
 

 

Abstract 

 

Gastric cancer is the third most frequent cause of cancer death worldwide. 

Reduced knowledge about gastric carcinogenesis model contributes for this high 

mortality. Gastric carcinogenesis is assumed to result from the interplay of genetic and 

environmental factors at the mucosa level, determined in great extent by mucus layer 

mucins. MUC1 is a major component of the stomach mucus layer that modulates 

interactions between the epithelium and external factors and its loss of polarity, 

overexpression, abnormal glycosylation and phosphorylation have been reported in 

gastric cancer and several other tumor types, suggesting a relevant role in cell 

transformation. MUC1 polymorphisms have been associated with susceptibility for 

gastric cancer development. Among environmental factors, Helicobacter pylori 

infection is known to be the most relevant event for gastric cancer development. This 

bacterium binds to MUC1 Variable Number of Tandem Repeats region, among other 

ligands, and exerts its effects on cells due the virulence factors it carries, ultimately 

leading to gastric cancer.  

Recent studies have shown that MUC1 can function as a cytokine receptor-like 

molecule and that its cytoplasmic domain participates in intracellular signaling 

pathways that lead to cellular growth control. This domain contains several residues that 

can be phosphorylated and also binding sites for molecules well known to participate in 

cell signaling cascades. Up to now there are no data about the relevance of MUC1-

cytoplasmic domain phosphorylation status or MUC1-mediated signaling pathways in 

the pathophysiology of gastric cancer cells. This project will a) evaluate the impact of 

MUC1 Variable Number of Tandem Repeats length in Helicobacter pylori bacterium 

adhesion, b) evaluate the impact of MUC1 on gene expression, phenotype and 

tumorigenicity, c) identify MUC1-mediated oncogenic signaling pathways, d) evaluate 

MUC1 impact in the expression and phosphorylation of gastric oncogenesis-related 

proteins and e) evaluate the impact of Helicobacter pylori binding in MUC1-mediated 

oncogenic signaling pathways in gastric carcinoma cells.  

 

 

 



 

 

Sumário 

 

 O cancro gástrico é a terceira causa mais frequente de morte por cancro no 

mundo. O conhecimento reduzido do modelo de carcinogénese gástrica contribui para 

esta mortalidade elevada. A carcinogénese gástrica é assumida como sendo o resultado 

da interacção de factores genéticos e ambientais ao nível da mucosa gástrica, 

determinado em grande parte pela sua composição. A mucina MUC1 é um dos 

principais componentes da camada de muco que reveste o estômago e modula 

interacções entre o epitélio e a mucosa gástrica. A sua perda de polaridade, sobre-

expressão e glicosilação anormais têm sido reportados com frequência em cancro 

gástrico e outros tipos de cancro, sugerindo um papel relevante na transformação 

celular. Entre os factores ambientais, a infecção pela bactéria Helicobacter pylori é o 

factor mais relevante para o desenvolvimento de cancro gástrico. Esta bactéria liga-se à 

região com um número variável de Tandem Repeats de MUC1, entre outros ligandos, e 

exerce os seus efeitos nas células devido aos seus factores de virulência, que levam ao 

cancro gástrico. 

 Estudos recentes demonstraram que a mucina MUC1 pode funcionar como uma 

molécula do tipo receptor de citocinas e que o seu domínio citoplasmático participa em 

vias intracelulares de sinalização que controlam o crescimento celular. Este domínio 

contém diversos resíduos que podem ser fosforilados e também locais de ligação a 

moléculas que participam em cascatas de sinalização celular. Até à data, não existem 

dados acerca da relevância do estado de fosforilação de do domínio citoplasmático de 

MUC1 ou da sua participação em cascatas de sinalização na patofisiologia de células de 

carcinoma gástrico. Este projecto vai a) avaliar o impacto do comprimento do Número 

Variável de Tandem Repeats Tandem na adesão da bactéria Helicobacter pylori, b) 

avaliar o impacto da expressão de MUC1 na expressão de genes, fenótipo e 

tumorigenicidade, c) identificar vias de sinalização oncogénicas mediadas por MUC1, 

d) avaliar o impacto de MUC1 na expressão e fosforilação de proteínas relacionadas 

com a oncogénese gástrica e d) avaliar o impacto da ligação de Helicobacter pylori em 

vias de sinalização oncogénicas mediadas por MUC1 em células de carcinoma gástrico. 

 

 


