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LISTA DE ABREVIATURAS

ALK2 ou ActR-IA: Receptor activina tipo IA.

BMPs: Proteínas morfogenéticas ósseas.

BMPRs: Receptores das proteínas morfogenéticas ósseas.

BMP-2/4: Proteína morfogenética híbrida, constituída por um monômero BMP-2 associado a 
um monômero BMP- 4. 

BMP-1: Proteína morfogenética tipo 1.

BMP-2: Proteína morfogenética tipo 2.

BMP-6: Proteína morfogenética tipo 6.

BMP-7: Proteína morfogenética tipo 7.

BMPR-IA ou ALK3: Receptor BMP tipo IA.

BMPR-IB ou ALK6: Receptor BMP tipo IB.

BMPR-II: Receptor BMP tipo II.

CDKs: do inglês cyclin-dependent kinases, traduzido como quinases ciclina-dependentes.

ErK-1/2: Proteínas quinase transdutoras de sinal que regulam a divisão celular em células 
endoteliais. 
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Id1: do inglês inhibitor of differentiation, traduzido como proteína inibidora de diferenciação 
celular.

MTT: Kit específico para avaliar a proliferação celular.

p38 MAPK: do inglês p38 mitogen-activated protein kinase, traduzido como proteína quinase
ativada por mitógeno.

TGF-β: Superfamília de Fatores de Crescimento Transformante Beta.

rhBMP-2: BMP-2 recombinante.

RT-PCR: do inglês Reverse Transcriptase – Polymerase Chain Reaction, traduzido como 

reação em cadeia da polimerase por transcriptase reversa.

Sistema TNM: Sistema de Estadiamento Clínico, também denominado Sistema tumor-nodo-

metástase, utilizado como indicador de prognóstico para tumores malignos.

Smads: Família de Transdutores de Sinal da Superfamília TGF-β.
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RESUMO

A expressão das proteínas morfogenéticas ósseas (BMPs) está alterada em vários 

cânceres humanos. A BMP-2/4 e o BMPR-IA foram recentemente encontrados superexpressos 

em lesões malignas e pré-malignas de alto risco em epitélio oral. Este estudo analisou a 

expressão da BMP-2/4 e seu receptor BMPR-IA em 23 espécimes de Carcinoma Epidermóide 

Oral (CEO), utilizando a imuno-histoquímica. O grupo controle constou de 10 casos de 

Hiperplasia Fibro-epitelial da mucosa oral. O grupo experimental foi constituído por 16 casos 

de CEO não metastático e 7 casos de CEO metastático. Utilizou-se o parâmetro presença ou 

ausência de metástase nodal para avaliar o prognóstico da doença. Os resultados 

demonstraram imunorreatividade fraca para a BMP-2/4 e o BMPR-IA em todos os espécimes 

do grupo controle. No grupo experimental com metástase, a BMP-2/4 exibiu forte 

expressividade (71,4%), enquanto que o BMPR-IA mostrou fraca expressão (85,7%). No 

grupo experimental sem metástase, evidenciou-se forte expressão para a BMP-2/4 (62,5%) e 

para o BMPR-IA (100%). Encontrou-se significância estatística para a associação entre o 

prognóstico do CEO e a intensidade de marcação da BMP-2/4 (p=0,002). Para o BMPR-IA 

não houve significância estatística à sua associação com o prognóstico da doença (p<0,001), 

em função do tamanho da amostra. Portanto, os resultados sugerem que a fraca expressividade 

do BMPR-IA associada à forte expressão da BMP-2/4, no grupo experimental com metástase, 

tem relevância prognóstica, já que a perda de sensibilidade às BMPs, através da perda de 

expressão de seus receptores pode ser indicativo de desenvolvimento de metástase em CEO. 

Palavras-chave: BMP-2/4; BMPR-IA; Carcinoma Epidermóide Oral; Metástase;  

Prognóstico.
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ABSTRACT

The expression of bone morphogenetic proteins (BMPs) is altered in a variety of 

human canceres. The BMP-2/4 and BMPR-IA were recently shown to be overexpressed in 

high-risk premalignant and malignant lesions of oral epithelium. The present study analysed 

the expression of BMP-2/4 and BMPR-IA in Oral Squamous Cell Carcinoma (OSCC) such as 

their implications in disease prognostic using immunohistochemistry. Ten cases of Oral Fibro-

epithelial Hiperplasia were selected as a control group. The experimental group included 16 

cases of OSCC without metastases and 7 cases of OSCC metastatic. The presence or absence 

of nodal metastases was used as parameter to evaluated the disease prognostic. The results 

demonstrated weak immunoreactivity for BMP-2/4 and BMPR-IA in every case of the control 

group. In the cases of OSCC with metastases an overexpression of BMP-2/4 (71,4%) was 

observed while the BMPR-IA showed weak expression (85,7%). In the cases of OSCC 

without metastases BMP-2/4 (62,5%) and BMPR-IA showed strong immunostaining standing 

out an overexpression of the receptor in all the specimens. Observed statistical significance for 

correlation between the oral cancer prognostic and the staining intensity of the BMP-2/4 

(p=0,002). There wasn’t statistical significance for association between the staining intensity 

of the BMPR-IA and the disease prognostic (p<0,001). In conclusion, this findings suggest 

that the overexpression of BMP-2/4 associated with the loss of expression of the BMPR-IA in 

OSCC metastatic has prognostic relevance, as the loss of sensitivity to BMPs can be an 

indicative of metastases development in OSCC. 

Keywords: BMP-2/4; BMPR-IA; Oral Squamous Cell Carcinoma (OSCC); Metastases; 

Prognostic.
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1 INTRODUÇÃO

As proteínas morfogenéticas do osso (BMPs) são citocinas pleiotrópicas pertencentes 

à superfamília do Fator Transformador de Crescimento β (TGF-β) (BALEMANS; VAN HUL,

2002) . Atualmente, estas proteínas são consideradas como componentes de um sistema de 

sinalização evolutivamente conservado capaz de regular o crescimento celular, diferenciação, 

apoptose, quimiotaxia, angiogênese e produção de matriz tanto durante o desenvolvimento 

embrionário, como em animais pós-natal (WHITMAN, 1998; BOTCHKAREV, 2002).

As funções das BMPs em lesões neoplásicas estão principalmente associadas com a 

formação patológica de osso, massas calcificadas e tecido condróide. A capacidade 

osteogênica e condrogênica das BMPs em certos neoplasmas está bem estabelecida, mas elas 

também podem estar envolvidas na progressão de tumores não-esqueléticos ou derivados do 

epitélio de revestimento, podendo estar superexpressas inclusive em Carcinoma Epidermóide 

Oral (JIN et al., 2001).

Segundo estimativa de incidência de câncer no Brasil para 2006, o Carcinoma 

Epidermóide Oral apresentará  10.060 casos estimados entre homens e 3.410 entre as 

mulheres. O câncer de boca é uma denominação que inclui os cânceres de lábio e de cavidade 

oral (mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua oral e assoalho da boca) (INCA, 2007). 

Conforme Dantas et al. (2003), esta neoplasia maligna é caracterizada por uma desordem 

proliferativa de células da camada espinhosa do epitélio, cuja gradação histológica pode variar 

de bem diferenciado a indiferenciado. Amorim Filho et al. (2003) observaram que a maioria 

dos tumores estudados encontravam-se em estágio avançado e com presença de metástase 

nodal à primeira consulta.

Estudos têm mostrado que as BMPs podem exercer efeitos anti-tumoral e pró-tumoral, 

a depender do estágio da doença. Portanto, na fase inicial do desenvolvimento neoplásico estas 

proteínas são capazes de inibir o ciclo celular ao estimular a superexpressão da proteína p21, 

que é um inibidor universal de CDKs (quinases dependentes de ciclina) e ao interagir com 

http://www.inca.gov.br/estimativa/2006/
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complexos cliclina-CDK, inibe a atividade quinase destes e, conseqüentemente paralisa a 

progressão do ciclo celular (NICULESCU et al., 1998). Para Ghosh-Choudhury et al. (2000), a 

superexpressão da p21 e, conseqüente hipofosforilação da pRb constitui um dos mecanismos 

da BMP-2 em inibir o crescimento tumoral. A sub-regulação da p21 estaria relacionada à 

agressividade tumoral.

O efeito pró-tumoral das BMPs ocorre em estágios mais avançados do 

desenvolvimento neoplásico e favorece a disseminação de metástases ao induzir a expressão 

do Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF) e, assim ter um efeito pró-angiogênico. 

Então, a elevada expressão destas citocinas em tumores pode estar significativamente 

associada ao pior prognóstico (DERYNCK; AKHURST; BALMAIN, 2001; JANDA et al., 

2002; LEVY; HILL, 2006).

O nível de expressão dos receptores das BMPs, em especial a hipoexpressão, tem 

importante papel na carcinogênese, visto que células neoplásicas pouco responsivas às BMPs 

expressam seus receptores em menor quantidade, quando comparadas àquelas mais 

responsivas às BMPs (ARNOLD; TIMS; McGRATH, 1999; KIM et al., 2004). Langenfeld e 

Langenfeld (2004) afirmam que a perda de sensibilidade às BMPs contribui para a 

sobrevivência e proliferação do tumor pelo aumento da angiogênese. 

Diante do exposto, este estudo analisou a expressão da BMP-2/4 e BMPR-IA, em 

Carcinoma Epidermóide Oral (CEO) metastático e não metastático, com intuito de verificar 

implicações no prognóstico da doença, através da imuno-histoquímica.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Carcinoma Epidermóide Oral: Indicadores de prognóstico

O câncer oral é um grave e crescente problema de saúde pública no Brasil, 

correspondendo a 4% de todos os tipos de câncer, ocupando o oitavo lugar entre os tumores

que acometem o homem e o décimo primeiro entre as mulheres (SOARES et al., 2002). 

Conforme Iamaroon et al. (2002), o Carcinoma Epidermóide representa mais de 90% de todos 

os cânceres localizados na cavidade oral. O potencial de agressividade desta neoplasia está 

relacionado com diversos fatores, sendo considerados mais significativos o grau histológico de 

malignidade, tamanho da lesão, grau de comprometimento dos tecidos vizinhos, presença de 

metástase no momento do diagnóstico e localização anatômica do tumor (GERVASIO et al., 

2001).

Os tumores de cavidade oral e faringe geralmente são diagnosticados em estágios mais 

avançados da doença, sendo este fato uma das principais causas do prognóstico sombrio 

atribuído ao câncer oral, que apresenta taxa de sobrevida de 56% em cinco anos (KADEMANI 

et al., 2005; TROMP et al., 2005). O Carcinoma Epidermóide Oral tende a sofrer metástase 

para linfonodos do pescoço e para sítios distantes como o pulmão e fígado (IBSEN; PHELAN, 

2000). Para esta neoplasia, a determinação do tamanho do tumor e a presença ou ausência de 

envolvimento dos linfonodos cervicais e metástases à distância constituem importantes fatores 

prognósticos da doença (IBSEN; PHELAN, 2000). 

Muitos pesquisadores têm buscado estabelecer critérios morfológicos referentes às 

características celulares e resposta oferecida pelo hospedeiro, os quais possam ser utilizados 

para classificar histologicamente este tipo tumoral. De acordo com estes critérios, os CEOs 

têm sido classificados em lesões de alto e baixo escore de malignidade, à medida que se 

mostrem mais ou menos diferenciados. Vários outros estudos clínicos, morfológicos e imuno-

histoquímicos têm demonstrado que as lesões com pior prognóstico são aquelas com maior 
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atividade proliferativa, menor diferenciação e maior potencial de invasão e disseminação pelos 

tecidos adjacentes à distância (BRYNE, 1998). 

2.2 BMPs: Estrutura e Funcionamento

As BMPs foram primeiramente descritas pelo Dr. Marshall Urist em 1965, que 

implantou osso desvitalizado em defeitos ósseos de animais diversos, inclusive em humanos 

portadores de desordens esqueléticas, e observou em poucas semanas a formação de novo osso 

e cartilagem ao redor da superfície da matriz óssea implantada. Este fenômeno foi atribuído à 

presença de uma substância na matriz óssea, que posteriormente recebeu o nome de proteína 

morfogenética do osso (DIMITRIOU; GIANNOUDIS, 2005).

Cerca de 20 tipos de BMPs foram identificadas em uma ampla variedade de 

organismos desde insetos a mamíferos (BALEMANS; VAN HUL, 2002). Estas citocinas 

exibem extensa conservação entre as espécies e possuem como principal característica a 

presença de grupamentos cisteína compondo o esqueleto da proteína precursora, que tem 

estrutura dimérica e pontes dissulfeto interligando suas cadeias (MIYAZONO; KUSANAGI;

INOUE, 2001).

Inicialmente as BMPs foram identificadas como moléculas capazes de induzir a 

formação de osso e cartilagem ectópicos em roedores. Entretanto, com a evolução das 

pesquisas tem-se demonstrado um amplo espectro de atividades biológicas relativas a estas 

citocinas sobre diversos tipos celulares, incluindo monócitos, células epiteliais, células 

mesenquimais e células neurais (BALEMANS; VAN HUL, 2002).

Além da reconhecida importância das BMPs no desenvolvimento ósseo, estas 

proteínas têm papel crítico na morfogênese de vários órgãos como cérebro, olhos, fígado, rins, 

pulmões, pele e anexos epidérmicos e dentes. Então, sugere-se que as BMPs sejam melhor 

denominadas de proteínas morfogenéticas do corpo, ou seja, body morphogenetic proteins
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(BMPs), sem necessidade de alterações em sua abreviação (MIYAZONO; KUSANAGI;

INOUE, 2001). 

As modernas teorias da biologia molecular afirmam que as BMPs são moléculas que 

induzem o genoma a iniciar a formação de uma área morfogenética e, por isso o termo 

morfogenético foi incorporado à nomenclatura destas proteínas. As BMPs são secretadas pelas 

células e atuam como ligantes de receptores presentes na membrana plasmática de diferentes 

tipos celulares, com efeitos autócrinos e parácrinos (GRANJEIRO et al., 2005).

Estas citocinas são sintetizadas como amplas moléculas precursoras (pré-proteína), 

que sofrem processo de dimerização e posteriormente sofrem clivagem proteolítica em um 

sítio consenso Arg-X-X-Arg, gerando dímeros maduros. A região N-terminal controla a 

estabilidade da proteína madura processada e a seqüência adjacente ao sítio de clivagem 

determina a eficiência desta (CONSTAM; ROBERTSON, 1999).

O monômero maduro constitui-se do segmento C-terminal com cerca de 100 resíduos 

(grupamentos cisteína) mais 6-41 resíduos adicionais na extremidade N-terminal. Três 

ligações dissulfeto (conectores vermelhos) estabilizam e determinam a configuração estrutural 

da molécula. Duas destas ligações (conectores menores) unem duas seqüências consenso

constituídas por grupamentos cisteína em pontos específicos, que variam para cada molécula 

de BMP, formando um anel. A terceira ligação dissulfeto (conector maior) passa através deste 

anel e forma uma espécie de laçada. Os grupamentos cisteína constituem o núcleo do 

monômero do qual emana quatro cordões de lâminas β anti-paralelas, formando projeções 

semelhantes a dedos (finger) (Figura 1) (SEBALD et al., 2004).
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Figura 1 - Exibe o monômero estabilizado por três pontes dissulfeto, representadas por 

conectores vermelhos. 

Comparativamente, o monômero é comumente descrito como uma mão esquerda com 

a extremidade N-terminal representando o polegar, as duas lâminas-β dois dedos (finger) e a 

α-hélice central o punho (wrist) (Figura 2). A formação do dímero (dimerização) ocorre 

quando o punho (wrist) de um monômero encaixa-se na concavidade que fica entre os dedos 

do outro monômero, através de uma ligação dissulfeto intermolecular, que confere 

estabilidade ao dímero. Esta estrutura dimérica é altamente conservada na superfamília do 

TGF-β (Figura 3). A extensão e a composição da seqüência de aminoácidos agregada à 

extremidade N-terminal, que pode ter de 6 a 41 aminoácidos, diferem em cada molécula de 

BMP. Outra diferença na arquitetura estrutural que se observa entre as BMPs ocorre na região 

do “loop” situada na extremidades dos dedos (finger) e precedendo a α-hélice central 

(SEBALD et al., 2004).

Fonte: Granjeiro et al. (2005)
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Figura 2- Representa o modelo de mão esquerda para o monômero.

Granjeiro et al. (2005) relatam que as BMPs consistem de dímeros, cujas cadeias estão 

conectadas por pontes dissulfeto e a dimerização constitui um pré-requisito para sua atividade 

indutiva. Estas proteínas são ativas tanto como moléculas homodímeras (duas cadeias 

idênticas), quanto como moléculas heterodímeras (duas cadeias diferentes). Estas moléculas 

são glicoproteínas de peso molecular relativamente baixo, de estrutura dimérica composta por 

duas cadeias polipeptídicas unidas por pontes dissulfeto e são divididas em subfamílias de 

acordo com similaridades na seqüência de aminoácidos. A estrutura primária destas proteínas 

pode apresentar similaridade de até 85% com o TGF-β, justificando a inclusão das BMPs 

nesta superfamília.

Apenas a BMP-1 não pertence à superfamília do TGF-β, devido à ausência da 

seqüência C-terminal que caracteriza a estrutura molecular deste grupo de citocinas, sendo 

identificada como uma proteinase C pró-colágeno (GRANJEIRO et al., 2005; MATTHEWS,

2005).

Fonte: Sebald et al. (2004)
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Quanto aos receptores para BMPs (BMPRs) foram identificados em mamíferos até 

agora sete tipos de receptores tipo I e cinco tipos de receptores tipo II. A porção extracelular 

destes receptores é pequena e seu centro ou núcleo consta de 70 a 80 aminoácidos organizados 

em torno de cinco pontes dissulfeto. Na estrutura dos receptores tipo I, existem ainda duas 

lâminas-β e uma pequena α-hélice e na dos receptores tipo II, encontra-se três lâminas-β 

duplamente retorcidas. A seqüência de aminoácidos dos domínios extracelulares destes 

receptores exibe baixa similaridade, tornando-os estruturas rígidas e sem flexibilidade 

conformacional (GREENWALD et al., 2003; THOMPSON; WOODRUFF; JARDETZKY,

2003).  

A interação entre BMPs e seus receptores ocorre da seguinte maneira: a) O receptor 

tipo II constitutivamente ativado interage com o epítopo “knuckle” formado pela parte 

posterior da região dos dedos (finger) de um monômero da BMP ligante; e b) O receptor tipo I 

liga-se ao epítopo “wrist”  da BMP ligante. Este epítopo é composto pelo wrist (α-hélice) de 

um monômero e a concavidade que se forma entre os dedos (fingers) do segundo monômero, 

que integra a molécula de BMP ligante. Estes epítopos são chamados de estruturais e 

representam a interface protéica envolvida no contato. Os epítopos funcionais “wrist” e 

“knuckle” interagem com os BMPRs, iniciando a sinalização. O epítopo “wrist” também 

participa da formação da proteína madura (dimerização) (Figura 3). Existem ainda outros 

epítopos funcionais, os quais determinam a especificidade e afinidade de ligação, no entanto,

eles ainda são pouco conhecidos (SEBALD et al., 2004). 
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Figura 3 - Mostra a formação do dímero, através da união dos monômeros. 

Os epítopos “wrist” são conservados e muito similares dentro de uma mesma 

subfamília, portanto as interações envolvendo os receptores tipo I são restritas e específicas. Já 

os epítopos “knuckle” das diversas subfamílias que compõem o TGF-β exibem muitas 

similaridades, especialmente nos aminoácidos do núcleo protéico, e por isso eles são 

responsáveis pelas interações promíscuas dos vários membros da superfamília TGF-β, dentre 

eles as BMPs, com os receptores tipo II (SEBALD et al., 2004). 

A ativação dos receptores da superfamília TGF-β envolve dois processos: a 

oligomerização reversível e a ativação dos domínios citosólicos de dois ou mais receptores. 

Primeiramente, o ligante em solução liga-se ao domínio extracelular de uma das cadeias de 

receptores e, então fica confinado à superfície da membrana. Dependendo da afinidade o

primeiro receptor pode ser do tipo I ou II. Em seguida, ocorre o recrutamento do segundo 

receptor à membrana para formação do complexo final de sinalização. Este processo 

denomina-se oligomerização. A membrana celular constitui o principal veículo que viabiliza 

este modo de ligação cooperativa, já que tem o papel de concentrar os ligantes e restringir a 

sua liberação por difusão (Figuras 4a e 4b) (MASSAGUÉ, 1998).

Fonte: Sebald et al. (2004)
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Passo 1

Figura 4a - Processo de oligomerização: interação receptor tipo II à BMP.

.

Figura 4b - Processo de oligomerização: Interação receptor tipo I ao complexo receptor   

tipoII-BMP.

Passo 2

Fonte: Sebald et al. (2004)

Fonte: Sebald et al. (2004)
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Estes receptores são proteínas quinases tipo treonina/serina transmembrana que se 

auto fosforilam após a formação do comlexo anteriormente citado (BMP-receptor II-receptor 

I) e adquirem habilidade para fosforilar proteínas Smads, que são uma família de transdutores 

de sinal da superfamília TGF-β (GRANJEIRO et al., 2005).

Existem três tipos de receptores tipo I que interagem com as BMPs, incluindo o 

receptor activina tipo IA (ActR-IA ou ALK2) e os receptores BMP tipo IA (BMPR-IA ou 

ALK3) e tipo IB (BMPR-IB ou ALK6). Quanto aos receptores tipo II, há também três tipos 

identificados, como os receptores activina tipo IIA (ActR-IIA) e tipo IIB (ActR-IIB) e os 

receptores BMP tipo II (BMPR-II) (HSU et al. 2005). Os domínios quinase treonina/serina dos 

receptores tipo II são constitutivamente ativos e fosforilam os domínios Gly-Ser (GS) nos 

receptores tipo I após interação com a BMP ligante, resultando assim na ativação das quinases 

dos receptores tipo I (MIYAZONO; MAEDA; IMAMURA, 2005).

A especificidade da sinalização via BMPs é controlada pelos receptores tipo I, por 

exemplo, as BMPs -2 e -4 ligam-se a ambos receptores Alk 3 e Alk6, os quais sinalizam 

através das três conhecidas R-Smads. A BMP-7 tem elevada afinidade para o Alk2, mas pode 

ligar-se tanto ao Alk3, como ao Alk6. A BMP-6 liga-se exclusivamente ao Alk2 e sinaliza 

através das Smads 1 e 5 (Figura 5) (VON BUBNOFF; CHO, 2001).

Figura 5 - Apresenta as possíveis interações entre as BMPs, seus receptores e Co-Smads.

Fonte: Hsu et al. (2005)
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Uma vez ativados os receptores tipo I fosforilam as Smads receptor-regulados         

(R-Smads), formando complexos com os Smads mediadores comuns (Co-Smads), que se 

translocam para o núcleo e regulam a transcrição de vários genes-alvo, através da interação 

com fatores de transcrição ou com co-ativadores ou co-repressores transcricionais 

(MIYAZONO; MAEDA; IMAMURA, 2005). Para Wan e Cao (2005), esta via de sinalização 

tem como produto final o estímulo da expressão gênica no núcleo, alterando então a atividade 

celular, incluindo crescimento, diferenciação e síntese de matriz extracelular (Figura 6).  

Figura 6 - Esquema da sinalização via BMPs.

De acordo com a função as Smads são classificados em três tipos: Smads receptor-

reguladas (R-Smads), Smads mediadores comuns (Co-Smads) e Smads inibidores (I-Smads). 

Das oito proteínas Smads identificadas em mamíferos, as Smads 1, 5 e 8 atuam como            

R-Smads, que são ativadas pelos receptores BMP tipo I. A Smad 4 atua somente como         

Fonte: Kim e Kim (2006)
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Co-Smad e as Smads 6 e 7 funcionam como I-Smads (Figura 6) (MIYAZONO; MAEDA; 

IMAMURA, 2005).

As Smads possuem regiões N- e C-terminal altamente conservadas que são 

importantes tanto na interação com seqüências DNA-específicas, quanto na interação com os 

receptores tipo I, quanto na formação de complexos com outras Smads e atividade 

transcricional. Em suma, as Smads têm um amplo espectro de atuação e regulam desde a 

ativação de receptores, bem como a exportação e importação nuclear de Smads até a atividade 

transcricional (MIYAZAWA et al., 2002).

No núcleo, as Smads regulam a transcrição de genes seja através da ligação direta a 

sequências DNA-específicas, seja interagindo com outras proteínas ligadas ao DNA (Fatores 

transcricionais) ou recrutando co-ativadores e co-repressores transcricionais (Figura 7). Os 

fatores transcricionais podem regular positiva ou negativamente a transcrição dos genes alvos 

das BMPs e dentre os mais conhecidos cita-se o Runx, que é uma família de fatores de 

transcrição que regulam positivamente vários processos biológicos, incluindo hematopoiese, 

formação óssea e homeostase da mucosa gástrica (MIYAZAWA et al., 2002; ITO;

MIYAZONO, 2003).

Os co-ativadores têm efeito positivo sobre a transcrição gênica, sendo representados 

pelo p300 e CBP dentre outros. Por sua vez, os co-repressores têm efeito contrário àqueles e 

inclui por exemplo o Ski/SnoN. Tanto os fatores transcricionais, como estes últimos interagem 

via R-Smads (Figura7) (MIYAZONO; MAEDA; IMAMURA, 2005).

Dentre os vários genes alvo das BMPs, destaca-se aquele que codifica as proteínas Id 

(Inibidor de Diferenciação), que são induzidas através da estimulação via BMPs em vários 

tipos celulares. Estas proteínas regulam negativamente a diferenciação celular e positivamente

a proliferação celular (YOKOTA; MORI, 2002).
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A cascata de sinalização via BMPs é regulada, em diversos níveis, por uma 

diversidade de moléculas tais como antagonistas extracelulares das BMPs, as Smads 

inibitórias (I-Smads) e fatores de transcrição nuclear (co-ativadores e co-repressores) (Figura 

7)(WAN; CAO, 2005).

Figura 7 - Modelo esquemático que exibe os três níveis de regulação da sinalização via 

BMPs.

Fonte: Hsu et al. (2005)
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   A nível extracelular o controle é feito por proteínas que se ligam seletivamente às 

BMPs, impedindo a interação destas com os seus receptores quinase treonina/serina afins. 

Estes antagonistas possuem em sua estrutura grupamentos cisteína, assim como os membros 

do TGF-β, inclusive as BMPs, e são classificados em três subfamílias, baseando-se no 

tamanho dos grupos cisteína: a família DAN, a Tsg (Twisted gastrulation) e a Chordin e 

Noggin (Figura 7)  (HARRISON et al., 2004; YANAGITA, 2005).

Tais antagonistas ligam-se às BMPs com a mesma afinidade de seus receptores 

específicos, bloqueando a transdução de sinal e então diminuindo a sua atividade biológica, 

que pode ser por exemplo a formação de osso. Quando há superexpressão das BMPs em 

condições patológicas, como a formação excessiva de osso, estes antagonistas podem 

representar uma proposta terapêutica bastante eficaz (GROPPE et al., 2002).

Outro nível de regulação das BMPs situa-se na superfície celular e atua através de um 

pseudoreceptor denominado BAMBI (BMP and Activin membrane-bound inhibitor), que 

neutraliza os receptores ativados sem requerer contato direto com as BMPs. No citoplasma, as 

I-Smads e as substâncias Ski/SnoN interferem na formação dos complexos R-Smads e Co-

Smads e os Smurfs (Smad ubiquitination regulatory factors) atuam degradando os receptores 

ativados e as R-Smads (Figura 7) (HSU et al., 2005).

No citoplasma as I-Smads interagem fisicamente com os receptores tipo I ativados 

através dos receptores tipo II e compete com os R-Smads pela ativação dos receptores tipo I. 

Adicionalmente, as I-Smads impedem a formação do complexo R-Smads e Co-Smads, assim 

como inibem a transcrição de certos genes no núcleo. A Smad 6 inibe preferencialmente a 

cascata de sinalização via BMPs e a Smad 7 inibe tanto a sinalização via BMP, como aquela 

mediada pelo TGF-β/Activina (Figura 7) (MIYAZAWA et al., 2002; MURAKAMI et al.,

2003). 

Os Smurfs são um tipo de ligase, que se associam fisicamente com os R-Smads para 

degradá-los. Então os Smurfs regulam a disponibilidade intracelular de R-Smads, inibindo 

assim a sinalização da superfamília TGF-β. Além disso, as I-Smads interagem fortemente com 

os Smurfs, que induzem a exportação das I-Smads do núcleo para o citoplasma e facilitam a 
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interação das I-Smads com os receptores tipo I, suprimindo a sinalização via BMP. Os Smurfs 

podem induzir a degradação dos receptores tipo I por um caminho dependente da ubiquitina e 

assim reduzir a sua disponibilidade na superfície celular e, conseqüentemente a sinalização via 

BMP (ZHANG et al., 2001; EBISAWA et al., 2001; HORIKI et al., 2004).

Os co-repressores transcricionais Ski/SnoN interagem com as R-Smads, formando 

complexos para posteriormente degradá-las e assim reprimir a sinalização via BMP. As 

Smads 4 também são alvos do Ski/SnoN e sofrem degradação (Figura 7) (LIU et al., 2001; 

TAKEDA et al., 2004).

2.3 BMPs e Carcinogênese

O câncer é um processo multifásico resultante da proliferação clonal de células 

alteradas que escapam dos mecanismos de controle que normalmente governam o ciclo celular 

e homeostase. Isto pode ocorrer através de dois tipos distintos de alterações genéticas: uma 

refere-se a mutações que geram aumento de função em oncogenes e, por conseguinte, aumento 

da proliferação celular independente de fatores de crescimento; e a outra trata de mutações 

recessivas com perda de função dos supressores tumorais que permitem o escape aos sinais 

inibidores de crescimento (MASSAGUÉ; BLAIN; LO, 2000). 

Mutações em componentes do sistema de sinalização TGF-β têm sido identificadas em 

vários tipos de cânceres em humanos. Por exemplo, mutações na Smad 4 foram observadas em 

pacientes portadores de Polipose Juvenil, síndrome que predispõe à formação de pólipos 

hamartomatosos e ao câncer gastrointestinal (HOWE et al., 1998). Howe et al. (2001) 

verificaram mutações no receptor BMPRIA em pacientes com Polipose Juvenil. Conforme 

Kim et al. (2000), os receptores tipo I e II do TGF-β atuam como supressores tumorais, já que 

ambos estão inativados por uma variedade de mecanismos em cânceres humanos (Figura 8).
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Um caminho alternativo para inativação da função supressora tumoral da superfamília 

TGF-β é através da superexpressão ou amplificação de seus inibidores, tais como Smad 7 e 

Smurf 2, ou de seus repressores transcricionais, como o Ski/SnoN (FUKUCHI et al., 2002; 

BOULAY et al., 2003; LOU, 2004). A superexpressão destes inibidores reprime as funções de 

supressor tumoral do TGF-β por diminuir a sinalização via TGF-β e inibir a interrupção do 

crescimento celular TGF-β-induzida em linhagens celulares submetidas a estudos in vitro. A 

superexpressão e/ou amplificação de alguns destes inibidores têm sido observadas em vários 

tumores humanos (Figura 8) (LEVY; HILL, 2006).

Figura 8 - Exibe as principais alterações dos diferentes componentes da superfamília TGF-β, 

incluindo as BMPs.

Fonte: Levy e Hill (2006)
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Para Derynck, Akhurst e Balmain (2001) em contraste ao efeito supressor tumoral do 

caminho de sinalização TGF-β, é o achado extraordinário que esta família de citocinas esteja 

amplamente superexpressa em muitos cânceres humanos e esta alteração em tumores está 

associada com pior prognóstico, vascularização tumoral e metástase. Esta observação sugere 

que o TGF-β pode atuar também como promotor tumoral.

A maioria das linhagens de células tumorais que abrigam mutações em um dos 

componentes da cascata de sinalização TGF-β são resistentes ao bloqueio do crescimento 

celular TGF-β-mediado, que representa a função supressora tumoral desta superfamília. 

Inesperadamente para um supressor tumoral, estas citocinas encontram-se freqüentemente 

superexpressas seja a nível de RNAm, seja a nível de expressão protéica na maioria dos 

tumores humanos, incluindo: mama, esôfago, pulmão, coloretal, gástrico, pancreático, próstata 

e hepático (LEVY; HILL, 2006).

Uma teoria da conversão maligna das células epiteliais mamárias envolve perda ou 

decréscimo no funcionamento da cascata de sinalização mediada pela superfamília TGF-β. 

Além disso, deve-se considerar que as células neoplásicas pouco responsivas ao TGF-β 

expressam seus receptores em menor quantidade, quando comparadas às células neoplásicas 

mais responsivas ao TGF-β (ARNOLD; TIMS; McGRATH, 1999). 

A superexpressão destas citocinas tem sido significativamente correlacionada com a 

progressão da doença e metástase em câncer de mama, próstata e coloretal. Os níveis séricos  

de TGF-β estão significativamente elevados em pacientes com câncer de pulmão e coloretal 

que têm metástases. Além disso, a marcação do TGF-β mostrou-se mais intensa nas áreas de 

metástase que nos sítios adjacentes ao tumor primário em câncer coloretal e de mama (LEVY; 

HILL, 2006).

Tumores primários que exibem metástase apresentam forte marcação para o TGF-β em 

relação àqueles sem metástase, além disso as metástases também marcam fortemente para este 

grupo de citocinas. Então, existe evidências sugerindo que o TGF-β é um potente fator que 

promove metástases em tumores nos estágios avançados. Isto fundamenta-se na habilidade do 

TGF-β em induzir transição epitélio-mesênquima, invasão e migração tanto em células 
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tumorais, como em células normais in vitro. Estudos têm mostrado que o TGF-β também é 

capaz de induzir a expressão do Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF) e, assim 

ter um efeito pró-angiogênico e favorecer a progressão tumoral. Portanto, a elevada expressão

do TGF-β em tumores está significativamente associada ao pior prognóstico (OFT; HEIDER; 

BEUG, 1998; JANDA et al., 2002; LEVY; HILL, 2006).

2.3.1 BMPs e seus receptores em lesões orais

Estudos evidenciam a participação das BMPs e seus receptores na progressão de 

neoplasias que acometem a região orofacial como tumores de glândulas salivares, tumores 

odontogênicos e tumores de origem epitelial, como o Carcinoma Epidermóide Oral 

(KUSAFUKA et al.,1998; JIN et al., 2001; KUMAMOTO; OOYA, 2006).

Kusafuka et al. (1998) investigaram a relação entre a formação de tecido condróide e a 

expressão de BMPs, que são fortes indutores na formação de cartilagem e osso ectópicos. A 

amostra constou de 15 Adenomas Pleomórficos (AP) e 7 glândulas salivares normais 

examinadas, através de RT-PCR e imuno-histoquímica. A análise por RT-PCR mostrou que os 

RNAms das BMP-1, BMP-2, BMP-3, BMP-4 e BMP-7 estavam superexpressos em 10 

(66,7%), 9 (60%), 1 (6,7%), 8 (53,3%) e 12 (80%) respectivamente, dos 15 Adenomas 

Pleomórficos. O RNAm do colágeno tipo II estava expresso em 6 espécimes, sendo mais 

evidente naqueles com abundante tecido condróide. A imuno-histoquímica usou anticorpos 

anti-BMP-2 e anti-colágeno tipo II. Observou-se que o grau de imunorreatividade da BMP-2 

correlacionou-se com a expressão do seu RNAm. A marcação da BMP-2 localizou-se 

principalmente no citoplasma das células epiteliais modificadas das áreas condróides. Entre as 

BMPs estudadas, o RNAm da BMP-2 estava  freqüentemente superexpresso em APs com 

evidente formação de tecido condróide e/ou expressão de colágeno tipo II, sugerindo que esta 

BMP é a que está mais relacionada à formação condróide.
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Jin et al. (2001) procuraram estabelecer correlações entre a expressão das BMPs-2/4 e -

5 e seu receptor BMPR-IA e a carcinogênese do epitélio oral. A amostra constou de 9 casos de 

Mucosa Oral Normal, 8 casos de Processo Inflamatório Crônico Inespecífico, 7 casos de 

Hiperceratose, 5 casos de Papiloma, 29 casos de Carcinoma Epidermóide Oral (CEO) com 

vários graus de diferenciação e 10 casos de epitélio adjacente ao carcinoma (EAC). O grupo 

controle constituiu-se de 6 casos de mucosa oral normal removida do palato duro. Utilizando a 

imuno-histoquímica, observou-se que a marcação foi fraca ou inconsistente nos grupos normal 

e benigno. O nível de reatividade foi independente da gradação clínica e histológica do CEO. 

A intensidade e proporção de células marcadas positivamente estavam marcantemente 

aumentadas nos casos de CEO quando comparadas às do grupo normal e benigno, porém no 

grupo EAC estes indicadores apresentaram índices similares aos dos casos de CEO . A 

marcação das células metastáticas nos nódulos linfáticos foi mais intensa em relação à do 

tumor primário, sendo a marcação do BMPR-IA muito fraca nos nódulos linfáticos 

metastáticos. Concluiu-se que existiu superexpressão das BMPs-2/4 e -5 e seu receptor em 

lesões pré-malignas de alto risco e malignas do epitélio oral, porém esta alteração só ocorre se 

a transformação maligna do epitélio já estiver instalada. Adicionalmente, as BMPs-2/4 e -5, 

mas não o seu receptor estavam implicados na metástase de alguns espécimes de CEO .

Para esclarecer o papel das BMPs e suas moléculas associadas na oncogênese  e       

citodiferenciação de tumores odontogênicos epiteliais, bem como em germes dentários, 

Kumamoto e Ooya (2006) examinaram 10 germes dentários, 37 Ameloblastomas, 6 TOAs e 5 

Ameloblastomas Malignos, os quais foram classificados em 2 Ameloblastomas 

Metastatizantes e 3 Carcinomas Ameloblásticos segundo critérios de Eversole (1999), através

da imuno-histoquímica para detecção das BMPs-2, -4 e -7, dos receptores BMPR-I e BMPR-

II, do CBFA I e Osterix, estes últimos são fatores de transcrição envolvidos na formação 

óssea. Para RT-PCR, utilizou-se 7 germes dentários, 23 Ameloblastomas, 3 TOAs e 1 

Ameloblastoma Maligno. A expressão dos RNAms das BMPs e BMPRs foi detectada em 

todos os tumores odontogênicos epiteliais, já a imunorreatividade foi observada nas células 

neoplásicas e estroma tumoral, sugerindo que estas BMPs atuam via autócrina e parácrina e 

estão envolvidas nas interações epitélio-mesênquima. Adicionalmente, a expressão das BMPs 

e BMPRs foi evidente nas células neoplásicas vizinhas à membrana basal nos Ameloblastomas 
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benignos e metastatizantes e nas células fusiformes que compõem os lençóis tumorais e 

estruturas pseudoglandulares dos TOAs. Isto sugere que estas moléculas influenciam na 

citodiferenciação do epitélio odontogênico neoplásico. A expressão das BMPs e BMPRs foi 

muito fraca nos Carcinomas Ameloblásticos, indicando um desvio na diferenciação do epitélio 

odontogênico, por causa da transformação maligna do mesmo. Em conclusão, a expressão das 

BMPs e seus receptores e do CBFA I e Osterix em germes dentários e tumores odontogênicos 

epiteliais, indica que estas moléculas são importantes na citodiferenciação do epitélio 

odontogênico normal e neoplásico via interações epitélio-mesênquima.

2.3.2 BMPs e seus receptores em outras lesões

Arnold, Tims e McGrath (1999) avaliaram se duas linhagens de câncer de mama, uma 

altamente metastática (MDA-MB-231) e a outra pouco metastática (MCF-7), expressavam 

BMPs -2, -3, -4, -5, -6 e -7 e seus receptores (BMPRs IA, IB e II), através de RT-PCR. Além 

disso, ambas linhagens foram incubadas com BMP-2, para avaliação da proliferação pelo teste 

MTT. A expressão dos RNAms para  BMPRs foi mais abundante nas células MDA. A 

presença dos RNAms para as BMPs-2, -3, -5 e -6 foi observada em ambas linhagens. Entre as 

BMPs, o RNAm da BMP-2 foi o que apresentou a maior expressão, a qual foi destacada nas 

células MDA. Utilizou-se ainda uma dose subletal de radiação, aplicada às linhagens, para 

verificar o seu efeito sobre a expressão dos RNAms das BMPs, através de RT-PCR associado 

a um marcador molecular fluorescente. A radiação apenas alterou a expressão do RNAm da 

BMP-2 nas células MDA, que ficou reduzida em 75% com 500 rads após 48h. Os RNAms dos 

receptores não sofreram alteração após radiação. O teste MTT avaliou o efeito da BMP-2 

sobre a proliferação celular nas duas linhagens e se observou que esta citocina reduziu 

significativamente a proliferação nas células MCF-7 e MDA, com efeito mais acentuado nesta 

última. Concluiu-se que a linhagem MDA foi mais responsiva aos efeitos da BMP-2 e às 

condições de estudo, porque esta apresentou uma maior concentração de BMPRs. 
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Adicionalmente, a radiação suprimiu a atividade de um caminho de sinalização inibidor do 

crescimento celular.

Kim et al. (2000) demonstraram como as células de câncer de próstata humano 

respondem à perda dos BMPRs IA, IB e II, através de imuno-histoquímica e Western blot, 

utilizando anticorpos anti-BMPRs. A amostra constou de 40 espécimes de câncer de próstata 

humano e 10 de tecido prostático benigno. Nos tecidos benignos, todos os espécimes 

apresentaram imunorreatividade, a qual se concentrou nas células epiteliais. Já nos cânceres de 

próstata, observou-se perda de expressão destes receptores nos tumores pobremente 

diferenciados. Este fato foi confirmado por Western blot. A expressão dos BMPRs localizada 

predominantemente nas células epiteliais, sugere que as BMPs podem atuar como mediadores 

nas interações epitélio-mesênqüima. A perda de expressão dos BMPRs torna as células 

malignas resistentes ao efeito inibidor de crescimento das BMPs e, por conseguinte capazes de 

proliferar e produzir metástases, especialmente em osso. Os autores sugerem que a perda de 

expressão destes receptores pode ser usada como marcador de prognóstico em câncer de 

próstata.

Kim et al. (2004) investigaram o papel dos BMP-receptores tipo IA, IB e II no 

Carcinoma de Células Intermediárias (CCI) da bexiga urinária. A amostra constou de 30 

espécimes de CCI de bexiga humana e 10 espécimes de bexiga benigna para comparação. A 

imuno-histoquímica foi realizada para demonstrar que a expressão destes receptores está 

prefencialmente localizada no epitélio de transição e que existe significante associação entre a 

perda de expressão do BMPR-II e o grau de diferenciação do tumor. Uma linhagem celular de 

câncer de bexiga humana , a TSU-Pr1, foi selecionada num modelo de estudo in vitro por 

exibir  baixo nível de expressão para o BMPR-II e ser resistente ao efeito inibidor de 

crescimento da BMP-4. A TSU-Pr1 foi transfectada com um vetor contendo o BMPR-II e a 

restituição do mesmo não só restaurou a responsividade à BMP-4, assim como reduziu a 

tumorigênicidade in vitro. Para descobrir o mecanismo da perda de expressão do BMPR-II, 

realizou-se Southern blot e PCR e não se encontrou qualquer alteração gênica grosseira. Outro 

potencial mecanismo é a supressão do promotor através da metilação e, por isso, a TSU-Pr1 

foi tratada com um agente demetilante e, por conseguinte houve acentuado aumento no nível 
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de expressão deste receptor. Portanto, conclui-se que o BMPR-II é um potente supressor de 

crescimento tumoral na linhagem celular, TSU-Pr1, de CCI de bexiga humana e um possível 

mecanismo para a perda de expressão do BMPR-II é a repressão transcricional mediada via 

metilação do promotor.

Para Kim e Kim (2006), durante a carcinogênese e progressão do CCI de bexiga 

humana, as células epiteliais de transição frequentemente perdem a expressão dos BMPRs, 

indicando que a perda da sensibilidade às BMPs constitua um importante evento. Uma vez que 

a superexpressão de BMPs correlaciona-se com o aumento do potencial tumorigênico em 

outros tipos celulares, a perda de sensibilidade às BMPs provavelmente faria as células do CCI 

de bexiga humana aumentar a expressão de BMPs. Conseqüentemente, estas BMPs 

promoveriam o crescimento tumoral via parácrina, ou seja, estimulando a angiogênese.

Langenfeld e Langenfeld (2004) afirmam que a perda de sensibilidade às BMPs 

contribui para que as células malignas não só escapem da restrição ao crescimento normal 

exercida pelas BMPs, como também aumentem a produção destas citocinas. Assim, as BMPs 

favorecem a sobrevivência e proliferação do tumor pelo aumento da angiogênese. Pouliot, 

Blais e Labrie (2003) verificaram que a superexpressão do BMPR-II levou a um decréscimo 

no potencial tumorigênico em uma linhagem de câncer de mama. Uma provável explicação 

para a discrepância observada do efeito do BMPR-II entre câncer de mama e bexiga é que a 

função da BMP pode variar entre diferentes tipos de linhagens celulares e de malignidades. 

Outra interessante possibilidade é que o efeito das BMPs pode ser alterado com a 

progressão do tumor, ou seja, nos estágios iniciais da carcinogênese a superfamília TFG-β atua 

suprimindo o crescimento tumoral e nos estágios tardios promove a progressão tumoral 

(DERYNCK; AKHURST; BALMAIN, 2001).



47

2.3.3 BMPs e ciclo celular em outras lesões

Ghosh-Choudhury et al. (2000a) avaliaram a influência da BMP-2 no ciclo celular em 

uma linhagem de células de câncer de mama (MCF-7) altamente responsivas ao estradiol, que 

é um potente mitógeno para as células epiteliais mamárias e causa aumento do crescimento 

celular tanto in vivo, como in vitro. As células foram incubadas na presença de estradiol, com 

ou sem a presença de BMP-2 e o teste MTT, que é um kit específico para avaliar a 

proliferação celular, acusou que a BMP-2 inibiu a progressão do ciclo celular em MCF-7 

estradiol-estimuladas. Para immunoblot utilizou-se anticorpos contra ciclina D1, CDK2, p21 e 

pRb em extratos de células MCF-7. A BMP-2 não afetou a expressão da ciclina D1. Nas 

células tratadas com BMP-2 apenas ou em combinação com estradiol, observou-se aumento 

significativo na expressão da p21 e em sua associação com a ciclina D1. A BMP-2 também 

inibiu a atividade da CDK2 e reduziu a fosforilação da pRb. Portanto, concluiu-se que o efeito 

inibitório da BMP-2 sobre a proliferação de células de câncer de mama estradiol-estimuladas é 

causado pelo decréscimo da fosforilação da pRb CDK-dependente, bem como pela 

superexpressão da p21.

A p21 liga-se a complexos ciclinas-CDKs na fase G1, resultando em inibição da 

atividade das CDKs e decréscimo na fosforilação da pRb, que então induz subseqüente parada 

do ciclo celular na fase G1 (WEN et al., 2004).

Ghosh-Choudhury et al. (2000b) investigaram o efeito antiproliferativo da BMP-2 

sobre células de câncer de mama (MDA MB 231) in vitro na presença ou ausência do Fator de 

Crescimento Epidérmico (EGF), que é uma família de receptores freqüentemente associada 

com a proliferação de células malignas de mama. Para isso, as células MDA MB 231 foram 

incubadas com BMP-2 por 30’ e tratadas na presença ou ausência do EGF por 24 h. A 

citometria de fluxo mostrou que a BMP-2 reduziu em 58% o número de células na fase S do 

ciclo celular. As células MDA MB 231 foram incubadas com EGF na presença ou ausência da 

BMP-2 e submetidas a immunoblot com anticorpos para as proteínas p21 e pRb fosforilada, 

este teste evidenciou aumento e decréscimo significativo nos níveis de p21 e pRb fosforilada 
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respectivemente, no grupo tratado com BMP-2. Para investigar a associação da p21 às ciclinas 

D1 e E, incubaram as células MDA MB 231 com BMP-2 na presença ou ausência do EGF, as 

quais foram lisadas e os imunoprecipitados tratados com anticorpo para p21 e, através de 

immunoblot, utilizando anticorpos para ciclinas D1 e E, observaram aumento da associação da 

p21 com as ciclinas D1 e E e, conseqüente inibição da atividade quinase destas. Portanto, 

sugere-se três vias pelas quais o efeito anti-tumoral associado à BMP-2 pode se manifestar: 

aumento da expressão da p21 e de sua associação com as ciclinas D1 e E, inibindo a atividade 

quinase destas, além de reduzir o nível da pRb fosforilada.   

Kawamura et al. (2000) relatam uma nova função para as BMPs em células 

hematopoiéticas: a  BMP-2 pode inibir a viabilidade e crescimento da maioria das células de 

Mieloma Múltiplo (MM), através da supressão do ciclo celular na fase G1 e, por conseguinte 

induzir apoptose. Utilizou-se um modelo de estudo in vitro e uma linhagem de células de MM 

humano, a U266, bem como células de MM primário a fresco, as quais foram tratadas com 

BMP-2 em associação a proteínas envolvidas no ciclo celular, como o p21 e p27 (inibidores), 

a pRb, as ciclinas D1, D2, D3 e E e as CDKs 2 e 4; as proteínas associadas a apoptose, como o 

Bcl-xL, Bcl-2, Bax e Bad, e a proteína STAT3, que é um transdutor de sinal ativado pela IL-6, 

o principal fator de crescimento envolvido na patogênese do MM. A BMP-2 aumentou a 

expressão do p21 e p27 e causou a hipofosforilação da pRb e, conseqüentemente a parada no 

ciclo celular na fase G1. A  BMP-2 não afetou a expressão do Bcl-2, Bax e Bad, mas reduziu a 

expressão do Bcl-xL e induziu a apoptose. O ativador de transcrição STAT3 foi imediatamente 

inativado após tratamento com BMP-2, resultando em bloqueio da sinalização via IL-6. 

Portanto, a BMP-2 surge como excelente ferramenta terapêutica para o MM pelos seus efeitos 

anti-tumor e de regeneração óssea.

Hjertner et al. (2001) demonstraram em estudo in vitro, que a BMP-4 é capaz de inibir 

a síntese de DNA e induzir apoptose em células de Mieloma Múltiplo (MM) humano. 

Utilizaram linhagens de células de MM tanto dependentes (OH-2, IH-1 e ANBL-6), como 

independentes (JJN-3, U266 e RPMI 8226) de IL-6, bem como células de MM a fresco 

colhidas de 13 pacientes, às quais adicionou-se BMP-4. A apoptose foi avaliada por citometria 

de fluxo e o nível da STAT3 por Western blot. A BMP-4 inibiu a síntese de DNA num modo 
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dose-dependente em linhagens de MM dependentes de IL-6, contrariamente ao observado nas 

linhagens independentes de IL-6. Esta BMP induziu interrupção no ciclo celular na fase G0/G1

nas linhagens dependentes de IL-6, exceto em IH-1, e produziu apoptose nestas linhagens, só 

que em ANBL-6 ela não foi significativa. A apoptose também foi induzida em 4 das 13 

amostras de MM a fresco. Nas linhagens OH-2 e ANBL-6 e em 1 amostra do tumor primário 

observou-se que a BMP-4 reduziu a fosforilação do STAT3, a qual é considerada um possível 

mecanismo pró-apoptótico  BMP-4-mediado. Portanto, esta citocina é capaz de reduzir tanto 

as lesões osteolíticas do MM, através de sua ação osteoindutiva, como a densidade tumoral.

Wen et al. (2004) analisaram o efeito anti-proliferativo da BMP-2 sobre células 

gástricas normais e neoplásicas. Duas linhagens de células de câncer gástrico foram utilizadas 

uma de origem humana (MKN74) e outra murínica (OUMS37). Avaliou-se por RT-PCR a 

expressão dos receptores BMPR IA e BMPRII e do Pepsinogênio II, que é um marcador de 

diferenciação para células epiteliais glandulares do estômago. rhBMP-2 e p21 foram 

adicionados ao meio de cultura. Os receptores estavam abundantemente expressos em ambas 

linhagens. A rhBMP-2 inibiu a proliferação de ambas linhagens, bem como alterou a 

morfologia das células, que assumiram um formato mais volumoso, com estreitos contatos 

intercelulares e decréscimo na proporção núcleo-citoplasma. A BMP-2 causou parada do ciclo 

celular na fase G1 em ambas linhagens, através da superexpressão do p21, que é um inibidor 

das quinases ciclina-dependentes. O nível da p21 foi mensurado por Western blot. O nível de 

Pepsinogênio II foi avaliado por Western blot nas células MKN74 tratadas com rhBMP-2 e 

observou-se elevados níveis deste marcador de diferenciação. Então, o efeito inibidor do 

crescimento celular atribuído à BMP-2 se dá via superexpressão da p21, adicionalmente os 

altos níveis de Pepsinogênio II indicam que a rhBMP-2 atua na diferenciação das células 

MKN74. 

Hardwick et al. (2004) realizaram estudo para determinar o papel da BMP-2 na 

predisposição ao câncer colorretal. A amostra constou de 5 linhagens diferentes de câncer 

intestinal, as quais foram submetidas a RT-PCR para seqüências de DNA específicas dos 

receptores BMPRIa, BMPRIb e BMPRII, observando-se expressão dos 3 receptores em todas 

as linhagens. Realizaram immunoblot para verificar o nível de expressão dos receptores nestas 
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linhagens e encontraram hipoexpressão do BMPRIa e BMPRII em duas linhagens, as quais 

exibiam instabilidade microsatélite e mutações nos receptores. O teste MTT, que avalia a 

proliferação celular, foi utilizado em estudo in vitro com 4 linhagens de câncer intestinal 

incubadas com BMP-2 e evidenciou que a BMP-2 inibiu o crescimento celular. Immunoblot 

foi realizado em lisados de células de câncer intestinal incubados com BMP-2, com anticorpos 

para o PCNA (marcador de proliferação celular), caspase 3 clivada (marcador de apoptose) e 

β-catenina (molécula de adesão), e demonstrou redução na expressão do PCNA e aumento dos 

níveis da caspase 3 clivada e da β-catenina. Os autores sugerem que a perda da sinalização via 

BMPs conduz ao aumento da tumorigênese através da redução da apoptose e da adesão 

celular.

A expressão das BMPs em células epiteliais normais foi objeto de estudo para 

Hardwick et al. (2004), que visaram confirmar o possível envolvimento destas proteínas na 

maturação das células epiteliais. Realizaram imuno-histoquímica com anticorpos para BMP-2, 

BMPRIa, BMPRIb, BMPRII, Smads 1 e 4 fosforilados e noggin, observando presença de forte 

expressão destes nos colonócitos superficiais.  Colonócitos maduros de rato foram tratados 

com noggin e, em seguida submeteu-se seus lisados a immunoblot com anticorpos para    

Smad 1 fosforilado, PCNA, caspase 3 clivada, BMP-2 e β-catenina. Verificou-se redução 

significativa na expressão do Smad 1 fosforilado, do PCNA, caspase 3 clivada e β-catenina, 

enquanto para BMP-2 houve aumento de expressão. Segundo os autores, o noggin é um 

potente bloqueador da sinalização via BMPs, além disso o padrão de expressão da BMP-2 e 

BMPRs no estrato superficial do epitélio sugere que a BMP-2 atua de maneira autócrina e tem 

papel importante na diferenciação e apoptose das células epiteliais do cólon intestinal. 

Investigou-se também a expressão da BMP-2, por imuno-histoquímica, em espécimes de 

cólon intestinal de pacientes portadores de Polipose Adenomatosa Familial (FAP) e se 

observou perda de expressão da BMP-2 nas áreas displásicas do microadenoma, quando 

comparada ao estrato superficial do epitélio normal adjacente à lesão, que exibiu significativa 

imunorreatividade.

Yoshikawa et al. (2004) realizaram ampla revisão de literatura sobre a expressão das 

BMPs em tumores ósseos e propuseram  um modelo hipotético para explicar a expressão da 
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BMP-2/4 na linhagem de células mesenquimais e em tumores mesenquimais. As BMPs 

podem ser produzidas por alguns progenitores mesenquimais indiferenciados e células 

osteoprogenitoras pouco diferenciadas. No estágio final de diferenciação as células cessam a 

produção de BMPs. Entre os tumores ósseos, sarcomas contendo mais células tumorais com 

figuras mesenquimais indiferenciadas podem expressar mais BMPs. Estes incluem o 

Osteossarcoma tipo fibroblástico, Condrossarcoma indiferenciado e o Histiocitoma Fibroso 

Maligno. A tendência é que o tecido normal não apresente imunorreatividade, assim como 

células diferenciadas podem não exibir qualquer expressão às BMPs.

Langenfeld et al. (2005) examinaram a expressão das BMPs-2, -4, -6 e -7 em 

carcinomas de pulmão, utilizando Western blot. A amostra constou de espécimes obtidos 

diretamente do centro cirúrgico e congeladas em nitrogênio líquido, e incluiu Carcinoma 

Pulmonar de Células Não-Pequenas (NSCLC) metastático, Tumores Pulmonares Benignos, 

Adenocarcinomas, Carcinoma de Células Escamosas, Carcinomas bronquioalveolar e 

neuroendócrinos. Tecido pulmonar normal constituiu o grupo controle. As BMPs -4, -6 e -7 

exibiram expressão infreqüente, no entanto, a BMP-2 apresentou expressão elevada e 

freqüente na amostra estudada. A BMP-2 estava aberrantemente expressa em 98% dos 

NSCLCs. A BMP-2 estava superexpressa nos carcinomas de origem epitelial e neuroendócrina 

e Adenocarcinomas. Nos Carcinomas Bronquioalveolares o seu nível de expressão foi baixa, 

já que estes tumores não têm natureza invasiva. A ausência de expressão significante da BMP-

2 nos tumores pulmonares benignos sugere que esta citocina é ativa somente em tumores 

malignos. Então, a BMP-2 seria um bom alvo terapêutico no caso do câncer de pulmão pelas 

seguintes razões: a) estar expressa na maioria dos carcinomas de pulmão; b) a freqüência de 

expressão da BMP-2 supera a de qualquer outro oncogene expresso em câncer de pulmão; e c) 

evidência de pouca ou nenhuma expressão em tecido pulmonar normal, indicando que a 

terapia anti-BMP-2 teria toxicidade mínima. Adicionalmente, constatou-se que a BMP-2 tem 

uma atividade biológica importante em câncer de pulmão por estimular a invasão e o 

crescimento tumoral.

A atividade da BMP-2/4 é dependente da sua concentração e da presença de 

antagonistas intra ou extracelulares. As condições de cultura também influem na maneira 
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como as células respondem à BMP-2 (LANGENFELD et al., 2005). Um estudo demonstrou, 

que a BMP-2 estimulou a proliferação de uma linhagem de células de câncer de próstata em 

um meio de cultura sem andrógeno, enquanto na presença de andrógeno a BMP-2 inibiu o 

crescimento celular (IDE et al., 1997).

2.3.4 BMPs e angiogênese em outras lesões

Dai et al. (2004) demonstraram que as BMPs podem induzir metástase em osso ao 

estimular o VEGF em linhagens de células de câncer de próstata. Utilizou-se duas linhagens 

de câncer de próstata uma de origem humana e não-metastática (LNCaP) e outra murínica e 

metastática (C4-2B), bem como amostras de tumor primário e metastático removidas poucas 

horas após a morte do paciente e congeladas em nitrogênio líquido. Realizaram ELISA e 

observaram elevada expressão do VEGF em C4-2B e nas amostras a fresco. Fizeram Western 

blot para as BMPs-2,-4,-6 e -7 em LNCaP e C4-2B e a presença das mesmas foi constatada. 

Para testar se as BMPs estimulam a expressão do VEGF, transfectou-se as células C4-2B com 

o promotor do VEGF e, em seguida adicionou-se BMP-7 e Noggin, um amplo inibidor de 

BMPs. Verificaram que a adição de BMP-7 estimulou o VEGF, ao passo que o noggin inibiu 

tanto o promotor, como a atividade do VEGF. Concluiu-se que as BMPs estimulam o VEGF, 

através da ativação do seu promotor em linhagens de câncer de próstata (efeito autócrino), 

promovendo a atividade pró-osteoblástica e conseqüentemente metástases em osso.

Langenfeld e Langenfeld (2004) avaliaram o efeito da BMP-2 sobre o aumento da 

neovascularização no desenvolvimento de tumores, em estudo in vitro e in vivo com células 

(A 549) de câncer de pulmão. As células A549 foram injetadas em gel de agarose contendo ou 

albumina bovina, ou rhBMP-2 (forma recombinante) e em seguida inoculadas em ratos. A 

análise imuno-histoquímica revelou um aumento de três vezes no número de vasos formados 

no grupo tratado com rhBMP-2 no período de 4 a 12 dias após a inoculação. No teste de 

avaliação de angiogênese Matrigel, observou-se que os tampões Matrigel incubados com 
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rhBMP-2 e o antagonista noggin exibiram o menor índice de angiogênese. No immunoblot 

utilizou-se lisados de células endoteliais da artéria aorta tratadas com ou sem rhBMP-2 e 

anticorpos para as Smads 1, 5 e 8 fosforiladas, verificando que no grupo tratado com rhBMP-2 

houve expressão das Smads fosforiladas. Utilizaram Western Blot em lisados de células 

endoteliais derivadas da aorta e do cordão umbilical tratados com ou sem rhBMP-2, com 

anticorpos para as proteínas Id1 e Erk-1/2 fosforilada, de forma que o grupo tratado com 

rhBMP-2 exibiu aumento rápido e transitório destas proteínas, sendo que nas células 

endoteliais da aorta a expressão destas proteínas foi mais significante e duradoura. Concluiu-

se que a BMP-2 estimula a angiogênese através da ativação da proteínas Id1e Erk-1/2, além 

disso postulam que a resposta angiogênica é variável, pois depende do tipo de BMP e de 

célula utilizados.

Raida et al. (2005) investigaram o possível papel da BMP-2 na promoção da 

angiogênese tumoral. Estudou-se o efeito da BMP-2 sobre células endoteliais da 

microcirculação da derme humana (CEMDH) e uma possível atividade angiogênica desta 

citocina, através da implantação subcutânea de uma esponja estéril no dorso de ratos, sendo 

inoculada com rhBMP-2 (recombinante) ou rhVEGF (recombinante), ou combinação de 

ambos, diariamente durante 7 dias (prova da esponja). Além disso, implantou-se em ratos 

células de câncer de mama da linhagem MCF-7 transfectadas com BMP-2, para avaliar o 

efeito da superexpressão desta citocina sobre a vascularização tumoral. Utilizou-se anticorpos 

anti-Id1, anti-Erk1/2, anti-BMP-2 e anti-p38 MAPK para immunoblot em extratos de 

CEMDHs incubadas com rhBMP-2, observando-se superexpressão da proteína Id1 e aumento 

da fosforilação do p38 MAPK, no entanto, nenhum efeito na ativação do Erk1/2 foi 

encontrado. As CEMDHs foram tratadas com o fator de crescimento reduzido Matrigel 

associado ou a rhBMP-2, ou ao rhVEGF, ou a combinação de ambos, para avaliação quanto a 

formação de tubos. Houve incremento na formação de estruturas tubo-like nas três situações. 

Na prova da esponja, após o sétimo dia, os animais foram sacrificados e as esponjas removidas 

coradas com o fator Von Willebrand (VWf) e imunomarcadas com anticorpos anti-VWf e 

anti-CD31. A imuno-histoquímica revelou aumento da atividade angiogênica com 

significativo incremento da vascularização no grupo de tratamento combinado. Nos ratos 

transfectados com MCF-7/BMP-2, observou-se o desenvolvimento de tumores com diâmetro 
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de 1-1,5 cm2, já aqueles transfectados com MCF-7 sem BMP-2 não desenvolveram tumores. 

Concluiu-se que a BMP-2 em câncer de mama estimula a angiogênese, através do aumento da 

expressão da Id1, do VEGF e da fosforilação do p38 MAPK em células endoteliais com 

correspondente estimulação da formação de estruturas tubo-like. Sugere-se que a inibição 

deste caminho pode ter importante valor terapêutico.

A fosforilação do Erk1/2 representa uma cascata de transdução de sinal que é 

conhecida por mediar uma resposta celular mitogênica em células endoteliais quando 

estimuladas por fatores pró-angiogênicos como o VEGF e o Fator de Crescimento 

Fibroblástico (FGF). O Erk1/2 regula várias funções celulares críticas em células endoteliais, 

incluindo a proliferação (WU et al., 2000; LIU et al., 2001; RAIDA et al., 2005). A ativação 

do p38 MAPK está envolvido na reorganização da actina citoesquelética e na indução da 

expressão de moléculas de adesão em células endoteliais, conduzindo a alterações na função 

das mesmas (ROUSSEAU et al., 1997).

Hsu et al. (2005) em sua revisão de literatura sobre BMPs em Melanomas postulam 

que a BMP-7 pode ter uma função anti-tumor e pró-tumor, as quais dependem de sua 

concentração e do estágio da doença. A saber, a superexpressão da BMP-7 ocorre durante a 

transformação melanocítica, que atua de forma autócrina inibindo o crescimento no estágio 

inicial de desenvolvimento do Melanoma. Como o tumor tende a progredir em direção a um 

fenótipo mais agressivo, as células do Melanoma produzem constantemente altos níveis de 

BMP-7 e, por conseguinte, duas situações podem ocorrer, uma é o desenvolvimento de 

resistência ao efeito anti-tumor, através da concorrente superexpressão dos inibidores das 

BMPs, como o noggin. A outra situação é que altos níveis de BMP-7 nos estágios mais 

avançados da doença promove matástase, estimulando a angiogênese e a remodelação da 

matriz tumoral (efeito pró-tumor). Este efeito duplo também se aplica às demais BMPs e à 

toda superfamília TGF-β.
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3 PROPOSIÇÃO

A participação das BMPs em neoplasias de origem óssea e condróide está bem 

estabelecida, no entanto, estas proteínas podem estar implicadas na progressão de tumores 

não-esqueléticos ou derivados do epitélio de revestimento, como, por exemplo, o Carcinoma 

Epidermóide Oral, através de seus efeitos pró-tumorais e anti-tumorais. Portanto, objetivou-se 

com este trabalho, analisar a expressão da BMP-2/4 e de seu receptor BMPR-IA, em 

Carcinoma Epidermóide Oral (CEO) metastático e não metastático, através da imuno-

histoquímica, para verificar suas implicações no prognóstico da doença.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Caracterização do estudo

Este estudo descritivo caracterizou-se pela observação e análise qualitativa da 

imunorreatividade da proteína BMP-2/4 e de seu receptor BMPR-IA, em espécimes de 

Carcinoma Epidermóide Oral (CEO). Além disto, realizou-se uma análise comparativa entre 

as variáveis dependentes.

  4.2 População

  Constou de espécimes de Carcinoma Epidermóide Oral provenientes dos arquivos do 

Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Dr. Luiz Antônio em Natal/RN e de espécimes de 

Hiperplasia Fibro-epitelial da mucosa oral obtidos dos arquivos do Serviço de Anatomia 

Patológica da Disciplina de Patologia Oral da Faculdade de Odontologia da UFRN, em 

Natal/RN .

  4.3 Amostra

   Foram analisadas amostras de tecido fixado em formol a 10% e emblocados em 

parafina de 23 espécimes de Carcinoma Epidermóide Oral, sendo 16 casos de CEO não 

metastático e 7 casos de CEO metastático, provenientes de biópsias incisionais para compor o 

grupo experimental e de 10 espécimes de Hiperplasia Fibro-epitelial da mucosa oral para 

constituir o grupo controle.

   Os espécimes de Carcinoma Epidermóide Oral foram obtidos a partir de levantamento 

realizado nos arquivos do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Dr. Luiz Antônio em 

Natal-RN, no período de 2000-2004. Os espécimes de Hiperplasia Fibro-epitelial da mucosa 

oral foram coletados no acervo do Serviço de Anatomia Patológica da Disciplina de Patologia 

Oral da Faculdade de Odontologia da UFRN, em Natal/RN. Para os espécimes de Carcinoma 

Epidermóide Oral e de Hiperplasia Fibro-epitelial da mucosa oral foram feitos 4 cortes de 3 μ.
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4.4 Critérios para seleção da amostra

Para compor o grupo controle foram incluídos espécimes de Carcinoma Epidermóide 

Oral de diversas localidades da cavidade oral, provenientes de biópsias incisionais em 

quantidade suficiente para a realização do estudo imuno-histoquímico. Os espécimes de 

Carcinoma Epidermóide Oral foram divididos em dois grupos: não metastático, composto por 

casos de CEO com ausência de metástase nodal e a distância; e metastático, constituído por 

casos de CEO com presença de metástase nodal e a distância. O parâmetro ausência ou 

presença de metástase nodal e a distância foi coletado a partir do Sistema TNM constante nas 

fichas dos pacientes para avaliação do prognóstico da doença e, portanto, utilizado na seleção 

dos casos de CEO.

Para o grupo controle foram selecionados espécimes de Hiperplasia Fibro-epitelial da 

mucosa oral provenientes de biópsias excisionais de diversas localidades da cavidade oral e 

que apresentavam quantidade suficiente de material para o estudo imuno-histoquímico.

4.5 Avaliação imuno-histoquímica

A BMP-2/4 o seu receptor BMPR-IA foram inicialmente reconstituídos cada um com 

1 ml de PBS estéril em pH 7,6 e, após 24h realizou-se o exame imuno-histoquímico.

O exame imuno-histoquímico foi realizado a partir do complexo Estreptoavidina-

biotina (LSAB, do inglês Streptoavidin-Biotin Complex), utilizando-se um painel de 

anticorpos monoclonais específicos para as proteínas BMP-2/4 e BMPR-IA. O quadro 1 

mostra os anticorpos primários empregados, clone, fabricante, diluição, recuperação 

antigênica e tempo de incubação.

Para o estudo imuno-histoquímico foram realizados cortes histológicos de 3 μ de 

espessura obtidos do material fixado em formol a 10% e incluídos em parafina. Os cortes 

foram estendidos sobre lâminas de vidro previamente preparadas com organosilano. Este 

preparo consiste de lavagem em álcool absoluto, secagem e imersão por um minuto em 

solução de 3-aminopropyltriethoxy-silano a 10% (Sigma Chemical CO, USA) em álcool 

absoluto. Os cortes foram desparafinizados em dois banhos de xilol: primeiro a 60º por 30’, e 

o segundo à temperatura ambiente (TA) por 20’. Em seguida, foram re-hidratados em série 



60

descendente de etanol, a partir de três passagens em etanol absoluto, seguidos por etanol 95%, 

85% e 70% durante 5 minutos cada à TA. Os cortes foram imersos em hidróxido de amônia a 

10% em solução alcoólica a 95% durante 10’, para remover o pigmento formólico.

Após lavagem em água corrente e dois banhos em água destilada, as lâminas 

receberam os tratamentos para recuperação antigênica (quadro 1), que visam restabelecer os 

sítios antigênicos e romper as ligações cruzadas formadas com o formol.

  Posteriormente, os cortes foram novamente lavados em água corrente por 10’, 

seguidos de duas passagens em água destilada (cada uma de 5’), em seguida foi feito o 

bloqueio da peroxidase endógena tecidual, para o qual foram realizados dois banhos de 5’ 

cada, em solução de peróxido de hidrogênio 10v a 6% em metanol (1:1, v/v).

  Repetida a lavagem em água destilada, as lâminas foram imersas em solução TRIS 

pH 7,4, sendo dois banhos de 5’ cada. Seguiu-se a incubação em solução de BSA (albumina 

sérica bovina) a 1% e soro fetal bovino (SFB) a 5% em TRIS HCL pH 7,4 por 30’, para 

bloquear a reação do anticorpo primário com proteínas inespecíficas teciduais. A incubação do 

anticorpo primário foi realizada nas condições especificadas no quadro 1. A diluição do soro 

primário foi feita em TRIS ph 7,4, acrescido de albumina bovina a 1% contendo ázida sódica a 

0,1%. Após incubação em soro normal por 30’, as secções foram incubadas com os anticorpos 

primários em cuba úmida à temperatura ambiente.

      Como soro secundário e complexo terciário, utilizou-se o kit LSAB peroxidase para 

todas as proteínas estudadas.

        Para a revelação da reação foi empregada a diaminobenzidina (DAB) a 0,3% (Sigma 

Chemical CO, USA) diluída em TRIS pH 7,4, e ativada por 600 ml de peróxido de hidrogênio 

a 6% em câmara escura por 3’.

         Em seguida, após nova lavagem em água corrente e água destilada, as secções 

teciduais foram contracoradas com hematoxilina de Mayer por 10’ e novamente lavadas. Após 

desidratação e diafanização em xilol por 10’, as lamínulas foram montadas em resina de 

Permount (Ficher Scientific, USA). 

    Como controle positivo utilizou-se músculo liso e como controle negativo a omissão 

do anticorpo primário.

.
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Quadro 1- Especificidade, clone, diluição, recuperação antigênica e tempo de incubação dos 

anticorpos primários empregados

ESPECIFICIDADE CLONE DILUIÇÃO RECUPERAÇÃO 

ANTIGÊNICA

TEMPO DE 

INCUBAÇÃO

BMP-2/4* AF355 1:50 Tripsina 0,1% e

CaCl2 0,1% em 

TRIS, 30’ a 37°C

Overnight a 

4°C

BMPR-IA* AF 346 1:50 Tripsina 0,1% e 

CaCl2 0,1% em 

TRIS, 30’ a 37°C

Overnight a 

4ºC

* R&D Systems, Inc., USA.

         

4.5.1 Avaliação da Imunorreatividade

Para as proteínas BMP-2/4 e BMPR-IA

A imunorreatividade foi analisada, em estudo duplo-cego, de forma qualitativa, por 

dois observadores, apenas no componente epitelial dos espécimes selecionados. Estes foram 

distendidos em lâminas histológicas e observados com auxílio de microscópio de luz. Os 

escores para as referidas medições foram adaptados a partir do proposto por Wakulich et al. 

(2002), conforme consta abaixo:

 Para a BMP-2/4 e BMPR-IA

                 - Quanto à intensidade de marcação no estrato epitelial

                   Escores: 0 → ausente

                                   1 → marcação fraca

                                   2 → marcação forte
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4.6 Análise estatística

A expressão das proteínas estudadas, bem como a correlação destas com o prognóstico 

do Carcinoma Epidermóide Oral foram avaliados, através do teste Qui-quadrado, com nível de 

significância de 0,5% (α=0,05).

4.7 Implicações éticas

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, conforme 

parecer nº 65/06, datado de 21/09/2006. 
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5 RESULTADOS

5.1 Análise imuno-histoquímica nos grupos estudados

A imunoexpressão da BMP-2/4 e do seu receptor BMPR-IA mostrou uma localização 

tipicamente citoplasmática, apresentando variações na intensidade de expressão no estrato 

epitelial a depender do tipo de lesão em estudo. Segundo literatura pesquisada, células 

diferenciadas normais e lesões reativas tendem a exibir imunorreatividade fraca ou ausente 

para as BMPs e BMPRs. Em se tratando de neoplasias malignas, estudos têm mostrado 

variações na intensidade de expressão dos BMPRs (receptores das BMPs) nos diversos tecidos 

humanos. Quanto às BMPs, trabalhos prévios evidenciam expressão fraca ou inconsistente em 

neoplasias benignas e superexpressão em neoplasias malignas (KIM et al. 2000; JIN et al., 

2001; KIM et al., 2004; HSU et al., 2005; LANGENFELD et al., 2005; KIM; KIM, 2006). 

No grupo controle, observou-se nos 10 casos estudados marcação fraca para BMP-2/4 

(Figuras 9 e 11) e para o receptor BMPR-IA (Figuras 10 e 12).

No grupo experimental com metástase, constituído por 7 espécimes de CEO, a      

BMP-2/4 exibiu forte expressão na maioria dos casos (5 casos – 71,4%) (Figuras 9 e 15), e 

para o BMPR-IA encontrou-se 6 casos com fraca marcação (85,7%) (Figuras 10 e 16) e 1 caso 

com ausência de imunorreatividade (14,3%) (Figura 10 e tabela 1).

Quanto ao grupo experimental sem metástase, composto por 16 espécimes de CEO, 

evidenciou-se para a BMP-2/4 predomínio de forte expressão, fato observado em 10 casos 

(62,5%) (Figuras 9 e 13). O BMPR-IA exibiu forte imunorreatividade em todos os espécimes 

(16 casos – 100%) (Figuras 10 e 14).

Encontrou-se significância estatística para a associação entre o prognóstico do CEO e a 

intensidade de marcação da BMP-2/4 (p=0,002) (Tabela 1). No entanto, para o BMPR-IA não 

foi possível atribuir significância estatística à sua associação com o prognóstico da doença 

(p< 0,001) (Tabela 1), em função do tamanho da amostra, de forma que a análise dos dados foi 

realizada a partir das proporções observadas, em caráter descritivo.
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Figura 9. Freqüência da intensidade de marcação da BMP-2/4, de acordo com o prognóstico 
da doença.
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Figura 10. Freqüência da intensidade de marcação do BMPR-IA, de acordo com o 
prognóstico da doença.

          

Tabela 1. Distribuição da expressão das proteínas BMP-2/4 e BMPR-IA, de acordo com o 
prognóstico do Carcinoma Epidermóide Oral. Natal/RN, 2008.

Grupo Total

Controle Com Metástase Sem Metástase Qui2 p

n % n % n % n %

BMP-2/4 
Intensidade
Marcação

Fraca 10 100 2 28,6 6 37,5 18 54,5 12,11 0,002

Forte 0 0 5 71,4 10 62,5 15 45,5

Total 10 100 7 100,0 16 100,0 33 100,0

BMPR-IA 
Intensidade
Marcação

Ausente 0 0 1 14,3 0 0,0 1 3,0 35,94 <0,001*

Fraca 10 100 6 85,7 0 0,0 16 48,5

Forte 0 0 0 0,0 16 100,0 16 48,5

Total 10 100 7 100,0 16 100,0 33 100,0
* Valor não aplicável em função do tamanho da amostra.
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Observou-se valores significativos para a associação entre o prognóstico do Carcinoma

Epidermóide Oral e a intensidade de marcação da BMP-2/4 e do BMPR-IA. Entretanto, em 

função do tamanho da amostra, apenas a associação da BMP-2/4 pôde ser considerada válida 

em termos estatísticos. As demais associações foram avaliadas a partir das proporções 

observadas, porém sem referir a significância estatística, uma vez que o efeito do acaso se 

mostrou bastante presente.
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Figura 11. Fraca expressão imuno-histoquímica da BMP-2/4 em Hiperplasia Fibro-epitelial 

da mucosa oral (200X). 
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Figura 12. Fraca expressão imuno-histoquímica do BMPR-IA em Hiperplasia Fibro-epitelial 

da mucosa oral (200X). 

             

Figura 13. Superexpressão da BMP-2/4 em Carcinoma Epidermóide Oral sem metástase 

(200X).
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Figura 14. Superexpressão do BMPR-IA em Carcinoma Epidermóide Oral sem metástase 

(200X).

               

Figura 15. Superexpressão da BMP-2/4 em Carcinoma Epidermóide Oral com metástase 

(200X).
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Figura 16. Fraca expressão do BMPR-IA em Carcinoma Epidermóide Oral com metástase 

(200X).
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6 DISCUSSÃO

As BMPs são membros de uma ampla família de fatores de crescimento relacionados 

ao TGF-β, que utilizam as mesmas vias de transdução de sinais, envolvendo receptores 

quinase tipo treonina/serina transmembrana e as proteínas Smads para transmissão de sinais 

até o núcleo (KIM; KIM, 2006). Estas proteínas apresentam amplo espectro de atividades 

biológicas em vários tipos celulares, como monócitos, células epiteliais, mesenquimais e 

neurais (BALEMANS; VAN HUL, 2002).

Diversos estudos relatam a participação crítica das BMPs durante a gastrulação, 

formação do mesoderma, definição da simetria corporal, desenvolvimento dos membros e 

esqueleto, modelação neural, organogênese, gametogênese, quimiotaxia celular, proliferação e 

diferenciação celular e apoptose (HARRISON et al., 2004). Adicionalmente, estas citocinas 

estimulam a formação e diferenciação de células ósseas por estimular a atividade da fosfatase 

alcalina e a síntese de proteoglicanas, colágeno e osteocalcina, bem como são capazes de 

induzir a diferenciação osteoblástica a apartir de células indiferenciadas da medula óssea, a 

remodelagem óssea pós-natal e o reparo de fraturas e defeitos ósseos (HJERTNER et al., 

2001).

Recentemente, foi constatado que as BMPs estão implicadas na modulação do 

crescimento e diferenciação de células-tronco hematopoiéticas, sendo também capazes de 

inibir a síntese de DNA e induzir apoptose em malignidades hematológicas, como o Mieloma 

Múltiplo (HJERTNER et al., 2001).

Pesquisas nas áreas de embriologia, genética e carcinogênese evidenciam que 

pertubações na via de sinalização das BMPs contribuem para o desenvolvimento de 

neoplasias, sendo que os primeiros indícios surgiram a partir de estudos genéticos de 

síndromes de câncer familial, como a Polipose Juvenil Familial, onde mutações do Smad-4 e 

do BMPR-IA estão implicadas na origem da doença (HSU et al, 2005). Mutações no     

BMPR-IA foram identificadas em portadores da Síndrome de Cowden, que é uma síndrome de 

câncer de mama hereditário. Adicionalmente, a via de sinalização das BMPs encontra-se 

alterada em cânceres humanos esporádicos e a atuação destas proteínas em carcinogênese é 

complexa, pois envolve tanto efeitos pró-tumorais, como anti-tumorais (HSU et al., 2005).
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Em tumores de origem mesenquimal, as BMPs podem estar associadas à formação 

patológica de osso, massas calcificadas e tecido condróide no interior do tumor ou em sítios 

ectópicos; além disso, podem estar implicadas na progressão tumoral (JIN et al., 2001). 

Kusafuka et al. (1998) investigaram a expressão de BMPs em áreas de tecido conjuntivo 

condróide em 15 espécimes de Adenoma Pleomórfico e observaram freqüente superexpressão 

da BMP-2 nestas regiões. Segundo Sulzbacher et al.(2006), a BMP-6 mostra-se como um 

potente mitógeno do processo de condrogênese, fato comprovado por estudos “in vitro”

usando cultura de células mesenquimais da medula óssea, onde se demonstrou que a BMP-6 

estimulou a proliferação, bem como a diferenciação destas células em condrócitos e, portanto, 

que esta proteína pode ser importante na formação de cartilagem neoplásica.

Sulzbacher et al. (2006) encontraram forte expressão para a BMP-7 e BMP-8 nos 47 

espécimes de Osteossarcoma, comprovando o envolvimento destas proteínas na formação 

patológica de osso.

O papel das BMPs no desenvolvimento de tumores epiteliais ainda é incerto e, por isso 

vários estudos têm sido realizados para elucidar os seus mecanismos de atuação nos diversos 

tecidos do organismo humano. Na cavidade oral, lesões reativas e neoplásicas podem originar-

se do epitélio de revestimento, destas destaca-se o Carcinoma Epidermóide Oral (CEO), que 

conforme Iamaroo et al. (2004), representa mais de 90% dos cânceres orais e, apesar dos 

avanços no tratamento, o seu prognóstico ainda é sombrio, com taxa de sobrevida de 5 anos 

para cerca de 50% dos casos. Devido à escassez de estudos destas proteínas em neoplasias do 

epitélio oral, o presente trabalho teve como objetivo analisar a expressão de alguns membros 

das BMPs, no caso a BMP-2/4 e o seu receptor BMPR-IA, em CEO, bem como suas 

implicações no prognóstico da doença.

Para Hsu et al. (2005), as BMPs podem atuar tanto como oncogene, quanto como 

supressor tumoral a depender do estágio da doença e da sua concentração fisiológica na matriz 

tumoral. Adicionalmente, os efeitos das BMPs são célula-específico e, por isso, podem variar 

entre os diversos tipos tumorais, inclusive naqueles de mesma origem celular.          

Langenfeld et al. (2005) ainda mencionam que as condições de cultura, em estudos in vitro,

bem como a concentração de antagonistas intra e extracelulares interferem na atividade 

biológica das BMPs.
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No presente estudo, encontrou-se no grupo controle fraca expressão da BMP-2/4 nos 

10 espécimes analisados (100%), indicando que estas proteínas tendem a manter-se em baixos 

níveis de concentração em tecidos diferenciados normais e processos patológicos benignos, 

conforme relatam Jin et al. (2001); Schwalbe et. al. (2003); Yoshikawa et al. (2004) e 

Langenfeld et al. (2005). Kusafuka et al. (1998) também verificaram baixa imunorreatividade 

para as BMPs-1, -2, -3, -4 e -7 em epitélio glandular normal. Por sua vez, Kumamoto e Ooya 

(2006) encontraram expressão significativa das BMPs-2,-4 e -7 e BMPRs em epitélio 

odontogênico normal de germes dentários na fase de campânula, no estágio de coroa, fato este 

compatível com a participação ativa das BMPs na formação dentária em animais pós-natal.

Contrariamente, Hardwick et al. (2004) investigaram a expressão da BMP-2, por 

imuno-histoquímica, em espécimes de cólon intestinal de pacientes portadores de Polipose 

Adenomatosa Familial (FAP) e evidenciaram perda de expressão da BMP-2 nas áreas 

displásicas do microadenoma, quando comparada ao estrato superficial do epitélio normal 

adjacente à lesão, que exibiu significativa imunorreatividade. Langenfeld e Langenfeld (2004) 

também encontraram diferenças na expressão da BMP-2 em células do mesmo tecido, no caso 

endotélio vascular, de forma que a marcação desta proteína foi mais significativa e duradoura 

em células endoteliais da aorta. Estes achados sugerem que a sensibilidade às BMPs pode 

variar nos diversos tipos celulares, inclusive naqueles de mesma origem embrionária.

O BMPR-IA também exibiu no grupo controle baixa imunorreatividade nos 10 

espécimes analisados (100%), pelas mesmas razões expostas para as BMPs, fato 

compartilhado por Jim et al. (2001). No entanto, Kim et al. (2000) e (2004) observaram 

elevada expressão dos BMPRs em tecido prostático e bexiga normais, respectivamente. Estas 

observações sugerem que a sensibilidade aos BMPRs pode variar nos diversos tipos celulares, 

inclusive naqueles de mesma origem embrionária. É importante observar a presença de 

imunomarcação nos ceratinócitos superficiais, nos espécimes de Hiperplasia Fibro-epitelial da 

mucosa oral, este achado, segundo Hardwick et al. (2004), deve-se à atuação destas proteínas 

na regulação da diferenciação e apoptose de células epiteliais normais e, portanto, do tunover 

do tecido epitelial.

No grupo experimental observou-se forte expressão para a BMP-2/4 tanto nos casos de 

CEO com metástase (5 casos – 71,4%), quanto naqueles sem metástase (10 casos – 62,5%). 

Esta evidência sugere distúrbio na via de sinalização mediada por estas proteínas, em vista de 
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processos neoplásicos malignos. Este achado está em consonância com os trabalhos de Jim et 

al. (2001); Langenfeld e Langenfeld (2005) e Kumamoto e Ooya (2006). Arnold, Tims e 

McGrath (1999) verificaram forte expressão das BMPs-2,-3,-5 e -6, sobretudo da BMP-2, 

tanto em linhagens de câncer de mama altamente metastáticas, como naquelas pouco 

metastáticas; estando em conformidade com a evidência de elevada imunorreatividade para 

BMP-2, nos espécimes de CEO com metástase, verificada no presente estudo.

Diversas pesquisas indicam as prováveis causas para esta superexpressão das BMPs 

em neoplasias malignas. Para Hsu et al. (2005), nos estágios iniciais da doença, a célula 

neoplásica tende a aumentar a síntese de BMPs, na tentativa de inibir o seu crescimento, já que 

as BMPs podem atuar como supressor tumoral e, portanto, agir diretamente sobre o ciclo 

celular e induzir apoptose de células alteradas. Kawamura et al. (2000) e Hjertner et al. (2001) 

investigaram o efeito anti-proliferativo da BMP-2 e BMP-4, respectivamente, em células de 

Mieloma Múltiplo humano, e sugerem que estas BMPs são capazes de inativar a proteína 

STAT3, que é um transdutor de sinal ativado pela IL-6, bem como de aumentar a expressão de 

inibidores do ciclo celular, como as proteínas p21 e p27 e, conseqüentemente, causar a 

hipofosforilação da pRb e o bloqueio da replicação celular.

Ghosh-Choudhury et al. (2000) e (2000) analisaram a influência da BMP-2 no ciclo 

celular em linhagens de células de câncer mama e encontraram que esta BMP aumentou a 

expressão da p21 e de sua associação com as ciclinas D1 e E, inibindo a atividade quinase 

destas; além de reduzir o nível da pRb fosforilada e, por conseguinte, a proliferação celular. 

Wen et al. (2004) avaliaram o efeito inibidor da BMP-2 sobre o ciclo celular em linhagens de 

células de câncer gástrico, demonstrando superexpressão da p21 e redução da replicação 

celular.

Hardwick et al. (2004) utilizaram linhagens de células de câncer colorretal, para 

determinar o papel da BMP-2 no desenvolvimento desta malignidade. Estes autores 

encontraram que a BMP-2 reduziu o crescimento celular, pelos baixos níveis de expressão do 

PCNA (marcador de proliferação celular) e estimulou a apoptose e a adesão celular, pelos 

altos níveis de caspase 3 clivada (marcador de apoptose) e da β-catenina (molécula de adesão). 

Wen et al. (2004) verificaram em estudo “in vitro” que as linhagens de células de câncer 

gástrico incubadas com BMP-2, por um período de 4 a 5 dias, exibiram baixos níveis de 

proliferação celular, bem como alterações morfológicas, assumindo um formato mais 
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volumoso, com aumento do contato intercelular e decréscimo na proporção núcleo-citoplasma. 

As recentes pesquisas evidenciam que o efeito anti-proliferativo associado às BMPs apresenta 

três vertentes: bloqueio do ciclo celular, estímulo à apoptose e aumento da adesão celular.

Neste trabalho, a expressão do BMPR-IA mostrou-se variável no grupo experimental. 

Nos espécimes de CEO sem metástase, verificou-se elevada expressão nos 16 casos estudados,

todavia naqueles com metástase houve fraca expressão (6 casos – 85,7%). Durante a 

carcinogênese, especialmente nos estágios mais avançados da doença, é comum as células 

neoplásicas perderem a sensibilidade às BMPs, seja pela perda de expressão de seus 

receptores, seja pelo aumento da síntese de inibidores das BMPs, como o noggin, conforme 

relatam Kim et al. (2000); Kim et al. (2004); Hsu et al. (2005) e Kim e Kim (2006). Em 

muitos cânceres humanos, como da próstata, bexiga, mama e cólon intestinal, é esperado a 

perda de expressão dos BMPRs, especialmente o BMPR-IA. No presente trabalho, encontrou-

se ausência de expressão em 1 caso (14,3%) e fraca imunorreatividade em 6 casos (85,7%)

para o BMPR-IA nos espécimes de CEO com metástase, corroborando os autores 

supracitados. No entanto, nos espécimes de CEO sem metástase, observou-se elevada 

expressão para o BMPR-IA em todos os espécimes estudados, evidência que sugere a presença 

de responsividade às BMPs e, por conseqüência, a tendência da célula neoplásica de inibir seu 

próprio crescimento, caracterizando-se, assim, o efeito anti-tumoral relativo às BMPs.

Hardwick et al. (2004) verificaram que 2 linhagens de câncer colorretal utilizadas em 

seu estudo exibiram hipoexpressão do BMPR-IA e BMPR-II, fato atribuído a presença de 

instabilidade microsatélite e mutações nos receptores. Para Kim et al. (2004), outra causa de 

perda de expressão dos BMPRs é a supressão do promotor, através da metilação.

Contrariamente, Arnold, Tims e McGrath (1999); Jin et al. (2001); Pouliot, Blais e 

Labrie (2003); Wen et al. (2004) e Kumamoto e Ooya (2006) observaram superexpressão dos 

BMPRs, confirmando que a função das BMPs e seus receptores podem variar entre diferentes 

tipos de linhagens celulares e de malignidades.

Segundo Hsu et al. (2005), os receptores podem estar superexpressos, porém inativos, 

devido à interação com antagonistas extracelulares das BMPs, como o noggin, os quais podem 

encontrar-se superexpressos nos estágios mais avançados da progressão tumoral. 

Conseqüentemente, as BMPs que estão superexpressas deixam de atuar via autócrina, com 

efeito anti-proliferativo, para agir de forma parácrina, com efeito pró-angiogênico.
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As BMPs possuem vários mecanismos para estimular a angiogênese. A BMP-2 atua 

como potente quimiotático para monócitos, os quais se diferenciam em macrófagos teciduais e 

secretam citocinas de efeito pró-angiogênico, como o VEGF (Fator de Crescimento Endotelial 

Vascular). A BMP-2 também é capaz de estimular células mesenquimais indiferenciadas a 

liberar o P1GF (Fator de Crescimento Placentário), que é importante no recrutamento de 

células hematopoiéticas e endoteliais indiferenciadas em condições patológicas, como 

isquemia, inflamação, cicatrização e câncer (LANGENFELD; LANGENFELD, 2004; RAIDA 

et al., 2005).

A principal célula-alvo das BMPs, na via parácrina, é a célula endotelial, que tem sido 

objeto de várias pesquisas relativas à angiogênese BMP-mediada. Segundo Langenfeld e 

Langenfeld (2004) e Raida et al. (2005), as BMPs também podem estimular a angiogênese, 

através da ativação das proteínas Id1 e Erk-1/2 em células endoteliais e, a conseqüente 

liberação do VEGF. Além disto, a proteína Id tem a propriedade de retardar a senescência em 

células endoteliais. Langenfeld e Langenfeld (2004) advertem que a resposta angiogênica é 

variável, pois depende do tipo de BMP e de célula utilizados.

Os trabalhos citados visam compreender o perfil de expressão da via de sinalização 

mediada por BMPs, no sentido de utilizá-las como marcador de prognóstico e, sobretudo, no 

desenvolvimento de novas terapias anti-neoplásicas de baixa toxicidade. Diante do exposto, a 

presente pesquisa procurou implementar o estudo da expressão destas proteínas em lesões 

originárias do epitélio oral, visando analisar as suas implicações prognósticas. Com relação à 

BMP-2/4 foi possível verificar associação estatisticamente significativa (p= 0,002) com o 

prognóstico da doença, no entanto, quanto ao BMPR-IA as associações prognósticas não 

tiveram significância estatística (p<0,001), devido ao tamanho da amostra e, 

conseqüentemente, a análise dos resultados foi essencialmente descritiva. Os dados sugerem 

que a forte expressão da BMP-2/4 associada à fraca expressividade do BMPR-IA, no grupo 

experimental com metástase, tem implicações prognósticas, já que a perda de sensibilidade às 

BMPs, através da perda de expressão de seu receptor, pode ser indicativo de desenvolvimento 

de metástase em CEO. Então, mais pesquisas serão necessárias para melhor caracterização do

perfil de expressão das BMPs em lesões orais, a fim de avaliar suas implicações prognósticas e 

possíveis aplicações terapêuticas.
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7 CONCLUSÕES

 A fraca expressão da BMP-2/4 e BMPR-IA nos casos de Hiperplasia Fibro-epitelial da 

mucosa oral, corrobora a tendência de baixa imunorreatividade destas proteínas em lesões 

benignas.

 A elevada imunorreatividade para a BMP-2/4 apenas no grupo experimental, corrobora a 

tendência de superexpressão destas proteínas em neoplasias malignas e, 

conseqüentemente, distúrbio na via de sinalização BMP-mediada.

 A fraca expressividade do BMPR-IA associada à forte expressão da BMP-2/4, no grupo 

experimental com metástase, tem implicações prognósticas, uma vez que a perda de 

sensibilidade às BMPs, através da perda de expressão de seus receptores pode ser 

indicativo de desenvolvimento de metástase em CEO. 
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