de utilizar estas estruturas como biomarcadores para fins de diagnóstico do 

câncer tem sido indicada (TAYLOR; GERCEL-TAYLOR, 2008; GUO; GUO, 2015). No 

entanto, como selecionar os biomarcadores tumorais reais nos exossomos continua a ser uma 

questão importante. Além disso, muitas proteínas exossomais ou miRNAs propostos como 

biomarcadores em linhagens celulares de câncer devem ser validados em amostras de 

pacientes acometidos pela doença (GUO; GUO, 2015). Chen et al. (2008) identificaram 

padrões específicos de expressão de miRNAs séricos em amostras de câncer de pulmão, 

colorretal e diabetes; fornecendo evidências de que estas estruturas contem “impressões 

digitais” para várias doenças. Em outro experimento, Taylor e Gercel-Taylor (2008) 

demostraram que exossomos isolados a partir do soro de pacientes com câncer de ovário 

contem assinaturas específicas de miRNAs que podem ser utilizadas como um marcador 

substituto para a detecção precoce desta malignidade.  

 Cada vez mais evidências indicam que os exossomos desempenham funções 

pleiotrópicas na regulação da progressão tumoral, invasão, neovascularização, e emissão de 

metástases. Estas nanovesículas que são ubiquamente liberadas para o meio extracelular, 

atuam como mensageiros eficientes na comunicação entre as células tumorais e do estroma 

(tais como fibroblastos, células inflamatórias e células endoteliais), promovendo o 

recrutamento de células inflamatórias, angiogênese e degradação da MEC (GUO; GUO, 

2015). 

 Na tentativa de melhorar a invasão, angiogênese e disseminação tumoral, as células 

cancerosas atraem células do sistema imunológico, de tal forma que a comunicação via 

exossomal estabelecida entre esses dois tipos celulares, está envolvida no recrutamento de 

células imunes pró-tumorigênicas (JOYCE; POLLARD, 2009; KAHLERT; KALLURI, 

2013). Com a diversidade e muitas vezes contrastantes funções imunomodulatórias por eles 

desempenhadas, os exossomos estão envolvidos na tumorigênese, em particular na vigilância 

imunológica e escape tumoral, promovendo a progressão da doença (ROBBINS; MORELLI, 

2014; GREENING et al., 2015). Nesta perspectiva, os exossomos liberados pelas células 

imunes possuem efeitos modulatórios antagônicos quando comparados com aqueles 

produzidos pelas células tumorais (BRINTON et al., 2015). Nos estágios iniciais do câncer, o 
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sistema imune do hospedeiro pode reprimir a progressão do tumor, enquanto que tumores em 

crescimento ativam vias supressivas e, eventualmente, conseguem fugir da vigilância 

imunológica, estando os exossomos envolvidos em ambas as respostas (LAKSHMI 

NARENDRA et al., 2013). 

 Os exossomos produzidos pelas células imunes estimulam uma resposta imunológica 

antitumoral (BRINTON et al., 2015). Inseridos neste grupo, os exossomos secretados por 

mastócitos ativam os linfócitos T e B, e induzem a diferenciação de células dendríticas 

imaturas para que produzam exossomos capazes de sensibilizar outras células do sistema 

imunológico aos antígenos tumorais (SKOKOS et al., 2003; THÉRY; OSTROWSKI; 

SEGURA, 2009). Evidências científicas têm demonstrado que os exossomos podem atuar 

ainda como uma fonte de antígenos tumorais para ativar células dendríticas apresentadoras de 

antígenos. Via moléculas do MHC de classe I, as células dendríticas privilegiam os linfócitos 

T citotóxicos para evocar uma resposta imune antitumoral e suprimir o crescimento 

neoplásico (WOLFERS et al., 2001).  

 Os exossomos derivados de células tumorais participam do escape imune para 

aumentar a influente diferenciação das células progenitoras mielóides, diminuir a proliferação 

de células T e suas funções efetoras, e anular as respostas citotóxicas mediadas por células 

natural killer (NK) (VALENTI et al., 2007; XIANG et al., 2009). Os exossomos derivados de 

células tumorais ativam células supressoras derivadas da linhagem mielóide, as quais exercem 

funções imunossupressoras no câncer, uma vez que suprimem a resposta das células T 

(CHALMIN et al., 2010; NAGARAJ; GABRILOVICH, 2012). Outros estudos têm revelado 

que os exossomos derivados de células cancerígenas expressam o ligante Fas, o qual pode 

provocar efeito imunossupressor através da indução da apoptose de linfócitos T CD8+ que 

reagem contra os tumores (ABUSAMRA et al., 2005; WIECKOWSKI et al., 2009). Além 

disso, as células tumorais são capazes de liberar exossomos que estimulam a expansão de 

células T regulatórias, que promovem imunossupressão no microambiente tumoral, ao 

prejudicarem a função das células T antitumorigênicas (WIECKOWSKI et al., 2009; 

SZAJNIK et al., 2010). 

 A modulação mais persistente e de longa duração de células receptoras pode ser 

estabelecida através do transporte de exossomos contendo onco-miRNAs e onco-RNAm 

(KHARAZIHA et al., 2012). Os exossomos liberados pelas células neoplásicas transportam 

conjuntos de moléculas oncogênicas funcionais, incluindo proteínas e miRNAs, que podem 

transmitir sinais de transformação fenotípica para células não malignas que poderiam ter uma 

grande implicação na progressão tumoral e surgimento de metástases (VALADI et al., 2007; 
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YAO; DAI; PENG, 2011). Através da transferência mediada por exossomos, as células 

tumorais transportam proteínas com atividade oncogênica, de modo que a finalidade funcional 

deste processo parece conduzir à quimioresistência, de acordo com os resultados preliminares 

de estudos prévios (CORCORAN et al., 2012; KAHLERT; KALLURI, 2013). A variante III 

do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR), conhecido como EGFRvIII, reside 

na membrana de exossomos derivados de células de gliomas e podem ser entregues a células 

receptoras sem esta forma mutante. A integração do EGFRvIII no interior destas células 

promove uma elevação da expressão de genes antiapoptóticos e um aumento da capacidade de 

crescimento independente de ancoragem (AL-NEDAWI, 2014). Além disso, células de 

cânceres de cólon abrigam apenas alelos mutantes do gene KRAS e são capazes de liberar 

exossomos com proteínas KRas mutante. Esta isoforma será internalizada pelas células 

cancerígenas que expressam o KRas tipo selvagem e os exossomos que mediam a permuta de 

KRas mutante induzem o aumento do crescimento celular e tumorigenicidade (DEMORY 

BECKLER et al., 2013). 

 No que concerne a sua participação no processo de disseminação tumoral, os 

exossomos secretados a partir de tumores primários foram considerados contribuintes para a 

formação de nichos metastáticos, por direcionar e facilitar a adaptação das células tumorais 

nos sítios metastáticos (RANA; MALINOWSKA; ZOLLER, 2013). Os exossomos derivados 

de melanomas metastáticos são altamente capazes de habilitar permanentemente as células 

progenitoras da medula óssea para um fenótipo pró-vasculogênico e pró-metastático, através 

da sobrerregulação de uma oncoproteína de transição epitélio-mesenquimal, conhecida como 

receptor do fator de crescimento de hepatócitos ou receptor SF (PEINADO et al., 2012). Além 

disso, os exossomos derivados de melanomas também podem induzir a diminuição da 

permeabilidade vascular em locais pré-metastáticos, e sua migração para os linfonodos 

sentinelas impõe sinais moleculares sincronizados que promovem o recrutamento de células 

do melanoma, a deposição de MEC e a proliferação vascular nos gânglios linfáticos (HOOD; 

SAN; WICKLINE, 2011). Curiosamente, além dos exossomos derivados de tumores, estudos 

apontam que exossomos derivados do estroma podem também suportar a metástase tumoral, 

uma vez que macrófagos associados a tumores foram relatados transportando miRNAs 

potencializadores de invasão local e emissão de metástases para células de câncer mamário 

(YANG et al., 2011). De forma semelhante, Luga e Wrana (2013) demonstraram que 

exossomos secretados por fibroblastos estimulam atividades protrusivas, motilidade e invasão 

de células de câncer de mama, através da via de sinalização Wnt de polaridade celular planar. 
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 Apesar da abundância de estudos que descreveram o conteúdo molecular dos 

exossomos, ainda são escassas as investigações centradas em sua atividade biológica e 

funções moleculares relacionadas com a progressão de CEs de cabeça e pescoço (KIM et al. 

2005; BERGMANN et al., 2009). Dentre os antígenos específicos de tumores detectados em 

microvesículas, o receptor Fas e seu ligante (FasL) solúvel, ambos da família do fator de 

necrose tumoral, tem sido implicados na progressão tumoral e resistência à apoptose em uma 

variedade de malignidades humanas, incluindo o CEO (BERGMANN et al., 2009). 

Baseando-se em descobertas anteriores de que microvesículas derivadas de carcinomas de 

cabeça e pescoço são capazes de promover a apoptose de células T CD8+ efetoras, Kim et al. 

(2005) observaram que as microvesículas FasL-positivas obtidas de pacientes com CEO 

induziram níveis elevados de atividade da pan-caspase em células T CD8+, o que demonstra 

que a atividade biológica das microvesículas está associada com a progressão de tumores e a 

presença da carga oncogênica contribuiu para os mecanismos de escape dos mesmos. Este 

efeito foi ainda mais intenso em VEs isoladas de tumores de fase tardia em comparação com 

as lesões em estágio inicial (BERGMANN et al., 2009). 

 Como mencionado anteriormente, os exossomos estão ainda criticamente envolvidos 

na angiogênese tumoral, uma vez que fornecem proteínas angiogênicas diretamente às células 

endoteliais ou modulam a função angiogênicas das mesmas através de miRNAs exossomais 

(CHEN et al., 2008; LEE et al., 2013). De fato, a capacidade dos exossomos derivados de 

células tumorais de induzir a angiogênese em variados tipos de cânceres e microambientes 

tumorais tem sido bem documentada recentemente e merece ser destacada (MINEO et al., 

2012; TAVERNA et al., 2012; RIBEIRO et al., 2013). 

 

 

2.3.2 Funções biológicas dos exossomos na modulação da angiogênese tumoral 

 

 Para que a progressão tumoral ocorra é necessário que o processo de angiogênese seja 

desencadeado simultaneamente através da secreção de diversos fatores angiogênicos solúveis, 

a partir de células neoplásicas e do microambiente tumoral (HOOD; SAN; WICKLINE, 2011; 

RIBEIRO et al., 2013; GREENING et al., 2015). Coletivamente, os estudos previamente 

realizados indicam que os exossomos derivados de células tumorais desempenham um papel 

crucial na manipulação do microambiente tumoral, tornando-o benéfico para as células 

cancerosas. Como a indução da angiogênese é uma das características marcantes no 

desenvolvimento do câncer, intensos esforços foram efetuados na tentativa de pesquisar a 
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contribuição dos exossomos tumorais neste processo (KAHLERT; KALLURI, 2013). Tais 

exossomos podem modular o processo de neovascularização ao afetarem diretamente a 

proliferação de células endoteliais e estimularem a atividades angiogênica das mesmas (GUO; 

GUO, 2015). 

 Fibroblastos associados ao câncer (CAFs) e miofibroblastos são considerados 

determinantes da velocidade de progressão tumoral e angiogênese (GUO; GUO, 2015). Os 

miofibroblastos estromais e a MEC transmitem influências substanciais, frequentemente 

pleiotrópicas, no processo de angiogênese tumoral. Como um dos primeiros tipos celulares 

recrutados para um tumor incipiente, os miofibroblastos produzem uma vasta gama de fatores 

secretados que modulam o comportamento do tumor e das células endoteliais (VONG; 

KALLURI, 2011). Além de serem importantes reservatórios de proteínas de remodelação da 

matriz no interior do microambiente tumoral, os miofibroblastos estromais atuam como uma 

fonte secundária de um vasto repertório de fatores de crescimento proangiogênicos 

secretados, como o VEGF, que podem favorecer a angiogênese tumoral (DONG et al., 2004). 

Deste modo, os miofibroblastos do estroma recrutam células endoteliais existentes para 

proliferar, migrar e formar vasos sanguíneos, além de poderem induzir células progenitoras 

endoteliais a construir vasos sanguíneos de novo, um processo chamado de vasculogênese 

(VONG; KALLURI, 2011). 

 Estudos sugerem que os exossomos secretados pelas células tumorais podem induzir 

os CAFs e células tronco mesenquimais derivadas do tecido adiposo a se diferenciarem em 

miofibroblastos, os quais estão transitoriamente presentes no processo de cicatrização normal, 

mas permanecem persistentemente no compartimento estromal de tumores como uma fonte 

central de proteínas de remodelação da matriz e influenciando a angiogênese tumoral 

(WEBBER et al., 2010; VONG; KALLURI, 2011; CHOWDHURY et al., 2015). Além disso, 

experimentos in vitro têm demonstrado que os exossomos produzidos pelas células tumorais 

expressam elevados níveis da proteína TGF-β, a qual é transferida para as células receptoras 

em uma forma biologicamente ativa, que é capaz de desencadear a diferenciação dos 

fibroblastos em miofibroblastos.  Os exossomos que contem TGF-β também induziram a 

produção do fator de crescimento de fibroblastos 2 (FGF2) por fibroblastos, o qual medeia a 

vascularização tumoral (WEBBER et al., 2010). 

 Em tumores sólidos, uma fração substancial de células tumorais é submetida a 

condições de hipóxia, uma importante característica do microambiente tumoral (CASAZZA et 

al., 2014). A redução da tensão de oxigênio nos tecidos pode induzir a secreção de fatores 

angiogênicos pelos exossomos liberados por células tumorais, promovendo a angiogênese de 
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tumores e metástases (GUO; GUO, 2015). Novas evidências sugerem ainda que a hipóxia 

promove agressividade e resistência terapêutica do câncer (BAO et al., 2012; CASAZZA et 

al., 2014). Entretanto, os mecanismos precisos envolvidos neste processo permanecem 

obscuros (SALEEM; ABDEL-MAGEED, 2015).  

 Além de promover o aumento da expressão de genes antiapoptóticos e da capacidade 

de crescimento tumoral independente de ancoragem, a transferência do EGFRvIII  para as 

células receptoras via transporte exossomal conduz à produção de mediadores angiogênicos, 

tais como o VEGF (AL-NEDAWI et al., 2008). Como a expressão do gene VEGF é regulada 

pelo EGFRvIII, a transmissão deste receptor pode contribuir com a sinalização angiogênica 

em subpopulações de células tumorais, ativando a via autócrina VEGF/VEGFR-2 em células 

endoteliais e provavelmente suportando a angiogênese tumoral (HOOD; SAN; WICKLINE, 

2011). 

 Nazarenko et al. (2010) evidenciaram que os exossomos derivados de tumores que 

continham a Tspan8 induziram a angiogênese tanto em tumores como em tecidos livres da 

doença. A Tspan8 recrutou seletivamente proteínas e RNAm para o interior dos exossomos, 

incluindo o CD106 e CD49d, os quais estão implicados na ligação célula endotelial-exossomo 

e na internalização destas nanopartículas pela célula endotelial. A absorção de exossomos 

contendo o complexo Tspan8-CD49d pelas células endoteliais foi acompanhada por uma 

maior proliferação das mesmas, migração, brotamento e maturação dos progenitores de 

células endoteliais. Os autores verificaram ainda que a absorção dos exossomos induziu a 

regulação VEGF-independente dos seguintes genes relacionados com a angiogênese: fator de 

von Willebrand, Tspan8, quimiocinas e seus receptores, VEGF e do VEGFR-2. Outros 

pesquisadores relataram ainda que os exossomos secretados por uma linhagem de células do 

pâncreas transfectadas com a tetraspanina D6.1A estimularam a tubulogênese endotelial 

(GESIERICH et al., 2006). 

 Adicionalmente, Taverna et al. (2012) evidenciaram que os exossomos produzidos por 

células LAMA84, uma linhagem de células de leucemia mielóide crônica humana, afetam as 

células endoteliais da veia umbilical humana (HUVEC) em várias etapas da angiogênese in 

vitro, incluindo motilidade, produção de citocinas, adesão e sinalização celular. Os 

investigadores verificaram também a estimulação da angiogênese em ensaios in vivo com 

camundongos nude. Complementando tais resultados, Mineo et al. (2012) demonstraram que 

os exossomos produzidos por células LAMA84 afetam a remodelação vascular in vitro, 

através da ativação de IL-8 mediada por VCAM-1. Diante da capacidade dos exossomos de 

interagir e estimular as células endoteliais, os autores sugeriram a utilização dos mesmos 
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como um novo alvo terapêutico no tratamento da leucemia mielóide crônica, já que as células 

tratadas com concentrações não tóxicas de duas drogas quimioterápicas usadas no tratamento 

da doença, eficazmente reduziram em mais de 55% a liberação de exossomos.  

 Após isolarem e caracterizarem os exossomos derivados de células tronco 

mesenquimais, Lee et al. (2013) demonstram que de tais estruturas suprimiram 

significativamente a angiogênese e progressão tumoral, em virtude da inibição da expressão 

de VEGF em células tumorais tanto in vitro como in vivo. Além disso, o miRNA-16 

apresentava-se aumentado nos exossomos utilizados no estudo, o qual foi considerado 

parcialmente responsável pela regulação negativa do VEGF. Deste modo, os autores 

sugeriram que os exossomos produzidos pelas células tronco mesenquimais poderiam 

epigeneticamente reprogramar a função das células tumorais através da transferência de 

miRNAs antiangiogênicos. 

 Considerando o contexto apresentado, torna-se evidente a possível participação dos 

exossomos na modulação do microambiente tumoral e, consequentemente, na promoção do 

processo de angiogênese. Até o presente momento, ainda não foi investigado o potencial dos 

exossomos derivados de CEOs de modificar o fenótipo das células endoteliais e alterar suas 

propriedades biológicas. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Caracterizar os exossomos derivados das linhagens celulares de CEO SCC-15 e HSC-

3 e analisar os efeitos provocados pelos mesmos sobre as propriedades funcionais das células 

endoteliais HUVEC, buscando-se uma melhor compreensão sobre o papel destas estruturas no 

processo de angiogênese tumoral. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analisar as linhagens celulares SCC-15 e HSC-3 quanto ao potencial invasivo e 

migratório das mesmas; 

• Caracterizar morfologicamente os exossomos derivados das linhagens celulares SCC-

15 e HSC-3 através de microscopia eletrônica de transmissão; 

• Realizar a quantificação e mensuração do tamanho dos exossomos oriundos das 

linhagens SCC-15 e HSC-3 por análise de rastreamento de nanopartículas; 

• Avaliar a expressão da proteína de transporte e fusão membranar Anexina A2 nos 

exossomos tumorais produzidos pelas células SCC-15 e HSC-3, por meio de 

imunofluorescência indireta; 

• Investigar comparativamente a capacidade de formação de estruturas vasculares da 

linhagem de células endoteliais HUVEC, após tratamento das mesmas com diferentes 

concentrações de exossomos secretados pelas linhagens SCC-15 e HSC-3, de acordo 

com o número e perímetro dos tubos; 

• Analisar comparativamente os efeitos biológicos produzidos por concentrações 

distintas de exossomos derivados das células SCC-15 e HSC-3 sobre a modulação dos 

processos de migração, proliferação e índices de apoptose/necrose da linhagem de 

células endoteliais HUVEC. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 A presente pesquisa caracterizou-se como um estudo experimental in vitro. 

 

 

4.2 CULTURA CELULAR 

 

 Esta pesquisa utilizou as linhagens comerciais SCC-15 (CRL-1623; American Type 

Culture Collection (ATCC), Manassas, Virgínia, EUA) e HSC-3 (JCRB 0623; Osaka 

National Institute of Health Sciences, Osaka, Japão) provenientes de CEs de língua que foram 

gentilmente cedidas pelo Professor Ricardo Della Coletta do Laboratório de Biologia 

Molecular do Programa de Pós-Graduação em Estomatopatologia da Faculdade de 

Odontologia de Piracicaba - UNICAMP. As células SCC-15 foram cultivadas em uma 

mistura de meio Eagle modificado por Dulbecco e meio Ham’s F12 (DMEM/F12; Invitrogen, 

EUA) na proporção de 1:1, suplementado com 10% de soro fetal bovino (FBS), 400 ng/ml de 

hidrocortisona (Sigma-Aldrich, EUA) e antibióticos. As células HSC-3 foram cultivadas em 

meio DMEM/F12 suplementado com 10% de FBS, 50 μg/ml de ácido ascórbico (Sigma-

Aldrich, EUA), 400 ng/ml de hidrocortisona (Sigma-Aldrich, EUA) e antibióticos. As células 

de ambas as linhagens foram cultivadas em placas de Petri de 100 mm à temperatura de 37ºC 

em atmosfera contendo 5% de CO2 e 95% de umidade. Todos os experimentos foram 

realizados no interior da capela de fluxo laminar vertical. A morfologia e o crescimento 

celulares foram monitorados diariamente com auxílio do microscópio invertido Nikon Eclipse 

Ti-S (Nikon, Japão), sendo o meio de cultura trocado a cada 2 ou 3 dias, de acordo com o 

metabolismo celular. 

 

 

4.3 ESTUDO DO POTENCIAL INVASIVO E MIGRATÓRIO DAS LINHAGENS 

CELULARES SCC-15 E HSC-3 

  

4.3.1 Ensaio de invasão tumoral utilizando o modelo do mioma 
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4.3.1.1 Cultura organotípica de mioma 

 

 Para este experimento, foram utilizados tecidos de leiomioma uterino, os quais foram 

obtidos a partir de operações cirúrgicas de rotina, mediante o consentimento informado das 

doadoras. Com a finalidade de preparar os discos de mioma, os tecidos foram submetidos a 

cortes de 3 mm com um bisturi descartável e transformados em discos com auxílio de um 

punch para biópsias de 8 mm (Kai Industries Co., Gifu, Japão), de modo que as áreas 

macroscopicamente heterogêneas foram omitidas. Os discos de mioma foram armazenados a  

-80°C em meio de cultura contendo 10% de dimetilsulfóxido (DMSO) (Sigma-Aldrich, EUA) 

até a realização dos experimentos. Para preparar as culturas organotípicas à base de mioma, 

tais discos foram equilibrados em meio de cultura e cultivados em atmosfera úmida à 37ºC e 

5% de CO2 durante 1 hora. Transcorrido este período, os discos de mioma foram gentilmente 

posicionados em insertos do tipo transwell com 6,5 mm de diâmetro e membrana de 

policarbonato contendo poros de 8,0 μm (Corning Inc., Corning, NY, EUA), para que 7x105 

células SCC-15 e HSC-3 suspensas em 50 µl de meio de cultura fossem adicionadas no topo 

de cada disco e mantidas overnight. Posteriormente, os discos de mioma foram removidos das 

inserções transwell e transferidos para membranas de nylon apoiadas em grids de aço curvado 

(3x12x15 mm), os quais foram cultivados à 37ºC, em placas de 24 poços e com volume 

suficiente de meio de cultura (0,5 ml), sendo o mesmo trocado a cada 3 dias durante 14 dias.  

 

 

4.3.1.2 Estudo imunoistoquímico 

  

 Perpassado o período de duas semanas, as culturas organotípicas foram fixadas em 

formalina neutra tamponada a 4% com duração overnight. Em seguida, os espécimes foram 

desidratados em soluções de concentrações crescentes de etanol (40%, 50%, 70%, 95% e 

100%), bissectados e emblocados em parafina. Para realização da técnica imunoistoquímica, 

os espécimes foram submetidos a cortes de 5 µm de espessura e tratados com o complexo 

estreptavidina-biotina-peroxidase. Para tanto, executou-se a desparafinização, reidratação em 

cadeia decrescente de etanóis (100%, 90%, 70% e 50%) e lavagem dos cortes histológicos. 

Após tais procedimentos, a etapa de recuperação antigênica foi realizada de acordo com as 

especificações do Quadro 1. A atividade da peroxidase endógena foi bloqueada com peróxido 

de hidrogênio (H2O2) a 0,3% em solução de metanol durante 30 minutos. As secções foram 

bloqueadas em tampão fosfato-salino (PBS) com 2% de albumina de soro bovino (BSA) 
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durante 30 minutos e incubadas com o anticorpo primário anti-AE1/AE3 a 37°C por 30 

minutos e a 4°C overnight (Quadro 1). Decorrido este período, o anticorpo secundário 

biotinilado foi aplicado durante 1 hora e o sistema de amplificação (Strept AB Complex/HRP 

Duet, Dako, EUA) foi adicionado durante 30 minutos a 37°C. Depois de cada passo, as 

secções foram lavadas duas vezes em PBS durante 10 minutos. Posteriormente, a presença 

antigênica foi visualizada utilizando-se 3,3-diaminobenzidina tetrahidrocloreto (DAB; Sigma-

Aldrich, EUA) durante 3 minutos. A contracoloração foi realizada com hematoxilina de 

Mayer durante 5 minutos.  

 

Quadro 1. Especificações do anticorpo utilizado na pesquisa. Natal/RN, 2016. 

Especificidade Clone Fabricante Diluição Recuperação 

antigênica 

Incubação 

Pancitoqueratina  AE1/AE3 Dako 1:150 Tris/EDTA (10 

mmol/L de Tris, 1 

mmol/L de EDTA, 

pH 9) 

Overnight 

 

 

4.3.2 Ensaio de invasão e migração celular  

  

 Para realização dos ensaios de invasão e migração celular, foram utilizadas câmaras 

transwell com e sem matrigel, respectivamente. A capacidade invasiva das linhagens tumorais 

SCC-15 e HSC-3 foi avaliada através da aplicação de uma fina camada de matrigel diluído 

1:1 em meio de cultura (50 μl; BD Biosciences, EUA) nos insertos do sistema transwell (de 

6,5 mm de diâmetro; Corning Inc., Corning, NY, EUA), os quais foram incubados a 37ºC por 

2 horas. Transcorrido este intervalo de tempo, as células carenciadas por 48 horas em meio 

ausente de FBS foram tripsinizadas e ressuspensas em uma concentração de 8x104 células 

tumorais/200 μl de meio sem FBS. Na câmara inferior do sistema foram adicionados 500 μl 

de meio de cultura acrescido de fator quimiotático (10% de FBS), enquanto que o 

compartimento superior da membrana porosa recebeu a suspensão de células (200 μl). A 

placa foi incubada em atmosfera úmida à 37ºC e 5% de CO2, sendo mantida em tais condições 

durante 72 horas. Depois deste período, as células que invadiram o matrigel e localizaram-se 

na porção inferior da membrana de policarbonato foram coradas com azul de toluidina. Após 



64 

 

eluição com SDS a 1%, o número de células que invadiram o matrigel foi determinado através 

da análise no leitor de ELISA (UltramarkTM Microplate Imaging System, Bio-Rad, EUA), 

sendo a absorbância lida em comprimento de onda de 655 nm (referência: 690 nm). O ensaio 

de migração celular foi realizado nas mesmas condições supracitadas, porém, por um período 

de 24 horas e sem cobertura de matrigel. 

 

 

4.4 ISOLAMENTO DOS EXOSSOMOS 

  

 Após atingir aproximadamente 80% de confluência celular, foram plaqueadas 1,5x106 

células das linhagens SCC-15 e HSC-3 em uma placa de Petri de 150 mm com 20 ml de meio 

de cultura. No dia seguinte, as células foram lavadas com 20 ml de PBS 1x estéril e 

adicionou-se 12 ml de meio de cultura sem FBS. Depois de 24 horas, o meio foi coletado em 

um tubo estéril e centrifugado a 3000 xg durante 15 minutos e à 4ºC para remoção de células 

e detritos celulares. O sobrenadante foi transferido para um novo tubo estéril para posterior 

acréscimo de 2,4 ml do kit ExoQuickTM TC Solution (SBI, Mountain View, Califórnia). 

Procedeu-se a inversão vigorosa do tubo para que seu conteúdo fosse misturado e o mesmo 

foi mantido em refrigeração overnight. A amostra foi submetida à centrifugação a 1500 xg por 

30 minutos e à 4ºC. Após aspiração de parte do sobrenadante, uma segunda centrifugação foi 

realizada à 1500 xg durante 15 minutos e à 4ºC. O sobrenadante foi removido e o pellet 

ressuspenso em 200 µl de meio sem FBS. As amostras foram acondicionadas em freezer a -

80ºC até a realização dos experimentos. 

 

 

4.5 CARACTERIZAÇÃO DOS EXOSSOMOS 

  

4.5.1 Microscopia eletrônica de transmissão 

 

 Os exossomos tumorais purificados foram analisados no microscópio eletrônico de 

transmissão JEM 3010 (JEOL Ltd, Tóquio, Japão) em modo de alta resolução, localizado no 

Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano) do Centro Nacional de Pesquisa em 

Energia e Materiais (CNPEM) em Campinas-SP. Para tanto, 3 µl das amostras isoladas e 

previamente preparadas em uma diluição de 1:100 em PBS foram adsorvidos em grids de 

cobre recobertos por um filme de carbono ultrafino e carregados positivamente com 15 mA 
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durante 25 segundos, de modo que após 60 segundos, procedeu-se a secagem com papel filtro. 

Os grids de carbono foram lavados com água, receberam 3 µl de acetato de uranila a 2% e 

depois de 30 segundos, realizou-se nova secagem com papel filtro, sendo esta etapa de 

contrastação repetida mais uma vez. Em seguida, os grids foram mantidos à temperatura 

ambiente para secagem e a análise na microscopia eletrônica de transmissão foi conduzida a 

uma voltagem de 300 kV, onde foram feitas micrografias para identificação dos exossomos. 

 

 

4.5.2 Quantificação e mensuração do tamanho exossomal 

 

 As análises de número e tamanho dos exossomos tumorais foram realizadas através do 

sistema de caracterização de nanopartículas do NanoSight NS300 (NanoSight Ltd., 

Amesbury, Reino Unido), localizado no Laboratório Nacional de Biociências (LNBio) do 

CNPEM em Campinas-SP. As amostras foram preparadas em alíquotas com diluição de 1:100 

em PBS 1x filtrado e estéril e introduzidas na câmara de laser com potência constante e 

controlada por uma bomba de seringa. A distribuição do tamanho e a concentração dos 

exossomos no interior das amostras foram determinadas por análise de rastreamento de 

nanopartículas (NTA) através da medição da velocidade do movimento Browniano 

(movimento constante e aleatório) das mesmas. Para cada amostra, foram gravados cinco 

vídeos com duração de 60 segundos e todas as definições de análise foram mantidas 

constantes dentro de cada experimento e entre experimentos.  Os perfis de distribuição dos 

diferentes tamanhos e a concentração das nanopartículas obtidos por NTA foram calculados 

para cada amostra em todas as repetições de vídeo e, em seguida, a média entre os vídeos foi 

utilizada para fornecer perfis representativos das características exossomais. Os resultados 

finais foram expressos como a concentração média em 1 ml ± desvio padrão (DP) e o 

tamanho médio (nm) ± DP  das nanopartículas. 

 

 

4.5.3 Imunofluorescência indireta 

 

 A expressão do marcador de superfície exossomal Anexina A2 foi avaliada por 

imunofluorescência indireta. Para tanto, duas colunas Spin (A e B) foram preparadas com    

50 mg de pó de resina cromatográfica Sephadex G10 (GE Healthcare Life Sciences) 

juntamente com 400 µl de PBS filtrado com duração overnight e à 4ºC. A seguir, o PBS foi 



66 

 

eluído através da centrifugação das colunas Spin a 50 xg durante 30 segundos, sendo esta 

etapa repetida até que nenhuma solução permanecesse acima da resina. Adicionaram-se 400 

µl de solução de bloqueio (PBS 1x filtrado com 1% de BSA) durante 2 horas a 4ºC, para que 

as resinas cromatográficas fossem equilibradas. Em outro tubo, foram acrescidos 400 µl de 

solução bloqueadora e o equivalente a uma concentração aproximada de 1x108 nanopartículas 

tumorais/ml durante 2 horas a 4ºC. O anticorpo primário anti-Anexina A2 (Purified Mouse 

Anti-Annexin II, BD Transduction Laboratories, San Diego, CA, EUA) foi adicionado à 

suspensão de micropartículas previamente bloqueadas em uma diluição de 1:200, sendo 

incubado durante 1 hora à temperatura ambiente com agitação suave e protegidos da luz. A 

solução de bloqueio de apenas uma das colunas Spin (A) foi eluída através de centrifugação à 

50 xg durante 30 segundos, enquanto que a segunda coluna Spin (B) permaneceu em solução 

de bloqueio à 4ºC. A suspensão de micropartículas foi eluída através da coluna Spin (A) e 

adicionou-se o anticorpo secundário Alexa Fluor 568 (Invitrogen, EUA) em uma diluição de 

1:1000, sendo tal suspensão incubada durante 1 hora à temperatura ambiente com agitação 

suave e no escuro. A solução de bloqueio da segunda coluna Spin (B) previamente 

reconstituída e pré-equilibrada foi eluída através da centrifugação à 50 xg por 30 segundos. 

Em seguida, a suspensão contendo as nanopartículas foi eluída através da coluna Spin (B). 

Por fim, realizou-se a avaliação por NTA das microvesículas eluídas utilizando-se o 

NanoSight NS300 (NanoSight Ltd., Amesbury, Reino Unido) com filtro de fluorescência. 

 

 

4.6 ENSAIOS FUNCIONAIS 

 

 Com a finalidade de avaliar o efeito dos exossomos derivados das células de CE de 

língua SCC-15 e HSC-3 no processo de angiogênese, foram realizados ensaios funcionais 

com células endoteliais da veia umbilical humana (HUVEC) (CRL-1730; ATCC). Para tanto, 

tais células foram cultivadas em meio DMEM/F12, suplementado com 10% de FBS, 400 

ng/ml de hidrocortisona (Sigma-Aldrich, EUA) e antibióticos. Todos os ensaios funcionais 

foram realizados independentemente pelo menos três vezes e conduzidos utilizando-se 

concentrações crescentes de exossomos: 5x107, 1x108 e 5x108. Em todos os experimentos, 

meio de cultura DMEM/F12 sem FBS foi utilizado como controle. 

 O delineamento experimental do estudo foi realizado nos seguintes esquemas de 

tratamento: 

 Grupo controle - HUVECs não tratadas com exossomos; 
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 Grupo 1a: HUVECs tratadas com 5x107 exossomos da linhagem celular HSC-3; 

 Grupo 1b: HUVECs tratadas com 1x108 exossomos da linhagem celular HSC-3; 

 Grupo 1c: HUVECs tratadas com 5x108 exossomos da linhagem celular HSC-3. 

 

 Grupo 2a: HUVECs tratadas com 5x107 exossomos da linhagem celular SCC-15; 

 Grupo 2b: HUVECs tratadas com 1x108 exossomos da linhagem celular SCC-15; 

 Grupo 2c: HUVECs tratadas com 5x108 exossomos da linhagem celular SCC-15. 

 

 

4.6.1 Ensaio de formação tubular 

 

 Para avaliar o efeito que os exossomos derivados das linhagens celulares SCC-15 e 

HSC-3 exercem sobre a capacidade de formação de estruturas semelhantes a vasos sanguíneos 

das HUVEC, foram realizados ensaios de formação de tubos. Neste experimento, utilizaram-

se também meios de cultura condicionado e concentrado para analisar a influência dos demais 

fatores secretados pelas linhagens tumorais estudadas sobre as HUVECs. Para obtenção dos 

mesmos, foram plaqueadas 1x106 células tumorais em uma placa de Petri de 100 mm 

contendo 10 ml de meio de cultura com FBS durante 24 horas. Decorrido este período de 

tempo, as células foram carenciadas com a adição de 5 ml de meio de cultura isento de FBS 

por 24 horas. No dia seguinte, o meio condicionado foi coletado e centrifugado a 400 xg 

durante 3 minutos. Buscando concentrar os produtos celulares, uma parte deste meio 

condicionado foi centrifugada sucessivas vezes em colunas Spin a 10.000 rpm, 4ºC e por 1 

minuto, para obtenção do meio condicionado concentrado. Para ambos os meios condicionado 

e concentrado, foram preparadas alíquotas de 500 µl, as quais foram acondicionadas em 

freezer a -80ºC. 

 Para o ensaio de formação tubular, foram adicionados 50 µl de matrigel (Corning Inc., 

Corning, NY, EUA) por poço em uma placa de cultura de 96 poços previamente resfriada, 

sendo a mesma incubada em atmosfera úmida à 37ºC, 5% de CO2 e mantida overnight. Após 

a polimerização do matrigel, adicionaram-se 4,5x104 HUVECs em cada poço, para que 

fossem acrescidos os exossomos nas concentrações estabelecidas (5x107, 1x108 e 5x108), 

meio de cultura sem FBS (controle), meio condicionado e meio condicionado concentrado. O 

volume final de solução em cada poço não ultrapassou 100 µl. Transcorridas 12 horas, foi 

realizada a documentação fotográfica das estruturas semelhantes a vasos sanguíneos no 

microscópio invertido Nikon Eclipse Ti-S com câmera Nikon Digital Sight acoplada. Com 
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auxílio do software NIS Elements F 3.0 (Nikon Inc., Osaka, Nippon), foram capturadas 3 

áreas distintas de cada poço no aumento de 40x. De posse de tais imagens, realizaram-se a 

quantificação e mensuração do perímetro das estruturas vasculares com auxílio do software 

Motic Images Plus 2.0 (Motic China Group Co., Ltd.). 

 

 

4.6.2 Ensaio de migração em câmaras bipartites do tipo Transwell 

 

 Os ensaios de migração celular foram realizados em câmaras do tipo transwell, 

utilizando-se insertos de 6,5 mm de diâmetro com membrana de policarbonato contendo poros 

de 8,0 μm (Corning Inc., Corning, NY, EUA) em placas de 24 poços. Na câmara inferior do 

sistema, foram adicionados 500 μl de meio de cultura acrescido de fator quimiotático (10% de 

FBS) e os insertos foram gentilmente inseridos nos poços. Após tripsinizar as HUVECs 

previamente carenciadas durante 24 horas, foram introduzidas no compartimento superior da 

membrana porosa 8x104 células suspensas em meio sem FBS e os exossomos tumorais nas 

concentrações analisadas. Nesta porção do sistema, o volume final de solução contendo 

HUVECs, exossomos e meio de cultura sem FBS foi correspondente a 200μl. A placa foi 

incubada em atmosfera úmida à 37ºC e 5% de CO2, sendo mantida em tais condições durante 

24 horas. Depois deste período, foi realizada a fixação com formaldeído a 10% das células 

que migraram e atravessaram a membrana, localizando-se em sua face inferior. Em seguida, 

as células foram lavadas com PBS 1x e coradas com azul de toluidina a 1% em solução 

aquosa de bórax 1%. As células que não migraram e se encontravam na face superior da 

câmara foram delicadamente removidas com auxílio de um cotonete. A documentação 

fotográfica foi realizada no microscópio invertido Nikon Eclipse Ti-S com câmera Nikon 

Digital Sight acoplada e as fotomicrografias foram adquiridas nos aumentos de 40x e 100x 

através do software NIS Elements F 3.0 (Nikon Inc., Osaka, Nippon). Após eluição com SDS 

a 1%, o número de células que migraram foi determinado através da análise no leitor de 

ELISA (UltramarkTM Microplate Imaging System, Bio-Rad, EUA), sendo a absorbância lida 

em comprimento de onda de 655 nm (referência: 690 nm). 

 

 

4.6.3 Ensaio de proliferação celular com base na expressão da proteína Ki-67 
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 Para análise dos efeitos provocados pelos exossomos secretados pelas células SCC-15 

e HSC-3 na capacidade proliferativa das HUVECs, foram plaqueadas 1x104 células por poço 

em uma placa de 96 poços mantida em atmosfera úmida à 37ºC e 5% de CO2 durante 24 

horas. Transcorrido este intervalo de tempo, tais células foram lavadas com PBS 1x estéril e 

cultivadas em meio de cultura DMEM/F12 isento de FBS durante 48 horas para entrarem em 

sincronismo. Depois do carenciamento celular, foram adicionados 100 µl de meio com FBS 

em cada poço, além do tratamento com exossomos nas diferentes concentrações estudadas. 

No dia seguinte, procedeu-se a remoção do meio de cultura e adicionou-se 100 µl de etanol 

70% em cada poço durante 15 minutos à temperatura ambiente. Em seguida, descartou-se o 

conteúdo da placa e os poços foram lavados três vezes com 200 µl de PBS 1x. Após a 

inibição da peroxidase endógena e bloqueio em solução de PBS com 3% de BSA por 2 horas 

à temperatura ambiente, as HUVECs foram incubadas com anticorpo Ki-67 (1:200) por 1 

hora à temperatura ambiente. Posteriormente, cada poço foi lavado três vezes com PBS 1x e 

adicionaram-se 100 µl o anticorpo secundário conjugado a biotina e complexo estreptavidina-

biotina-peroxidase (Envision Dual Link System HRP, Dako, Carpinteria, CA, USA) por 30 

minutos à temperatura ambiente. As células foram novamente lavadas três vezes com PBS 1x 

e acrescentaram-se 100 µl de solução substrato (substrato A + B; BD Biosciences, EUA) em 

cada poço durante aproximadamente 20 minutos e protegidos da luz. Para estabilização da 

reação, foram acrescidos 25 μl de H2SO4 1M em cada poço. Por fim,  realizou-se a análise das 

amostras no leitor de ELISA (UltramarkTM Microplate Imaging System, Bio-Rad, EUA) 

com um feixe de luz de comprimento de onda de 450 nm (referência: 690 nm). A absorbância 

da amostra foi diretamente proporcional à quantidade de Ki-67 incorporado nas células. 

 

 

4.6.4 Ensaio de detecção de morte celular por apoptose e necrose 

  

 Em uma placa de 6 poços, foram plaqueadas 2x105 células da linhagem HUVEC 

cultivadas em meio DMEM/F12 com FBS a 10% durante 24 horas. Após este período, tais 

células foram carenciadas com a adição de meio de cultura isento de FBS por 24 horas. No 

dia seguinte, as células foram tratadas com as concentrações predeterminadas de exossomos 

por 24 horas. Posteriormente, as HUVECs foram tripsinizadas, centrifugadas a 400 xg por 3 

minutos e ressuspensas em 100 μl de tampão de ligação (HEPES 10 mM pH 7,4, NaCl 140 

mM, CaCl2 2,5 mM) contendo 1 μl de Anexina-V conjugada com FITC e 0,5 μl de 7-AAD 

conjugada com PerCP (BD Biosciences, EUA). As amostras foram incubadas por 15 minutos 
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à temperatura ambiente e protegidas da luz. Em seguida, as amostras foram submetidas a uma 

segunda centrifugação a 400 xg durante 3 minutos, o sobrenadante foi aspirado, as células 

foram ressuspensas em 500 μl de tampão de ligação e fixadas em 200 μl de paraformaldeído a 

0,1%. O percentual de HUVECs positivas para anexina-V ou 7-AAD foi determinado através 

da leitura de 10.000 eventos em citometria de fluxo FACSCalibur (BD Biosciences, EUA). 

Foram quantificadas apenas as células exclusivamente positivas para anexina-V (apoptose) ou 

7-AAD (necrose), enquanto que as células que apresentaram dupla marcação foram excluídas 

da quantificação. 

 

 

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados obtidos foram analisados com auxílio do software GraphPad Prism 5.0 

(Graphpad Software Inc., San Diego, CA). As análises comparativas sobre a invasividade e 

motilidade das linhagens celulares SCC-15 e HSC-3, bem como a quantificação e distribuição 

dimensional dos exossomos produzidos por tais células, foram determinadas através do teste t 

de Student. A avaliação da capacidade endotelial de formação de estruturas vasculares após o 

tratamento com exossomos derivados das linhagens SCC-15 e HSC-3, além do potencial 

migratório, taxas de proliferação e índice de morte celular por apoptose/necrose, foram 

realizadas através do teste estatístico não paramétrico de Kruskal-Wallis. Todos os 

experimentos foram repetidos ao menos três vezes e expressos como média ± desvio padrão. 

Para todos os testes estatísticos utilizados no presente estudo, o nível de significância 

estabelecido foi de 5% (p<0,05). 
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1 ESTUDO DO POTENCIAL INVASIVO E MIGRATÓRIO DAS LINHAGENS 

CELULARES SCC-15 E HSC-3 

 

5.1.1 Estudo imunoistoquímico em modelo organotípico de mioma 

  

 Na tentativa de analisar comparativamente o comportamento invasivo das linhagens 

SCC-15 e HSC-3, realizou-se o estudo imunoistoquímico da pancitoqueratina AE1/AE3 em 

cortes transversais de culturas organotípicas de mioma tratadas com tais células. A avaliação 

imunoistoquímica destes cortes revelou que a linhagem HSC-3 exibiu uma profundidade de 

invasão maior do que a linhagem SCC-15. Em ambas as linhagens celulares, observou-se a 

formação de uma camada de células na porção superior do mioma a partir da qual ocorreu a 

invasão celular, de tal forma que quanto mais espessa era a camada, menor foi a capacidade 

de invasão celular identificada. Além disso, o padrão de crescimento celular visualizado foi 

em ninhos, cordões e entidades individuais de células neoplásicas (Figura 4). 

 

Figura 4. Fotomicrografias evidenciando a imunomarcação da pancitoqueratina AE1/AE3 em 

amostras de mioma tratadas com células das linhagens SCC-15 (A) e HSC-3 (B) (40x). Natal-

RN, 2016. 
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5.1.2 Ensaio de invasão e migração celular  

  

 O potencial invasivo das linhagens celulares estudadas foi determinado ainda por 

intermédio do sistema transwell acrescido de matrigel, enquanto que a análise da capacidade 

migratória foi estabelecida mediante a utilização do mesmo sistema transwell, porém, sem a 

cobertura com matrigel. A invasividade das linhagens SCC-15 e HSC-3 foi de 0,1907 ± 

0,009407 e 0,3422 ± 0,02862, respectivamente. O teste t de Student revelou diferenças 

estatisticamente significativas entre as linhagens estudadas (p<0,0001) (Gráfico 1). O 

potencial migratório das linhagens SCC-15 e HSC-3 que exibiram motilidade foi de 0,09933 

± 0,003391 e 0,1473 ± 0,009014, respectivamente. O teste t de Student revelou diferenças 

estatisticamente significativas entre as linhagens estudadas (p<0,0001) (Gráfico 2). 

 

Gráfico 1. Análise do potencial invasivo das linhagens celulares estudadas. A linhagem HSC-

3 exibiu média de 0,3422 ± 0,02862 células invasivas (p<0,0001). 

 
 

Gráfico 2. Análise da capacidade migratória das linhagens celulares estudadas. A linhagem 

HSC-3 exibiu média de 0,1473 ± 0,009014 células migratórias (p<0,0001). 
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5.2 ANÁLISE DOS ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS EXOSSOMOS 

  

5.2.1 Microscopia eletrônica de transmissão 

 

 A avaliação por microscopia eletrônica de transmissão revelou a presença de partículas 

derivadas da linhagem SCC-15 com morfologia arredondada e diâmetro inferior a 150 nm, 

similares aos exossomos descritos na literatura (Figura 5). Outras estruturas evidenciadas são 

compatíveis com artefatos derivados da técnica de isolamento dos exossomos e da agregação 

dos mesmos na preparação das amostras (dado não mostrado). 

 

Figura 5. Fotoeletromicrografia de transmissão evidenciando estrutura exossomal derivada da 

linhagem celular SCC-15 (Escala: 20 nm). Natal-RN, 2016. 

 

 

 

5.2.2 Quantificação e mensuração do tamanho exossomal  

  

 A concentração e a distribuição das nanopartículas de acordo com seus tamanhos 

foram determinadas por NTA (Gráficos 3 e 4, respectivamente). A quantidade média de 

partículas derivadas das linhagens SCC-15 e HSC-3 nas amostras utilizadas foi de 3,37 ± 0,45 

x 1010 e 2,79 ± 0,55 x 1010, respectivamente. O teste t de Student não revelou diferenças 

estatisticamente significativas entre as linhagens celulares estudadas (p=0,2252) (Gráfico 5). 

O tamanho médio das partículas produzidas pelas linhagens SCC-15 e HSC-3 nas amostras 
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utilizadas foi de 142,06 ± 24,24 nm e 166,06 ± 7,60 nm, respectivamente. O teste t de Student 

não revelou diferenças estatisticamente significativas entre as linhagens celulares estudadas 

(p=0,1765) (Gráfico 6). 

 

Gráfico 3. Distribuição de três amostras selecionadas derivadas da linhagem SCC-15 de 

acordo com as dimensões das nanopartículas. Natal-RN, 2016. 
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Gráfico 4. Distribuição de três amostras selecionadas derivadas da linhagem HSC-3 de 

acordo com as dimensões das nanopartículas. Natal-RN, 2016. 
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Gráfico 5. Concentração das nanopartículas derivadas das linhagens celulares SCC-15 e 

HSC-3 (p=0,2252). Natal-RN, 2016. 
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Gráfico 6. Tamanho das nanopartículas derivadas das linhagens celulares SCC-15 e HSC-3 

(p=0,1765). Natal-RN, 2016. 
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5.2.3 Imunofluorescência indireta 

 

 A detecção das nanopartículas marcadas com fluoróforos estáveis foi estabelecida por 

NTA e avaliada nos modos de dispersão da luz e fluorescência. Após análise das amostras no 

aparelho NanoSight, observou-se que 22,15% dos exossomos secretados pelas células da 

linhagem SCC-15 exibiram fluorescência para o anticorpo anti-Anexina (Gráfico 7). Quanto 

às partículas derivadas da linhagem HSC-3, verificou-se que 18,37% das mesmas revelaram 

marcação fluorescente para o anticorpo utilizado (Gráfico 8). 
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Gráfico 7. Exossomos derivados da linhagem SCC-15 marcados com a Anexina e analisados 

nos modos de dispersão da luz (vermelho) e fluorescência (azul). Natal-RN, 2016. 
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Gráfico 8. Exossomos derivados da linhagem HSC-3 marcados com a Anexina e analisados 

nos modos de dispersão da luz (vermelho) e fluorescência (azul). Natal-RN, 2016. 
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5.3 ANÁLISE DOS ENSAIOS FUNCIONAIS 

 

5.3.1 Ensaio de formação tubular 

 

 Buscando-se avaliar os efeitos provocados pelos exossomos tumorais sobre a 

capacidade de formação de estruturas semelhantes a vasos das HUVECs, realizaram-se 

ensaios in vitro com três concentrações distintas de nanopartículas, além dos meios 

condicionado e concentrado por células SCC-15 e HSC-3. Para as células da linhagem SCC-

15, observou-se um aumento do número de estruturas vasculares à medida que se elevava a 
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concentração de exossomos e uma quantidade significativamente menor de tais túbulos na 

presença dos meios condicionado e concentrado (p<0,0001) (Figura 6) (Gráfico 9). Verificou-

se ainda que o perímetro das estruturas vasculares mostrou-se semelhante nas diferentes 

concentrações de exossomos e significativamente inferior na presença dos meios 

condicionado e concentrado (p<0,0001) (Figura 6) (Gráfico 10).   

 
Figura 6. Imagens representativas das estruturas vasculares formadas no controle (A), nas 

concentrações de 5x107 (B), 1x108 (C) e 5x108 (D) exossomos derivados da linhagem SCC-15 

e nos meios condicionado (E) e concentrado (F) por tais células. Natal-RN, 2016.  
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Gráfico 9. Efeito dos exossomos derivados da linhagem SCC-15 e dos meios condicionado e 

concentrado por tais células sobre a capacidade formativa de estruturas vasculares 

(p<0,0001). 
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Gráfico 10. Efeito dos exossomos derivados da linhagem SCC-15 e dos meios condicionado 

e concentrado por tais células sobre o perímetro das estruturas vasculares (p<0,0001). 
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 Para as células da linhagem HSC-3, observou-se uma redução do número de estruturas 

vasculares à medida que se elevava a concentração de exossomos e uma quantidade 

significativamente inferior de tais túbulos na concentração de 5x108 exossomos e na presença 

dos meios condicionado e concentrado em relação ao controle (p<0,0001) (Figura 7) (Gráfico 

11). Verificou-se ainda que o perímetro das estruturas vasculares também diminuiu com o 

aumento da concentração de exossomos  e uma quantidade significativamente inferior de tais 

túbulos foi visualizada nos meios condicionado e concentrado comparativamente ao controle 

e a concentração de 5x107 exossomos (p<0,0001) (Figura 7) (Gráfico 12).  
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Figura 7. Imagens representativas das estruturas vasculares formadas no controle (A), nas 

concentrações de 5x107 (B), 1x108 (C) e 5x108 (D) exossomos derivados da linhagem HSC-3 

e nos meios condicionado (E) e concentrado (F) por tais células. Natal-RN, 2016. 
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Gráfico 11. Efeito dos exossomos derivados da linhagem HSC-3 e dos meios condicionado e 

concentrado sobre a capacidade formativa de estruturas vasculares das HUVECs (p<0,0001). 

Natal-RN, 2016. 
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Gráfico 12. Efeito dos exossomos derivados da linhagem HSC-3 e dos meios condicionado e 

concentrado sobre o perímetro das estruturas vasculares (p<0,0001). Natal-RN, 2016. 
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5.3.2 Ensaio de migração em câmaras bipartites do tipo Transwell 

  
 A capacidade dos exossomos tumorais de modular a motilidade das HUVECs foi 

estabelecida por meio do sistema transwell sem cobertura com matrigel. Para as células da 

linhagem SCC-15, observou-se um aumento do potencial migratório das HUVECs nas três 

concentrações de exossomos e uma quantidade significativamente maior de tais túbulos na 

concentração de 5x108 exossomos em relação ao controle (p=0,0016) (Figura 8) (Gráfico 13).  
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Figura 8. Imagens representativas das células que migraram no controle (A) e nas 

concentrações de 5x107 (B), 1x108 (C) e 5x108 (D) exossomos derivados da linhagem SCC-

15. Natal-RN, 2016. 

 

 

Gráfico 13. Efeito dos exossomos derivados da linhagem SCC-15 sobre a capacidade 

migratória das HUVECs (p=0,0016). Natal-RN, 2016. 
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 Para as células da linhagem HSC-3, verificou-se uma redução do potencial migratório 

das HUVECs nas três concentrações de exossomos e uma quantidade significativamente 

menor de tais túbulos na concentração de 5x108 exossomos comparativamente ao controle 

(p=0,0042) (Figura 9) (Gráfico 14). 

 

Figura 9. Imagens representativas das células que migraram no controle (A) e nas 

concentrações de 5x107 (B), 1x108 (C) e 5x108 (D) exossomos derivados da linhagem HSC-3. 

Natal-RN, 2016. 
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Gráfico 14. Efeito dos exossomos derivados da linhagem HSC-3 sobre a capacidade 

migratória das HUVECs (p=0,0042). Natal-RN, 2016. 
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5.3.3 Ensaio de proliferação celular com base na expressão da proteína Ki-67 

 

 Com a finalidade de avaliar a participação dos exossomos tumorais nas taxas 

proliferativas das HUVECs foram realizados ensaios de detecção da proteína Ki-67. Para as 

células da linhagem SCC-15, observou-se uma diminuição estatisticamente significativa do 

índice proliferativo das HUVECs nas três concentrações de exossomos em relação ao controle 

(p=0,0030) (Gráfico 15).  

 

Gráfico 15. Efeito dos exossomos derivados da linhagem SCC-15 sobre o potencial 

proliferativo das HUVECs (p=0,0030). Natal-RN, 2016. 
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 Para as células da linhagem HSC-3, verificou-se uma redução do índice proliferativo 

das HUVECs nas três concentrações de exossomos e uma quantidade significativamente 

menor de tais túbulos nas concentrações de 1x108 e 5x108 exossomos comparativamente ao 

controle (p=0,0010) (Gráfico 16).  

 

Gráfico 16. Efeito dos exossomos derivados da linhagem HSC-3 sobre o potencial 

proliferativo das HUVECs (p=0,0010). Natal-RN, 2016. 
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5.3.4 Ensaio de detecção de morte celular por apoptose e necrose 

 

 Os índices de morte celular por apoptose e necrose foram analisados por meio da 

marcação celular com Anexina V e 7-AAD, respectivamente, em citômetro de fluxo. Para as 

células da linhagem SCC-15, observou-se um maior percentual de HUVECs em apoptose nas 

três concentrações de exossomos e uma quantidade significativamente maior de tais túbulos 

nas concentrações de 1x108 e 5x108 exossomos em relação ao controle e à concentração de 

5x107 (p<0,0001) (Gráfico 17). Verificou-se ainda que o índice de células em necrose 

mostrou-se maior nas concentrações de 5x107 e 5x108 exossomos, porém, sem diferenças 

estatisticamente significativas (p=0,0906) (Gráfico 18).   
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Gráfico 17. Efeito dos exossomos derivados da linhagem SCC-15 sobre a taxa de morte 

celular por apoptose (p<0,0001). 
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Gráfico 18. Efeito dos exossomos derivados da linhagem SCC-15 sobre a taxa de morte 

celular por necrose (p=0,0906). 
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 Para as células da linhagem HSC-3, verificou-se uma variação no percentual de 

HUVECs em apoptose e necrose comparativamente ao controle, onde a concentração de 

5x107 exossomos exibiu maiores médias, a concentração de 1x108 exossomos apresentou 

médias inferiores e a concentração de 5x108 exossomos demonstrou média semelhante de 

células em apoptose e inferior de células em necrose. O teste de Kruskal-Wallis não revelou 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos analisados tanto em relação ao 
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percentual de células sofrendo apoptose (p=0,3004) (Gráfico 19) quanto necrose (p=0,2269) 

(Gráfico 20). 

 

Gráfico 19. Efeito dos exossomos derivados da linhagem HSC-3 sobre a taxa de morte 

celular por apoptose (p=0,3004). 
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Gráfico 20. Efeito dos exossomos derivados da linhagem HSC-3 sobre a taxa de morte 

celular por necrose (p=0,2269). 
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Discussão 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

 Apesar dos promissores avanços científicos, o câncer ainda é uma das principais 

causas de morte no século XXI, de tal forma que uma compreensão mais aprofundada sobre a 

biologia das células cancerosas e seu meio circundante é necessária para que novas estratégias 

terapêuticas possam ser desenvolvidas (NEVIANI; FABBRI, 2015). Considerada um 

processo chave no desenvolvimento e progressão do câncer, a comunicação intercelular tem 

sido demasiadamente estudada. As interações dinâmicas e recíprocas instituídas entre o tumor 

e seu microambiente orquestram eventos críticos para o estabelecimento de nichos primários e 

metastáticos, bem como para a manutenção de um ambiente permissivo na interface tumor-

estroma. Dentre outras formas, uma maneira através da qual as células tumorais podem se 

comunicar e alterar o microambiente circundante consiste na liberação constitutiva de 

exossomos (ATAY et al., 2014). 

 Os exossomos são pequenas e biologicamente ativas VEs formadas no interior da rede 

endossomal (MEEHAN; VELLA, 2015; YANG et al., 2015). Tais nanovesículas estão 

envolvidas principalmente no transporte de moléculas bioativas entre as células e na mediação 

de comunicações intercelulares, dependendo das células doadoras derivadas, para que sejam 

promovidas alterações fenotípicas nas células receptoras (YANG et al., 2015). Pesquisas e 

ensaios clínicos têm provado que os exossomos são uma fonte acessível e segura de 

biomarcadores para o diagnóstico precoce da doença, com muitas possibilidades ainda não 

exploradas. Com o crescente conhecimento sobre as funções dos exossomos e os mecanismos 

da resposta imune, tratamentos imunoterápicos estão continuamente sendo investigados e 

desenvolvidos. Desta forma, vacinas experimentais estão sendo elaboradas com base no 

conhecimento de que os exossomos produzidos por células dendríticas apresentadoras de 

antígenos demonstraram capacidade de induzir a proliferação e ativação de células NK 

(BEACH et al., 2014). 

 Ao longo dos últimos anos, extensos estudos têm sido realizados sobre a 

caracterização das nanovesículas derivadas de tumores e sua possível utilização como 

candidatas a biomarcadores, abrangendo uma variedade de doenças malignas humanas que 

incluem os cânceres de mama, pulmão, ovário, próstata, colorretal, gástrico e o melanoma 

(PRINCIPE et al., 2013). Em relação à carcinogênese oral, as pesquisas envolvendo CEs de 

cabeça e pescoço ainda são bastante escassas (KIM et al. 2005; BERGMANN et al., 2009). 

Nesta perspectiva, o presente estudo se propôs a caracterizar os exossomos derivados das 
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linhagens celulares SCC-15 e HSC-3 e analisar seus efeitos sobre as propriedades funcionais 

das HUVECs.  

 Previamente à realização dos experimentos envolvendo as estruturas exossomais, 

procederam-se ensaios para avaliação comparativa das linhagens celulares estudadas quanto à 

invasividade e motilidade das mesmas. Tomadas em conjunto, tais investigações revelaram 

uma capacidade invasiva e migratória significativamente maior para as células da linhagem 

HSC-3 quando comparadas com as células SCC-15. Embora ambas correspondam a linhagens 

celulares de CEs de língua, enquanto as células SCC-15 são derivadas de um CE bem 

diferenciado e com agressividade intermediária, as células HSC-3 foram isoladas a partir de 

um CE com alto potencial metastático e elevada agressividade (LÓPEZ DE CICCO et al., 

2004; TEPPO et al., 2013). Deste modo, os resultados apresentados estão em consonância 

com os achados da literatura e justificam a escolha destas linhagens celulares para o estudo, já 

que com a utilização das mesmas, poderíamos avaliar os efeitos dos exossomos secretados por 

células com comportamentos distintos. 

 Uma vez selecionadas as linhagens celulares tumorais a serem trabalhadas, procedeu-

se a purificação dos exossomos produzidos por tais células. Para tanto, o método de 

isolamento utilizado no presente estudo foi o de precipitação à base de polímeros com o kit 

comercialmente disponível ExoQuickTM TC Solution (SBI). Diferentemente da 

ultracentrifugação que exige alta força gravitacional para isolamento dos exossomos como 

estruturas individuais, a precipitação polimérica reuni-os em “redes” ou “sacos” de polímeros, 

de tal forma que essas nanopartículas podem ser facilmente recuperadas a baixas forças 

centrífugas gravitacionais. De acordo com o fabricante, estas “redes” ou “sacos” poliméricos 

excluem as micropartículas muito grandes e se dissolvem quando o sobrenadante é removido 

e os exossomos ressuspensos em água ou PBS (PETERSON et al., 2015). Desta forma, assim 

como relatado na literatura (CARADEC et al., 2014), a precipitação à base de polímeros com 

o ExoQuickTM TC Solution, mostrou-se ser um método de purificação exossomal rápido, 

eficiente e significativamente reprodutível. 

 Após serem isolados, os exossomos tumorais foram submetidos a análises de 

caracterização de suas estruturas. As fotoeletromicrografias de transmissão realizadas em 

modo de alta resolução revelaram que as nanopartículas derivadas da linhagem SCC-15 

apresentavam uma superfície íntegra e esférica, sugerindo que estas estruturas possuíam uma 

morfologia arredondada.  Este aspecto é ultraestruturalmente compatível com um exossomo e 

está de acordo com relatos prévios da literatura (SHARMA et al., 2010; HOOD; SAN; 

WICKLINE, 2011; ZHU et al., 2014; ZLOTOGORSKI-HURVITZ et al., 2016). Além dos 



91 

 

exossomos, outras estruturas foram evidenciadas na microscopia eletrônica e são compatíveis 

com artefatos derivados da técnica de isolamento dos exossomos e da agregação dos mesmos 

na preparação das amostras. 

Buscando-se a caracterização dos exossomos provenientes de CEs de língua quanto ao 

seu número e tamanho, e para cálculo das três concentrações de exossomos avaliadas nos 

ensaios funcionais, procedeu-se a quantificação e mensuração do tamanho de tais estruturas 

em três amostras selecionadas de cada uma das linhagens celulares. Mediante avaliação no 

instrumento NanoSight NS300, observou-se uma quantidade média de partículas derivadas 

das linhagens SCC-15 e HSC-3 de 3,37 ± 0,45 x 1010 e 2,79 ± 0,55 x 1010, respectivamente. 

Quando comparados com os resultados de estudos anteriores cuja quantificação também foi 

determinada por NTA (CARADEC et al., 2014; HEINEMANN et al., 2014; 

ZLOTOGORSKI-HURVITZ et al., 2016), verificamos médias maiores em nosso experimento 

em ambas as linhagens celulares. Pesquisas anteriores igualmente demonstraram que os 

diferentes tipos de células cancerosas, incluindo o CEO, tendem a secretar elevados níveis de 

exossomos em comparação com as células normais (TAYLOR; GERCEL-TAYLOR, 2008; 

SHARMA et al. 2011). Presumivelmente, esta maior produção de exossomos pelas células 

tumorais acontece com a finalidade de facilitar a comunicação intercelular e, 

consequentemente, o crescimento tumoral (ZLOTOGORSKI-HURVITZ et al., 2016). 

 Em relação à distribuição dimensional das amostras avaliadas, identificou-se nesta 

investigação que o tamanho médio das partículas produzidas pelas linhagens SCC-15 e HSC-

3 foi de 142,06 ± 24,24 nm e 166,06 ± 7,60 nm, respectivamente. Comparativamente à média 

máxima utilizada como referência de tamanho exossomal (150 nm), observamos que o 

tamanho médio dos exossomos derivados da linhagem HSC-3 mostrou-se superior à mesma. 

Apesar de se encontrar no intervalo de referência de dimensão exossomal (30-150 nm), o 

tamanho médio verificado para os exossomos da linhagem SCC-15 apresentou-se próximo ao 

limite máximo a ser considerado. Uma gama consideravelmente ampla de distribuição de 

tamanhos das nanopartículas também foi anteriormente relatada (SHARMA et al., 2010; 

ZLOTOGORSKI-HURVITZ et al., 2016). Em um estudo realizado por Sharma et al. (2011), 

verificou-se que a disposição dimensional dos exossomos derivados da saliva humana de 

pacientes com CEO variou de 20-400 nm. Em geral, as VEs derivadas de amostras de câncer 

abrangem populações heterogêneas de partículas, tais como os "grandes" oncosomos 

(MINCIACCHI; FREEMAN; DI VIZIO, 2015; ZLOTOGORSKI-HURVITZ et al., 2016). 

Estes achados concordam também com as questões descritas anteriormente de que agregados 

de proteínas e detritos celulares são co-purificados juntamente com os exossomos 
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(HEINEMANN et al., 2014). Além disso, os diferentes métodos utilizados para estimar o 

tamanho dos exossomos podem contribuir com estas divergências dimensionais (SHARGHI-

NAMINI et al., 2014). Apesar da necessidade de uma investigação mais aprofundada, tal 

descoberta parece não influenciar os resultados dos estudos que encontraram essa maior 

variabilidade de tamanhos exossomais. 

 Ainda que o tamanho seja a propriedade descritiva mais comumente utilizada para 

definição dos exossomos, não existem comprovações de que uma distribuição dimensional 

uniforme entre 30 e 150 nm represente uma preparação de exossomos pura (HEINEMANN et 

al., 2014). Por este motivo, avaliou-se a expressão do marcador exossomal Anexina A2 por 

imunofluorescência indireta, a qual também foi determinada por NTA. As análises das 

amostras compostas pelos exossomos secretados pelas células das linhagens SCC-15 e HSC-3 

revelaram que 22,15% e 18,37%, respectivamente, de tais estruturas exibiram fluorescência 

para o anticorpo anti-Anexina A2.  

 Assim como outras proteínas, a anexina A2 está relacionada com a origem endossomal 

dos exossomos (CONDE-VANCELLS et al., 2008;  SUBRA et al., 2010). Embora este 

conjunto de proteínas endossomais sejam rotineiramente utilizadas como marcadores 

positivos de exossomos, ainda existe uma grande variação de sua expressão entre as diferentes 

fontes celulares (VLASSOV et al., 2012). Amplamente aceito como um marcador de 

exosomos, a tetraspanina CD63 é expressa apenas em 50% das estruturas exossomais 

(HOOD; SAN; WICKLINE, 2011). De modo geral, de acordo com a ExoCarta 

(www.exocarta.org), a Anexina A2 corresponde a sexta proteína mais identificada em 

exossomos. No entanto, enquanto sua expressão mostrou-se sobrerregulada no lúmen de 

exossomos derivados de células metastáticas (JEPPESEN et al., 2014), os exossomos 

segregados pelas células de cânceres hepáticos não expressaram esta proteína (ZHU et al., 

2014). Conforme a literatura pesquisada, não há relatos sobre a expressão da Anexina A2 em 

exossomos provenientes de CEOs e nem com o mesmo sistema de avaliação utilizado no 

presente estudo. Por isso, não encontramos parâmetros comparativos diretos para nossos 

resultados. Entretanto, destacamos que o percentual de expressão desta proteína mostrou-se 

inferior para apoiar a sua utilização como marcador exossomal. 

 A sinalização parácrina e as interações entre as células cancerosas e estromais são 

fundamentais para a progressão, invasão e metástase tumorais. Por se tratar de uma doença 

multifatorial complexa, foram propostas características essenciais para o câncer, que 

compreendem seis capacidades biológicas, juntamente com duas marcas emergentes e duas 

características habilitantes que facilitam o crescimento do tumor e a disseminação metastática. 
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Amplas evidências suportam um papel claro dos exossomos derivados de tumores em quatro 

das características biológicas originais (sustentação da sinalização proliferativa, resistência à 

morte celular, indução à angiogênese e ativação da invasão e metástases) (MEEHAN; 

VELLA, 2015). Dentre tais características, tornou-se bem reconhecido que o desenvolvimento 

de tumores sólidos depende em grande parte da angiogênese. Este processo é um fenômeno de 

significativa importância no câncer, que se refere à formação aberrante de novos vasos 

sanguíneos para suportar o crescimento, migração e metástase tumoral (YI et al., 2015). 

 As células endoteliais são o componente mais importante da parede vascular e também 

compreendem o principal alvo antiangiogênese. As habilidades das células endoteliais de 

proliferar, migrar e formar tubos estão envolvidas no processo de angiogênese (YI et al., 

2015). Em virtude de sua aparente participação na carcinogênese, a comunicação via 

exossomal tem sido envolvida na modulação do processo da angiogênese tumoral. Neste 

sentido, células tumorais, células inflamatórias e células tronco/progenitoras foram 

demonstradas como capazes de liberar nanovesículas com propriedades angiogênicas, 

sugerindo que estas estruturas podem atuar no remodelamento vascular em diferentes 

condições fisiológicas e patológicas (GAI et al., 2015). Fatores desconhecidos, como os 

exossomos lançados para células endoteliais na angiogênese são essenciais para serem 

descobertos (YI et al., 2015). 

 Com a finalidade de adquirir uma melhor compreensão sobre os efeitos provocados 

pelos exossomos derivados das linhagens tumorais SCC-15 e HSC-3 no processo de 

angiogênese tumoral, foram realizados ensaios funcionais com HUVECs tratadas com tais 

exossomos, onde se avaliou a sua capacidade de formação de estruturas vasculares, taxas de 

migração, potencial proliferativo e índices de apoptose/necrose. Todos os ensaios funcionais 

foram realizados em triplicata e com três concentrações distintas de exossomos. 

Especialmente no ensaio de formação tubular, utilizaram-se também meios de cultura 

condicionado e concentrado para analisar a influência dos demais fatores acumulados e 

citocinas lançadas pelas linhagens tumorais estudadas. 

 Como resultados do ensaio de formação tubular com as células da linhagem SCC-15, 

observou-se um aumento do número de estruturas vasculares à medida que se elevava a 

concentração de exossomos e uma significativa redução tanto do número quanto do perímetro 

de tais túbulos na presença dos meios condicionado e concentrado.  Um efeito notavelmente 

inverso foi verificado para as células da linhagem HSC-3, onde se visualizou uma redução do 

número de estruturas vasculares à medida que se elevava a concentração de exossomos e uma 

significativa redução tanto do número quanto do perímetro de tais túbulos na presença dos 
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meios condicionado e concentrado. Essa dualidade de efeitos dos exossomos que varia entre 

indução e inibição da angiogênese foi anteriormente relatada, onde um grupo de células 

tronco mesenquimais promoveu o crescimento tumoral, ao passo que outros grupos 

suprimiram tal progressão (KLOPP et al., 2011). 

 A angiogênese é essencial para que o tumor cresça além do seu tamanho mínimo e 

para o surgimento de metástases (FOLKMAN; SHING, 1992). Em um experimento realizado 

por López de Cicco et al. (2004) com as linhagens celulares SCC-9, SCC-15 e SCC-71, 

identificou-se que a capacidade de processar o VEGF-C  está em relação direta com o grau de 

malignidade. Em conformidade com a sua agressividade intermediária, as células SCC-15 

apresentaram um processamento deste fator de crescimento também intermediário em 

comparação com as outras duas linhagens estudadas (LÓPEZ DE CICCO et al., 2004). Os 

resultados da presente pesquisa corroboram os achados anteriores de que as células da 

linhagem SCC-15 induzem a angiogênese em condições de normoxia. 

 Embora a maioria das investigações atuais sugira um claro papel dos exossomos 

derivados de tumores na indução da angiogênese, destaca-se também a miríade de 

complexidade e heterogeneidade pela qual tais estruturas executam esta função (MEEHAN; 

VELLA, 2015). Neste contexto, identificamos em nosso estudo que os exossomos secretados 

pela linhagem HSC-3 inibiram a formação vascular em relação ao controle. A partir dos 

resultados de ensaios prévios, Teppo et al. (2013) relataram que além de altamente agressiva, 

a linhagem celular HSC-3 é hipóxia-responsiva. Como uma característica significativa 

tumoral, a redução do teor de oxigênio pode desencadear processos adaptativos do câncer, 

induzir o desenvolvimento do fenótipo maligno e promover resistência a medicamentos. A 

hipóxia estimula a liberação de exosomos em diferentes tipos de tumores, principalmente via 

miRNAs e proteínas de transporte. Além disso, pesquisas demostraram que os ácidos 

nucleicos e proteínas exossomais, os quais são derivados de diferentes células cancerosas, em 

condições hipóxicas podem ser implicados em mudanças no microambiente tumoral, na 

promoção da angiogênese ou para facilitar a emissão de metástases para um ambiente 

favorável (YANG et al., 2015). As VEs de células cancerosas são dinâmicas em sua resposta 

à hipoxia e outros fatores extracelulares prováveis, sendo capazes de ajudar na formação da 

vasculatura associada a tumores in vivo através de vários mecanismos (WEBBER; YEUNG; 

CLAYTON, 2015). Desta forma, uma provável explicação para os resultados observados no 

presente estudo é que as células da linhagem HSC-3 necessitam de um microambiente em 

hipóxia para induzirem a formação vascular. 
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 Sabe-se que a seleção de proteínas, RNAs e miRNAs em exossomos é altamente 

regulada por diferentes estímulos de estresse patofisiológico, os quais refletem o estado de 

suas células-mãe. Através do intercâmbio via exossomal de um conjunto específico de 

conteúdos em direção às células-alvo, o microambiente circundante às células-mãe é 

modulado para ser favorável ou não a determinado fenômeno (FAN, 2014). Em um estudo 

realizado por Lee et al. (2013), verificou-se que os exossomos derivados de células tronco 

mesenquimais infrarregularam significativamente a expressão do VEGF em células tumorais, 

conduzindo à inibição da angiogênese tanto in vitro quanto in vivo, parcialmente via  miRNA-

16. Destarte, os autores sugeriram que os exossomos derivados de células tronco 

mesenquimais podem servir como mediadores importantes da comunicação célula-célula 

dentro do microambiente tumoral e suprimir a angiogênese através da transferência de 

moléculas antiangiogênicas. Além da necessidade de um microambiente em hipóxia, nós 

acreditamos ainda que miRNAs específicos podem desempenhar um papel importante na 

estimulação da angiogênese em células da linhagem HSC-3. 

 Curiosamente, evidenciamos nesta investigação uma redução tanto no número quanto 

no perímetro das estruturas vasculares formadas após o tratamento das HUVECs com os 

meios condicionado e concentrado pelas linhagens SCC-15 e HSC-3. De modo geral, o 

secretoma celular (meio condicionado) refere-se às proteínas liberadas da superfície celular e 

às proteínas intracelulares lançadas através da via de secreção não-clássica ou exossomal. 

Estas proteínas secretadas incluem numerosas enzimas, fatores de crescimento, citocinas e 

hormônios ou outros mediadores solúveis, as quais são fundamentais nos processos de 

crescimento celular, diferenciação, invasão e angiogênese, através da regulação das interações 

célula-célula e célula-matriz extracelular (DOWLING; CLYNES, 2011). Corroborando os 

nossos achados, Lee et al. (2013) relataram que o meio condicionado por células tumorais 

tratadas com exossomos derivados de células tronco mesenquimais significativamente inibiu a 

proliferação e migração de células endoteliais, sugerindo que estas partículas poderiam 

suprimir a angiogênese in vitro. Em relação à linhagem celular HSC-3, Teppo et al. (2013) 

sugeriram ainda que apesar da sua agressividade, parece que existem fatores no 

microambiente tumoral que são ativados ou inativados no tecido e influenciam a resposta 

destas células, incluindo à hipóxia. O secretoma de proteínas é também drasticamente alterado 

durante a hipóxia e uma porcentagem significativa de tais alterações reside na fracção das 

VEs (WEBBER; YEUNG; CLAYTON, 2015). 

 Indiscutivelmente, a migração de células endoteliais é essencial para a angiogênese e 

corresponde a um processo direcionalmente regulado por estímulos quimiotácticos, 



96 

 

haptotáticos e mecanotáticos que envolve uma maior degradação da matriz extracelular para 

permitir a progressão das células migratórias. Este fenômeno requer a ativação de várias vias 

de sinalização que convergem para a remodelação do citoesqueleto celular e resultam em uma 

série de eventos através dos quais as células endoteliais se estendem, contraem e avançam 

adiante (LAMALICE; LE BOEUF; HUOT, 2007). Neste experimento, demonstrou-se que as 

células da linhagem SCC-15 induziram um aumento do potencial migratório das HUVECs 

nas três concentrações de exossomos estudadas. Por outro lado, as células da linhagem HSC-3 

exibiram um comportamento oposto e reduziram o potencial migratório das HUVECs nas três 

concentrações de exossomos. Evidências científicas recentes destacam o papel das VEs, em 

particular dos exossomos, na estimulação da invasão e migração celular em vários modelos de 

câncer (ATAY et al., 2014). Deste modo, para facilitar estes processos, os exossomos 

liberados pelas células tumorais foram apontados como capazes de modular a MEC através da 

secreção de proteinases chave (GREENING et al., 2015). Umezu et al. (2013) evidenciaram 

que membros do conjunto do miRNA-17-92 podem ser transmitidos para as células 

endoteliais por intermédio de VEs liberadas por células de leucemia, o que resulta na redução 

da expressão de determinados genes alvo, como a integrina α5. Como resultado, tais 

alterações melhoram a migração das células endoteliais e a formação de novos tubos 

vasculares (UMEZU et al., 2013). 

 Quanto às células da linhagem HSC-3, sabe-se que o microambiente em tumores 

sólidos desempenha um papel vital na migração e invasão celular. Está bem documentado que 

a hipóxia modifica as atividades celulares por meio da estabilização do fator-induzível por 

hipóxia-1α (HIF-1α). Como fator de transcrição, o HIF-1α promove a adaptação das células 

tumorais à hipóxia através da sobrerregulação da expressão de genes relacionados com a 

angiogênese, glicólise e a atividade migratória celular, tais como o VEGF, GLUT1 e MMPs 

(WAN et al., 2014). Assim, investigações anteriores demonstraram que células da linhagem 

HSC-3 respondem à exposição à hipóxia (1% O2) com um aumento dramático na taxa de 

migração celular (TEPPO et al., 2013). 

 No interior dos vasos sanguíneos, as células endoteliais desempenham um papel 

especialmente importante na regulação da estrutura vascular global (AFFARA et al, 2007). A 

maioria das células endoteliais que reveste os vasos sanguíneos é relativamente quiescente ao 

longo da vida adulta. No entanto, acredita-se que este grupo particular de células retenha a 

capacidade de alternar para um estado de proliferação altamente ativa em resposta a estímulos 

proangiogênicos (ZECCHIN; BORGERS; CARMELIET, 2015). No presente estudo, 

observou-se que tanto os exossomos produzidos pelas células da linhagem SCC-15 quanto os 
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secretados pelas células HSC-3 diminuíram significativamente o índice proliferativo das 

HUVECs nas três concentrações de exossomos em relação ao controle. Umezu et al. (2013) 

verificaram que o transporte dos exossomos produzidos por células de leucemia contendo o 

miRNA-92a em direção às células endoteliais  resultou em uma melhora na migração e 

formação tubular de tais células, embora a proliferação das mesmas não foi alterada. Os 

autores acreditam que o miRNA-92a seja insuficiente na orquestração da angiogênese 

tumoral, pois as VEs, incluindo os exossomos, contêm outros componentes celulares além dos 

miRNAs (UMEZU et al., 2013).  

 Sharghi-Namini et al. (2014) mostraram que os exossomos produzidos por células de 

gliomas são capazes de incorporar o ligante Notch de união à membrana Delta-like 4 (Dll4) e 

transferir sua proteína para as células endoteliais da extremidade capilar, promovendo perda 

da filopodia das mesmas. O Dll4 é altamente expresso neste tipo de célula e está envolvido na 

supressão das células-eixo vizinhas para se tornarem células da extremidade durante a 

angiogênese. Curiosamente, observou-se que a transferência da proteína Dll4 via exossomos 

para células da extremidade resultou em uma formação de brotos vasculares diminuída. 

Consistente com os nossos achados referentes às células SCC-15, este estudo demonstrou que 

as VEs possuem papéis funcionais no aumento da motilidade das células endoteliais, 

enquanto suprimem a sua proliferação (SHARGHI-NAMINI et al., 2014). Em síntese, os 

resultados em conjunto destas pesquisas podem proporcionar uma oportunidade de 

intervenção terapêutica orientada para o câncer utilizando exossomos (UMEZU et al., 2013).  

 Tornou-se bem reconhecido que a proliferação celular rápida sempre proporciona um 

ambiente hipóxico na região central de tumores sólidos (WAN et al., 2014). No entanto, Dai, 

Bae e Siemann (2011) evidenciaram que a exposição crônica à hipóxia (> 24h) foi referida 

para induzir a morte de células de câncer de próstata e diminuir a proliferação celular, 

enquanto que a hipóxia aguda (< 6h) aumentou a motilidade e a capacidade invasiva. Assim, 

resultados contraditórios que enfatizam a importância da hipóxia crônica sobre a aguda estão 

disponíveis e o papel do tipo de hipóxia parece variar entre diferentes tumores (TEPPO et al., 

2013). 

 A apoptose de células endoteliais pode desempenhar um papel importante no 

desenvolvimento, homeostase e remodelação de vasos sanguíneos (AFFARA et al, 2007). 

Contrastando com a proliferação, a apoptose excessiva de tais células pode limitar a 

angiogênese e ativamente conduzir à regressão vascular (DIMMELER; ZEIHER, 2000). 

Além disso, a apoptose também pode contribuir com a angiogênese e formação do lúmen 

vascular durante a fase de morfogênese tubular. Nesta etapa, é possível que a apoptose possa 
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colaborar por exclusão das células endoteliais colocadas erroneamente como vasos nascentes 

ampliados (AFFARA et al, 2007). A maioria das evidências científicas indica que os 

exossomos derivados de células tumorais as ajuda a escapar da apoptose, resistir ao efeito 

citotóxico da terapia anticâncer e promover o escape imunológico (KHARAZIHA et al., 

2012). Contudo, em nossa pesquisa, observamos que as células da linhagem SCC-15 

apresentaram um significativo maior percentual de HUVECs em apoptose nas três 

concentrações de exossomos, enquanto que nenhuma diferença foi verificada entre as células 

em necrose. Quanto às células da linhagem HSC-3, identificou-se uma variação no percentual 

de HUVECs em apoptose e necrose comparativamente ao controle, de tal modo que nenhuma 

diferença estatisticamente significativa foi visualizada.  

 Segundo Camussi, Deregibus e Tetta (2013), a progressão de uma doença maligna 

corresponde ao resultado de uma falha tanto em processos de vigilância não-imunológica 

como imunológica, conduzindo à seleção de uma população de células cancerosas capazes de 

resistir ao ataque do sistema imune como se fossem menos imunogênicas ou mais resistentes 

à apoptose. Este processo, conhecido como "imunoedição cancerosa", gera a sobrevivência e 

proliferação descontrolada de células cancerosas resistentes às ameaças imunes. Destarte, nós 

sugerimos que a redução das taxas proliferativas e aumento do número de HUVECs em 

apoptose após o tratamento com exossomos da linhagem SCC-15, seja decorrente da 

capacidade dos mesmos de inibir respostas imunes antitumorais ou contribuir com a criação 

de condições favoráveis para o escape imunológico, gerando, assim, células tumorais mais 

resistentes. 

 Coletivamente, os nossos achados refletem a complexidade de eventos coordenados e 

interações relacionadas com o processo de angiogênese tumoral mediada por exossomos. 

Através deste estudo, alcançamos o nosso objetivo de analisar o potencial invasivo e 

migratório das linhagens celulares SCC-15 e HSC-3, bem como caracterizar os exossomos 

tumorais secretados por tais células e avaliar seus efeitos funcionais após a incorporação dos 

mesmos por HUVECs. Apesar de serem duas linhagens de CE de língua, destacamos o 

antagonismo de resultados observado entre ambas as células analisadas, em virtude das 

divergências de comportamentos e potencial agressivo inerente a cada uma delas. Salientamos 

ainda a necessidade de execução de novos experimentos que investiguem a resposta das 

linhagens celulares pesquisadas a estímulos referentes às condições do microambiente 

tumoral, com ênfase na hipóxia. 
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8. CONCLUSÕES 

 

 

 Baseando-se nos resultados do presente estudo pode-se concluir que: 

• Comparativamente à linhagem SCC-15, as células HSC-3 revelaram uma maior 

profundidade de invasão no modelo organotípico do mioma, além de um número 

significativamente maior de células com capacidade invasiva e motilidade, sugerindo 

que esta linhagem apresenta um comportamento tumoral mais agressivo. 

• Visualizadas à microscopia eletrônica de transmissão, as estruturas exossomais 

derivadas da linhagem SCC-15 exibiram morfologia arredondada e diâmetro inferior a 

150 nm. 

• Uma elevada quantidade de exossomos foi observada em ambas as linhagens celulares 

pesquisadas, provavelmente para facilitar a comunicação intercelular e, 

consequentemente, o crescimento tumoral. Quanto à mensuração dimensional, 

evidenciamos médias de tamanho próximas ou superiores ao limite máximo de 

referência a ser considerado, demonstrando a heterogeneidade de populações de 

nanopartículas, bem como a presença de agregados de proteínas e detritos celulares. 

• Os exossomos derivados das linhagens SCC-15 e HSC-3 expressaram a proteína de 

transporte e fusão membranar Anexina A2, porém em um percentual inferior para 

apoiar a sua utilização como marcador exossomal nas linhagens de CEO estudadas. 

• No que concerne ao ensaio de formação tubular, observamos uma resposta 

proangiogênica por parte das células SCC-15 e antiangiogênica pela linhagem HSC-3, 

destacando a complexidade e heterogeneidade pelas quais tais estruturas executam 

suas funções e corroborando os achados da literatura que afirmam que as células HSC-

3 são pouco responsivas em condições de normoxia. 

• Um aumento do potencial migratório e uma redução das taxas proliferativas foram 

verificados nas três concentrações de exossomos secretados pela linhagem SCC-15, 

confirmando que as VEs possuem papéis funcionais no aumento da motilidade das 

células endoteliais, enquanto suprimem a sua proliferação. Em relação à linhagem 

HSC-3, identificamos uma redução tanto da capacidade migratória quanto 

proliferativa, sugerindo que estas células necessitam de exposição a condições de 

hipóxia para que ocorra um aumento nas taxas de migração e proliferação celular. 

• Um significativo maior percentual de células em apoptose foi apontado nas três 

concentrações de exossomos produzidos pela linhagem SCC-15, enquanto que as 
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células HSC-3 apresentaram uma maior variabilidade de resultados, levando-nos a 

concordar com a ocorrência de um possível processo de seleção de populações de 

células cancerosas capazes de resistir ao ataque do sistema imune.  
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