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Questão 1 

O câncer colorretal (CCR) é uma doença maligna devastadora, classificada como a segunda 

causa mais comum de morte por câncer nos países ocidentais e a quinta causa mais comum de 

morte por câncer na China. Apesar das grandes realizações feitas na quimioterapia citotóxica 

convencional para pacientes com CCR ao longo das últimas décadas, a taxa de sobrevivência 

global do doente não melhorou significativamente.  

Questão 2 

Embora a introdução dos anticorpos anti-EGFR cetuximab e panitumumab tenha melhorado a 

sobrevivência de pacientes de CCR que possuem o tipo agressivo do gene K-Ras, existe ainda 

uma necessidade urgente de novas técnicas terapêuticas eficazes. Prevê -se que apenas novos 

fármacos com novos alvos melhorem o tratamento do CCR. No entanto, a compreensão dos 

mecanismos de desenvolvimento do câncer colorretal ainda é limitada. Assim, é crucial continuar 

a explorar os eventos moleculares da biologia do CCR, o que irá facilitar a descoberta de novos 

alvos terapêuticos. 

Questão 3 

Alguns estudos relatam que o gene BEX2 está envolvido no desenvolvimento de tumores em 

vários tipos de câncer, tais como glioblastoma, glioma e câncer da mama. No entanto, outros 

estudos obtiveram resultados opostos, mostrando que o BEX2 inibe a proliferaç ão celular 

cancerígena. Assim, os autores concluem que o BEX2 parece apresentar diferentes padrões de 

expressão e funções em diferentes tipos de tumores. Contudo, a expressão  e a função de BEX2 

no câncer colorrectal ainda permanecem desconhecidas.  

Questão 4 

No presente estudo, para melhor caracterizar o papel de BEX2 no CCR, procurou -se explorar a 

expressão de BEX2 em espécimes de CCR em diferentes estágios tumorais. O BEX2 mostrou 

estar associado a características mais agressivas no câncer colorretal. Subs equentemente, a 

inexpressão do BEX2 demonstrou inibir o crescimento celular do câncer colorretal tanto in vitro 

como in vivo. Além disso, os efeitos de BEX2 sobre a proliferação celular parecem ser mediados 

pela via JNK / c-Jun. Este estudo revela que BEX2 desempenha um papel importante na 

proliferação celular no câncer colorretal e sugere que o BEX2 pode ser um novo candidato para o 

tratamento de CCR. 

Questão 5 

Estudos futuros serão necessários para investigar se a expressão de BEX2 está associada ao 

prognóstico do câncer colorretal e para avaliar o potencial de BEX2 como um alvo terapêutico 

efetivo para o câncer colorretal. Tais estudos fornecerão um olhar adicional sobre o câncer 

colorretal e fornecerão subsídios  para a utilização de terapias inovadoras com foco no BEX2 

para melhorar o tratamento do câncer colorretal.  

 

 

 


