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1. Resumo 

O câncer é definido como a divisão celular sem qualquer limitação regulatória que 

origina um número elevado de clones de células, interferindo nas funções 

fisiológicas normais. Neste caso, a regulação normal da divisão celular torna-se 

disfuncional devido a defeitos em um ou mais genes. Dentre os diversos tipos de 

neoplasias, o câncer gástrico é o segundo tipo mais comum em incidência e 

mortalidade, sendo caracterizado pelo crescimento anormal das células que 

revestem a parede estomacal. O papel da bactéria Helicobacter pylori como 

agente etiológico neste tipo de carcinoma é fundamental, sendo isso um dos 

avanços mais relevantes nos estudos e na luta contra o câncer gástrico. A 

presença da bactéria no estômago pode levar ao desenvolvimento do câncer 

gástrico em cerca de 3% das pessoas infectadas, onde se destaca também a 

importância do histórico familiar da doença, pois cerca de 10 a 15% dos casos de 

incidência são hereditários. As interações celulares de adesão desempenham um 

papel importante no processo de disseminação tumoral. A E-caderina é uma 

molécula que, ao formar um complexo celular com a β-catenina, tem a função de 

adesão celular, característicaessencial para a preservação da integridade do 

tecido epitelial. A literatura recente afirma que no tecido gástriconeoplásico, a 

expressão da E-caderina e suas funções estão frequentemente alteradas. Por 

isso, depois de instalada no estômago, a bactéria provoca alterações nas células 

da mucosa gástrica que progressivamente podem evoluir para displasia e câncer. 

2. Introdução 

Câncer é o nome que se dá à proliferação desordenada de células que invadem 

um determinado órgão ou tecido. [6] O câncer gástrico possui importantes fatores 

de risco que aumentam a possibilidade de seu estabelecimento no tecido 

estomacal. [8] Fatores como uma resposta inflamatória do muco gástrico por H. 

pylori, fumo, histórico familiar, uma dieta pobre associada à obesidade e falta de 

exercícios físicos, destacam-se como importantes indicadores. [8,5] A 

Helicobacterpylori é uma bactéria espiralada que cresce na camada de muco que 

reveste o estômago. Para poder sobreviver ao ambiente ácido do órgão, ela 

secreta uma enzima chamada urease, que transforma ureia em amônia, fazendo 

com que a acidez se neutralize para sua sobrevivência. [7] OpH elevado na região 

de seu crescimento neutraliza o ácido estomacal e  permite que o patógeno cresça 



 

no estômago. O crescimento da bactéria inibe, de forma geral, a resposta imune 

local, causando como resultado do processo, a gastrite e a úlcera péptica. Por 

outro lado, a E-caderina, maior molécula de adesão célula-célula, desempenha um 

papel crítico no desenvolvimento e manutenção da polaridade celular e sua 

arquitetura. Esta molécula é expressa em todas as células epiteliais e encontra-se 

disfuncional nos tumores malignos. [2] Esta adesãocelular funcional dependente 

de caderinas requer a formação de complexos com as cateninas para 

desempenhar corretamente suas funções. [2,3] A alteração de sua expressão 

gênica,é um evento frequente e potencialmente importante na metástase de 

células tumorais [2]. 

3. Objetivo 

Realizar o levantamento do estado-da-arte sobre eventos moleculares ligados 

ao complexo de adesão E-caderina/catenina, suas funções na progressão do 

câncer gástrico, associando também o papel da bactéria Helicobacterpylori 

nestes eventos. 

4. Métodos 

Um estudo exploratório, descritivo, utilizando a técnica de revisão bibliográfica 

sistemática com descritores relacionados ao tema e a busca correspondente foi 

efetuado com base em artigos disponíveis em formato eletrônico no período de 

janeiro de 2001 aos dias atuais; sendo utilizados ainda, referências anteriores a 

este período, caso sejam de grande relevância acadêmica. 

5. Desenvolvimento 

Dentre os fatores de risco mencionados, o patógeno entéricotem seu papel 

significativo na progressão da doença, uma vez que a resposta da imunidade do 

hospedeiro é a infiltração de neutrófilos e macrófagos e a ativação de um fator 

nuclear kB ou NFkB nas células da mucosa gástrica [5]. Este fator desempenha 

um papel fundamental no processo inflamatório uma vez que regula a transcrição 

de grande parte dos genes inflamatórios como citocinas, quimiocinas, entre outros. 

A interleucina - 1β ( IL - 1β ) é uma citocina que inicia e amplifica a resposta 

inflamatória contra a bactéria invasora. [5] Além disso, a perda de E-caderina e o 

enfraquecimento da adesão célula-célula é considerado um passo crucial no 

processo de transição epitélio-mesenquimal (EMT), que coordena a estabilização 

de contatos célula-célula e a aquisição de um fenótipo mesenquimal mais 



 

migratório e invasivo, ou seja, a célula tumoral que inicialmente era epitelial, passa 

a expressar um conjunto de genes típicos de células do tecido conjuntivo [5] 

6. Resultados Preliminares 

A infecção porHelicobacterpylori estimula a síntese de óxido nítrico pelo 

hospedeiro como uma forma de erradicar a bactéria, porém a sobrevivência desta 

e sua persistente colonização na mucosa gástrica apontam que o patógeno 

desenvolveu mecanismos para evitar o abate por NO e manter um momento 

inflamatório persistente, causando gastrite crônica e úlcera péptica. [7]A 

superprodução de NO causa danos irreversíveis no DNA da mucosa 

gástrica,sendo ao mesmo tempo iniciador e promotor do crescimento tumoral. 

[4] No câncer gástrico, a perda da expressão da E-caderina está associada com a 

desdiferenciação tumoral, capacidade de invasão e metástase [1]. A inibição da 

função da E-caderina pode ocorrer pela mutação ou deleção do gene CDH1, 

rearranjo cromossômico ou hipermetilação. 
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