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Secretada pelas 
células 

adjacentes

Especialmente 
adaptada 
dependendo do 
tecido em que se 
localiza

Complexo de macromoléculas (componentes fibrosos, proteínas e 

polissacarídeos) que se organizam formando uma rede

AnimaisMATRIZ EXTRACELULAR

Tecido 
Conjuntivo

- fortes e flexíveis – tendões, derme

- duros e densos – ossos, dentes

- flexível e absorvente - cartilagem



Sistema colágeno
colágeno

reticulares

elásticas
Sistema Elástico

oxitalânicas

elaunínicas

Arcabouço estrutural e 

elástico de vários tecidos

Circulação de nutrientes, hormônios e outros mensageiros químicos

Gel hidrofílico

glicosaminoglicanasproteoglicanas glicoproteínas de 

adesão

Principais classes de macromoléculas presentes na matriz 

celular



Proteínas da matriz



Proteínas da Matriz Extracelular

Proteínas fibrosas: 

a) Estruturais (Colágeno e Elastina) 

b) Adesivas (Fibronectina e Laminina)

Fibras de 

colágeno Fibroblasto



COLÁGENO

Fibra flexível e inelástica com grande força de tensão

Feixe de Fibras Colágenas

Fibra Colágena

Tropocolágeno

Fibrila



Pré-pró-colágeno (RER)

Síntese de colágeno

Pró-colágeno (modificado) (Complexo de Golgi)

Matriz Extracelular

Tropocolágeno

Pró-colágeno 

peptidases

Fibrilas colágenas



Síntese de colágeno



Apresentam-se em vários tamanhos e são organizadas de 

várias maneiras.

Arranjo das 

fibras de 

colágeno na 

pele de rã.

Colágenos associados à fibrila 

ajudam na organização das 

fibrilas, ligação das fibrilas entre 

si e com as macromoléculas da 

matriz.

Fibras de colágeno



Principais tipos de colágeno



Remoção da fibras colágenas

Importância dos componentes da matriz

Desmineralização 



Mutações em genes de Colágeno

Síndrome de Ehlers-Danlos Displasia de Kniest's 





Colágeno de osso 

bovino

Regeneração 

óssea

Colágeno bovino 

injetável

Preenchimento de 

rugas

Campo de pesquisa



Elasticidade 

Delgadas e longas

Formadas por fibroblastos do tecido conjuntivo ou fibras 

musculares lisas dos vasos sangüíneos

Elastina e fibrilina (microfibrilas)

FIBRAS ELÁSTICAS



Síndrome de Marfan

http://www.cardiologiapertutti.org/Immagini/Marfan - 02.jpg


Elastina

Elastina: proteína hidrofóbica rica em prolina e glicina e 

não é glicosilada. São secretadas e montam fibras 

elásticas perto da M.P. 

• Elastina constitui 50% do peso seco da AORTA.



Produtos a base de colágeno e 

elastina



Glicosaminoglicanos 



GAGs
Polímeros lineares não ramificados de dissacarídeos - polissacarídeos longos, 

não-flexíveis – carga negativa elevada – atrai sódio e água

Contribuem para a resistência as forças de compressão (água)

Glicosaminoglicanos

GAG não sulfatado

GAGs sulfatados



Glicosaminoglicanas

• Géis hidratados porosos

- suporte mecânico aos tecidos, 

- difusão rápida de moléculas solúveis em 

água e a migração celular. 

• Maioria produzidas no Golgi. 

• Hyaluronan é produzida na M.P. . 



Glicosaminoglicanas (GAGs)

Estafilococos (bactéria) - secreta hialuronidase Facilita penetração nos 

tecidos



Glicosaminoglicanas



Proteoglicanas



Formadas pelas ligações covalentes 

entre glicosaminoglicanas e uma 

molécula de proteína

Podem ter tamanhos variados:

- moléculas grandes: agrecana

- moléculas pequenas: decorina

Proteoglicanas



Proteoglicanas
A exceção da Hialuronana, todas as GAG são encontradas ligadas a 

proteínas na forma de proteoglicanas. 

Diferentes 

proteoglicanas



Proteoglicanas
Proteoglicana Agrecana- maior componente das cartilagens.

• possuindo mais de 100 GAG, 1 para cada 20 aas.



Proteoglicanas

Cartilagem



Proteoglicanas

Ligam-se a várias moléculas sinalizadoras secretadas, como: 

certos fatores de crescimento, podem aumentar ou inibir sua 

atividade sinalizadora.

Heparan sulfato = liga-se ao Fator de crescimento de 

fibroblastos (FGF), que ativa a divisão de várias células;



Glicoproteínas adesivas



Mantém os componentes dos tecidos (células e matriz) unidos

Tipos de glicoproteínas de adesão

Ligam-se as células; com os componentes de sua matriz

Podem se ligar a proteínas de superfície celular (integrinas), as fibras 

colágenas e ainda a outras proteoglicanas.

Glicoproteínas adesivas

fibronectina

Laminina

entactina osteonectina

condronectina

tenascina

Sinais para o reconhecimento e reparo de tecidos



Fibronectina
Fibronectina: Proteína adesiva que ajuda as células a 

aderirem à matriz, encontrada em todos os vertebrados. 

Possui vários domínios de ligação para outras moléculas da 

matriz e para receptores da superfície celular. 

Existe uma forma solúvel que circula nos fluídos do corpo, 

ativando a coagulação, cicatrização e fagocitose. 



Produzida por fibroblastos no tecido conjuntivo

Dímero (2 subunidades polipeptídicas

semelhantes) ligadas por pontes

dissulfeto

Fibronectina

fibronectina de plasma

presente no sangue

fibronectina da superfície celular

ligada temporariamente a membrana celular

Múltiplas formas são produzidas por RNA 

splicing a partir de um gene de 50 Kb 

contendo 50 exons.



Tenascina
• Proteína gigante com seis braços – secretada em tecidos 

embrionários. Função bioquímica ainda não definida

•Ligam-se as células via integrinas, proteoglicanas e receptores da 

família das imunoglobulinas.

• Quatro isoformas em vertebrados- variação no número de domínios 

EGF e FN-III



Lâmina Basal



Lâmina Basal
Lâmina basal: cobertura flexível e fina (40-120 nm) de matriz 

especializada, que está presente em todos os epitélios, tubos e 

envolvendo células musculares, do tecido adiposo e células de 

Schwann. 

Nos glomérulos dos rins e alvéolos do pulmão, a LB fica entre duas 

camadas de células e funciona como um filtro. 



Influencia: sobrevivência e proliferação celular, Determina a polaridade

celular, o metabolismo, organiza proteínas adjacentes à M.P., induz a

diferenciação celular e funciona como estradas para a migração das células;

Constituintes: colágeno tipo IV, proteoglicana Percelan e glicoproteínas

Laminina e Entacina (Nidogen).

Lâmina basal





Localiza-se predominantemente na 

lâmina basal- ligação com célula epitelial

Sítios de ligação com: 

- heparan-sulfato

- colágeno IV

- integrinas

Glicoproteína grande composta de 3 

cadeias polipeptídicas (A, B1 e B2)

Forma de cruz

LAMININA



Colágeno tipo IV

O colágeno do tipo IV possui estrutura mais flexível do que 

os colágenos fibrilares e é um dos componentes da L.B.



Lâmina Basal



Metaloproteinases



Metaloproteinases da Matrix extracelular

Promovem a degradação controlada de componentes da matriz – remodelamento 

durante a embriogênese, cicatrização.

Metaloproteases dependem de Ca2+ para sua atividade e Serinoproteases - possuem 

uma serina altamente reativa no seu sítio ativo. 

Exemplos: Colagenase (metaloprotease) e urokinase-type plasminogen activator (U-

PA).

Doenças como 

enfisema e 

artrites e na 

proliferação e 

metástase de 

células tumorais 



Adesão celular



Proteínas de adesão celular

• Adesão célula - matriz

• Adesão célula - célula



Interação célula – matriz extracelular

CÉLULA

MATRIZ

INTEGRINA



• Promovem a ligação 

entre células 

adjacentes,

• Podem ser estáveis

(células musculares),

• Temporárias e 

delicadas (processo 

inflamatório).

Proteínas de adesão entre células



Mucinas 

• Exibem múltiplos carboidratos para a 

interação com outras células



• Família de proteínas na superfície celular- (Lectinas).

• Funcionam em uma variedade de interações célula-célula transientes 

no sangue. 

• Possuem domínio conservado de lectina - na presença de Ca2+ se 

liga a oligossacarídeos específicos em outra célula.

Selectinas



Selectinas 





• Adesão celular Independente de Ca2+;

• Possuem um domínio do tipo Ig de adesão celular. 

Nomenclatura: N-CAM e ICAM

NEURAL ADHESION MOLECULE (N-CAM) expresso 

em diferentes células – Característico de nervosas. 

- Ligam células por um mecanismo homofílico. 

INTERCELLULAR ADHESION MOLECULE 

(ICAMs),

- Usam um mecanismo heterofílico. 

Família imunoglobulinas das 

moléculas de adesão (Ig) 



• Pelo menos 20 tipos

• Diferentes mRNAs 

gerados por splicing 

alternativos de um 

transcrito produzido 

por um único gene. 

• A parte extracelular 

das N-CAM possuem 

5 domínios do tipo Ig.

N-CAM.



- são expressos em células 

endoteliais ativadas, onde se 

ligam a integrinas na superfície 

de células brancas do sangue. 

ICAMs



(receptores da matriz extracelular em célula animal)INTEGRINAS

Proteínas transmembranas, semelhantes 

aos receptores da membrana na célula, já 

que formam pontes com os ligantes intra e 

extracelular

Regiões citoplasmáticas ligadas ao

citoesqueleto ligam-se à feixes de

filamentos de actina – contatos focais e/ou

filamentos intermediários –

hemidesmossomos)

Ligantes (extracelular) membros estruturais da 

matriz extracelular 

As ligações têm afinidade relativamente baixa 

– capacidade de mover-se na matriz



São heterodímeros

Domíno intracelular ligado a talina e a -actinina do citoesqueleto celular

Domínio extracelular ligado a macromoléculas da matriz extracelular

Mais de 20 

subtipos de 

integrina

Cadeias glicoproteicas  e  

Integrinas



Integrinas

A maioria das integrinas conectam feixes de filamentos de 

actina no lado citoplasmático (exceção da integrina nos 

hemidesmossomos, que liga a matriz com filamentos 

intermediários). 



a) Adesão celular dependente de Ca+: mais de 80 

conhecidas

A maioria funcionam como proteínas transmembrana conectoras, que 

medeiam as interações entre o citoesqueleto de actina das células 

presentes nas junções aderentes.

Caderinas



As caderinas são glicoproteínas integrais. 

• 5 domínios extracelulares com 100 aas cada. 3 desses domínios se 

ligam ao Ca2+. 

• Sem o Ca2+ as caderinas mudam de conformação -

rapidamente degradadas por enzimas proteolíticas. 

Caderina do tipo E - presente na junção aderente. 






