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Introdução 

 O carcinoma de células escamosas de boca (CCEB) é o câncer de origem epitelial mais comum na região de cabeça 

e pescoço. Apesar de avanços na terapêutica a mortalidade permanece numa taxa de 50% de sobrevida em 5 anos. [1] 

Metástases e suas complicações são a principal causa de mortalidade no CCEB. [1,2] 

Em tumores sólidos, a hipóxia é um fator prognóstico adverso indicativo de mau prognóstico. [3,4] A hipóxia tende a 

selecionar fenótipos tumorais mais agressivos, além de estimular a mutação e a expressão de genes associados com 

angiogênese e invasão tumoral. [3,4]. O fator induzido por hipóxia 1 – α (HIF- 1α) é o principal gene envolvido com o 

fenômeno hipóxico. [3] 

Angiotensina – (1-7) [Ang-(1-7)] é um hormônio do sistema renina-angiotensina que está associado a redução no 

crescimento de tumores pulmonares e de próstata, com concomitante decréscimo dos níveis do fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF), além de associar-se a redução do HIF – 1 α em modelos de animais diabéticos, como 

mostrado em estudos prévios. [5] 

Nesse estudo, investigamos o envolvimento do eixo Ang-(1-7)/Mas na migração celular em condições hipóxicas 

mimetizadas por cloreto de cobalto, investigando o mecanismo subjacente a indução desse fenômeno. 

 

Material e métodos 

No presente estudo foram utilizados anticorpos policlonais anti-Hif-1 α, anti-β, anti-phospho-Akt e anti-Akt. Foram 

utilizadas as formulações Ang-(1-7), hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HPBCD) e HPBCD-Ang-(1-7). Um novo modelo 

transgênico de ratos para Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) e resistência insulínica, em conjunto com um grupo controle 

Wild Type (WT) foi usado no estudo. A metodologia utilizada estava de acordo protocolos internacionais de cuidado 

animal e foi aprovado por autoridades locais. [6] 

Em seguida, fibroblastos embrionários de camundongos (MEF) knockout para o receptor MAS (MASKO) e para a 

enzima ACE2 (ACE2KO) e células imortalizadas de carcinoma de células escamosas de língua (SCC-9) foram 

incubadas a 5% de CO2 a 37ºC. Essas células foram divididas em quatro grupos de acordo com o tratamento: controle, 

CoCl2, Ang(1-7) e CoCl2+ Ang – (1-7).  

Posteriormente, foram realizadas as técnicas de western blot, real-time PCR (reação em cadeia de polimerase), 

ensaios de atividade de luciferase e ensaios de migração celular para analisar o mecanismo de ação da Ang-(1-7). A 

análise estatística foi realizada através do teste T de Student e ANOVA. As diferenças foram consideradas significativas 

quando o valor de P <0.05. [6] 

 

Resultados 

A administração de HPBCD/Ang-(1-7) nos modelos de ratos transgênicos atenuou o aumento da glicemia no grupo 

teste (200mg/dl) contra o grupo controle que alcançou níveis entre 300 e 400 mg/dl. Além disso, amostras teciduais do 

rim desses ratos foram submetidas a imunofluorescência para detectar HIF-1-α e avaliar seus níveis teciduais. Foi 

observada a diminuição dos níveis de HIF-1-α no grupo tratado com Ang-(1-7). [Fig.1] 

Após tratamento com CoCl2 e Ang-(1-7), os níveis de HIF-1α detectados foram menores nas células WT e ACE2KO 

do que quando o tratamento foi somente com CoCl2. Não houve diferença nos níveis de HIF-1α em células MASKO e 

SCC9. Além disso, não observamos diferença na avaliação de genes alvos do HIF (GLUT-1, GLUT-4 e VEGF) em 

todas os grupos celulares avaliados.  

Após 15 e 30 minutos, Ang-(1-7) induziu a um aumento da fosforilação de AKT em cultura celular de células WT 

MEF. Porém, após 4 e 8 horas de tratamento, o nível de fosforilação diminuiu. O tratamento com CoCl2 também 

aumentou a fosforilação de AKT após 4, 8 e 24 horas em células MEF de animais WT e ACE2KO. Não se observou 

diferença em células MASKO e SCC9. 
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Ensaios de migração e invasão celular foram feitos em células SCC9. Após tratamento com CoCl2, foi observado que 

as células migram e invadem mais rapidamente quando comparado ao grupo controle e ao grupo tratado com Ang-(1-7). 

Discussão 

Esse estudo é o primeiro a mostrar que Ang-(1-7) reduz a migração de CCEB com diminuição dos níveis de HIF-1α, 

sugerindo que o heptapeptideo é capaz desse decréscimo, através da diminuição de proteínas associada à hipóxia. [4,7] 

Ang-(1-7) é o hormônio biologicamente ativo do sistema renina-angiotensina e possui propriedades vasodilatadoras, 

anti-proliferativas e antitrombóticas. Ao analisar o mecanismo envolvido na inibição de HIF-1α pelo Ang-(1-7), 

observamos que o peptídeo diminui os níveis de HIF-1α em tecido renal de ratos diabéticos. Observamos também que 

células WT e ACE2KO tiveram a expressão de HIF-1α diminuída após tratamento de CoCl2 juntamente com Ang-(1-7), 

o que não foi visto nas células MASKO. Isso implica que a ablação do eixo ACE2/angiotensina1-7/Mas é o 

determinante da sinalização por HIF-1α.[8] 

De acordo com nossos resultados, Ang-(1-7) estimulou a rápida fosforilação de Akt, porém essa associação ainda não 

elucidada. [6,9] A fosforilação aumenta de forma tempo-dependente, o que vai de encontro a estudos prévios. 

Entretanto, após 4 horas do tratamento, a fosforilação diminuiu. O objetivo então foi demonstrar que essa redução 

também ocorria em modelo hipóxicos.  Primeiro, foi demonstrado que Ang-(1-7) reduziu a fosforilação de Akt em 

células WT e ACEKO via receptor Mas. Isso foi confirmado através da falta de inibição de Akt em células MASKO. 

Isso é uma evidência direta que Akt/Hif-1α é um hiporregulador da via de sinalização do Ang-(1-7) em células MEF. 

Várias linhas de estudos sugerem que ativação da via ACE2/Ang-(1-7)/Mas/Akt é um determinante crítico do 

crescimento e sobrevida celular. 

Redução do crescimento tumoral mediado por Ang(1-7) é associado com uma diminuição da fosforilação e ativação 

das MAP-cinases ERK 1 e ERK2. Considerando que HIF-1α é fosforilado por ERK1/2, a diminuição da atividade das 

MAP-cinases poderia reduzir a ação do HIF-1α, diminuindo a transcrição e secreção de VEGF. Porém, nesse estudo, 

não se observou alteração nos níveis de VEGF nem mudanças de fosforilação em ERK1/2 em condições hipóxicas após 

tratamento com Ang-(1-7). 

A hipóxia se desenvolve em tumores pela diminuição do oxigênio celular resultante do crescimento desordenado das 

células neoplásicas. [10] Evidências consistentes sugerem que essa condição promove instabilidade genômica. Esse 

processo contribui ao fenótipo neoplásico e ao comportamento agressivo do câncer, o que o torna propenso a metástases 

e angiogênese. [4,7]. Já demonstramos que a proteína HIF-1 se encontra aumentada em linfonodos pré-metastásticos em 

resposta a fatores do tumor primário. Isso altera o microambiente local e dá suporte para o estabelecimento de 

metástases. Além disso, polimorfismo do HIF-1α e sua expressão proteica tem impacto no prognóstico do paciente com 

CCEB. Demonstramos que Ang-(1-7) diminui a ativação de Akt via receptor MAS, o que inibe HIF-1α, o principal gene 

envolvido no fenômeno hipóxico. Ainda, Ang-(1-7) diminuiu a migração e invasão celular em condições hipóxicas. 

O presente estudo expande o que foi demonstrado em estudos prévios, demonstrando que HIF-1α é inibido pelo eixo 

Ang-(1-7)/Mas e que a inibição de Akt possui um importante papel nesse processo. Dessa forma, Ang-(1-7) pode atuar 

como um agente quimioterápico efetivo para câncer de cabeça e pescoço. 

 

Conclusão 

Em conclusão, nossos resultados sugerem que Ang(1-7) atenua a estabilização do HIF-1α através de mecanismos 

dependentes de Akt e receptor MAS. Além disso, demonstramos que o eixo Ang-(1-7)/Mas inibe a migração e invasão 

de células de CCEB. 
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Figura 1. Imunohistoquímica em rim de ratos transgênicos diabéticos submetidos a tratamento crônico com Angiotensina (1-7) 

[Ang-(1-7)]. Seções de rim mostram coloração positiva para HIF-1α em grupo controle (A), grupo TetO-HPBCD (B), e grupo TetO-

Ang-(1-7) (C). D: quantificação dos níveis de proteína HIF-1α em cada grupo. Dados estão em média ± DP. *P<0.01 vs outros 

grupos. 

 


