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Introdução 

A carcinogênese de boca é um processo complexo, onde se evidencia a ocorrência de inúmeras 

alterações genéticas e epigenéticas que possibilitam a transformação de células biologicamente 

normais em células funcionalmente alteradas, no que se refere a desregulações da proliferação 

celular e invasividade nos tecidos adjacentes e/ou à distância [1].  

O processo de progressão tumoral do Carcinoma Epidermóide de Boca (CEB) pode ser 

representado por uma sucessão de modificações no material genético, que acarreta alterações 

teciduais particulares, como: hiperplasia epitelial, displasia epitelial, carcinoma in situ, carcinoma 

invasivo e metástase. A hiperplasia epitelial é caracterizada por uma hiperproliferação celular, no 

entanto as células encontram-se morfologicamente normais, mas com alterações genéticas e 

moleculares. Por outro lado, no epitélio displásico, as células de uma determinado estrato celular 

tendem a apresentar alterações morfológicas e estruturais, como pleomorfismo celular, 

hipercromatismo nuclear e mitoses aberrantes, características estas também evidenciadas no 

carcinoma in situ. No entanto, nesse último estágio, todos os estratos celulares apresentam tais 

alterações morfológicas e as células encontram-se em um estágio altamente proliferativo e 

desorganizado, arquiteturalmente e citologicamente; contudo, continuam restritas ao epitélio. Já no 

carcinoma epidermóide invasivo, as células neoplásicas já apresentam um rompimento da 

membrana basal, iniciando o processo de invasão tecidual. Finalmente, o processo de metástase 

ocorre quando as células tumorais atingem órgãos à distância, por meio da disseminação vascular ou 

linfática [2]. 

A leptina é codificada pelo gene da obesidade e funciona como um hormônio neuroendócrino que 

tem atraído a atenção, desde a sua identificação, em 1995. A leptina regula o apetite, a formação 

óssea, a angiogênese e a reprodução [3]. Estas atividades biológicas sugerem que ela desempenha 

um papel importante na proliferação, invasão e metástase de células de câncer [4]. Em humanos, os 

níveis circulantes de leptina correlacionam com índice de massa corporal e são significativamente 

elevados em indivíduos obesos [5]. Dados da literatura indicam claramente que a atividade 

mitogênica, anti-apoptótica, pró-inflamatória e propriedades angiogênicas da leptina promovem o 

desenvolvimento e a progressão de diferentes tipos de cânceres [6]. 

No que diz respeito ao carcinoma epidermóide de boca, a relação entre expressão da leptina e este 

tipo de neoplasia é uma questão obscura e muitas vezes controversa. Por isso, este estudo foi 

conduzido com o objetivo de investigar o efeito da leptina no comportamento invasivo das células 

do CEB. 

 

Material e métodos 

Foram utilizadas linhagens celulares imortalizadas de carcinoma de células escamosas de língua 

(SCC-9 e SCC-4), adquiridas comercialmente (ATCC, USA). Estas foram estocadas em ultra-

freezer a -80°C e criopreservadas em solução específica, até o momento do experimento.  As células 
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foram tratadas com leptina na concentração de 100ng/ml, por um período de 72 horas. 

A. Ensaio de invasão celular (Transwell assay) 

 Esse ensaio foi realizado em placas de 12 poços na presença de uma membrana de tereftalato de 

polietileno (PET) com 8 μm de poro da Millipore (Millicell Hanging Cell Culture Inserts, Millipore, 

EUA). As câmaras foram reidratadas em meio isento de soro. Meio completo contendo 10% de soro 

fetal bovino foi adicionado na placa (em contato com a base da câmara) para servir como 

quimioatrator das células. Uma suspensão contendo 5 x 10
4
 células/ml em meio livre de soro fetal 

foi adicionada no interior da câmara e incubada durante o tempo determinado na presença ou 

ausência de leptina, na concentração também estabelecida previamente. As células remanescentes 

na superfície da membrana (parte superior da câmara) foram removidas com um cotonete, enquanto 

que as células na superfície inferior das membranas foram fixadas com paraformaldeído (4%, por 

30min). Após a fixação a membrana foi colocada sobre uma lâmina de vidro para microscopia em 

meio de montagem com glicerol (50%) e DAPI (1:100 – para coloração dos núcleos celulares), 

seguido da análise e quantificação em microscópio invertido. 

 

 

Resultados 

A. Comportamento invasivo das linhagens celulares SCC-9 e SCC-4 submetidas ao tratamento com 

leptina 

As figuras 1 e 2 mostram os dados de invasão das linhagens celulares SCC-4 e SCC-9 tratadas 

com leptina e não tratadas com leptina (grupo controle). Ainda podemos observar as fotografias 

representativas da invasão celular para as diferentes condições experimentais obtidas após 72 horas 

de tratamento. 

Observa-se que as células tratadas com leptina não apresentaram uma maior capacidade de 

invasão quando comparadas com as células do grupo controle. Nas fotografias é possível perceber 

que a quantidade de células tratadas com leptina que invadiram o matrigel após 72 horas de 

experimento é semelhante à quantidade de células do grupo controle que invadiram o matrigel. 

 

Discussão 

Evidências emergentes sugerem que a leptina tem um papel importante na proliferação, invasão e 

metástase do câncer [7]. Além disso, um estudo demonstrou que o tratamento com leptina foi capaz 

de estimular de forma significativa a proliferação e / ou invasão de células malignas in vitro [8].  

No presente estudo, determinou-se o efeito da leptina sobre o processo de invasão das células do 

CEB. Foi possível constatar que não houve diferença significativa na invasão das células tratadas 

com a leptina e as células do grupo controle. Pode-se sugerir que um outro tempo de intervenção 

com a leptina pode ser necessário para observar qualquer alteração no comportamento invasivo das 

células. Uma outra hipótese é que a concentração de leptina utilizada no experimento não foi capaz 

de alterar o processo de invasão das células SCC-4 e SCC-9, sendo necessário avaliar o efeito de 

outras concentrações de leptina, bem como em tempos variados. Concentrações de leptina e tempos 

de tratamento tanto maiores quanto menores devem ser alvo de investigação, uma vez que, os dados 

da literatura mostram que a concentração de leptina no soro de pacientes com CEB é discrepante. 

Estudos relatam que a diminuição dos níveis de leptina estão associados com a agressividade do 



 

tumor [9, 10]. 

Apesar de não estudar a inibição da via de sinalização da leptina, nossos resultados sugerem que a 

leptina não é capaz de controlar a invasão das linhagens SCC-9 e SCC-4. Novos estudos são 

necessários para esclarecer o papel da leptina na invasão de células do CEB. Pois, apenas estas 

linhagens de células não refletem fielmente as características dos diversos tumores originais, 

individuais, a partir do qual elas foram derivadas e não mimetizam necessariamente as diferentes 

fases dos tumores que ocorrem no mesmo órgão, bem como as suas células metastáticas. Portanto, 

outras linhagens de células de CEB devem ser utilizadas em estudos posteriores, de forma a simular 

o real estadiamento dos tumores de boca, possuindo as três combinações distintas de oncogenes, 

mutações únicas e supressores tumorais. 

 

Considerações finais 

A leptina atua no crescimento, ploriferação e migração das células endoteliais. Além disso, 

estimula genes responsáveis pela promoção da angeogênese, aumentando a vascularização 

endotelial. E a literatura aponta a sua associação com diversas neoplasias como o câncer de mama, 

colo, fígado e próstota. No entanto, as consequências biológicas e mecanismos moleculares 

subjacentes à ativação da via de sinalização da leptina em células de CEB não foram ainda 

investigadas com detalhes. Neste estudo, foi investigado o papel da sinalização da leptina em 

células de CEB in vitro. Sendo um resultado pioneiro a apontar que a leptina não é capaz de alterar 

a característica de invasão das linhagens celulares SCC-4 e SCC-9 na concentração de 100ng/ml, 

por um período de tratamento de 72 horas. Estudos adicionais devem ser conduzidos de forma a 

garantir a reprodutibilidade dos resultados. 
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Figura 1. Ensaio de invasão cellular – linhagem SCC4 tratada com leptina e não tratadas com leptina (grupo controle) 

(* p <0,05). Fotografia representativa de (A) células não tratadas com leptina (controle) que invadiram o matrigel e (B) 

células tratadas com 100ng/ml de leptina que invadiram o matrigel. 
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Figura 2. Ensaio de invasão cellular – linhagem SCC9 tratada com leptina e não tratadas com leptina (grupo controle) 

(* p <0,05). Fotografia representativa de (A) células não tratadas com leptina (controle) que invadiram o matrigel e (B) 

células tratadas com 100ng/ml de leptina que invadiram o matrigel. 
 

A B 


