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RESUMO 

Tese de doutorado 

Programa de Pós-Graduação em Física 

Universidade Federal de Santa Maria 

 

Descrição Booleana para eventos celulares: 
construção de redes, topologia e análise dinâmica  

Autor: Cristhian Augusto Bugs 

Orientador: Prof. Dr. José Carlos Merino Mombach 
Local e data da defesa: Santa Maria, 13 de Janeiro de 2012 

Este trabalho apresenta uma metodologia para descrever a dinâmica e a 

topologia de redes biológicas regulatórias através da aplicação da teoria de grafos, 

da modelagem de redes a partir de regras booleanas e através do uso de 

simulações baseadas em algoritmos implementados no software MATHEMATICA 

7.0. Por meio desta metodologia procurou-se caracterizar a rede de regulação de 

abertura e fechamento dos estômatos de uma planta pelo ácido abscísico (ABA), 

incluindo a relação entre os elementos da rede durante a dinâmica e a descrição do 

espaço de estados.  No estudo do estado celular de senescência replicativa em 

humanos, o objetivo é descrever uma rede regulatória de proteínas envolvendo os 

mecanismos do complexo de Shelterin com a sinalização de duplas quebras no DNA 

e a sinalização da parada do ciclo celular na fase G1. Por meio desta rede, a 

topologia deve envolver a combinação de vias e módulos para garantir a 

estabilidade da sinalização e a parada permanente da célula no estado senescente. 

O estado senescente também é caracterizado pelo estabelecimento de um fenótipo 

secretor (SASP) com efeitos tanto benéficos quanto prejudiciais para o organismo. 

Diferentes vias estão identificadas juntamente com a ativação de NF-kB na 

regulação deste fenótipo e  nesse sentido, uma rede regulatória do SASP em 

senescência replicativa é proposta e as principais consequências do SASP para  o 

cólon humano são identificadas através da análise de dados de microarranjos que 

relacionam cólon normal, cólon inflamado, adenoma de cólon e carcinoma de cólon. 

 Palavras-chave:  senescência; vias regulatórias; dinâmica; ABA; espaço de 

estados; microarranjos. 
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ABSTRACT 

 

This work presents a methodology to describe the dynamics 

and topology of biological regulatory networks through the application of graph 

theory. We model these networks using Boolean rules and simulations performed 

with algorithms implemented in MATHEMATICA 7.0. Through this methodology, we 

characterize the regulatory network of opening and closing of the stomata of a 

plant by abscisic acid (ABA), including the relationships between the network’s 

elements during the dynamics and the description of the state-space by 

comparing each one of its elements. For the state of cellular replicative 

senescence in humans, the goal is to describe a regulatory network of 

proteins involving the mechanisms of Shelterin complex, DNA double-strand break 

signaling, and the cell cycle arrest in G1 phase. The network topology must involve a 

combination of pathways and modules to ensure the stability of the signal and the 

permanent cell-cycle arrest. The state senescent is also characterized by 

establishing a secretory phenotype (SASP) with both beneficial and harmful effects 

for the organism. Different pathways are identified along with the activation of NF-kB 

in the regulation of these phenotypes and in this sense, a regulatory network to 

regulate the SASP in replicative senescence is proposed and the main 

consequences of the SASP for human colon are identified via analysis of microarray 

data related to normal colon, inflamed colon, colonic adenoma and carcinoma of the 

colon. 

 

 

Keywords : Ssenescence; regulatory pathways; dynamics; ABA; space state; 

microarrays. 
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 1. INTRODUÇÃO 
 
 

 

Todos os seres vivos são caracterizados por processos biológicos complexos, 

envolvendo as interações entre os vários sistemas de sinalização da célula, de modo 

que as interações entre o DNA, RNA e a síntese de proteínas envolvem uma precisa 

interação e regulação de milhares de moléculas incluindo enzimas, proteínas e 

mensageiros secundários. As respostas intracelulares envolvendo todos estes 

elementos coordenados são chamadas de transdução de sinal e as relações entre 

estas moléculas coordenadas pela transdução de sinais descrevem a evolução do 

sistema a partir dos estados de cada um dos seus componentes (ALBERT et al., 

2009).  Apesar da diversidade e complexidade dos processos envolvendo a 

transdução de sinais, resultados recentes indicam que a compreensão da estrutura e 

dos mecanismos regulatórios podem contribuir para esclarecer muitas redes 

biológicas incluindo redes regulatórias vinculadas a transdução de sinal pelo ácido 

abscísico(ABA) em plantas e várias doenças genéticas humanas (BARABÁSI et al., 

2004).   

A rede de transdução de sinal do ABA em plantas envolve uma rede de 

sinalização para garantir uma resposta adequada da planta às condições ambientais 

adversas.  Em condições normais o ABA é mantido em baixos níveis para garantir o 

desenvolvimento normal da planta, além de regular diversos processos celulares 

incluindo o desenvolvimento de sementes, germinação, crescimento vegetativo e 

principalmente resposta ao estresse hídrico (XIONG et al., 2003).  Estas diversas 

funções envolvem redes regulatórias que controlam a sua produção, degradação, 

percepção e transdução de sinais (UMEZAWA et al.,  2010). Os poros estomáticos 

sobre a superfície da planta são os elementos reguladores da absorção de CO2 da 

atmosfera e da perda de vapor de água pela planta através da transpiração. As 

aberturas dos estômatos são controladas por um par de células-guarda, que por sua 

vez regulam a fotossíntese e  a quantidade de água necessária para a manutenção 

da planta (LI et al., 2006; FAN et al., 2005; FAN. et al., 2004).  Durante períodos de 

seca, o ABA atua como um inibidor da abertura dos estômatos para garantir que 

condições mínimas de sobrevivência sejam mantidas através da conservação da 

água pelo fechamento dos poros estomáticos. A resposta ao estresse hídrico inicia 
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pelo aumento dos níveis de concentração do ácido abscísico, seguida da formação 

de uma rede de transdução de sinal para a regulação da abertura e fechamento dos 

estômatos (XIONG et al., 2003). Esta rede regulatória envolve múltiplas vias de 

sinalização e um grande número de reguladores incluindo enzimas, proteínas de 

transdução de sinal, mensageiros secundários  e pequenas moléculas de forma que 

a regulação entre estes diversos elementos pode ser representada através de um 

grafo direcionado cujas as arestas indicam a regulação entre os elementos e a forma 

de interação (ativação ou inibição) conforme o modelo proposto por  Song Li e seus 

colaboradores (LI et al., 2006).  O comportamento dos elementos responsáveis pela 

sinalização da abertura ou fechamento dos estômatos pode ser visto como um 

processo complexo determinado não somente pela organização topológica da rede e 

das suas conexões, mas também pelos processos dinâmicos cujas respostas 

dependem da fisiologia da planta e das condições ambientais. Tradicionalmente uma 

dinâmica é caracterizada por um comportamento ordenado ou robusto de forma que 

condições iniciais similares ou até mesmo condições iniciais aleatórias induzem 

trajetórias similares no espaço de estados da rede.  Diferente do comportamento 

robusto, condições iniciais também podem gerar diferenças significativas na 

dinâmica da rede a partir da obtenção de um sistema caótico, de modo que ambos 

comportamentos da rede são características de redes Booleanas utilizadas para a 

modelagem de redes biológicas (SHMULEVICH et al., 2010). 

Assim como a rede regulatória da sinalização do ABA, o câncer está 

relacionado a uma rede regulatória envolvendo o acúmulo  de mutações somáticas 

em oncogenes e genes supressores de tumor de modo que as mutações resultam 

principalmente em defeitos nos mecanismos de reparo do DNA e na regulação do 

ciclo celular (CHRISTMANN et al.,2003; JONSSON et al., 2006). As proteínas 

envolvidas com o desenvolvimento do câncer são caracterizadas por uma maior 

interação proteína-proteína quando comparadas às proteínas que não estão 

relacionadas diretamente ao câncer, além de participar de grandes aglomerações 

relacionadas a determinadas funções celulares (JONSSON et al., 2006).   As 

interações entre as proteínas estão relacionadas principalmente aos eventos que 

ocorrem periodicamente em uma célula. Em condições normais,  danos no DNA 

desencadeiam uma resposta específica da célula com o objetivo de eliminar os 

danos,  contudo se o dano não pode ser eliminado,  respostas específicas são 

ativadas para que a integridade parcial da célula seja mantida,  isto significa a 
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ativação da apoptose ou da senescência (parada permanente do ciclo celular) para 

impedir que mutações  sejam transmitidas para as células filhas (SANCAR et al., 

2004). Resultados recentes mostram que no caso de células tronco a diferenciação 

celular é uma  resposta possível  para preservar a integridade do tipo celular, tecido 

ou organismo (SHERMAN et al., 2011). Se por um lado, a adaptação da célula a 

partir da senescência  e a morte celular podem causar declínio funcional das células 

e dos tecidos através da   promoção  do envelhecimento e surgimento de doenças, 

por outro lado, também podem previnir  principalmente o surgimento  do câncer.  

 A senescência celular é um processo que resulta de diferentes ações 

(oncogenes, danos no DNA, perda da capacidade replicativa pelo encurtamento dos 

telômeros, disfunção dos telômeros). Este estado senescente é caracterizado por 

mudanças morfológicas e funcionais que podem contribuir para disfunção celular, 

alteração do funcionamento de células vizinhas, degradação de componentes 

estruturais, doenças  e formação do câncer (BURTON, 2009; RODIER et al., 2011). 

A replicação da célula depende de um balanço entre o encurtamento dos telômeros 

a cada divisão celular e a ação da telomerase (enzima que adiciona sequências 

repetidas de DNA) no elongamento das extremidades dos telômeros. Os telômeros 

(extremidades dos cromossomos) de mamíferos contém um específico complexo de 

proteínas denominado complexo de Shelterin que protege as extremidades dos 

cromossomos, regulam a ação da telomerase e sinalizam o encurtamento dos 

telômeros (PALM et al, 2008).  Após um dado número de divisões ocorre  a 

exposição das extremidades dos telômeros,  a sinalização  das extremidades 

expostas como uma dupla quebra no DNA  e a parada permanente do ciclo celular 

em um estado denominado  senescência replicativa (BURTON, 2009). Células 

senescentes permanecem metabolicamente ativas,  tornam-se resistentes a 

apoptose e não entram na fase S em resposta a mitógenos (ZHANG, 2007). Esta 

caracterização do estado senescente sugere a existência de vários mecanismos 

para a garantia da manutenção da parada, incluindo várias vias moleculares 

cuidadosamente coordenadas, visto que a  retomada do ciclo celular após o escape 

do estado senescente é chamada de fase M2 (crisis) da senescência replicativa e 

caracterizada por fusões das extremidades dos cromosssomos, disfunção dos 

telômeros causando aberrações cromossomais, catástrofe mitótica  e morte celular 

por apoptose (STOHR et al., 2008; SHAY et al., 2005).   
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A parada permanente do ciclo celular pode ocorrer de forma ordenada tanto 

na fase G1 quanto na fase G2 através da ativação dos mecanismos de ponto de 

checagem. Alguns fatores são importantes na escolha da parada na fase G1 ou  G2 

incluindo a sensibilidade do ponto de checagem G1/S  em relação à exposição das 

extremidades do DNA de modo que tem sido sugerido que uma simples quebra 

pode induzir a parada em G1, enquanto que uma maior quantidade de duplas 

quebras são necessárias para ativação do ponto de checagem G2/S no caso de 

senescência induzida por danos no DNA (D’ADDA DI FAGAGNA, 2008).  Além 

disso, a manutenção da parada do ciclo da célula é outro fator importante na hora da 

decisão entre fases do ciclo celular. Do ponto de vista lógico, a manutenção da 

parada após a fase S requer a habilidade da célula em permanecer com o DNA 

duplicado o que implica um maior volume para a célula e consequentemente uma 

maior necessidade energética. Considerando que uma célula permanece 

metabolicamente ativa, a parada permanente da célula na fase G1 do ciclo celular 

parece ser a escolha mais adequada para um longo período de atividade em um 

tecido.  Sendo assim, a manutenção dos telômeros pelo complexo Shelterin, a 

identificação dos telômeros como quebras duplas e a parada do ciclo celular 

preferencialmente na fase G1 do ciclo celular, sugere uma rede regulatória de 

proteínas de forma que o objetivo principal é garantir a manutenção da sinalização e 

da parada do ciclo celular.  Diversos mecanismos regulatórios de senescência 

replicativa tem sido propostos envolvendo importantes marcadores do estado  

senescente,  nesse sentido, o objetivo do trabalho é também descrever uma rede 

regulatória do estado senescente considerando-se como modelo fibroblastos 

humanos, para integrar os mais importantes marcadores.   

 Atualmente o estado senescente tem recebido uma atenção maior devido o 

poder  do fenótipo secretor das células senescentes, capaz de promover mudanças 

funcionais significativas de células do próprio tecido, células do sistema imune e 

células dos estromas, todas indispensáveis para a promoção de tumores.  O SASP 

(fenótipo secretor associado ao estado senescente)  inclui fatores de crescimento 

que afetam as células e tecidos pela ativação de receptores de membrana que 

inicíam a transdução de sinais e cuja  desregulação é responsável por inúmeras 

patologias associados ao fenótipo secretor senescente incluindo câncer (COPPÉ et 

al., 2010).   Um revisão recente destaca os principais articuladores do SASP, todos 

de alguma forma envolvidos  com a regulação de NF-kB, uma família de fatores de 
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transcrição responsáveis pela regulação de genes envolvidos com o fenótipo 

secretor (SAIMINEN et al., 2012). A ativação do SASP ocorre basicamente pela 

formação de danos de DNA, de modo que diferentes tipos de estresses causadores 

de danos no DNA, incluindo encurtamento dos telômeros,  responsáveis pela 

entrada da célula no estado senescente, estão também relacionados com a 

formação do SASP.  Para relacionar o SASP somente com senescência replicativa, 

através de uma revisão da literatura, utilizando como modelo  resultados obtidos 

principalmente com fibroblastos humanos,  foi construída uma rede regulatória do 

SASP e juntamente identificamos as influências deste fenótipo sobre a apoptose, 

metilação, inflamação e sobre o estado senescente. A construção da rede permite 

identificar as principais conexões de NF-kB com os seus principais reguladores, 

incluindo TGF-b, TNF-a, p53 e RIG-I. A construção da rede foi utilizada para a 

análise dos dados de microarranjos obtidos do cólon humano,  caracterizado por 

diversas disfunções em indivíduos com doenças inflamatórias nos intestinos que 

podem influenciar  no avanço ou controle dos processos inflamatórios, incluindo as 

transições 

 

de modo que a evolução gradual acima é dependente do SASP e de NF-kB, além de 

outros fatores já bem documentados. Importantes marcadores do estado senescente 

foram identificados e uma rede regulatória  marcadora envolvendo o estado 

senescente como mecanismo supressor de tumor em adenoma do cólon é 

identificada e envolve os genes TP53, TGFB1, KLOTHO e DNMT3B.  

Independente da rede biológica, o problema fundamental para a completa 

compreensão das respostas celulares  envolve a evolução temporal dos complexos 

processos sujeitos a diferentes perturbações.  Vários modelos têm sido propostos 

para a modelagem de redes biológicas incluindo redes booleanas, equações 

diferenciais, redes dinâmicas Bayesianas e equações lineares por partes,   esta 

última  caracterizada pelo uso simultâneo de váriaveis contínuas e discretas para 

representar o sistema (SHMULEVICH et al., 2010; XIOMG et al., 2008). 

Evidentemente a escolha da melhor técnica depende da problemática envolvendo 

uma rede de interação, de forma que entre todas elas,  uma rede booleana pode ser 

considerada a forma mais simples e direta de caracterizar redes envolvendo muitas 

variáveis discretas.  A modelagem de redes através de regras Booleanas, apesar da 
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simplificação da descrição do processo, tem condições de descrever aspectos 

essenciais da dinâmica conforme resultados já obtidos na modelagem de diversas 

redes, incluindo a rede booleana de regulação dos estômatos por ABA (ALBERT et 

al., 2008),  o modelo Booleano para o controle do ciclo celular de mamíferos 

(FAURÉ et al., 2006) e o modelo Booleano da rede regulatória do ciclo celular de 

levedura (Schizosaccharomyces Pombe) (DAVIDICH et al. 2008).  

As simulações in silico descrevem com certo grau de precisão, a partir do 

modelo booleano, as principais características da dinâmica de uma rede: topologia 

do espaço de estados, elementos fixos e variantes, sensibilidade das condições 

iniciais e sensibilidade à diferentes perturbações do sistema. Diversos algoritmos 

BooleanNet, BoolNet e GINsim, foram implementados em diferentes linguagens, 

Phyton, R e Java respectivamente, para simulações de redes (ALBERT et al., 2008; 

MUSSEL et al., 2010; GONZALES et al., 2006),  caracterizadas pelas dinâmicas: 

• Synchronous: as atualizações de todas as variáveis discretas da rede  ocorrem 

de forma sincronizada(ordenada) no final de cada atualização dos elementos 

da rede (SHMULEVICH et al. 2010; MUSSEL et al., 2010); 

• Asynchronous:  as atualizações de alguns elementos da rede são escolhidas 

de forma aleatória e a mudanças servem para atualizar determinadas variáveis 

no mesmo período de atualização tornando este processo de atualização 

estocástico (SHMULEVICH et al. 2010; MUSSEL et al., 2010);  

• Probabilística: diferentes atualizações são permitidas para cada variável 

discreta da rede  (MUSSEL et al., 2010). 

A construção de uma rede biológica, a sua validação e o uso de simulações 

para  análise da dinâmica consiste em um grande desafio considerando-se as 

especificidades de cada organismo que influeciam uma resposta específica de cada 

indivíduo.  

Dessa forma , os objetivos desta tese foram os seguintes: 

• Para a rede de regulação do ABA, compreender os resultados da evolução 

temporal do sistema através da interpretação das simulações que 

caracterizam: 

1. Evolução temporal da rede regulatória; 

2. Elementos variantes; 

3. Elementos fixos; 

4. Evolução temporal do espaço de estados. 
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Com as simulações usando o software MATHEMATICA 7.0 o objetivo é 

determinar no espaço de  estados os estados mais frequentes e  com as 

simulações identificar nós da rede (Anion EM e Closure) cujas iterações 

durante a dinâmica da rede são fundamentais para a regulação da 

aberturamento e fechamento dos estômatos de forma a garantir a 

sobrevivência da planta em condições extremas.   

• Construção de uma rede regulatória das vias de sinalização responsáveis 

pela parada do ciclo celular em senescência replicativa. 

• Construção de uma rede regulatória das vias de sinalização responsáveis 

pela regulação do fenótipo secretor associado ao estado senescente (SASP), 

acompanhado de análises do cólon humano, através do uso de dados de 

microarranjos obtidos das séries GSE4183, GSE9452, GSE8671 e 

GSE20916.  Estudo das regras envolvendo os genes destacados nas vias 

SASP responsáveis pelo controle do estado senescente e cujas interações 

são responsáveis pela supressão tumoral em tecidos de adenoma do cólon.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Teoria de Grafos 

As relações entre os seres vivos e entre os diversos elementos da natureza 

sempre foram baseadas em processos interativos que descrevem a evolução do 

sistema como um todo a partir dos estados de cada um dos seus componentes.  É 

impossível pensar sobre uso de computadores ou doenças genéticas humanas sem 

pensar a respeito de Internet e interação entre proteínas e genes respectivamente. 

Todos estes processos podem ser descritos a partir do conceito comum a todas 

estas diferentes situações: redes complexas. 

 A teoria de redes complexas surgiu a partir da teoria de grafos que consiste 

em uma noção simples e bem intuitiva para representar as relações entre os 

elementos do sistema. Tomando um sistema composto de um conjunto P de pontos 

indicados por P1, P2, P3,..., Pn, estes elementos devem estar relacionados de modo 

que podemos representar estas relações através de um conjunto ordenado L de 

pares ordenados 

aij = (Pi, Pj) 

indicando que Pi e Pj estão conectados através de uma relação.  

 
Figura 1: a) Grafo não direcionado com seis nós P1, ... , P6 e 11 arestas L1, L2,..., L11. b) Grafo 

direcionado com seis nós P1, ... , P6  e 10 arestas L1, L2,..., L10. 
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Dessa forma, dizemos que um grafo não direcionado G=(N,L) consiste de um 

conjunto N de nós com cardinalidade n e um conjunto de arestas L={l1, l2, ... , lk} com 

cardinalidade k onde lm=aij para algum i e j.  Podemos representar um grafo 

simplesmente utilizando pontos e curvas para indicar a interação entre os nós (figura 

1(a)): o conjunto de proteínas produzidas por uma célula tem como um dos 

principais objetivos preservar a sua integridade, mas envolve processos complexos 

e extremamente dinâmicos para garantir as respostas adequadas aos estímulos 

externos e internos. As caracterizações das propriedades de um conjunto de 

proteínas e suas redes regulatórias tornam-se complexas devido às várias formas de 

transcrição alternativas dos genes e pelas modificações pós-traducionais sofridas 

pelas proteínas em resposta às várias necessidades da célula, alterando interações 

proteína-proteína (WALSH et al., 2005).  

A teoria de grafos é uma ferramenta importante para revelar funções de 

proteínas, vias moleculares e módulos de proteínas funcionais, considerando-se que 

somente uma fração do número total de interações entre proteínas humanas estão 

identificadas e bem descritas.  Para a rede de interação de proteínas de células do 

fígado humano (HLPN), a rede de interação demonstrada na figura 2, relaciona 3484 

interações entre 2582 proteínas. Além disso, esta rede permite descrever as 

categorias de  processos  biológicos de acordo com o GO (Gene Ontology) onde as 

seções indicadas na figura 2(b) refletem  a  porcentagem  de  proteínas associadas 

a cada  módulo funcional indispensável  para a integridade da célula (WANG et al., 

2011). 

  
Figura 2: (A) Grafo de interação protéica para células do fígado humano. (B) Porcentagem de 

proteínas relacionadas às atividades celulares necessárias para a integridade da célula (WANG et al., 

2011).  
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As relações entre os nós de um grafo podem também ser caracterizadas pelo 

modo como os nós estão relacionados.  Diferente de um grafo não direcionado, um 

grafo direcionado consiste de um sistema representado por um grafo onde ocorre 

um  fluxo de informação considerando-se um vértice inicial e um vértice final para 

indicar a direção deste fluxo. Em um grafo direcionado cada aresta é direcionada do 

primeiro ao segundo vértice do par (figura 1(B)). 

 As redes regulatórias de processos biológicos envolvem muitos detalhes e a 

integração dos dados moleculares em um modelo simples é muitas vezes 

extremamente necessária. Dessa forma, grafos direcionados são ferramentas úteis 

para identificar as principais propriedades referentes à regulação de processos 

nestas redes.   Vias de sinalização celular são importantes mecanismos para sentir e 

responder a mudanças em seu ambiente através de integração de sinais externos e 

internos, gerando mudanças nas atividades transcricionais, metabolismo e outros 

mecanismos regulatórios incluindo a transdução de sinais.  Uma célula está exposta 

a diferentes moléculas sinalizadoras diferentes em seu ambiente e deve responder a 

essa combinação de sinais de acordo com a sua função especializada, garantindo 

desta forma a sobrevivência sob condições variáveis (KLIPP et al., 2006).  Redes de 

proteínas, enzimas e moléculas fazem parte dos mecanismos utilizados para a 

execução e controle da maior partes dos eventos celulares, de modo que estes 

elementos funcionam como interruptores moleculares, ou seja, a recepção de um 

sinal faz com que eles comutem de um estado inativo para ativo. Sendo assim, as 

vias de sinalização celular são mecanismos que atuam de forma muito específica 

em reações caracterizadas pela ação de elementos interruptores que conectam uma 

entrada a uma saída em uma rede de sinalização intracelular conforme a Figura 3. 
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Figura 3: Exemplo de grafo direcionado incluindo uma via de sinalização indicada em amarelo. 

 

No caso da manutenção da integridade do DNA, vias de sinalização são 

essenciais para uma resposta específica da célula quando o DNA é danificado 

através da regulação dos mecanismos envolvendo ponto de checagem, reparo no 

DNA, senescência e apoptose. Defeitos nestas vias de sinalização podem causar 

transformações celulares e uma propensão a inúmeras doenças incluindo câncer, 

doenças cardiovasculares, neurodegeneração e o envelhecimento prematuro 

(LIANG et al., 2009; KASTAN, 2008). Para uma rede complexa envolvendo vias de 

sinalização representadas por um grafo direcionado, as vias podem ser 

representadas por caminhos que consistem de nós distintos conectados por arestas 

diretas indicando um fluxo direcionado de uma sinalização.  As análises de redes 

regulatórias sugerem inclusive a presença de múltiplas vias para garantir a completa 

execução de respostas específicas, garantindo dessa forma a robustez da rede 

regulatória (AITTOKALLIO et al., 2006). Geralmente os mecanismos de interação 

entre os elementos da rede podem ser representados por grafos direcionados onde 

as arestas indicadas com setas ou barras nas extremidades podem descrever a 

ativação ou inibição de um processo respectivamente, indicando principalmente a 

variabilidade de fatores que influenciam uma cascata de sinalização. Além de 

arestas representadas por barras e setas, os mecanismos de ativação também 

podem ser representados por arestas com diferentes cores. Um exemplo de um 
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grafo direto pode ser dado a partir da rede de regulação da sobrevivência através de 

uma expansão clonal de linfócitos T citotóxicos em leucemia linfocítica grande 

granular T(T-LGL). A rede de sinalização de sobrevivência dos linfócitos T é obtida 

através da integração das vias de sinalização envolvendo a normal ativação de 

linfócitos T e as vias de sobrevivência conhecidas em leucemia (Figura 4) (ZHANG 

et al., 2008). 

 

 

 
Figura 4: Rede de sinalização de sobrevivência em T-LGL. O grafo direcionado representa as 
interações entre proteínas, enzimas e moléculas, enquanto que arestas azuis indicam ativação e 
arestas vermelhas indicam inibição. Os nós que se encontram ativos são indicados em vermelhos, os 
inibidos em em verde, nós desregulados em verde e os nós com estados desconhecidos são 
indicados em branco. Retângulos indicam componentes intracelulares, elipses componentes 
extracelulares e losangos indicam receptores presentes da membrana celular (ZHANG et al., 2008). 

 

Diversos mecanismos biológicos envolvendo elementos de uma rede podem 

ser caracterizados por uma regulação recíproca entre dois nós da rede ou até 

mesmo uma autoregulação. Como ocorre na sinalização de quebras duplas do DNA 

em uma célula, a ativação de ATM pelo complexo MRN é seguido da 

autofosforilação de ATM, de modo que este processo de autoregulação é necessário 

para estabilizar ATM nos locais de dano no DNA (SO et al., 2009), garantindo assim 

a parada do ciclo celular, necessária para a adequada reposta ao dano no DNA.    

Para uma rede que descreve as principais vias de resposta de sobrevivência ou 

morte celular envolvendo os receptores da morte TNF e FAS e o receptor NF-kB que 

ativa uma via de sinalização de sobrevivência, diversos elementos e processos 

regulatórios estão envolvidos incluindo a regulação recíproca.  Espécies reativas de 
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oxigênio (ROS) funcionam como importantes reguladores de processos biológicos e 

vias de sinalização intracelular, mas a desregulação destas moléculas pode 

contribuir para uma série de doenças humanas (FINKEL, 2011). A mitocôndria é a 

principal fonte destas moléculas, mas ROS por sua vez, também é importante no 

controle da oxidação de componentes mitocondriais (CALZONE et al. 2010), o que 

sugere uma regulação recíproca conforme representação apresentada na Figura 5. 

 
Figura 5. Interações moleculares entre os principais componentes que influenciam a decisão do 
destino celular. O destinos celulares envolvendo sobrevivência (Survival), apopoptose(Apoptosis) e 
morte celulares com características morfológicas de necrose(NonACD) são representados na figura 
por retângulos brancos (CALZONE et al. 2010). 

 
A necessidade de regulação de elementos de uma rede através da 

autoregulação e através da regulação recíproca, sugere a definição de multigrafo. 

Um grafo G=(N,L) é chamado de multigrafo quando existem múltiplas arestas entre 

pares de vértices do grafo e arestas (laços) podem conectar um nó a si mesmo 

conforme a Figura 6. 

 
Figura 6 . Multigrafo direcionado com seis nós P1, ... , P6  e 12 arestas L1, L2,..., L12. 



 27 

 
A partir da construção de uma rede, propriedades referentes à distribuição 

dos nós e também referentes à distribuição das arestas descrevem a topologia da 

rede. No que se refere à distribuição dos nós, o grau de distribuição ou 

simplesmente conectividade de um nó Pi, denotado por grau (Pi), é o número de 

arestas incidentes a Pi mais duas vezes o número de laços de Pi. A relação entre um 

nó específico Pj e seus nós vizinhos também pode ser evidenciada através do 

número de arestas conectando os vizinhos de Pj, de modo que se o grau(Pj)= dj  e  

Ej é o número de arestas entre os vizinhos de Pj, então o coeficiente de 

clusterização de Pj, denotado por Cj, é definido como o número de arestas 

conectando os vizinhos de Pj  dividido pelo número máximo de arestas entre os 

vizinhos de Pj: 
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ou seja, o coeficiente de clusterização é a fração média de pares de vizinhos de um 

nó que são também vizinhos um do outro (BOCACALETTI et al., 2006). Na Figura 

1(b), se tomarmos os pontos P1 e P2, obtemos diferentes valores para o grau e o 

coeficiente de clusterização de cada um deles: 

 

Tabela 1 : Conectividade e Coeficiente de clusterização para a rede dada na figura(1) indica as 
diferentes relações entre os elementos da rede.    

Nó Grau(Conectividade) Coeficiente de 
clusterização 

P1 5 0,5 

P2 2 1 

 

Dados os coeficientes de clusterização de cada nó da rede, o coeficiente de 

clusterização do grafo é dado pela média <C> de todos os Ci do grafo.  Estes 

conceitos relacionando nós e arestas são  importantes para a organização da rede, 

consequentemente influenciam a dinâmica e as respostas a determinadas 

perturbações no sistema. Para uma rede humana de interações proteína-proteína 

contendo 53.255 interações entre 10.549 proteínas construída a partir dos bancos 

de dados Human Protein Reference Database (HPRD), Biomolecular Interaction 

Network Database (BIND), IntAct, Molecular INTeration database (MINT), Reactome 

e Database of Interacting Proteins (DIP), foram obtidos 342 genes cujas proteínas 
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são encontradas no interatoma humano relacionados a câncer e divididos em grupos 

dominantes e recessivos. Além disso, foram considerados um grupo de genes 

essenciais e um grupo de genes de controle com 2217 e 8402 genes 

respectivamente (SUN et al., 2010), de modo que  o grau médio dos nós da rede e o 

coeficiente de clusterização médio são dados na Tabela 2 abaixo: 

 
Tabela 2 : Propriedades topológicas médias da rede para cinco conjuntos de proteínas no interatoma 
humano (SUN et al., 2010). 

Grupo de proteínas Número de proteínas Grau médio da rede Coeficiente de 

clusterização médio da 

rede 

Proteínas de câncer 342 25,41 0,13 
Proteínas essenciais 1896 18,39 0,14 
Proteínas controle 8402 8,25 0,19 
Proteínas recessivas de 

câncer 
69 33,03 0,13 

Proteínas dominantes de 

cancer 
273 23,44 0,13 

 

 

Estes resultados mostram que a conectividade média é maior e o coeficiente 

de clusterização é menor em proteínas relacionadas a câncer quando comparadas a 

proteínas dos grupos essenciais e controle, indicando uma caracterização entre 

estes diferentes grupos, além de mostrar um descontrole nas atividades funcionais 

destas proteínas em vias  que correspondem a subgrafos  da rede. 

 Um subgrafo de G = (N,L) é um grafo H=(W,F) onde W é um subconjunto de 

N e F é um subconjunto de L, de modo que todas as arestas em F indicadas por fij = 

(Pi, Pj ) são tais que Pi, Pj œ W, ou seja, todas as arestas em F tem seus pontos finais 

pertencentes ao conjunto W. Subgrafos(Subredes) podem ser usados para 

descrever importantes vias moleculares em uma rede biológica (FAUST et al., 2010). 

As vias de sinalização em uma célula funcionam de forma combinada para garantir a 

manutenção e funcionalidade da célula e do organismo. Muitas proteínas 

distribuídas em redes de interação protéica estão relacionadas a diferentes 

processos, contribuindo desta forma para garantir a comunicação e a coordenação 

entre as diferentes respostas celulares.  Isto sugere que os sistemas biológicos são 

organizados em módulos funcionais  onde cada módulo é um subgrafo composto de 
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elementos densamente conectados  quando comparados com o número de arestas 

que conectam elementos do módulo com outros elementos da rede conforme a 

Figura 7.  Dessa forma, módulos específicos executam uma tarefa relativamente 

independente dos outros módulos,  que por sua vez estão conectados por elementos 

que pertencem ao mesmo tempo a diferentes processos biológicos.   

 

 
Figura 7.  Grafo não direcionado com módulos conectados. 

 

Uma definição mais precisa para módulos em grafos pode ser dada através 

da comparação entre o grau de entrada e grau de saída de um subgrafo H de N. O 

número de arestas conectando os elementos de H é o grau de entrada e o número 

de arestas que conectam os elementos de H com os demais elementos da diferença 

G-H é definida como sendo o grau de saída de H, denotados por Ind(H) e Outd(H), 

respectivamente. No caso da Figura 7, os módulos cor laranja, verde e azul são 

caracterizados pelos valores exibidos na Tabela 3: 

 

Tabela 3 . Comparação entre os módulos dados na figura 7. 

Módulo Grau de entrada Grau de saída 

Laranja 6 2 

Verde 6 4 

Azul 3 2 

 

 

 



 30 

Comparando os diferentes valores dos graus de entrada e saída de um subgrafo H, 

podemos definir o quociente 

 

Outd(H)
 Ind(H)=HM  

 

de modo que se MH >1 então definimos H como sendo um módulo (LUO et al., 

2007).  Coeficiente de clusterização e modulação em redes estão relacionados de 

forma que o coeficiente de clusterização caracteriza a relação entre os elementos 

em um módulo e o módulo  descreve a relação dos elementos do módulo com os 

demais elementos da rede.  Como a estrutura modular é uma propriedade comum a 

muitas redes  biológicas,  a descrição destes módulos e a relação entre os módulos 

pode ajudar a descrever e compreender a organização específica da  biologia de 

sistemas (LUO et al., 2007; WANG et al., 2007).   

 Se considerarmos as constantes ameaças e danos ao DNA que ocorrem 

diariamente em uma célula, uma resposta celular coordenada deve ocorrer  para  

reparar o dano,  impedir a replicação do  DNA danificado  e a transmissão das 

mutações para as células filhas.  Este processo coordenado inclui a ativação dos 

mecanismos do ponto de checagem, reparo no DNA, mudanças na transcrição de 

genes em resposta ao dano no DNA, apoptose e em último caso a senescência 

(HOUTGRAAF et al., 2006). Após o início do ciclo celular, a resposta a qualquer tipo 

de dano no DNA inicia com a ativação dos mecanismos do ponto de checagem com 

o objetivo de parar o ciclo para fornecer um tempo necessário para os mecanismos 

de reparo, de modo que o sucesso no reparo do dano implica no restabelecimento 

do ciclo através de vias específicas de sinalização (ALVAREZ-FERNANDEZ et al., 

2010).  Se o dano não é reparado então dependendo do tipo de célula e do tipo de 

dano, a célula escolhe entre a parada permanente e a apoptose para a manutenção 

dos tecidos. A falha nestes processos podem induzir mutações e instabilidade 

genômica que resultam na maior parte das vezes em câncer e envelhecimento de 

células (HOEIJMAKERS, 2007).  Para descrever a relação entre os mecanismos de 

manutenção do genoma (GMM) envolvendo vias de reparo, apoptose, ciclo celular, 

estabilidade cromossômica e outras, uma rede contendo 564 proteínas foi proposta 

por Simão e colaboradores através do Ontocancro (SIMÃO et al., 2010). Os 

resultados obtidos de acordo com a Figura 8 mostram os mecanismos regulatórios 
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de diferentes vias, de modo que ciclo celular, reparo do DNA e apoptose estão bem 

caracterizados através da modularidade, juntamente com a conexão entre estes 

diferentes módulos caracterizada por diversos nós identificados com várias cores, 

indicando a sinalização entre os módulos através de vias específicas.   

 

 
Figura 8. Rede com 564 proteínas representando nós envolvidos em estabilidade cromossômica( nós 
indicados em preto), ciclo celular(nós indicados em amarelo), apoptose(nós indicados em vermelho) e 
reparo celular: NER, BER, HR, MMR, NHEJ (nós indicados em azul, verde, roxo, laranja e branco 
respectivamente) (SIMÃO et al., 2010). 

 
Considerando as definições de grafo direcionado, juntamente com as 

definições de conectividade, caminho, coeficiente de clusterização e modularidade, a 

funcionalidade de uma rede biológica pode ser resumida pela Figura 9, onde as 

relações entre estes elementos topológicos geram uma reação específica do 
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sistema biológico a partir de uma sinalização inicial para garantir a integridade  de 

uma célula e do organismo.   

 
 

 
Figura 9. A organização da sinalização envolve a conectividade dos nós, o coficiente de clusterização 
de cada nó, a modularidade em diferentes subgrafos e as redundantes vias de sinalização para 
garantir a execução de uma resposta apropriada. 

 

 

2.2 Redes Booleanas 

 

 Para compreender os processos biológicos representados através de redes, 

a análise da topologia e da dinâmica é essencial para o entendimento da 

complexidade das interações entre os nós da rede. 

Redes Booleanas são usadas como modelos que simplificam as relações 

entre os elementos de uma rede, servindo como um modelo genérico para a análise 

da dinâmica e das principais propriedades que caracterizam a rede regulatória. 

Variáveis contínuas são modeladas por estados binários e as atualizações são 

definidas a partir das características de ativação ou inibição de cada elemento da 
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rede.  Em outras palavras, uma rede booleana consiste de um grupo de N nós {N1, 

N2, ... ,NN } de modo que 

 

σi ∈  {Verdadeiro, Falso} 
 

 

é o estado do nó Ni. O estado Verdadeiro ou Falso de cada nó é determinado pelas 

condições iniciais juntamente com as operações booleanas que determinam o 

estado de Ni  a partir do estado de seus reguladores {Ni1, Ni2 ,..., Nik}. As operações 

booleanas são usadas como segue: se dois ou mais elementos podem induzir a 

ativação ou inibição de um nó de uma forma independente, pode-se combinar 

ambos com a função lógica OR, se dois ou mais componentes induzem a regulação 

de forma dependente, associamos a ambos o operador lógico AND, o operador NOT 

está associado a inversão de estados e finalmente a combinação de todos 

operadores booleanos pode ser usada para nós da rede caracterizados por uma alta 

conectividade.    Denotando por  

 

Σt ={σ1(t) , σ2(t), … , σk(t)} 

 

o estado de cada nó para uma atualização t,  temos que 

 

ΣTotal ={Σ1 , Σ2 , Σ3 , ... , Σ tm } 
 
 

representa um conjunto de estados da rede para tm atualizações, obtidos a partir de 

uma dada condição inicial que define uma possível trajetória da rede em seu espaço 

de estados (EE), de modo que a dinâmica do espaço de estados pode ser obtida 

para um grafo direto onde um nó A conectado a um nó B, indica que A evolui para B 

a partir de uma atualização. Um espaço de estados tipicamente consiste de 

subgrafos (clusters), bacias de atração e também estados atratores que 

caracterizam a evolução do sistema de uma forma geral (SHEREIM et al., 2008).  

Uma sequência de estados consecutivos determinados a partir de uma condição 

inicial é chamada de trajetória, de modo que um conjunto de trajetórias pode ser 

caracterizado pela convergência para um único estado chamado de atrator. Neste 

caso, o conjunto destas trajetórias para diferentes condições iniciais é chamado de 
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bacia de atração (DUBROVA et al., 2005), conforme  representação mostrada na 

Figura 10  (DEMICHELI et al., 2010). 

 
Figura 10. Modelo caracterizando os pontos de equilíbrio(atratores) estáveis(A1,A2), os pontos de 
equilíbrio instáveis (I1,I2)  e ponto de equilíbrio fraco(M).  Além disso, a topologia do sistema indicado 
na figura caracteriza as bacias de atração, de modo que pequenas perturbações os pontos atratores 
instáveis I1 e I2  conduzem o estado do sistema para os atratores A1,A2  (DEMICHELI et al., 2010).   

 
O comportamento de uma rede booleana também pode ser descrito pela 

existência de um grande número de atratores, além da sensibilidade às variações 

mínimas das condições iniciais, caracterizando um sistema caótico. Resultados 

experimentais indicam que redes genéticas operam em regimes ordenados (número 

reduzido de atratores) ou em regimes entre a ordem e os caos, juntamente com 

propriedades relacionadas com robustez e estabilidade conforme fenótipos obtidos  

através de perturbações genéticas (SHMULEVICH et al., 2005).  

Se tomarmos um número t de atualizações em uma rede booleana, a 

cardinalidade de ΣTotal depende de t, da topologia da rede e das operações 

booleanas descritas para cada nó, mas independente das características da rede, a 

cardinalidade do espaço de estado converge para uma cardinalidade específica 

dependendo do número de atratores e bacias de atração com um número máximo 

de  Ω=2N  elementos. 

Tomando uma rede regulatória genética (GRN) e considerando as constantes 

perturbações na expressão de genes de uma célula devido a diferentes sinalizações 

recebidas dos ambientes extracelular e intracelular, as células precisam responder 

de forma robusta através da rápida mudança na concentração de proteínas, RNAs, 
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conformação da cromatina e taxa de catálise enzimática,  refletindo em mudanças 

no comportamento celular incluindo a sinalização para proliferação, apoptose, 

diferenciação celular, parada permanente (senescência) e parada reversível 

(quiescência). Neste caso, a dinâmica da rede descreve um espaço de estados 

composto por atratores e bacias de atração ( DEMICHELI et al., 2010; DEL SOL et 

al., 2010). Resultados experimentais indicam que o fenótipo dos diferentes tipos de 

células é determinado pela mesma rede regulatória, mas com diferentes perfis de 

expressão gênica, de modo que a existência de atratores definidos por um conjunto 

de genes correspondem a estes diferentes tipos celulares (HUANG et al., 2005; 

HUAN et al., 2009). Diferentes estabilidades caracterizam os diferentes atratores de 

uma rede genética, principalmente quando comparamos células quiescentes com 

células senescentes no que se refere a manutenção dos estados de parada 

reversível e parada permanente, respectivamente. A estabilidade destes atratores 

garante que mudanças na rede genética regulatória não tenham fortes influências 

sobre o fenótipo e comportamento da célula (DELSOL et al., 2010).  Pequenas 

perturbações na rede genética podem influenciar a expressão gênica mantendo as 

trajetórias no espaço de estados dentro das bacias de atração para garantir a 

integridade da célula, no entanto, as certas perturbações  podem ser suficientes e 

dirigir  um elemento do espaço de estados para um outro atrator, eventualmente 

relacionado a proliferação celular e consequentemente um fenótipo de câncer 

(PLANKAR et al., 2011).  

 Para uma rede booleana N dimensional qualquer, cada elemento Σt do 

espaço de estados pode ser comparado com os demais elementos da rede para que 

seja possível estabelecer uma frequência em relação aos estados que são mais 

frequentemente visitados para um determinado número de atualizações. Para 

encontrar estes estados em um dinâmica, é possível utilizar a distância de Hamming 

denotada por   

D(Σt ,Σt ’) 

 

e definida pelo número de variáveis booleanas com diferentes valores para Σt , Σt’ œ 

ΣTotal. Evidentemente deve-se encontrar   

 

D(Σt , Σt ’) ≠ 0 
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e 

D(Σt ,Σt ’) = 0 

de modo que  se a distância de Hamming entre dois elementos do espaço de 

estados for nula, então σi(t) = σi(t’)  indica o mesmo estado para todas as N variáveis 

da rede. Outra característica importante de uma rede booleana é o comportamento 

geral dos seus nós. Em relação à variação de cada um dos nós, a rede é dividida 

entre o conjunto dos nós que se encontram em estados fixos e o conjunto dos nós 

que se encontram em estados variáveis (KAUFFMAN et al., 2003).   A 

particularidade da dinâmica de cada elemento da rede, as condições iniciais e a 

regras booleanas determinam a cardinalidade e o comportamento dinâmico 

(atratores, bacia de atração, aleatório) de ΣTotal conforme a Figura 11, de modo que 

se a fração de nós fixos é alta, a cardinalidade do espaço de estados é baixa e vice-

versa.   

Para uma rede booleana qualquer a topologia do grafo direto tem forte 

influência sobre os elementos fixos e variantes da rede, visto que vias de sinalização 

tendem a desencadear uma cascata de interações entre os elementos da mesma 

via, gerando um conjunto de elementos com o mesmo estado para diferentes 

atualizações, indicando que várias varáveis discretas podem ser agrupadas  em um 

único elemento para obtenção das propriedades dinâmicas do espaço de estados. 

Além dos caminhos (vias) existentes em redes booleanas, os conceitos de 

modularidade, coeficiente de clusterização e conectividade também ajudam a 

descrever os elementos variantes e invariantes da rede, de modo que a relação 

entre as  características topológicas e dinâmicas pode ser resumida  a partir da 

Figura 11.  

 

 
 
Figura 11. Relação entre os elementos fixos, elementos variantes, condições iniciais aleatórias e 
espaço de estados. 
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2.3 Simulações 

 

Para uma rede booleana contendo os nós P1, P2, ..., P6  cujas as interações 

são determinadas de forma aleatória,  a escolha da forma de atualização dos 

elementos da rede envolve dois fatores: a necessidade de condições iniciais para 

alguns elementos da rede e a distribuição das regras booleanas para cada elemento 

conforme indicado  na Figura 12  a seguir. Os dois fatores são decisivos para a 

descrição do espaço de estados e também para caracterizar uma rede biológica 

onde a tendência mais natural é a organização através de complexas redes de 

sinalização. A partir da Figura 12(b) é possível observar que o início de um processo 

de atualização depende dos valores iniciais para P4 e P5  para a primeira atualização 

de P1. Já para P2, uma condição inicial para P1 já não é necessária, visto que o valor 

assumido por P1 na primeira atualização já foi determinado por P4 e P5. No entanto, 

um valor inicial para P6 deve ser determinado, visto que P6 será atualizado somente 

depois de P2, de modo que esta sequência de atualizações pode representar uma 

cascata de sinalização em uma rede biológica.  Em particular, existem elementos da 

rede cujos estados não podem ser determinados devido à pouca informação 

biológica disponível ou devido simplesmente à complexidade do sistema, conforme o 

elemento P4 da rede dada na Figura 12 cujo estado pode ser indefinido. Nesse 

sentido, a atribuição de valores aleatórios para estes elementos específicos é 

necessária, tornando o processo dinâmico de atualização dos estados de cada nó 

da rede estocástico. 

Em uma rede de sinalização celular as principais vias de sinalização estão 

conectadas por interações de muitos tipos, incluindo uma interação recíproca entre 

as diferentes rotas e entre todos os sistemas de controle da célula.  As principais 

cascatas de sinalização estão conectadas por proteinoquinases presentes em cada 

uma das rotas para regular as componentes de outras rotas de sinalização além dos 

componentes das rotas às quais elas pertencem (ALBERTS et al., 2006).  
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Figura 12. (a) Grafo direto de 6 nós cujas interações são descritas através de mecanismos de 
ativação ou inibição indicados por arestas com setas normais e arestas com barras na extremidade 
respectivamente. (b) Descrição das interações através de regras booleanas definidas de forma 
aleatória para todos os nós da rede. 

 

 

Analisando novamente a rede descrita na Figura 12, no que se refere ainda à 

distribuição das regras booleanas, pode-se notar que determinados nós da rede são 

reguladores de outros nós que são atualizados antes da sua própria atualização. É o 

caso do P6 que nesta rede é regulador de P2, que por sua vez é atualizado antes da 

atualização de P6 por P1. Isto sugere uma maior participação de P6 como regulador 

das interações entre os elementos da rede e também pode indicar que este 

elemento pode participar de outras vias regulatórias em um sistema biológico, de 

modo que pode-se atribuir um estado aleatório para este nó para representar as 

interações recíprocas envolvendo outras vias. 

Considerando as particularidades das regras booleanas e das condições 

iniciais, quatro algoritmos podem ser implementados envolvendo: 

 

(1) a dinâmica da rede; 

(2) os elementos invariantes; 

 (3) elementos variantes;  

(4) descrição do espaço de estados.  

de modo que todos os algoritmos nesse trabalho foram  desenvolvidos através do 

software MATHEMATICA 7.0. 
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Algoritmo 1: Dinâmica da rede. 

 

Neste algoritmo a dinâmica é obtida considerando as atualizações de cada um 

dos elementos da rede através de uma atualização síncrona / assíncrona com 

objetivo de caracterizar a aleatoriedade envolvendo determinadas variáveis de uma 

rede, incluindo o mecanismo descrito anteriormente para representar a participação 

de determinados elementos em supostos processos diferentes. Considerando as 

condições iniciais aleatórias, uma análise da convergência  das dinâmicas para as 

diferentes condições iniciais pode ser obtida a partir da média do número de estados 

Verdadeiro ou Falso de cada variável discreta, em particular, a média dos nós que 

representam as saídas (resposta final) da rede regulatória. A partir da média o 

algoritmo permite construir um gráfico indicando a evolução da variável ou das 

variáveis para um determinado número de atualizações t.  

 

 

Algoritmo 2: Elementos invariantes 

  

Para a obtenção dos elementos invariantes da rede devemos levar em 

consideração que a variação de determinados elementos pode depender não 

somente das regras booleanas, mas também da particularidade das condições 

iniciais de acordo com as propriedades do espaço de estados que pode admitir um 

comportamento ordenado assim como um comportamento caótico. Para testar a 

dependência das condições iniciais, o algoritmo compara a variação de cada 

elemento da rede, de modo que são considerados elementos fixos aqueles que não 

mudam de estado independente das condições iniciais. De uma forma geral, para 

uma rede booleana contendo N variáveis o número de condições iniciais (NCI =V) 

depende da topologia da rede e do número N. Para esse número V de condições 

iniciais, todas as dinâmicas podem ser exploradas e todos os elementos fixos podem 

ser obtidos. 
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Algoritmo 3: Elementos variantes. 

 

Os elementos variantes de uma rede podem ser obtidos através de um 

algoritmo que descreve a exclusão dos elementos fixos para a obtenção somente 

dos elementos variantes da rede. Os elementos variantes podem também ser 

relacionados através de tabelas comparativas, visto que muitos elementos que são 

variantes podem se encontrar no mesmo estado caracterizando  a participação de 

cada um em uma mesma via de sinalização. 

 

Algoritmo 4: Espaço de estados 

 

Considerando a exclusão dos elementos fixos, o algoritmo implementado 

para a obtenção do espaço de estados de uma rede booleana envolve o uso da 

distância de Hamming para a comparação de cada elemento de ΣTotal juntamente 

com uma descrição gráfica do espaço de estado obtido para cada simulação, 

indicando a evolução temporal e a cardinalidade de cada atrator.  

 

 

2.4 Aspectos positivos e negativos de redes boolean as. 

 

  O uso de uma rede booleana para representar uma rede qualquer 

tradicionalmente modelada por um sistema de equações diferenciais é 

extremamente útil para a simplificação do sistema, principalmente pela substituição 

dos detalhes cinéticos por variáveis discretas. Tradicionalmente o uso de equações 

diferenciais envolve uma quantidade significativa de parâmetros e constantes 

cinéticas essenciais para descrever o conjunto de equações de algumas redes, 

incluindo redes genéticas cujos genes são caracterizados pelos efeitos regulatórios 

dependentes de seu nível de expressão, cuja melhor representação é dada através 

de variáveis contínuas. O problema da modelagem através de equações diferenciais 

ocorre quando a maior parte dos parâmetros são desconhecidos, tornando o modelo 

quase impossível de ser resolvido. Desconsiderando diferentes níveis de regulação 

para os nós de uma rede, as interações entre os elementos podem ser simplificadas 

através de mecanismos de ativação e inibição relacionados através de regras 
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booleanas, de modo que uma boa aproximação qualitativa pode ser obtida. Redes 

booleanas não capturam a evolução temporal através de variáveis contínuas, mas 

são eficientes para descrever nós e propriedades essenciais de sistemas reais que 

incorporam uma grande quantidade de dados. Contudo, a simplificação do modelo 

através do uso de variáveis binárias também requer tempo computacional para que 

seja obtida uma convergência, no que se refere à descrição das principais 

propriedades que relacionam as variáveis do sistema, além de um tempo 

considerável para que todas as regras boolenas descrevendo as interações entre os 

elementos da rede sejam descritas manualmente. 

 

2.5 DNA e expressão gênica   

 

A coordenação do funcionamento de todos os seres vivos depende de dois 

tipos básicos de ácidos nucléicos: o ácido desoxirribonucléico (DNA) e o ácido 

ribonucléico (RNA). Normalmente o DNA é composto por duas cadeias 

polinucleotídicas enroladas uma ao redor da outra na forma de dupla hélice 

conforme a Figura 13 a seguir.  Cada fita da hélice é composta por unidades 

menores denominadas nucleotídeos, formados a partir de uma molécula de ácido 

fosfórico (fosfato) ligada a uma pentose (monossacarídeo com cinco átomos de 

carbono), à qual uma base está ligada. As bases encontradas no DNA são: adenina, 

guanina, citocina e timina, de maneira que a adenina e a timina se combinam 

através de 2 pontes de hidrogênio, enquanto que a combinação entre citocina e 

guanina  apresenta três pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio entre as 

bases contribuem para a estabilidade da estrutura dupla hélice e para a 

especificidade do pareamento de bases.  A adenina está sempre ligada por 

pareamento de bases com a timina, enquanto que a guanina sempre realiza o 

pareamento de bases com a citocina (WATSON, 2006) conforme a Figura 13. Um 

gene corresponde a uma sequência de nucleotídeos ao longo de uma ou mais 

regiões de uma molécula de DNA ou RNA que pode ser transcrita em uma versão 

de RNA funcional. Muito semelhante ao DNA, o RNA é uma molécula longa 

contendo quatro tipos de nucleotídeos ligados entre si, encontrado como uma 

molécula de fita simples, contudo ao invés de conter timina como no DNA o RNA 

contém uracila. A menos da região promotora do gene, a transcrição de um gene 
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produz uma molécula de RNA de extensão comparável ao próprio gene, que por sua 

vez é traduzida pelos ribossomos, organelas celulares presentes em todo o 

citoplasma conforme a Figura 14, além de expressar RNA transportadores 

responsáveis pelo transporte de aminoácidos para a síntese de proteínas e RNAs 

ribossômicos presentes na maquinaria de síntese de proteínas no ribossomo. Essa 

tradução tem como função sintetizar proteínas que serão utilizadas em todos os 

processos necessários para as funções celulares (WATSON, 2006; WEINBERG, 

2008).  

 
Figura 13.   Estrutura helicodal do DNA.  Os nucleotídeos de uma cadeia estão conectados aos 

nucleotídeos da cadeia complementar através de pontes de hidrogênio indicadas na figura através de 

segmentos conectando as bases. Imagem obtida de EDD, 2012. . 

 

 Grupos de genes devem ser coordenadamente expressos enquanto que 

outros grupos devem ser reprimidos para que sejam sintetizadas somente proteínas 

necessárias para a célula. A coordenação da expressão ocorre a partir dos fatores 

de transcrição, proteínas que são capazes de se ligar à região de controle dentro de 

um gene para controlar o processo de transcrição. A transcrição da maioria dos 
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genes depende das ações de vários fatores de transcrição que devem se ligar 

juntos, cada um em sua região de controle para ativar ou reprimir a expressão 

gênica em eucariotos (WEINBERG, 2008).  

Muitos genes são compostos por sequências codificantes separadas entre si 

por blocos com sequências não codificantes. As sequências codificantes são 

chamadas éxons e as sequências não codificantes são chamadas de íntrons que 

logo são desprezadas e não tem impacto sobre o RNA codificante.  A molécula final 

das modificações pós-transcricionais do RNA é denominada RNA mensageiro 

(mRNA), que serve de molde aos ribossomos para formar as proteínas. A região do 

mRNA que codifica uma proteína consiste em uma sequência ordenada de unidades 

trinucleotídicas denominadas códons, que especificam a ordem de cada um dos 20 

aminoácidos que formam as proteínas.  A tradução da informação contida nos 

códons para aminoácidos é executada por moléculas de tRNA, denominada RNA 

transportador. Enzimas acoplam os aminoácidos aos seus tRNAs específicos que 

por sua vez reconhecem o códon apropriado. 

 

 
Figura 14:  Depois de transcrito e processado no núcleo o mRNA é transportado para o citoplasma 

onde ocorre a tradução a partir dos ribossomos e a síntese de proteínas (GRIFFITHS, 2005). 
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Existem vários tipos de moléculas de tRNA que se ligam a aminoácidos 

específicos e reconhecem um determinado códon. O mecanismo de tradução que 

envolve mRNA, tRNA e aminoácidos é dependente do ribossomo, que por sua vez é 

composto por dois subconjuntos de RNA e proteínas conhecidos como subunidades 

maior e menor. O tRNA e o mRNA são posicionados nos ribossomos de modo que o 

códon  de um mRNA pode interagir com um anticódon do tRNA. Mais precisamente, 

a tradução começa com a ligação do mRNA e de um tRNA de iniciação à 

subunidade ribossômica menor, que em seguida recruta a subunidade maior, com o 

mRNA intercalado entre eles,  iniciando a tradução a partir do códon inicial AUG do 

mRNA de modo que o ribossomo move-se de códon a códon junto com os tRNAs 

para prolongar a cadeia de aminoácidos até encontrar três códons UAA, UAG, UGA 

que funcionam como códons de parada e não especificam nenhum aminoácido. 

Quando o ribossomo encontra a sequência de parada então a cadeia polipeptídica é 

liberada e os ribossomos se separam nas subunidades dando origem a uma 

proteína (WATSON, 2006).  

 
 

2.6 Ciclo Celular   

 

O ciclo celular é uma sequência de eventos responsáveis pelo controle da 

duplicação celular e de todos os componentes da célula para dar origem a duas 

células filhas conforme necessidade do organismo (TYSON et al., 2001).   O ciclo 

celular é dividido em 4 fases: fase G1 (síntese de proteínas e crescimento celular), 

fase S (replicação do DNA), fase G2 (síntese de proteínas e crescimento celular) e 

fase M (Mitose) conforme a Figura 15. A divisão celular deve ser cuidadosamente 

controlada por fatores de crescimento que coordenam os processos que ocorrem 

durante o ciclo celular para garantir que as células ao final do ciclo celular 

permaneçam com o DNA intacto (COLEMAN et al., 2004).  

Se os fatores de crescimento necessários para a entrada da célula na fase S 

não estão disponíveis, a célula entra no estado quiescente (G0), ou seja, ocorre a 

parada do ciclo celular, as células permanecem metabolicamente ativas, mas 

mantêm a capacidade de dar continuidade ao ciclo quando as condições 
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necessárias para que o ciclo celular ocorra normalmente são satisfeitas (SANG et 

al., 2008), diferente de células senescente cuja parada do ciclo celular é mantida de 

forma independente de estímulos mitogênicos 

 
Figura 15 : Divisão do ciclo celular em quatro fases sucessivas (O’CONNOR, 2008). 

 

A decisão entre continuar o ciclo celular ou entrar na fase G0 é tomada e um 

ponto de restrição (ponto R) localizado no final da fase G1, mas passando este 

ponto R, as células estão comprometidas a completar o ciclo celular (DEHAY et al., 

2007). A transição entre as fases do ciclo celular é controlada por complexos Ciclina-

CDK (ciclina dependente de quinase), diferentes em cada uma das transições de 

fase conforme a Figura 16, que garantem que todas as fases do ciclo celular são 

executadas de uma forma correta (DEHAY et al., 2007).  Para controlar a parada do 

ciclo celular ocorre o aumento de inibidores das CDKs, não somente na ausência de 

fatores de crescimento mas também na presença de danos no DNA.  Pontos de 

checagem são vias bioquímicas que param a progressão do ciclo celular em 

respostas a danos no DNA, de modo que três pontos de checagem (G1/S, S e 

G2/M) controlam a parada do ciclo nas fases G1, S e G2 respectivamente para 

permitir que os danos no DNA sejam reparados antes da entrada da célula na nova 

fase do ciclo (SANCAR et al., 2004; BARTEK et al., 2001).  Estes pontos de 

checagem também são responsáveis pelo controle da replicação do DNA e 

segregação dos cromossomos, garantindo que ambos sejam corretamente 
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completados antes da célula progredir através do ciclo celular com o DNA danificado 

(DEHAY et al., 2007) .  

 
Figura 16: CDKs e o controle da progressão do ciclo celular (BARDING et al., 2001).    

 

Além de regular a parada do ciclo celular, dependendo das lesões no DNA, os 

pontos de checagem também são responsáveis pelo encaminhamento da célula 

para a apoptose (morte celular programada) ou para a parada permanente do ciclo 

celular, ou seja, as células entram no estado senescente (BARTEK et al., 2007).  

Alguns reguladores do ciclo celular participam também do controle da morte celular 

programada e da senescência, particularmente c-Myc, p53, pRb e Bcl-2, NF-kB 

entre outros, estão entre os principais reguladores de ambas as respostas celulares 

(VERMEULEN et al., 2003).  Trabalhos recentes apontam p53 como elemento 

central no controle das respostas à danos no DNA, de modo que baixos níveis de 

ativação de p53, juntamente com uma constante sinalização de p53 devem 

favorecer o estado senescente, enquanto que níveis altos de ativação desta proteína 

devem desencadear a apotose (ZUCKERMAN et al., 2009; PURVIS, 2012), de 

maneira que a apotose elimina células com alto risco de tranformações oncogênicas 

e a senescência atua para impedir que a continuidade do ciclo celular seja a 

responsável pela tumorigênese (ZUCKERMAN et al., 2009).   Um resumo da 

organização das respostas celulares que ocorrem a partir de danos no DNA é 

indicado na Figura 17, onde o controle do reparo de danos no DNA, senescência, 

apoptose e o restabelecimento do ciclo celular é dependente dos pontos de 

checagem em cada fase do ciclo.  
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Figura 17 : Fluxograma do controle das respostas celulares em respostas aos danos do DNA 

(HOUTGRAAF et al., 2006). 

 

Dado que os pontos de checagem são decisivos para o controle do ciclo 

celular, mutações ou diminuição da expressão de genes que participam dos pontos 

de checagem estão entre as principais causas de instabilidade genômica e por isso 

são detectados em muitos tipos de cânceres (SHIMADA et al., 2007; KASTAN et al., 

2004).  
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 3. UM MÉTODO PARA IDENTIFICAR IMPORTANTES ESTADOS 

DINÂMICOS EM UM MODELO BOOLEANO DE REDES 

REGULATÓRIAS: APLICAÇÃO PARA A REGULAÇÃO DO 

FECHAMENTO DOS ESTÔMATOS PELO ABA EM  ARABIDOPSIS 

THALIANA.   

 

 Nas plantas a transpiração ocorre principalmente nas folhas, enquanto 

seus estômatos são mantidos abertos para a passagem de CO2 e O2 durante a 

fotossíntese. Este processo é extremamente dispendioso para uma planta,  

especialmente quando o suprimento de água é limitado. A maior quantidade de água 

transpirada por uma planta superior é perdida através dos estômatos que são 

controlados por células-guarda que regulam a taxa de transpiração. Quando as 

células-guarda tornam-se túrgidas, causam a abertura dos estômatos permitindo que 

a água seja evaporada. Quando a transpiração excede a absorção de água pelas 

raízes,  a perda de turgor ocorre e os estômatos se fecham equilibrando a água 

perdida e o ganho de CO2.  Durantes condições de seca, as plantas sintetizam o 

hormônio ABA para atuar como um regulador  em várias vias de sinalização para o 

fechamento dos estômatos, reduzindo desta forma a quantidade de água perdida 

para garantir a sua sustentabilidade em meio ao estresse.   

Song Li e colaboradores desenvolveram uma rede da regulação da abertura e 

fechamento de estômatos de plantas pelo ácido abscísico (ABA) utilizando uma rede 

booleana (LI et al., 2006). A rede contém 43 nós e 69 interações representados 

através de um grafo direto indicado na Figura 18 de modo que informações 

experimentais sobre o envolvimento de componentes específicas na rede foram 

consideradas  para a construção das interações. 
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Figura 18: Rede de transdução de sinal do ABA contendo diferentes moléculas, incluindo proteínas, 

enzimas, hormônios e mensageiros secundários. Pequenos círculos pretos representam mediadores 

indiretos na rede regulatória. Arestas com setas indicam ativação, arestas com barras nas 

extremidades indicam inibição e arestas em azul indicam interações derivadas de diferentes 

espécies. Nós envolvidos na mesma via de sinalização ou complexo de proteínas estão indicados por 

caixas retangulares (LI et al., 2006).  

 

3.1  Análise da dinâmica da rede selvagem e das red es mutantes 

 

 Para analizar  a dinâmica da rede booleana proposta denomida rede 

booleana selvagem (ALBERT et al., 2008;  LI  et al., 2006), cujas regras estão 

indicadas na Tabela 4 conforme a Figura 18,  foram utilizados algoritmos para 

identificar importantes elementos no espaço de estados e sua influência sobre a 

dinâmica global da rede regulatória. Os algoritmos consistem em (1) encontrar os 

estados da rede que são visitados (atratores),  (2) identificar os nós com estados 

variantes e invariantes da rede e (3)  uma simulação para comparar a rede selvagem 

com algumas redes mutantes obtidas pela fixação dos estados de determinados 

elementos da rede. 
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Tabela 4:  Regras booleanas para os elementos da rede indicada na figura 18 (Li et al., 2006).  

 

 

Em seu artigo original Reka Alert (ALBERT et al., 2008) estudou a influência 

de perturbações sobre a dinâmica da rede (mutações) envolvendo os nós S1P, PA, 

ABI1 and pHc, onde as perturbações são simuladas através da fixação dos 

elementos   S1P, PA, ABI1 and pHc. Além disso, analisamos a importância do nó 

NOS (óxido nítrico sintase) na rede, visto que o estado de NOS é importante para 

definir a dinâmica dos estados de vários outros elementos da rede. Óxido nítrico é 

um elemento chave para o fechamento dos estômatos em resposta ao ABA, durante 

estresse hídrico este elemento participa da rápida indução do fechamento dos 

estômatos e também na ativação de defesas antioxidantes (NEILL et al., 2008; 

CRAWFORD, 2006; WILSON et al., 2008) .   O comportamento das redes selvagem 

e mutantes  é mostrado na Figura  19, considerando as simulações com 

300  condições iniciais aleatórias e 20 atualizações, de modo que o nó ABA é 

mantido fixo no estado “True” para indicar que o hormônio está sendo sinalizado 

pela planta. O estado final do nó “Closure” que representa na rede o estado final dos 

estômatos, é obtido a partir das simulações através da média entre os diferentes 

estados obtidos em cada atualização considerando-se 300 simulações. 

A partir das simulações é possível identificar que para os mutantes PA, S1P e 

pHc   cuja   eficiência   em   relação   ao   fechamento dos  estômatos é  baixa, o par  

{AnionEm, Closure} alterna entre os estados {True, True} ou {False, False}. Já para 
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a rede selvagem e os mutantes NOS e ABI1, cuja eficiência em relação ao 

fechamento dos estômatos é alta, o par assume somente os estados {True, True}. 

Isto demonstra que os nós AnionEM e Closure estão sincronizados nestas redes e 

isto sugere que esta deve ser uma característica essencial da dinâmica, o que não 

foi observado no trabalho original de Reka Albert (LI et al., 2006). 

 
Figura 19: Comparação de eficiência entre as redes selvagem e mutante de afetar o nó 
Closure. Círculos azuis indicam a rede selvagem e amarelo, vermelho, verde, laranja e 
preto representam os mutantes  ABI,  S1P, phc, NOS, e PA respectivamente.  

 

Esta sincronização entre os nós Closure e  AnionEM é suportada 

experimentalmente (PEI et al, 1997), de modo que as mutações S1P, PA e pHc 

causam a variação do AnionEM que interfere indiretamente nos estados dos nós 

KAP e KOUT que por sua vez, induzem a variação do estado do Closure e 

consequentemente os estômatos alternam entre abertura e fechamento de acordo 

com as Figuras 18 e 19.  

 
 

3.2 Análise do Espaço de Estados 

 

Os resultados obtidos para o espaço de estados mostram uma dinâmica 

contendo diferentes atratores, mas considerando que nos algoritmos implementados  

as atualizações de alguns elementos da rede podem ocorrer de forma aleatória,  isto 

indica que uma trajetória no espaço de estados não converge para um estado fixo 
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caracterizando um atrator, contudo a alta incidência de estados específicos 

aproxima um sistema dinâmico composto de dois atratores.  

 

 

3.3 Elementos variantes e invariantes da rede 

 

Considerando  os estados de cada nó durante a dinâmica, descobrimos que 

apenas 16 dos 43 nós são elementos variáveis, enquanto os 27 restantes são fixos 

com estados Verdadeiro ou Falso. Devido ao tempo computacional, utilizamos 

simulações com diferentes condições iniciais e diferentes números de atualizações. 

Os elementos variáveis foram determinados por meio de simulações com 300 

diferentes condições iniciais e 10 atualizações, 100 condições iniciais com 

50 atualizações e duas diferentes condições iniciais com 800 atualizações, de modo 

que em cada simulação os elementos variáveis e fixos são os mesmos. Os 

resultados demonstram que a rede selvagem e as redes mutantes possuem 

diferentes conjuntos de elementos variáveis,  mas em qualquer caso observa-se 

que alguns elementos podem sincronizar seus estados, como resultado da topologia 

 e dinâmica da rede. Independente  do número de atualizações e das condições 

iniciais usadas, os elementos variáveis estão dispostos em grupos onde todos estão 

no mesmo estado booleano, alguns pertencem à mesma via metabólica, mas  outros 

nós  possuem o mesmo estado devido às regras booleanas que definem os seus 

estados. Isto explica a baixa cardinalidade do espaço de estados, visto que muitos 

nós são encontrados no mesmo estado e sendo assim, as trajetórias percorrem uma 

pequena porção dos 243 estados teoricamente possíveis.  

  

3.4 Conexão entre as simulações 

 

A partir dos algoritmos implementados foi possível caracterizar o 

comportamento dinâmico no espaço de estados, principalmente pela existência de 

dois estados mais frequentes, diferentes para cada rede analisada.  É possível 

predizer um aparente mecanismo chave para a ativação do Closure, caracterizado 

pela sincronização entre os nós Closure e AnionEm (representando o fluxo de 



 53 

ânions na membrana plasmática). Comparando a dinâmica dos mutantes com a 

dinâmica da rede selvagem, é possível perceber que as mutações PA, S1P e pHc 

desestabilizam a sincronização entre os AnionEM e Closure, enquanto que para a 

rede selvagem e as redes mutantes NOS e ABI1 os dois nós estão fixos no mesmo 

estado. Análises experimentais com estes mutantes suportam o comportamento das 

redes simuladas e a importância do envolvimento do fluxo de ânions para uma 

resposta da planta ao ABA (PEI et al., 1997; LI et al., 2009). Estes resultados foram 

publicados na revista BMC Genomics em dezembro de 2011. Uma versão do artigo 

encontra-se em Anexo. 
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 4. MODELAGEM DA REDE DE SENESCÊNCIA REPLICATIVA 

 

4.1 Introdução 

 

As células mitóticas consistem de células (fibroblastos, células endoteliais, 

células musculares, epiteliais, entre outras) caracterizadas pela sua habilidade de se 

dividirem quando estimuladas para proliferar geralmente a partir do estado 

quiescente (BURTON, 2009).  Estas células possuem um número limitado de 

divisões, visto que a capacidade replicativa está relacionada com o encurtamento 

dos telômeros que ocorre a cada divisão celular.  Os telômeros são estruturas 

especializadas do DNA formados a partir de sequências repetidas do DNA ricas em 

guanina (TTAGGG), equanto que a fita completar (CCCTAA) é rica em citosina 

conforme a Figura 20, cuja função principal é a manutenção da estabilidade 

genômica (ZHU et al., 2011).  Além da parte fita dupla do DNA, a fita rica em 

guanina estende-se além da fita rica em citosina, mas em comparação com a parte 

fita dupla é muito mais curta.  

 
Figura 20 : Estrutura em fita dupla e simples dos telômeros indicados na extremidade cromossomo 

(ZHU et al., 2011). 
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Esta fita simples está envolvida com a formação de uma estrutura 

denominada alça T, formada pela invasão da fita simples na porção fita dupla de 

maneira que a estabilidade desta estrutura é dependente de um conjunto de seis 

proteínas que formam o chamado complexo de Shelterin. A deformação da alça T 

através do encurtamento da parte fita simples rica em G, pode dar início a 

disfunções nos telômeros e ativação de respostas aos danos no DNA (DDR) 

(RIETHMAN, 2008). A alça T pode auxiliar na proteção das extremidades dos 

cromossomos, cuja exposição é responsável por fusões entre cromossomos e 

instabilidade genômica (WEINBERG, 2008 ). 

A replicação da célula depende de um equilíbrio entre o encurtamento dos 

telômeros a cada divisão celular e a ação da telomerase hTERT (telomerase 

humana com atividade catalítica  de transcriptase reversa), enzima que contém em 

sua estrutura um modelo de RNA utilizado como molde para adicionar  sequências 

repetidas de DNA (sequências teloméricas) para o alongamento das 

extremidades dos telômeros.  Células humanas expressando a telomerase podem 

se dividir sem nenhuma limitação, indicando que o encurtamento dos telômeros 

controla a entrada e a manutenção da célula no estado senescente. 

A senescência replicativa é normalmente definida pela limitação no potencial 

de proliferação e vida útil de uma célula (CHEUNG et al., 2009), mas considerando a 

ação da telomerase, a senescência replicativa pode ser definida de forma mais 

precisa, ou seja, senescência replicativa ocorre quando os telômeros são limitantes 

para a proliferação celular e a expressão da proteína hTERT pode diretamente 

imortalizar uma célula (SHAY et al., 2005). Este estado é caracterizado por um 

fenótipo alterado, se por um lado contribui para disfunções celulares, predisposição 

a doenças, envelhecimento e câncer, por outro lado, a senescência também está 

relacionada à mecanismos de supressão de tumor através da parada permanente do 

ciclo celular (RODIER et al., 2011; TRESINI et al., 2007). São em partes 

responsáveis por várias patologias humanas, incluindo aterosclerose, osteoartrite, 

degeneração muscular, formação de úlceras, Alzheimer, diabetes e exaustão 

imunológica (FAURÉ et al., 2006; HWANG et al., 2009; CARNES et al., 2008). A 

relação entre senescência replicativa, doenças e envelhecimento torna-se evidente 

considerando que doenças degenerativas produzem uma deterioração progressiva 

das células e tecidos ao longo do tempo, efeitos que também são atribuídos a 

células senescentes. No caso de células do sistema imunológico, uma inflamação de 
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baixo grau criada por um sistema imunológico senescente pode reduzir ainda mais a 

funcionalidade dos tecidos e contribuir para o surgimento de doenças relacionadas à 

idade (HWANG et al., 2009; ZUCKERMAN et al., 2009; SIKORA et al., 2011).  

Células senescentes são observadas em tecidos de mamíferos in vivo (D’ADDA DI 

FAGAGNA, 2008; CAINO, 2009), assim como vários tecidos humanos são 

caracterizados por células com significativo encurtamento dos telômeros, mas em 

um número muito maior quando comparado com o número de células senescentes, 

sugerindo que o encurtamento dos telômeros em humanos não é suficiente para 

induzir um acúmulo maior de células senescentes nos tecidos (JIANG et al., 2007). 

Células tronco adultas são capazes de se diferenciar e de se auto renovar para a 

manutenção e regeneração de tecidos humanos (KONG, et al., 2011), o que sugere 

que a renovação dos tecidos e a substituição de células senescentes está 

relacionada com a apoptose e a disponibilidade de células tronco (BURTON, 2009; 

CAMPISI et al., 2011) . 

A parada permanente da célula durante o ciclo celular pode ocorrer tanto na 

fase G1 quanto na fase G2 do ciclo, através da ativação dos mecanismos dos 

pontos de checagem.  Alguns fatores são importantes na escolha da parada na fase  

G1 ou  G2, incluindo a sensibilidade do ponto de checagem G1/S em relação à 

exposição das extremidades do DNA de modo que tem sido sugerido que uma 

simples quebra no DNA pode induzir a parada em G1, enquanto que uma 

quantidade maior de quebras duplas são necessárias para ativação do  ponto de 

checagem G2/S no caso de senescência induzida por danos no DNA (D’ADDA DI 

FAGAGNA, 2008).  Para uma célula entrando em um estado de senescência 

replicativa, a manutenção da parada do ciclo da célula é outro fator importante na 

hora da decisão entre as fases do ciclo celular. Do ponto de vista lógico, a 

manutenção da parada após a fase S requer a habilidade da célula em permanecer 

com o DNA duplicado o que implica em um maior volume para a célula e 

consequentemente uma maior necessidade energética.  Considerando que uma 

célula permanece metabolicamente ativa, a parada permanente da célula na fase G1 

do ciclo celular parece ser a escolha mais adequada para um longo período de 

atividades em um tecido. Além disso, a sinalização da parada envolve três redes 

distintas  de sinalização associadas  à três diferentes propósitos no caso da parada 

em G1: 
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1. Criação do sinal: Sinalização do encurtamento dos telômeros pelos 

elementos do complexo de Shelterin (CAMPISI et al., 2011; DE 

LANGE, 2009).  

2. Amplificação do sinal: Seguindo a sinalização do encurtamento dos 

telômeros, as extremidades expostas dos telômeros são identificadas e 

sinalizadas como quebras duplas no DNA (SIKORA  et al., 2011, DE 

LANGE, 2009). 

3. Execução do sinal: A partir da amplificação do sinal pela maquinaria de 

quebras duplas do DNA, ocorre a ativação do ponto de checagem e a 

sinalização da parada permanente do ciclo celular preferencialmente 

na fase G1 do ciclo celular (CAINO, 2009; CAMPISI  et al., 2007). 

Esta divisão na sinalização sugere uma resposta ao encurtamento dos 

telômeros através de uma rede regulatória de proteínas dividida em módulos e vias, 

onde alguns elementos da rede são ainda caracterizados por uma conectividade 

acima da média, quando comparada com a conectividade dos demais elementos da 

rede. Esta conectividade aumentada ocorre tendo em vista que algumas proteínas 

como ATM e ATR atuam tanto na sinalização da quebra dupla, quanto na regulação 

dos pontos de checagem conforme indicado de forma resumida pela Figura 21. 

 
Figura 21: Sinalização da senescência replicativa através de uma cascata de sinalização envolvendo 

elementos do complexo de Shelterin, sinalização de quebras duplas e sinalização de  quebras 

simples conforme indicado em A e B respectivamente e a parada do ciclo celular (DE LANGE, 2009). 
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As interações entre os principais elementos da rede de sinalização de 

senescência replicativa não estão totalmente claras, como é o caso dos mecanismos 

redundantes para garantir a manutenção da parada, incluindo o complexo 

consistindo das kinases p38MAPK e MK2, que são ativadas pelas vias clássicas 

contendo ATM e ATR em resposta ao dano no DNA e cujas interações não estão 

totalmente esclarecidas (REINHARDT et al., 2009; HAN et al., 2007).  Considerando 

os mecanismos descritos na Figura 21 envolvendo a sinalização do encurtamento 

dos telômeros, uma rede com as interações entre os principais marcadores de 

senescência replicativa é proposta conforme a Figura 22: 

 

 
Figura 22: Rede de senescência replicativa. As elipses vermelhas representam as proteínas do 

complexo de Shelterin, as elipses azuis representam proteínas de sinalização de danos no DNA, as 

as elipses verdes indicam proteínas do ponto de checagem em G1 e as elipses amarelas representam 

os mecanismos inativos durante o estado senescente. O retângulo vermelho indica o início da 

sinalização da parada, os retângulos verdes indicam os módulos de amplificação do sinal e o 

retângulo cinza indica as vias de sinalização para a parada rápida e permanente do ciclo celular.  
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4.2 Sinalização do complexo de Shelterin  

 

Quando uma célula alcança o seu limite de replicação, após uma dada 

quantidade de divisões celulares que pode variar em cada tipo celular e em cada 

organismo, aproximadamente 50-100 pares de bases a cada divisão celular em 

fibroblastos (JIANG et al., 2007), as extremidades dos cromossomos perdem sua 

proteção natural e são identificadas como quebras duplas e como quebras simples 

do DNA. Para impedir esta identificação em condições normais, a estrutura de alça t 

é mantida a partir do complexo de Shelterin, formado pelas proteínas TRF1, TRF2, 

POT1, RAP1, TIN2 and TPP1 com funções distintas para a manutenção e regulação 

desta  estrutura telomérica conforme Figura 23 (DE LANGE, 2009; DENG et al., 

2008; XIN  et al., 2008).    

 

 
Figura 23: Formação do complexo de Shelterin e sua distribuição sobre os telômeros nas partes 
dupla fita e fita simples do DNA telomérico composto de uma sequência repetida de hexanucleotídeos 
5’ – TTAGGG – 3’  em uma fita  e  a complementar 3’ – AATCCC – 5’ na outra (WILHELM et al., 
2008).  

 
Elementos específicos deste complexo (POT1 and TRF2) impedem o início de 

um inapropriado ponto de checagem que ativado pode resultar em fusões de 

cromossomos através dos mecanismos de reparo HR and NHEJ (DENG et al., 

2008).  No entanto, considerando a indisponibilidade do reparo por homologia na 

fase G1 do ciclo celular, a inibição da maquinaria de NHEJ é controlada por TRF2 

através do recrutamento da proteína RAP1 em humanos, sugerindo que RAP1 é um 

importante mediador da estabilidade genômica (SARTHY et al., 2009). Além disso, a 

estrutura t-loop nos telômeros é mantida por TRF2 para garantir que não ocorra o 
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acúmulo do complexo MRN e a consequente ativação da via ATM (DE LANGE, 

2009). A ativação desta via a partir da  inibição de TRF2,  pode resultar em 

senescência na fase G1 do ciclo celular no caso de fibroblastos humanos, enquanto 

que  a apoptose ocorre para linfócitos e células epiteliais (DE LANGE, 2005; 

WILHELM et al., 2008).  Enquanto TRF2 atua na inibição da via de sinalização ATM, 

o outro membro do complexo de Shelterin POT1, interage com a parte fita simples 

do DNA telomérico através de seu recrutamento por TPP1 (WILHELM et al., 2008), 

garantindo dessa forma a inativação da via ATR através do bloqueio do acesso da 

proteína RPA, pelo qual ATR é recrutada (DE LANGE, 2009; XIN et al., 2008).    

Além disso, a regulação do elongamento dos telômeros pela telomerase  hTERT é 

dependente do acúmulo do heterodímero TPP1-POT1 no DNA telomérico (DE 

LANGE, 2005; XIN et al., 2008), garantindo desta forma que a célula não seja 

imortalizada pela ação da telomerase e que o estado senescente seja mantido.  

Sendo assim, para uma célula no limite de sua capacidade replicativa, os 

mecanismos envolvendo o complexo de Shelterin garantem que a desestabilização 

da estrutura t-loop pode iniciar a ativação de vias redundantes ATM/ATR para 

garantir que a sinalização da parada permanente da célula seja mantida 

(ZUCKERMAN et al., 2009), visto que a inibição destas vias, garante a continuidade 

das divisões celulares e o contínuo desgaste dos telômeros que pode eventualmente 

induzir a célula ao estágio de crisis (M2) (SHAY et al., 2005).  

 

 

4.3 Sinalização de quebras duplas do DNA. 

 

A deformação da estrutura t-loop nas extremidades dos telômeros inicia o 

reconhecimento do DNA telomérico exposto como uma quebra dupla no DNA e a 

ativação de mecanismos de resposta ao dano (DDR) (SIKORA et al., 2011).  Em 

fibroblastos humanos as proteínas marcadoras de duplas quebras no DNA são 

identificadas e incluem g - H2AX, MDC1, NBS1 e 53BP1. Juntamente com os 

marcadores de quebras duplas no DNA, marcadores de pontos de checagem em G1 

incluem  CHK1, CHK2, ATM e ATR (D’ADDA DI FAGAGNA et al., 2003) , indicando 

o fluxo da sinalização envolvendo os três módulos: sinalização do complexo de 
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Shelterin, sinalização de quebras duplas e sinalização da parada através dos 

mecanismos de ponto de checagem na fase G1.  

Com o desgaste da estrutura t-loop, o início da sinalização de quebras duplas 

ocorre através do sensor MRN (SIKORA et al., 2011, DE LANGE., 2009; 

DIMITROVA et al., 2009) e a parte fita simples do DNA telomérico inicia a 

sinalização por RPA (DE LANGE, 2009), seguidos da ativação das quinases ATM e 

ATR e uma cascata de sinalização envolvendo diferentes mecanismos (SIKORA et 

al., 2011; DERHEIMER et al., 2010). De um modo geral, os mecanismos utilizados 

pelas vias de transdução de sinal envolvem a propagação de sinais através de 

proteínas que são categorizadas da seguinte maneira (BOHGAKI, 2010; GOOD, 

2011; FREEMAN et al., 2010; PANIERA et al., 2009):  

1. Quinases: Enzimas cuja sinalização ocorre através da transferência de um 

grupo terminal da ATP para um aminoácido específico de uma proteína 

alvo. Este processo provoca uma mudança na proteína alvo, induzindo a 

ativação ou inibição de suas funcionalidades; 

2. Fosfatases: Enzimas que possuem uma função inversa em relação às 

kinases, elas atuam na remoção de grupos fosfato de seus substratos. 

Podem igualmente ativar ou inibir proteínas alvos; 

3. Proteínas plataforma: proteínas que funcionam como um suporte para  a 

conexão entre duas ou mais proteínas. São conhecidas por interagir com 

múltiplos membros de uma via de sinalização; 

4. Ubiquitinas: Ubiquitinação  é uma forma de modificação pós-traducional que 

covalentemente atribui ubiquitina, pequena proteína regulatória formada por 

 76 aminoácidos, a um resíduo de lisina em uma proteína alvo; 

 

Diversas evidências indicam que a topologia da rede de sinalização da 

senescência replicativa pode ser modelada através de (1) dois módulos e (2) 5 

diferentes vias de sinalização para a parada do ciclo celular, onde os módulos e as 

vias são regulados por quinases, fosfatases, proteínas plataforma e 

ubiquitinas(BOHGAKI, 2010; D’ADDA DI FAGAGNA, 2003).  

A organização dos módulos tem como objetivo principal a amplificação dos 

sinais do encurtamento dos telômeros,  de modo que os dois módulos tem como 

reguladores principais ATM e ATR.  
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Módulo 1 :  A sinalização de ATM pelo complexo MRN em células humanas 

depende das interações entre os mediadores 53BP1 e BRCA1 com MRN, cujos 

efeitos resultam na amplificação da sinalização de ATM e a consequente regulação 

dos  seus principais  substratos  CHK2 e p53 (LEE et al., 2010).  

 

Módulo 2:  A sinalização de ATR depende da sinalização da proteína POT1 do 

complexo de Shelterin. A inativação desta proteína inicia a cascata de sinalização de 

ATR através do acúmulo de RPA na parte fita simples do DNA telomérico, seguido 

da ativação de ATR por RPA.  ATR forma um complexo com ATRIP (ATR proteína 

de interação) cuja função é regular a localização de ATR em resposta ao dano no 

DNA. Além da ATRIP, TOPBP1 é essencial para estimular e amplificar a atividade 

quinase do complexo ATR-ATRIP (MORDES et al., 2008) e  o  recrutamento de 

TOPBP1 nos locais de duplas quebras do DNA é dependente de 53BP1 na fase G1 

do ciclo celular (CESCUTTI, 2010).   

Dessa forma, considerando que 53BP1 é um marcador de senescência em 

fibroblastos humanos (D’ADDA DI FAGAGNA et al., 2003; VERGEL et al., 2011) e 

tem papel fundamental na amplificação da sinalização através de ATM e ATR, um 

modelo descrevendo a sinalização de senescência replicativa pode ser proposto 

através da regulação dos Módulos 1 e 2 por 53BP1 de acordo com a Figura 24.    
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Figura 24: Rede regulatória envolvendo a interação entre os módulos através de 53BP1 e a interação 
entre as vias para a rápida e permanente ativação do estado permanente na fase G1 do ciclo celular. 

 

 

4.4 Vias de sinalização da parada do ciclo celular.  

 

Considerando as diferentes vias envolvidas com o estado senescente, um 

modelo consistindo de uma rede regulatória para a execução da parada permanente 

do ciclo celular envolve cinco vias distintas: duas vias envolvendo CHK1 e CHK2  

estão relacionadas com a rápida sinalização da parada e as outras três estão 

relacionadas com a manutenção da parada do ciclo celular através da regulação de 

p53 e p16 por p38 conforme a Figura 24.  Dessa forma, pode-se supor que o DNA 

telomérico é organizado em fita dupla e fita simples para manter a integridade da 

célula através da estrutura t-loop em células mitóticas e a integridade da célula 

senescente através da amplificação da sinalização de danos no DNA a partir da 

ativação de várias vias de sinalização da parada na fase G1 do ciclo celular. 
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A parada do ciclo celular em células normais com desgaste dos telômeros é 

dividida em dois momentos relacionados a uma rápida sinalização da parada do 

ciclo, seguido de uma segunda resposta para a manutenção da parada na fase G1 

do ciclo celular.  A parada inicial ocorre através das vias ATR-CHK1-Cdc25A e ATM-

CHK2-Cdc25A, que por sua vez regulam a inibição das CDKs necessárias para a 

progressão do ciclo para a fase S (WILHELM et al., 2008; SANCAR et al., 2004; 

KUILMAN et al., 2010).   

Recentes trabalhos descrevem a dinâmica de p53 e a relação desta dinâmica 

com o destino da célula. A dinâmica de p53 depende do seu nível de expressão e de 

modificações pós-traducionais, de maneira que a ativação de p53 ocorre de forma 

progressiva, ou seja, p53 é ativado parcialmente para induzir a parada do ciclo 

celular, enquanto o seu nível varia em uma série de pulsos dependentes de ATM. Se 

os danos no DNA não podem ser reparados após um número crítico de pulsos, 

então ocorre a ativação total de p53 para induzir a apoptose (ZHANG et al., 2011). 

Se por outro lado, o número o nível de expressão for mantido ou o número de pulsos 

de expressão aumentar significativamente, então p53 é responsável pela ativação 

de substratos envolvidos na indução do estado senescente (PURVIS et al., 2012). 

Contudo o controle da transição G1/S pode resultar da ativação da via envolvendo 

p53, ativação da via envolvendo p16INK4a ou a parada do ciclo celular depende de 

ambas. Além disso, o escape dos telômeros em células humanas é responsável pela 

indução de p16INK4a e senescência até mesmo na ausência de p53, indicando que há 

uma certa independência do estado de senescência replicativa em relação á p53 

(VANDENBERK et al., 2011). Além das quinases tradicionais CHK1 e CHK2, uma 

terceira quinase MK2 forma um complexo com p38MAPK com o objetivo  de 

sinalizar danos no DNA (REINHARDT et al., 2009).  Em particular, p38MAPK é um 

importante regulador de senescência replicativa em fibroblastos humanos e 

resultados experimentais obtidos com a inativação desta quinase mostram uma 

reduzida entrada destas células no estado senescente, incluindo p38MAPK como 

um regulador negativo da proliferação celular em vários tipos de células incluindo 

fibroblastos (HAN et al., 2007; WAGNER et al., 2009).   

A descrição das 5 vias no que se refere ao controle da parada do ciclo celular 

no contexto senescente de acordo com a Figura 21 estão indicadas no Apêndice 1. 
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4.5 Dinâmica da rede de senescência replicativa 

 

Senescência replicativa é um dos muitos mecanismos utilizados pela célula 

para restringir a sua proliferação e principalmente o acúmulo de mutações que estão 

relacionadas ao desenvolvimento do câncer. A relação entre senescência replicativa, 

desgaste dos telômeros, envelhecimento e câncer é evidenciada em uma variedade 

de tecidos humanos (COLLADO et al., 2007). A necessidade de regeneração dos 

tecidos resulta no acúmulo de células senescentes, que por sua vez, impede a 

renovação das células, reduz a funcionalidade do tecido e contribui desta forma com 

o envelhecimento (KONG et al., 2011).  O estado senescente pode contribuir para o 

envelhecimento, mas a regulação da parada permanente em detrimento do câncer é 

um mecanismo quase perfeito para garantir a integridade dos tecidos.  A 

estabilidade de uma célula no estado de senescência replicativa depende da 

persistente manutenção dos mecanismos de sinalização de parada do ciclo celular 

originados a partir de danos no DNA. A habilidade de uma célula de escapar da 

parada permanente geralmente garante a sua imortalidade, visto que 80% - 90% dos 

carcinomas humanos estão relacionados à reativação da telomerase para garantir a 

extenção dos telômeros e a inibição dos mecanismos de sinalização de danos no 

DNA (KONG et al., 2011).    

 Tendo em vista a relação entre senescência, envelhecimento e câncer, a 

topologia da rede descrita através de módulos e várias vias de ativação da parada 

em G1 conforme a Figura 16 é caracterizada por mecanismos alternativos para 

garantir que uma flutuação da ativação de elementos da rede não cause um prejuízo 

para célula através do recomeço do ciclo celular. 

Essa topologia é descrita também experimentalmente através de fibroblastos 

humanos, onde diferentes situações são descritas: 

1. A inativação de ambos p53 e pRb é necessária para prevenir a senescência 

replicativa (BEM-PORATH et al., 2005; KONG et al., 2011); 

2. A inativação de p21 é suficiente para prevenir a senescência (BEM-PORATH 

et al., 2005);  

3. p16INK4 tem sua expressão aumentada durante a senescência replicativa, mas 

o aumento da expressão de p16INK4 ocorre após a entrada da célula no 

estado senescente (KONG et al., 2011);  



 66 

4. PML tem expressão aumentada e está associado a ativação das vias p16 

p16INK4/pRb e p53/pRb (CAINO, 2009) ; 

5. pRb pode ser inativado por p21 ou por p16 senescência (BEM-PORATH et 

al., 2005); 

6. A inativação de p38 atrasa o início de senescência replicativa (HAN et al., 

2007); 

Conforme os diferentes resultados obtidos pode-se supor uma resposta 

específica de cada célula através da combinação de diferentes elementos da rede 

de sinalização, incluindo a rápida sinalização da parada através de CHK1, CHK2 e 

MK2 com a regulação de CDC45, seguida da sinalização da permanente parada 

através de p16 e p21 cuja ativação ocorre após a entrada no estado senescente 

para regular a transcrição de genes dependentes de E2F. Do ponto de vista 

funcional, em condições normais a ativação de todas as vias de sinalização devem 

estar ativadas através da amplificação do sinal por ATM e ATR, o que é evidenciado 

quando a senescência replicativa não ocorre na fase G1, mas sim na fase G2 do 

ciclo celular. Células com perda funcional de ATM ativam o ponto de checagem em 

G2 através de ATR/CHK1 ( HERBIG etal., 2006), o que reforça o envolvimento de 

ATM e 53BP1 na amplificação da sinalização da parada do ciclo celular em G1 e a 

utilização de diferentes meios para impedir a continuidade do ciclo celular.   

 As interações entre cada par de elementos de redes de proteínas envolvem 

de um modo geral diferentes mecanismos como a transcrição de genes  específicos 

e as modificações pós-traducionais. Estas modificações incluindo fosforilação, 

ubiquitinação, sumoilação, acetilação e metilação são coordenadas e dependentes 

de cascatas de sinalização.   Nesse sentido, novamente a senescência replicativa 

deve ser caracterizada por uma dinâmica onde as diferentes vias devem ser 

descritas a partir de modificações pós-traducionais extremamentes coordenadas e 

dinâmicas, mas principalmente independentes umas das outras para garantir a 

permanente e eficiente sinalização da parada do ciclo celular. 
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4.6 Conclusões 

 

A modelagem da rede regulatória de senescência replicativa permite 

identificar os principais marcardores do estado senescente e de que maneira estes 

marcadores estão conectados para induzir a parada permanente do ciclo celular. 

Neste modelo o objetivo é também destacar a importância da sinalização do 

encurtamento dos telômeros e a organização desta sinalização em três etapas: 

criação do sinal, amplificação do sinal e execução do sinal. A rede proposta na 

Figura 22 unifica estes três estágios e identifica, além dos principais marcadores de 

senescência replicativa, os inibidores de reparo de quebras duplas (NHEJ) e os 

inibidores de apoptose. Em destaque em cada uma destas três etapas está a 

utilização de diferentes vias, enquanto que TRF2 e POT1 podem desencadear a 

criação do sinal do encurtamento dos telômeros, na amplificação do sinal ATM e 

ATR são fundamentais para a ativação de CHK2, CHK1 e p53 de uma forma 

dependente de 53BP1, dando início à execução do sinal para a parada do ciclo 

celular através de diferentes vias.    O estado de senescência é dependente da 

permanente sinalização de p53, contudo a mudança no nível de expressão em 

relação ao número de pulsos de expressão de p53 que ocorre quando danos no 

DNA podem ser reparados, também é acompanhada por um aumento da expressão 

de p21 e PML, dois dos mais importantes marcadores de senescência replicativa 

(PURVIS, 2012), além de envolver a regulação de outros marcadores incluindo 

p16INK4a (YAMAKOSHI et al., 2009) e provalmente outros substratos de p53, de 

maneira que a dinâmica entre diferentes as vias  de parada do ciclo celular devem 

estar relacionadas para garantir o estado senescente quando há um descontrole em 

vias específicas.  Portanto, a integridade de uma célula após a entrada no estado 

senescente é extramemente dependente da manutenção da sinalização de danos no 

DNA e nesse sentido, o envolvimento de diferentes vias para regular a parada do 

ciclo celular é o melhor meio de se evitar o escape do estado senescente, a entrada 

da célula no estágio de crisis e muitas doenças incluindo o câncer. Com a ampliação 

dos mecanismos regulatórios da rede de senescência replicativa, pretende-se 

trabalhar a modelagem da rede a partir de redes booleanas e equações diferenciais 

de maneira que simulações com estas modelagens podem contribuir para uma 

compreensão das propriedades essências para a manutenção da senescência como 

mecanismo supressor de tumor. 
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 5. MODELAGEM DA REDE SASP: IMPLICAÇÕES NAS 

TRANSIÇÕES DO CÓLON HUMANO. 

 

5.1 Introdução 

 

As células mitóticas como fibroblastos, células endoteliais, células 

musculares, entre outras são caracterizadas pela sua habilidade de se dividirem 

quando estimuladas para proliferar, geralmente a partir do estado quiescente 

(BURTON, 2009). O controle da divisão celular destas células em diferentes 

organismos é fundamental para a manutenção da integridade da célula e de sua 

fisiologia.  Quando uma célula alcança o seu limite de replicação (limite de Hayflick), 

o principal mecanismo para garantir a integridade do DNA e da célula é a sinalização 

da parada permanente do ciclo celular através da ativação de mecanismos 

envolvendo DDR (DNA damage response) a partir da identificação de danos no DNA 

presentes no DNA telomérico, cuja estrutura normal de proteção denominada t-loop 

foi perdida devido ao desgaste dos telômeros que ocorre a cada divisão celular 

(JIANG et al., 2007). O estado de parada permanente do ciclo celular denominado 

senescência replicativa, dependente da rede regulatória indicada na Figura 22, é 

observado em tecidos in vivo de humanos (colon, pulmão, pancreas, próstata entre 

outros) (COPPÉ et al., 2010; D’ADDA DI FAGAGNA et al., 2008; GYRD-HANSEN et 

al., 2010) e diferentes tipos de células incluindo células endoteliais, epiteliais e 

células do estroma (DAVALOS et al., 2010; COPPÉ et al., 2010). Além disso, vários 

tecidos humanos são caracterizados por células com significativo encurtamento dos 

telômeros, mas em um número muito maior quando comparado com o número de 

células senescentes, sugerindo que o encurtamento dos telômeros não é suficiente 

para induzir um acúmulo maior de células senescentes nos tecidos (MIYAMOTO, 

2011), mas também são necessários DDR presentes em mais de um telômero(KAUL 

et al., 2011).  

A entrada de uma célula no estado senescente ocorre a partir de diferentes 

estímulos incluindo danos no DNA, encurtamento ou disfunção dos telômeros, 

atividade de oncogenes, estresse oxidativo e pela super expressão de inibidores do 

ciclo celular incluindo p16 e p21 (VERGEL, et al., 2011; COPPÉ et al., 2010).  A 
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entrada da célula no estado senescente é acompanhada pelo surgimento de 

alterações na fisiologia celular, ambos senescência replicativa e a senescência 

prematura induzida por estresse (SIPS) se destacam pela presença de diversos 

marcadores do estado senescente in vivo (SIKORA et al., 2011; COPPÉ et al., 

2010). Um dos principais marcadores e reguladores do estado senescente chamado 

SASP (fenótipo secretor associado ao estado senescente) é dependente de danos 

no DNA, portanto o reconhecimento do desgaste dos telômeros como DNA DSB 

(SIKORA et al., 2011; KAUL et al., 2011; VON ZGLINICKI et al., 2005) indica a 

presença de SASP e a secreção de interleucinas (fatores de crescimento e 

diferenciação que estimulam componentes celulares do sistema imune), citocinas 

(fatores regulatórios do sistema imune incluindo interferons e interleucinas) e fatores 

de crescimento que podem ter efeitos benéficos ou danosos sobre a própria célula 

(efeito autócrino) e também sobre células vizinhas (efeito parácrino) (DAVALOS et 

al., 2010; COPPÉ et al., 2010; CAMPISI et al., 2011). 

Enquanto que os efeitos parácrinos do SASP promovem principalmente a 

proliferação de células do tecido epitelial e de células do estroma (DAVALOS et al., 

2010; COPPÉ et al., 2010; REN et al., 2009; FREUND et al., 2010), a sinalização 

autócrina em células senescentes é importante para a comunicação com o sistema 

imune e para reforçar a parada permanente de células senescentes através da 

regulação de p53 e pRb ( REN et al., 2009; NOACK-CHUAIRE et al., 2010; 

FREUND et al., 2010; RODIER et al., 2009).   O fenótipo secretor de células 

sofrendo senescência replicativa ou senescência induzida por oncogenes (OIS – 

senescência induzida por oncogenes) é mantido através de mudanças na expressão 

gênica e por danos persistentes no DNA responsáveis pelo aumento do número de 

fatores secretados pela célula e envolvidos em sinalização intracelular (DAVALOS  

et al., 2010;  RODIER et al., 2009).    

O SASP é um dos principais responsáveis por processos de envelhecimento 

e câncer (CAMPISI et al., 2011; KONG et al., 2011; NOACK-CHUAIRE et al., 2010), 

além de contribuir para o surgimento de diversos tipos de patologias humanas como 

obesidade, diabetes, aterosclerose, osteoartrite e Alzheimer ( SIKORA et al, 2011; 

HWANG  et al., 2009; CARNES et al., 2008). A inflamação relacionada com 

senescência depende também do tipo de tecido em humanos, enquanto que o 

aumento da inflamação ocorre em fibroblastos da derme, em células endoteliais 

vasculares no estado de senescência replicativa nenhuma inflamação é observada 
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(REN et al., 2009). A transformação de células epiteliais normais é um dos principais 

fatores responsáveis pelo surgimento de carcinomas e mutações envolvendo genes 

supressores de tumor, oncogenes e genes envolvidos no reparo de danos no DNA 

que ocorrem durante a replicação são os principais responsáveis por estas 

transformações (VERBEKE et al., 2011; SHAN et al., 2010). No entanto, mutações 

pontuais nestes genes não são suficientes para o desenvolvimento de um 

carcinoma, alterações em células do estroma incluindo fibroblastos, células do 

sistema imune e células que revestem os vasos sanguineos e linfáticos são também 

necessárias (SHAN et al., 2010; TISTY et al., 2006).  

Inflamação é também indispensável para a progressão tumoral através da 

promoção de sobrevivência, proliferação e migração. Além das células do sistema 

imune incluindo granulócitos, macrófagos, células NK e mastócitos que são 

importantes devido à liberação de mediadores solúveis, fibroblastos senescentes 

também participam dos  processos  inflamatórios  através do SASP para promover o 

desenvolvimento tumoral de células epiteliais neoplásicas (CAMPISI et al., 2011; 

SHAN et al., 2010;  TISTY  et al., 2006; COUSSENS et al., 2002; ALLAVENA et al., 

2008). Dentre os fatores secretados por células no estado de senescência 

replicativa, destacam-se as interleucinas IL-6 e lL-8 na regulação tanto do estado 

senescente quanto na promoção tumoral, de modo que ambos  são secretados na 

presença de danos persistentes no DNA  e dependem principalmente da  ativação 

de ATM, NBS1 e CHK2 ( RODIER et al., 2009; FUMAGALLI et al., 2009).   

Resultados experimentais envolvendo o cólon em humanos indicam que na 

transição de adenoma colorretal para câncer colorretal (CRC), IL-8 aumenta 

gradualmente (CUI et al., 2009; ACOSTA et al., 2009). Em adenoma do colon a 

expressão de IL-8 é observada nas criptas, cavidades na parede do intestino na qual 

ocorre a proliferação e a diferenciação inicial de células-tronco, indicando que a 

expressão desta interleucina e do receptor CXCR2 podem contribuir para reforçar a 

parada permanente das células senescentes através de p53 (ACOSTA et al., 2009), 

mas na promoção tumoral do câncer colorretal, IL-8 é expresso também por células 

do estroma para promover o crescimento tumoral e o crescimento de vasos 

vasculares necessários para o fornecimento de oxigênio e nutrientes essenciais para 

a manutenção e progressão do tumor (CUI et al., 2009; VERNEKE et al., 2011). A 

expressão de IL-8 depende principalmente de NF-kB  que está diretamente 
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envolvido na progressão de CRC pela regulação da expressão de IL-8. Em 

adenomas do cólon o aumento da expressão de IL-8 depende principalmente de 

TNF-a (VERNEKE et al., 2011), mas considerando a regulação de TNF-a por NF-kB  

a partir de DSB presentes no DNA (BITON et al., 2011), a presença de células 

senescentes em adenoma do colon com diferentes marcadores com funções de 

inibição do crescimento (SAAB. 2011) e  o encurtamento dos telômeros 

caracterizando a transição adenoma – carcinoma em CRC (PLENTZ et al. 2003), 

podemos concluir que senescência replicativa e o SASP são os principais 

responsáveis pelas transições de adenoma para câncer. 

CRC tem diferentes origens incluindo instabilidade genética devido a 

mutações no gene APC, inflamação a partir de Colite Ulcerosa (UC) e doença de 

Crohn (CD) e por último pode ter origem esporádica (AUBERT et al., 2008; KRAUS 

et al., 2009). Particularmente as doenças inflamatórias do intestino (IBD) incluindo 

UC e DC aumentam os riscos de CRC principalmente devido à atividade de NF-kB  

na promoção da inflamação (KRAUS et al., 2009), além de acelerar o encurtamento 

dos telômeros,  causar danos no DNA,  promover o estado senescente (RISQUES et 

al., 2008; RISQUES et al., 20111) e desregular IL-8 para promover  inflamação em 

IBD (MAZZUCCHELLI et al., 1994;  REDDY et al., 2007).   Além disso, enquanto que 

em câncer esporádico do cólon a perda de função de APC é mais frequente, em 

câncer associado à Colite Ulcerativa mutações do gene TP53 são mais frequentes e 

ocorrem cedo e são geralmente detectadas na mucosa com displasia ainda 

indefinida (BAUMGART, 2008).  

Como  o nível mRNA de IL-8 aparece elevado em adenomas do colon quando 

comparado com a inflamação crônica da mucosa em IBD (CUI et al., 2009), 

podemos supor um gradual aumento da inflamação nas transições: 

 

diretamente dependente do estado de senescência replicativa e do SASP cuja 

regulação depende principalmente de NF-kB. Resultados recentes indicam a 

regulação de NF-kB por diferentes vias envolvendo diferentes marcadores do estado 

senescente envolvidos principalmente  com insultos genotóxicos (SAILMINEN et al., 

2012).  Contudo a regulação de NF-kB a partir do estado de senescência replicativa 

nas transições do cólon acima,   depende também da ativação de diferentes vias 

contendo importantes reguladores do SASP , incluindo TNF-a , TGF-b, p53 e RIG-I 



 72 

(SALMINEN et al., 2011; LIU et al; 2011; BITON et al., 2011). O objetivo neste 

trabalho é primeiramente revisar os principais mecanismos envolvidos com 

senescência replicativa e que estão também relacionados com o SASP. Além disso, 

a partir desta rede proposta será analisada a dinâmica de 4 vias distintas contendo 

separadamente  TNF-a, TGF-b,  p53 e RIG-I na regulação de NF-kB através da 

sequência normal, inflamação, adenoma e câncer no cólon para identificar os 

principais mecanismos responsáveis por cada uma das transições.   

 
 
5.2  Rede SASP 

 

A senescência replicativa e a ativação do SASP estão relacionadas de forma que  

danos persistentes no DNA são necessários para a formação de ambos. A partir de 

uma revisão de literatura, a identificação das interações entre os principais 

reguladores de ambos os estados envolvem, não somente o fenótipo secretor, mas 

também os mecanismos de regulação da parada  do  ciclo  celular, apoptose, 

extensão dos telômeros e metilação, de modo que o principal efeito benéfico do  

SASP  é a manutenção da senescência celular como um estado supressor de tumor 

(REN et al., 2009;  EVAN et al., 2009). 

Nesse sentido, a partir de informações obtidas de fibroblastos humanos e células 

Hela é possível identificar a rede regulatória e os principais mecanismos de ativação 

do fenótipo secretor em células senescentes. O estado de senescência replicativa 

em fibroblastos humanos está relacionado com a formação de uma resposta à 

danos no DNA que ocorre nos telômeros (TIF – resposta aos danos no DNA nos 

telômeros)  e envolve ATM, ATR,   γ-H2AX, 53BP1 e p53 para coordenar a parada 

permanente do ciclo celular (KAUL et al., 2011; CESARE et al., 2009), de modo que 

aproximadamente 5 TIFs (DDR + Telomeres) estão presentes em células 

replicativas senescentes de uma maneira dependente de p53 (KAUL et al.,2011), o 

que sugere uma persistente sinalização de danos no DNA,  que estabelecem as 

condições necessários para a ativação do fenótipo secretor depende principalmente 

de NF-kB.  O SASP em fibroblastos humanos também é dependente de segmentos 

no DNA com alterações na cromatina para reforçar o estado senescente (DNA-

SCARS) (COPPÉ et al., 2010; FUMAGALLI et al., 2009;  RODIER et al., 2010).   
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 A revisão da literatura permitiu a construção da rede regulatória do SASP 

relacionado com senescência replicativa conforme a Figura 25. Esta rede 

envolvendo quinases, fosfatases, fatores de transcrição entre outros, contém 47 nós 

indicados em elipses amarelas e 79 arestas indicando as interações entre os nós, 

todas de alguma forma relacionadas com pelo menos uma das elipses verdes 

representando apoptose, desgaste dos telômeros (TIF), parada permanente do ciclo 

celular representada pela elipse senescência replicativa, inflamação e metilação. A 

regulação entre os elementos da rede é representada por dois tipos diferentes de 

setas: setas normais e setas com barras nas extremidades representando ativação 

ou inibição na interação entre as proteínas da rede respectivamente. Diferentes 

segmentos que se conectam a um único segmento representando a interação entre 

nós da rede, indicam que a regulação do nó de chegada é independente do nó de 

saída, ou seja, a ativação do nó de chegada ocorre a partir de qualquer um dos seus 

reguladores conforme indicado na Figura 25. A descrição das interações pode ser 

encontrada no Apêndice 2. 
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Figura 25 : Rede regulatória do SASP envolvendo os principais responsáveis pela regulação tanto da 

senescência replicativa quanto do SASP. 

 

 

5.3 SASP em inflamação, adenoma e câncer do cólon: transições entre os 

tecidos.  

A mucosa intestinal é caracterizada por uma dinâmica envolvendo a 

reposição constante de novas células necessárias para a formação das criptas 

intestinais a partir de células tronco presentes nas suas bases (DI GARBO et al., 

2010).  A capacidade replicativa das células tronco pode ser responsável pelo 

acúmulo de mutações genéticas e consequentes disfunções em células 

diferenciadas epiteliais (IETA et al., 2007). Mas alterações de oncogenes, genes 

supressores de tumor ou genes envolvidos em reparo de erros de replicação são 

também necessários para transformações de células epiteliais em tecidos 
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inflamados, adenomas e adenocarcinomas do cólon, juntamente com a colaboração 

de diferentes tipos de células e do nível de inflamação presentes no tecido (EVAN et 

al., 2009; VERBEKE et al., 2011).  Enquanto que células epiteliais senescentes já 

estão presentes em tecidos inflamados e adenomas do cólon, atuando como 

supressores de tumor nestes estágios, durante a evolução displásica esta função é 

perdida e o estado senescente de células epiteliais passa a ter funções na 

progressão tumoral, incluindo proliferação celular, angiogênese e metástase 

principalmente através de seus efeitos parácrinos (CAMPISI et al., 2011; RODIER et 

al., 2011; RISQUES et al., 2008; RISQUES et al., 2011; WANG et al., 2009).   Dentre 

os principais fatores resultantes do SASP em células epitelais, IL-8 é o principal 

marcador presente nas transições entre os diferentes estados do cólon, 

principalmente pela mediação das interações entre células tumorais e células do 

estroma. Esta interleucina tem a expressão aumentada em células cancerosas e em 

células do estroma incluindo células endoteliais, macrófagos e neutrófilos além dos 

fibroblastos. Contudo a expressão de IL-8 parece ser diferenciada considerando que 

outras quimiocinas (família especializada de citocinas  que funcionam como potentes 

mediadores ou reguladores da inflamação) não são expressas em todos estes tipos 

de células e por isso, IL-8 é o principal marcador nas transições: 

 

do cólon  com  efeitos tanto benéficos quanto prejudiciais para o tecido (CUI et al., 

2009; VERBEKE et al., 2011).  

 Pacientes com doenças inflamatórias do intestino tem um risco aumentado de 

desenvolver câncer colorretal a partir de Colite Ulcerosa (UC) e doença de Crohn 

(DC) e os principais tipos de instabilidade genômica envolvidas com estas doenças 

inflamatórias do intestino e que contribuem para carcinogenese são instabilidade 

cromossomal (CIN), instabilidade de microssatélite (MSI) correspondendo a 85% e 

15% dos casos respectivamente. Hipermetilação também é responsável pelo 

aumento de alterações genéticas em câncer colorretal associado à colite ulcerosa 

(BAUMGART, 2008; TRIANTAFILLIDIS et al., 2009). Instabilidade cromossomal e 

metilação estão relacionados com o estado senescente, contudo a relação de 

senescência com instabilidade de microssatélites não está muita clara. Desse modo, 

podemos considerar que a instabilidade do estado senescente pode contribuir de 

alguma maneira, para a formação de CAC (câncer colorretal associado a UC). 
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Instabilidade cromossomal, que em UC resulta em aneuplóidia, está relacionada 

com o encurtamento dos telômeros e com a alta frequência de pontes de anáfase 

(O’SULLIVAN et al., 2002).   

A senescência é também responsável por instabilidade cromossomal, ou seja, 

células que escapam do estado senescente através da inativação das vias p53 e 

pRb voltam a replicar até que os telômeros tornam-se criticamente curtos e a célula 

entre no estágio de crisis, um estado caracterizado pelo encurtamento dos 

telômeros, fusões entre cromossomos e pontes de anáfase, de modo que dessa 

forma, células podem escapar do estágio de crisis e alcançar a imortalidade 

(O’SULLIVAN et al., 2002). Na transição adenoma-carcinoma em IBD, perda de 

funções de p53 e APC são muito comuns. Em câncer de cólon esporádico a perda 

de função de APC é o principal responsável pela pela transição maligna e 

corresponde a 85% dos casos, em CAC a perda de função de p53 ocorre  na 

transição adenoma carcinoma é a principal causa, enquanto que a perda de função 

de APC é menos freqüente (TRIANTAFILLIDIS et al., 2009).  Citocinas e fatores de 

crescimento liberados durante a inflamação podem influenciar de forma negativa 

células e tecidos, estimulando o desenvolvimento e o crescimento de CAC. Os 

mecanismos moleculares responsáveis por inflamações em IBD (doença inflamatória 

do intestino) envolvem principalmente TNF-a e NF-kB, relacionados tanto com p53 

quanto a APC, de modo que um balanço entre o nível destas citocinas é decisivo em 

carcinomas associados com inflamação do cólon (HARTNETT et al., 2012 

;TRIANTAFILLIDIS et al., 2009).  Inflamação e citocinas também são responsáveis 

por metilações aberrantes do DNA em IBD, principais causas de mudanças 

epigenéticas e transformações malignas (HARTNETT et al., 2012).  Hipermetilações 

aberrantes em câncer ocorrem nas ilhas CpG, que são normalmente não metiladas 

em celulas somáticas normais, genes envolvidos com a regulação do ciclo celular, 

reparo do DNA, apoptose e senescência são hipermetilados e silenciados em quase 

todos os tipos de tumores, de modo que hipermetilações aberrantes são também 

detectadas em lesões precursoras do câncer de cólon (ROBERTSON, 2005).  

Inflamações crônicas em UC são responsáveis pela metilação do DNA através da 

ativação das metiltranferases DNMT1 and DNMT3b (SAITO et al., 2011). A 

expressão de DNMT1 aumenta significativamente em carcinomas e se torna 

estabilizada por IL-6 e NF-kB em CAC (HARTNETT et al., 2012), quando comparado 

com lesões benignas, enquanto que nenhuma diferença pode ser notada para 
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DNMT3B  quando são feitas as mesmas comparações (SCHMIDT et al., 2007).  

Marcadores de senescência são hipermetilados em pacientes com UC, 

particularmente a metilação de p14ARF e p16INK4a são prejudiciais para a célula 

(HARTNETT et al., 2012), considerando o envolvimento de ambos no controle do 

estado senescente e também no controle do ciclo celular. Além de p14ARF e p16INK4a, 

resultados recentes indicam que o gene anti-senescente Klotho, cuja expressão 

ocorre nos intestinos (WANG et al., 2009) e cujo nível de expressão é reduzido em 

carcinoma colorretal quando comparado com tecidos adjacentes não tumorais, de 

modo que a metilação de Klotho foi detectado em tumores primários, quando 

comparado com o tecido normal do colon (PAN et al., 2011). 

 
Tabela 5 : Principais marcadores de células epiteliais e tumorais presentes na regulação das 

transições do Cólon e que estão de alguma forma relacionadas com senescência replicativa. 

 

 

A rede proposta indicada na Figura 25 foi obtida a partir de resultados obtidos 

com fibroblastos humanos pela quantidade de resultados disponíveis para este tipo 

de célula na literatura envolvendo a expressão de IL-6 e IL-8, no entanto, conforme 
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as evidências descritas na Tabela 5, podemos supor esta rede regulatória envolvida 

no também no SASP de células epiteliais do cólon e verificar não somente a 

dinâmica de IL-8 nas transições dos diferentes fenótipos de tecido, mas também a 

dinâmica envolvendo toda a rede regulatória em termos de ativação e inibição de 

diferentes vias quase todas envolvidas na ativação de NF-kB.   

 

5.4 Resultados  
 

A partir da rede do SASP e de quatro vias destacadas na regulação de NF-KB  

conforme a Figura 25, a atividade e a diversidade de cada via indicam uma dinâmica 

com alterações nas transições:  

 

a partir da colaboração de genes importantes na regulação de cada via e sua 

relação na supressão ou promoção tumoral.   Dados relacionados com cada uma 

destas amostras do cólon foram selecionadas do GEO (Gene Expression Omnibus 

database) através da série GSE4183, de modo que no estudo das transições,  são 

considerados como controle e experimento a sequência  ordenada acima. Neste 

série foram tomados: 

• 8 amostras do cólon normal; 

• 15 amostras de adenoma do colon; 

• 15 amostras de câncer colorretal; 

• 15 amostras de IBD (doenças inflamatórias do intestino). 

e todas as amostras  foram  normalizadas  usando RMA (Robust Multichip Average) 

(IRIZARRY, 2003). 

Para confirmar a ativação da senescência replicativa em inflamação, 

adenoma e câncer do cólon, uma via de senescência replicativa foi testada, 

contendo os principais marcadores do desgaste dos telômeros, marcadores de 

sinalização de DSB (quebra de fita dupla) no DNA e também os principais 

reguladores do ponto de checagem na fase G1 do ciclo celular. A via contendo  56 

genes se encontra em Métodos  5.7.2 e também pode ser obtida a partir do banco 

de dados Ontocancro (www.ontocancro.inf.ufsm.br).  Utilizando o software 

ViaComplex (CASTRO et al., 20090)(Ver Métodos 5.7.1) foi possível identificar a 
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ativação da senescência replicativa no tecido inflamado do cólon, adenoma do cólon 

e câncer do cólon, indicando a importância do estado senescente tanto no controle 

quanto na promoção da progressão tumoral (CAMPISI et al., 2011; RODIER et al., 

2011; RISQUES et al., 2011; FUJITA et al., 2009). As vias analisadas com funções 

na regulação de NF-kB indiretamente indicadas na Figura 26, foram tomadas com 

base em 4 genes com importantes funções na regulação da inflamação no estado 

senescente, a saber,  TNF-a, RIG-I, TP53  e TGF-b contendo 15, 14, 17 e 14 genes 

respectivamente e uma via contendo os genes das 4 vias, conforme descrição dada 

na Seção 5.7.2 em Métodos. As vias serão denominadas simplesmente por TNF, 

RIGI, TP53 e TGF, enquanto a via contendo todos genes será chamada de SASP.  

Todos as quatro vias de alguma forma são os principais reguladores do SASP e de 

NF-kB, mas enquanto as vias TNF-a, RIGI e TP53 são  dependentes principalmente 

de ATM para a ativação da atividade transcricional de NF-kB (SALMINEN et al., 

2011; BITON et al; 2011; LIU et al., 2011), a via  TGF-b é independente de ATM e 

sua regulação ocorre de forma autócrina e parácrina para induzir a inflamação a 

partir do estado senescente (GRADY, 2007; KEMIK et al., 2011 ).   

 

 
Figura 26 : Análise de atividade e diversidade das vias envolvidas com a regulação do SASP nas 
transições do cólon. Na figura 2, o símbolo + indica aumento de atividade da via e 0 indica que a via 
não está alterada na comparação entre experimento e controle. ACT indica a atividade das vias e DIV 
indica a diversidade das vias. 

 

Na Figura 26 são comparados os resultados das análises das vias através 

do ViaComplex. Destacam-se a ativação das quatro vias em tecidos inflamados do 

cólon quando comparados ao tecido normal, incluindo a ativação da via SASP.   Em 
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tecidos inflamados do cólon NF-kB é o principal regulador de inflamação crônica, 

uma das principais causas de câncer de colon (KRAUS et al., 2009), de modo que a 

ativação de todas as vias a partir do estado senescente, reforça os processos 

inflamatórios, contribui para a formação de danos no DNA e acelera o encurtamento 

dos telômeros, favorecendo desta forma a evolução de um baixo grau para um alto 

grau de displasia (RISQUES et al., 2011). Na análise do adenoma do cólon, 

tomamos como controle o tecido inflamado e não encontramos alterações 

significativas nas vias, o que indica que o grau de inflamação permanece o mesmo 

ou até mesmo aumenta sensivelmente. Este comportamento das vias é também 

demonstrado pela dinâmica de IL-8 nas transições de inflamação para adenoma em 

doenças inflamatórias do intestino (IBD), onde o nível de IL-8 mRNA é elevado 

quando comparado ao tecido inflamado do cólon (CUI et al., 2009) o que sugere que 

a rede de inflamação relacionada com o estado senescente é necessária para a 

formação de um adenoma. Tomando agora como controle o adenoma do cólon, na 

transição para câncer identificamos novamente um aumento da atividade das vias 

do SASP, com exceção da via P53 que agora não apresenta alteração de atividade 

e diversidade. Diferentemente da transição de inflamação para adenoma, a 

diversidade das vias RIG-I e SASP aparecem aumentadas indicando que genes 

específicos destas vias podem ser os principais responsáveis pelo início formação 

do carcinoma do cólon. Finalmente comparando câncer com o tecido normal, 

diferente da análise de adenoma x câncer, os resultados mostram alterações de 

atividade para todas as vias e alteração de diversidade para as vias reguladas por 

P53, TGF-b e SASP. Quando comparados câncer e adenoma, as vias P53 e TGF-b 

não apresentam alteração de diversidade, o que sugere a necessidade destas vias 

para a transição adenoma x câncer, no entanto, as alterações de diversidade destas 

vias nas comparações normal x câncer confirmam a dependência destas vias para a 

formação do carcinoma e destacam a necessidade de atividade de genes 

específicos.  

Para identificar os genes responsáveis pelas alterações de diversidade que 

ocorrem nas transições, decidimos fazer uma análise de expressão diferencial de 

genes a partir do quociente definido entre o nível de expressão do gene no tecido 

controle e o nível de expressão do gene no tecido experimento. Para uma análise 

mais criteriosa das alterações das vias, avaliamos o grau de expressão dos genes 
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nas vias separadamente e consideramos os 5 genes mais expressos e os 5 genes 

menos expressos em cada uma das 4 vias conforme indicado na Figura 27.  

Diversas observações podem ser feitas a respeito da dinâmica dos genes nas 

transições, contudo é muito evidente o aumento de expressão de IL-6, IL-8 e IL1A, 

os principais responsáveis pela inflamação associada ao estado senescente 

(ORJALO et al.., 2009). 

 

 
Figura 27 : Análise dos genes diferencialmente expressos. Nas transições entre os tecidos os 5 genes 
mais expressos e os 5 genes menos expressos em cada uma das vias do SASP indicadas  por TNF-
a, RIGI, P53 e TGF-b.  

 

Diferentemente das outras transições, estes três genes não aparecem entre 

os mais expressos na transição inflamação x adenoma, mas como ambos estão 

entre menos expressos, isto confirma juntamente com os resultados das atividades 

das vias que a manutenção da inflamação iniciada no tecido inflamado do cólon é 

mantida em adenoma do cólon. Investigando ainda mais a atividade dos genes nas 

vias, determinamos os cinco genes mais expressos e os cinco menos expressos da 
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via SASP conforme indicado pela Figura 28. Todos os genes indicados na parte 

superior da tabela são caracterizados por um aumento de expressão, enquanto que 

todos os genes na parte inferior são caracterizados por uma diminuição de 

expressão quando comparados ao controle. Desse modo, além de IL-6, IL-8 e IL1A, 

podemos considerar conforme a Figura 28, que PTSG2 e TNF que codifica TNF-a 

são também os principais responsáveis pela inflamação do cólon (KRAUS et al., 

2009), enquanto que TNF-a é produzido na mucosa e é um dos responsáveis pela 

ativação do sistema imume, que por sua vez podem contribuir para o 

desenvolvimento tumoral (BURSTEIN et al., 2008). O gene PTSG2 é o responsável 

pela expressão de cyclooxygenase-2 (COX-2), expresso por células senescentes 

com funções importantes, incluindo a inibição da apoptose para a manutenção do 

estado senescente (COPPÉ et al., 2010; CHOI et al., 2005), mas com funções 

também em inflamação (KRAUS et al., 2009). Importante também já na transição 

normal x inflamação é a ativação das 5 vias e o início da inflamação sem a ativação 

de TP53 indicando que o nível de danos na células e no DNA ainda são controláveis 

e as funções dos tecidos e células são mantidos em níveis aceitáveis pelo 

organismo. Inflamação crônica é responsável por disfunções celulares, radicais 

livres gerados durante o processo inflamatório são responsáveis por danos no DNA 

(HUSSAIN et al., 2007; HARTNETT et al., 2012), com isso há uma evolução do 

tecido inflamado para uma displasia do cólon, seguido da ativação de gene TP53 

para a formação de uma barreira tumoral envolvendo não somente senescência, 

mas também a ativação da apoptose conforme indicado pela expressão de BAX, 

juntamente com a ativação de mecanismos de reparo conforme a ativação de 

RAD50 e MRE11 e  o controle do ciclo celular através da expressão de CHECK2,  

de modo que nesta transição inflamação x adenoma, a ativação de todos estes 

genes indica um nível considerável de danos no DNA e a formação de uma barreira 

envolvendo os mecanismos de manutenção do genoma (RISQUES et al., 2008). 

Comparando a expressão dos genes em inflamação x adenoma com a expressão 

dos genes na transição adenoma x câncer, encontramos o resultado inverso, ou 

seja, os genes mais expressos em adenoma, são os genes menos expressos em 

câncer do cólon conforme as Figuras 27 e 28, deste modo há uma indicação de que 

a célula não sofreu apoptose, os mecanismo de reparo foram perdidos e ocorreu o 

escape da célula do estado senescente, uma das principais causas da transição 

adenoma x cancer de uma forma dependente de p53 (FUJITA et al., 2009). É 
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importante destacar o aumento do nível de expressão de Myc na transição 

inflamação x adenoma, seguido de uma diminuição de expressão na transição 

adenoma x câncer. Este gene é expresso por células epiteliais do cólon e também 

participa na ativação das principais vias de sinalização responsáveis pela geração 

de adenomas intestinais, incluindo a ativação da via envolvendo Wnt através de b-

Catenin (CIZNADIJA et al., 2009).  Conforme indicado na Figura 25, Myc também é 

responsável pela expressão de hTERT quando não é inibido por TGF-b. 

Analisando os genes MYC e TGFB1 nas transições inflamação x adenoma e 

adenoma x câncer, podemos perceber que o nível de expressão de MYC é 

inversamente proporcional ao de TGF-b nestas transições, o que nos leva a crer que 

a formação do adenoma depende também da extensão da capacidade replicativa 

das células epiteliais do cólon através da ativação da telomerase e a consequente 

extensão dos telômeros, ou seja, as células destinadas  a sofrer apoptose ou entrar  

no  estado senescente, conseguem escapar  da morte celular e da parada do ciclo 

celular, condições necessárias para a formação do adenoma.  

 
Figura 28 : Diferenciação de expressão dos genes envolvidos com o SASP. A parte superior da tabela 
indica os genes mais expressos, enquanto que a parte inferior da tabela indica os menos expressos. 
As comparações controle x experimento indicam que os genes mais expressos, tem o nível de 
expressão aumentado e os genes menos expressos tem o nível de expressão diminuído. 
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Outro importante gene com funções na sinalização do estado senescente é 

Kloto (KL), cujas interações ocorrem principalmente com RIG-I para controlar 

processos inflamatórios relacionados com a ativação de NF-kB e do SASP por RIG-I 

pelo menos em fibroblastos humanos ( LIU  et al., 2011).  Klotho também regula o 

estado senescente através de uma interação com p53, normalmente este gene 

impede a entrada das células no estado senescente através da inibição de p53, 

contudo, quando este gene é pouco expresso, acaba sendo responsável pela 

entrada prematura da célula no estado senescente (DE OLIVEIRA, 2006; WANG et 

al., 2009).  A Figura 28 indica a regulação do estado senescente através do alto 

nível de expressão de p53 e pelo baixo nível de expressão de Klotho em adenoma. 

Inclusive na análise da via SASP contendo 43 genes, Klotho é o menos expresso 

dentre todos e TP53 é o mais expresso, de modo que estes resultados destacam a 

Klotho como peça fundamental para evitar a transição adenoma x câncer. Além dos 

principais marcadores do estado senescente também presentes em adenoma do 

cólon de acordo com Figura 28, aparece em destaque DNMT3B, uma enzima 

metiltransferase expressa em células senescentes e em adenoma do cólon, principal 

responsável por de novo metilações, ou seja, metilações que ocorrem em sítios com 

nenhum tipo de indicação de metilação (ZHANG et al, 2008).  

 

5.5 Discussão  

 

A alteração das atividades das vias inflamatórias envolvidas com o SASP é 

uma condição necessária para a transição entre os tecidos do cólon, contudo não é 

suficiente. A única alteração da diversidade envolvendo a via RIGI na transição de 

adenoma para câncer indica que uma alteração específica de determinados genes 

da via pode ser responsável pela transição de adenoma para câncer. Nas Figuras 27 

e 28, Klotho aparece como sendo o menos expresso em adenoma e depois em 

câncer um dos mais expressos. Considerando esta dinâmica de KLOTHO nas 

transições, decidimos avaliar a importância deste gene para a alteração de 

diversidade da via RIGI na transição adenoma x câncer. Tomando a via RIGI com o 

gene KLOTHO excluído, calculamos novamente a atividade e diversidade e 

encontramos que a via permanece com atividade aumentada, mas o aumento da 
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diversidade desta via desapareceu. Juntamente com o aumento da diversidade da 

via RIGI, as análises indicam que não há uma alteração da via p53, de modo que a 

regulação de TP53 por KLOTHO parece estar desregulada na transição adenoma x 

câncer, sendo o escape do estado senescente pelo aumento da expressão de 

KLOTHO a provável causa para a transição.   Como a via SASP também aparece 

com aumento da diversidade, calculamos novamente a diversidade da via sem o 

KLOTHO e encontramos novamente a diversidade normal e atividade aumentada, 

de modo que podemos concluir que  o nível de expressão de KLOTHO é o principal 

responsável pela manutenção do estado senescente em combinação com TP53.  

Conforme sugere a Figura 29, o aumento de expressão em adenoma impede que o 

estado senescente seja mantido por TP53, iniciando a formação tumoral no cólon.  

Resultados recentes mostram que KLOTHO aparece com baixa regulação ou 

completamente silenciado em câncer colorretal (PAN et al., 2011), o que pode ser 

confirmado pela análise de diferenciação de genes tomando como controle o tecido 

normal e como experimento câncer. Na Figura 28 que indica os 5 genes mais e 

menos expressos da via SASP na transição direta normal x câncer não encontramos 

KLOTHO entre os 5 menos expressos, mas analisando a via toda encontramos 

KLOTHO com expressão diminuída entre todos os 43 genes na sexta posição entre 

os genes menos expressos,  quando comparados tecido normal e câncer. Como 

explicar uma diminuição de expressão quando comparados os tecidos normal e 

câncer?  

A diferença de expressão de KLOTHO que ocorre quando comparamos o 

tecido câncer com os tecidos normal e adenoma, se justifica pelo nível de expressão 

muito baixo de KLOTHO em adenoma e um rápido aumento em câncer, sendo que o 

nível de expressão em câncer, embora muito maior que em adenoma, é inferior ao 

nível de expressão que ocorre no tecido normal conforme está indicado nas Figuras 

29 e 30. Este comportamento diferencial de KLOTHO é confirmado pelas análises 

feitas com o ViaComplex que mostram alteração da diversidade da via RIGI  

contendo KLOTHO. Conforme já mencionamos, excluindo este gene da via e 

analisando novamente a atividade e diversidade da via através do ViaComplex, 

continuamos obtendo aumento da atividade da via, mas sem KLOTHO não há mais 

aumento de diversidade, o que confirma que KLOTHO pode ser um dos principais 

responsáveis pela atividade de TP53. Ao analisar novamente as Figuras 29 e 30 é 

possível perceber o comportamento inverso entre TP53 e KLOTHO, ou seja, 
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enquanto que em adenoma TP53 aparece muito expresso e KLOTHO pouco 

expresso, o inverso ocorre em câncer onde TP53 aparece pouco expresso e 

KLOTHO aparece bastante alterado, o que também sugere que a principal causa do 

escape da célula do estado senescente, apontado como sendo uma das principais 

causas da transição, seja justamente a dinâmica envolvendo estes dois genes.   Se 

a causa do escape do estado senescente é a dinâmica envolvendo TP53 e 

KLOTHO, então a hipometilação de KLOTHO parece ser fator determinante para o 

seu aumento de expressão e para uma diminuição de TP53 na transição de 

adenoma para câncer. Como DNMT3B está entre os mais expressos na transição de 

inflamação para adenoma, enquanto que na transição de adenoma para câncer 

ocorre uma dimuição no nível de expresso desta metiltransferase inversamente 

proporcional ao nível de KLOTHO, podemos supor que o maior controle da dinâmica 

entre KLOTHO e TP53 também depende de DNMT3B. Mas os resultados obtidos e 

indicados nas figuras 29 e 30, também mostram TGFB1 entre os menos expressos 

em adenoma, enquanto que em câncer este gene aparece entre os mais expressos.   

 
Figura 29:  Nível de diferenciação dos 4 genes que aparecem entre os 5 mais alterados  e que 
apresentam importante papel no controle do estado senescente em adenoma do cólon. O gráfico 
representa através de segmentos contínuos a variação do nível de diferenciação dos valores 
discretos relativos a cada uma das transições. O nível de expressão na comparação normal x câncer 
foi também considerado para ser usado como base na análise da dinâmica normal x inflamação x 
adenoma x câncer. 
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Entre todos os genes mais e menos expressos TP53, KLOTHO, TFGB1 e 

DNMT3B parecem de alguma forma estar envolvidos na regulação do estado 

senescente, enquanto que todos os outros, ou são consequência direta do processo 

inflamatório a partir do estado senescente (IL6, IL8, PTSG2, MYC,TNF) ou indireta 

na regulação da sinalização do desgaste dos telômeros (RAD50), regulação do ciclo 

celular (CHECK2) e apoptose (BAX). Biópsias de pacientes com Colitis Ulcerosa 

demonstram a formação de adenomas (LOFFELD, 2009) e altas taxas de apoptose 

especialmente em áreas inflamadas (TRIANTAFILLIDIS et al., 2009). 

Para entender melhor a relação entre TP53, KLOTHO, TFGB1 e  DNMT3B, 

analisamos outras amostras do GEO: 

• GSE9452: 16 amostras do tecido não inflamado do colon foram 

tomadas como controle e 8 amostras de pacientes com UC foram 

tomadas como experimento. 

• GSE8671: foram tomadas 15 amostras referentes à biópsias da 

mucosa normal do cólon como controle e 15 amostras referentes a 

biópsias de adenoma colorretal foram tomadas como experimento. 

• GSE20916: 5 amostras de adenoma colorretal como controle e 10 

amostras de adenocarcinoma do cólon. 

onde todas as amostras foram normalizadas usando RMA (Robust Multichip 

Average) (IRIZARRY, 2003). 

Considerando novamente a dinâmica de TP53, KLOTHO, TFGB1 e DNMT3B 

os valores de expressão destes genes são indicados na Figura 30 abaixo nas 

transições normal x inflamação, normal x adenoma e adenoma x câncer: 

Em ambas as Figura 29 e 30 a dinâmica envolvendo os quatro genes é 

comum, ou seja, enquanto que em adenoma TP53 e DNMT3B aparecem com 

expressão aumentada, TGFB1 e KLOTHO aparecem com a expressão diminuída, 

indicando uma rede regulatória envolvendo entre estes quatro genes através de 

ativação e inibição de expressão, conforme a dinâmica indicada na Figura 8 entre os 

genes. Tanto TP53 quanto TGFB1 são supressores de tumores expressos em quase  

todos os tipos de células humanas. A via envolvendo TGFB1, responsável pela 

expressão de TGF-b, regula a trandução de sinais através de membros da família 

SMAD, fatores de transcrição que interagem com o tipo selvagem de p53 para 

induzir principalmente a transcrição de genes supressores de tumor (ELSTON et al., 

2012).  Mutações de p53 geralmente são responsáveis pela diminuição da atividade 
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transcricional de genes alvos de TGF-b e também reduzem a expressão do receptor 

TGF tipo II (KALO et al., 2007). 

 

 

 

Figura 30 : Nível de expressão nas transições normal x inflamação, normal x adenoma e adenoma x 

câncer para amostras do cólon. O gráfico representa através de segmentos contínuos a variação do 

nível de diferenciação dos valores discretos relativos a cada uma das transições. 

 

Adenomas do cólon realmente apresentam baixo nível de expressão de 

TGFB1 quando comparados com câncer colorretal, inclusive a perda dos efeitos 

inibidores do crescimento de TGFB1 é acompanhada pela transição de adenoma 

colorretal para câncer (BERNDT et al., 2007).  As duas isoformas p53β e ∆133p53 

de p53 regulam a entrada da célula no estado de senescência replicativa, a primeira 

aparece aumentada  e a segunda diminuída a nível de expressão,  enquanto que em 

carcinoma do cólon ocorre o processo inverso em relação à expressão destes dois 

mutantes de p53,  indicando o escape da barreira senescente e a progressão de 

adenoma para carcinoma (FUJITA et al., 2009). Juntando os resultados discutidos 

envolvendo TP53 e TGFB1, tudo indica que deve haver uma relação inversa entre 

estes dois genes a nível de expressão, tanto em adenoma quanto em carcinoma, 

mesmo que a regulação seja indireta. 
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A metilação do DNA é um potente mecanismo de regulação de expressão 

gênica e manutenção da estabilidade genômica. A Hipometilação em células 

tumorais ocorre em vista da perda de metilação de regiões repetitivas do genoma e 

este descontrole na metilação normal do DNA de células somáticas pode resultar em 

descontrole do crescimento celular (ROBERTSON, 2005). Como já discutido, 

DNMT3B tem expressão aumentada em senescência replicativa, enquanto que 

DNMT1 tem expressão diminuída neste estado, ao contrário do que ocorre em 

carcinomas (ZHANG et al., 2008; ZHU  et al., 2007). A relação envolvendo TGFB1 e 

DNMT3B não é tão evidente e não existem resultados que descrevam a regulação 

de DNMT3B em adenoma do cólon por TGFB1, contudo em células humanas CaP, 

TGFB1 é o maior mediador envolvido com a regulação das DNMTs (ZHANG et al., 

2011). Metilações aberrantes ocorrem em lesões primárias e em adenomas do 

cólon, de modo que a metilação de genes supressores de tumor, incluindo p14ARF e 

CDKN2A, favorecem a formação de carcinomas no cólon (ROBERTSON, 2005; KIM 

et al., 2006).  Além disso, em células Huh7, o estímulo de TGFB1 inibe a expressão 

de DNMT3B (YOU et al., 2010). Juntando novamente os resultados envolvendo 

TGFB1, DNMT3B e o estado de senescência replicativa, é possível que ocorra 

novamente um controle, mesmo que indireto, na regulação da expressão da 

expressão de DMNT3B por TGFB1.  Enquanto que o controle de TP53 por KLOTHO 

já é bem documentado em senescência (DE OLIVEIRA, 2006), a regulação de 

KLOTHO por DNMT3B não é evidente, ocorre que a metilação aberrante em 

adenoma de genes supressores de tumor, a metilação de KLOTHO em câncer 

colorretal (PAN et al., 2011) e a influência da inflamação crônica em UC em relação 

a metilação do DNA (HARTNETT et al., 2012), em conjunto com os dados de 

expressões indicados nas Figuras 27 e 28  sugerem a regulação da hipermetilação 

de KLOTHO POR DNMT3B em senescência replicativa.  

Além de IL6 e IL8, dois importantes marcadores nas transições dos tecidos 

anormais do cólon (CUI et al., 2009; KRAUS et al., 2009), merece destaque a 

dinâmica de PTSG2 que codifica Cox-2 na regulação da inflamação desde a 

transição do tecido normal até o câncer, onde aparece muito expresso juntamente 

com IL6 e IL8 na transição de  adenoma  para câncer. Este gene merece um 

destaque maior devido ao nível de expressão quando são comparados o tecido 

normal e câncer conforme indicado nas Figuras 27 e 28. Diversas atribuições estão 

relacionadas com Cox-2 em câncer, além da inflamação, ele também é responsável 
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pelo aumento da proliferação, angiogênese, invasão e metástase. A expressão de 

Cox-2 em tumores humanos pode ocorrer através de diferentes fatores de 

crescimento, citocinas entre outros (AGGARWAL et al., 2006), mas o seu controle 

dependente também de p53, como demonstrado para fibroblastos de embriões de 

camundongos, onde a expressão de Cox-2 é reprimida por p53, enquanto que a 

forma mutante de p53 não impede a sua expressão (SUBBARAMAIAH et al., 1999). 

Em outros contextos a relação entre p53 e Cox-2 é diferente, dependendo da 

extensão da ativação, p53 pode ativar ou inibir Cox-2 (PERWEZ et al., 2007) e pode 

também envolver NF-kB neste processo de ativação, pelo menos em linhagens 

celulares de câncer de cólon (BENOIT et al., 2006).   

Nessa rede envolvendo inflamação, p53, Cox-2, Klotho e NF-kB em adenoma, 

devemos considerar mais um personagem responsável principalmente pelo controle 

da inflamação conforme indicado pela Figura 25, onde o nível de inflamação nas 

diferentes transições foi estimado rudemente a partir da soma da expressão de 

todos os genes envolvidos na via SASP. Para comparar o nível de inflamação os 

resultados foram normalizados e representados em um histograma indicado na 

Figura 31. Esta comparação sugere uma diminuição da inflamação na transição do 

tecido inflamado para adenoma, mas um aumento do grau de inflamação em câncer 

quando comparado ao adenoma como já era esperado. 

 
Figura 31 : Nível de Inflamação aproximado pela somatória de expressão dos genes presentes na via 

SASP. Devido às alterações encontradas de todas as vias, consideramos o envolvimento de todos os 

genes da via SASP para obter uma estimativa do grau de inflamação entre as transições. A soma 

total foi normalizada a partir da transição normal x câncer, encontrada com a maior somatória dentre 

todas transições. O nível de inflamação na comparação normal x câncer foi também considerado para 

ser usado como base na análise da dinâmica normal x inflamação x adenoma x câncer. 
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Para fibroblastos diplóides senescentes a atividade de NF-kB é diminuída, 

mesmo sendo NF-kB o principal responsável pelo fenótipo secretor (GREENHOUGH 

et al., 2009), de modo que células epiteliais do cólon demonstram o mesmo 

compartamento dinâmico.  Neste caso, a diminuição da inflamação relacionada com 

estado senescente deve envolver o controle de NF-kB e da inflamação por p53 

através de  PPM1D, o gene que codifica WIP1, uma fosfatase que pode ser induzida 

por p53 e também pode inibir a atividade de NF-kB (SALMINEN et al., 2011), o que 

pode de certa forma ser confirmado pelo aumento de expressão de PPM1D na 

transição do tecido inflamado do cólon para o adenoma  conforme resultados obtidos 

com diferenciação, onde identificamos que PPM1D aparece entre os genes mais 

expressos das vias RIGI e P53.  Este controle de NF-kB também pode ser percebido 

através da diminuição da  expressão de IL-6 e IL-8  em adenoma conforme as 

Figuras 27 e 28, juntamente com o baixo nível de expressão dos genes da via SASP 

conforme a Figura 31.  Enquanto que o controle de NF-kB ocorre através de 

PPM1D,  a atividade controlada de COX-2 e Klotho parece envolver diretamente p53 

considerando a expressão inversa destes genes encontrada tanto em adenoma, 

quanto em câncer, onde neste último p53 é o gene menos expresso, enquanto que 

PTSG2 e KL aparecem entre os mais expressos conforme indicado nas Figuras 27 e 

28.    

 Considerando a inflamação relacionada com o estado senescente, as vias 

com alteração de atividade, os resultados de diferenciação de expressão e a 

dinâmica envolvendo TP53, KLOTHO, TGFB1 e DNMT3B, um modelo relacionando 

todos os detalhes e partir do estado senescente é proposto na Figura 32. 
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. 

Figura 32 : A parte da figura destaca em vermelho indica a inflamação relacionada com o SASP,  

promovida por diferentes vias contendo TNF, TGFB1, RIG-I e TP53 responsáveis pela regulação de 

NF-KB e por influenciar diferentes respostas das células dependendo do nível de danos no DNA. A 

parte destacada em azul indica o papel da senescência replicativa na supressão tumoral através da 

regulação da rede envolvendo os quatros genes TP53, TGFB1, DNMT3B e KLOTHO. Em níveis de 

inflamação crônica, as setas em vermelho indicam a influência da inflamação sobre a rede e provável 

escape da célula do estado senescente a partir da desregulação das interações entre os 4 genes. 

 

Enquanto que em tecidos com baixo grau de inflamação, o nível de danos no 

DNA é muito pequeno e o controle da inflamação impede maiores danos ao tecido, 

inflamação crônica é a principal fonte de danos no DNA responsáveis por alterações 

na célula e ativação tanto da senescência a partir do desgaste dos telômeros quanto 

da apoptose nos tecidos inflamados. Nesse sentido, há uma pressão muito grande 

sobre a homeostase da célula, diversos mecanismos são fontes de inflamação, 

enquanto que o controle das respostas adequadas aos diferentes estressores 

depende de poucos genes como proposto na Figura 32, pelo menos no estado 

senescente.  A dependência de TP53 em adenomas do cólon, cuja formação 

ocorreu a partir de doenças inflamatórias nos intestinos,  em relação principalmente 

ao controle do estado senescente destaca a importância do controle da inflamação, 

sob pena do escape da célula do estado senescente a partir de mutações deste 

gene e o consequente descontrole da rede destacada no modelo proposto na Figura 

32. 
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5.6 Conclusões  

 

A rede relacionada com o fenótipo secretor associado ao estado senescente 

envolve diferentes vias no controle de NF-kB após o desgaste dos telômeros e a 

formação dos TIFs. A ativação do fenótipo secretor em células senescentes é 

dependente principalmente de danos no DNA e do gene ATM (RODIER et al., 

20090), sendo ATM necessário para a regulação de NF-KB a partir das vias 

envolvendo TNF-a, RIG-I e p53, mas desnecessário para a regulação da via 

envolvendo TGF-b. Enquanto que o aumento de inflamação nos tecidos ocorre por 

meio de TNF-a, RIG-I e TGF, a via envolvendo p53 parece exercer um controle 

maior sobre NF-KB no controle da inflamação  associada ao estado senescente. Por 

outro lado, p53 também colabora para promover a expressão de COX-2 em células 

senescentes, um gene com inúmeras funções no controle celular, observado em 

muitos tipos de tumores, de maneira que o aumento de atividade de COX-2 estimula 

a proliferação, angiogênese, invasão e inibição da apoptose (MORAES et al., 2007). 

A inflamação que ocorre a partir do estado senescente não tem efeitos somente 

sobre a atração do sistema imune, apoptose, sinalização autócrina e sobre a 

expressão gênica da célula, mas também tem efeitos diretos na extensão dos 

telômeros (controle da telomerase) e metilação, dois efeitos que interferem de forma 

direta no controle da parada do ciclo celular a partir do desgaste dos telômeros.  

  Em câncer colorretal associado à colite, mutações do gene TP53 ocorrem no  

inicio da sequência adenoma-carcinoma, enquanto que a perda de APC é menos 

frequente em CAC e usualmente ocorre mais tarde na sequência adenoma-

carcinoma (BAUMGART, 2008).   Ambos estes genes estão presentes na regulação 

do estado senescente, pelo menos em fibroblastos, e de certa forma estão 

relacionados com o SASP.  Ocorre que o escape do estado senescente através de 

mutações de p53 é uma das principais causas da transição de adenoma para câncer 

no cólon em humanos (FUJITA et al., 2009), mas  considerando a dependência 

encontrada de p53 em relação ao gene Klotho (DE OLIVEIRA, 2006), a sensibilidade 

de TGF-b em relação à mutações de  p53 (KALO et al., 2007), a capacidade de 

TGF-b em suprimir a transcrição de hTERT em células senescentes (GRADY, 2007) 

, a metilação presente em adenomas do cólon juntamente com a expressão da 

metiltranferase DMT3B e finalmente a repressão da via WNT acompanhada da 
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regulação de GSK3 ( ADAMS et al., 2008) por APC, sugerem uma sub-rede 

regulatória do estado senescente responsável não somente por regular a inflamação 

principalmente a partir de NF-kB, mas também regular o estado senescente como 

mecanismo supressor de tumor.     

Baseado nestas evidências e considerando que a etiologia de CRC é 

multifatorial (SAMEER et al., 2010), o objetivo foi o de propor um mecanismo 

regulatório envolvendo o controle da célula e do estado senescente por p53. 

Contudo no balanço geral envolvendo inflamação, modificações epigenéticas e 

danos no DNA, o controle depende também de KLOTHO, TGFB1 e DNMT3B, de 

modo que a desregulação destes genes a partir de inflamações crônicas é a chave 

para a formação de CAC. 

 

5.7 Métodos 

5.7.1 Via Complex 

 

Para as análises de alterações das vias foi utilizado o software ViaComplex ( 

CASTRO et al., 2009). O software é utilizado para calcular significâncias de vias 

(atividade e diversidade) pelo método de bootstrap e pela correção de falsos 

positivos. Os falsos positivos são usados como método de controle estatístico 

quando se faz os testes de múltiplas hipóteses (bootstrap) para efetuar uma 

correção nas múltiplas comparações (entre as vias).   

Para calcular a atividade relativa de uma dada via α com um número de 

genes i, deve-se somar a expressão dos genes em dois grupos de vias: O primeiro 

grupo representa as amostras de tecidos alterados ou experimentais e o segundo 

grupo é composto pelas amostras de tecidos normais ou controle. Então, a atividade 

relativa da via α será dada por: 

 

α
γ

α

α
α

NN

N
n

e

e

+
=  

 

O valor de nα varia entre 0 < nα < 1.  Se nα < 0.5,  então isto implica que  
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α
eN  < α

γN , 

 

isto é, a atividade da via com amostras experimentais é menor do que o a atividade 

do controle, enquanto que  nα  > 0.5  corresponde ao caso inverso.  

 Para caracterizar de forma quantitativa a diversidade relativa para uma via α é 

utilizada a entropia de Shannon  definida  como segue: 

 

∑−=
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α
α αα
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1
 

 

onde Mα é o número de genes na via e p(i,α) é a frequência da diversidade do gene 

i, dada por:   

 

α

αα
N
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),(
),( =  

 

com s(i,α),  sendo a atividade  do  gene (i) e Nα  a  soma da atividade da via (α). O 

termo Nα é um fator de normalização que garante , desta forma, pode-se comparar 

as vias com diferentes quantidades de genes. Tendo como referência o sinal 

controle da amostra, pode-se definir a diversidade relativa ha como: 

γ
αα

α
α

HH

H
h

e

e

+
=  

onde α
eH  e α

γH  são as diversidades das amostras com alteração (experimento) e o 

controle, respectivamente. O valor de ha  varia entre 10 ≤≤ αh . Se ha < 0.5 então 

α
eH  < α

γH , 

 

o que indica que a diversidade dos valores de expressão dos genes na via é menor 

para a amostra alterada do que para o controle. Por outro lado, se ha > 0.5 então os 

valores de expressão dos genes na via é maior para a amostra alterada do que para 

o controle. 
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5.7.2 Via de senescência replicativa e Vias do SASP  

Os genes da via de senescência replicativa forma obtidos do banco de 

dados Ontocancro (www.ontocancro.inf.ufsm.br).  Os genes de cada uma das vias 

SASP foram tomados com base nas interações descritas na Figura 25. 

Senescência 
replicativa  SASP TNF TP53 RIGI TGFB 

RAD50 PTGS2 IL6 PTGS2 IL6 IL6 
CDK2 IL6 IL8 IL6 IL8 IL8 
CDK4 IL8 IL1A IL8 WNT2 IL1A 
CDK6 IL1A CHEK2 IL1A NBN MAPK14 

CDKN1A WNT2 NBN NBN RAD50 MYC 
CDKN2A CHEK2 RAD50 MAPK14 PPM1D DNMT3B 
CHEK1 NBN MRE11A MYC GSK3B MAP3K7 
CHEK2 MAPK14 RELA RAD50 MRE11A TGFB1 

MAPK14 MYC TNF PPM1D TP53 IKBKB 
E2F1 DNMT3B NFKB1 AKT1 DVL1 RELA 
E2F2 MAP3K7 ATM GSK3B RIG-I SP1 
RPA4 RAD50 IKBKG MRE11A RELA NFKB1 

H2AFX TGFB1 NFKBIA TP53 NFKB1 NFKBIA 
MDM2 PPM1D RIPK1 CDKN2A ATM TERT 

MRE11A AKT1 TNFRSF1A RELA MYC CDKN1A 
NBN GSK3B MAPK10 BAX AXIN1 CEBPA 
ATM MRE11A  NFKB1 APC  
ATR TP53  ATM CTNNB1  

MAP2K3 IKBKB  MDM2 KL  
TAOK1 CDKN2A  PTGES2 CDKN1A  

RB1 DVL1  CTNNB1   
CCND1 RIG-I  CDKN1A   
BCL2 RELA  PTGER2   
RPA1 SP1     
RPA2 BAX     
RPA3 TNF     

CLSPN NFKB1     
BRCA1 ATM     
TERF2 IKBKG     
TP53 NFKBIA     

TP53BP1 MDM2     
CDC45L RIPK1     
ATRIP PTGES2     
CCND2 MYC     
CCNE1 AXIN1     
CCNE2 APC     
MDC1 CTNNB1     

CDC25A TNFRSF1A     
CSNK2A1 KL     
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CSNK2A2 TERT     
FAM175A MAPK10     

HIST1H2AC CDKN1A     
MAP2K6 CEBPA     
MAPK11 PTGER2     
MAPK12      
MAPK13      

MAPKAPK2      
PML      

POT1      
RNF8      

RNF168      
TAOK2      
TAOK3      

TERF2IP      
TOPBP1      
UIMC1      
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6. CONCLUSÕES 

 

Analisando as redes de regulação dos estômatos pelo ABA e a rede de 

senescência replicativa em humanos fica evidenciado um mecanismo comum 

envolvendo uma resposta inicial e uma resposta final para ambos os mecanismos: 

• ABA x fechamentos dos estômatos; 

• Encurtamento dos telômeros x senescência replicativa; 

• Rede do SASP. 

Em ambas as redes a garantia de uma resposta final adequada depende de 

mecanismos muitas vezes independentes organizados em módulos e vias, de modo 

que a sobrevivência de cada organismo ou célula é mantida através de estados que 

descrevem conjuntos atratores no espaço de estados de cada rede, juntamente com 

suas devidas bacias de atração.   

A descrição booleana da rede ABA permitiu identificar a dinâmica da rede 

através de diferentes perturbações do sistema, indicando de uma forma simples e 

direta o resultado de possíveis mutações que podem influenciar a adaptação da 

planta a diferentes condições de estresse. A análise dos elementos variantes da 

rede e do espaço de estados também permitiu descrever a dinâmica dos atratores, 

além de permitir relacionar as condições iniciais com o número de atualizações e a 

cardinalidade do espaço de estados.  

Assim como a rede booleana para o ABA, a modelagem da senescência 

replicativa deve também permitir a exploração da dinâmica da rede através de uma 

modelagem booleana e a caracterização do estado atrator, além de contribuir para 

elucidar os mecanismos específicos de regulação envolvendo sinalização.  A rede 

proposta unifica estes três estágios e identifica os mecanismos regulatórios dos 

principais marcadores de senescência pelo desgaste dos telômeros, além de 

identificar e descrever os inibidores de reparo de quebras duplas (NHEJ) e os 

inibidores de apoptose. 

A modelagem da rede SASP utlizando resultados obtidos com fibroblastos 

humanos permitiu identificar as principais vias de ativação de NF-kB para a 

formação do SASP em senescência replicativa. Enquanto que o SASP contribui para 

inflamação já em amostras do cólon inflamadas, com o aumento das vias 
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inflamatórias e o aumento da instabilidade genômica, a senescência surge como um 

mecanismo supressor de tumor, inclusive com o poder de controlar a inflamação 

através da regulação de NF-kB por p53 através de Wip1. O trabalho permitiu 

relacionar inflamação crônica, instabilidade genômica e modificações epigenéticas 

de genes, sendo que a metilação, quando ocorre normalmente, é indispensável para 

impedir a transição de um tecido pré-maligno para um tecido maligno a partir da 

regulação de oncogenes, assim como a regulação de genes supressores de tumor.    

Resultados recentes indicam que muitas redes biológicas podem ser 

explicadas por redes booleanas e que relevantes questões podem ser respondidas 

através deste formalismo.  Esta forma de modelagem é atrativa devido a sua 

simplicidade de aplicação e facilidade de implementação para a análise de redes 

com um grande número de variáveis, de modo que descrições qualitativas podem 

ser obtidas para simular o comportamento de redes moleculares no que se refere à 

funcionalidade de módulos e de vias regulatórias.  Redes booleanas são úteis para 

uma descrição qualitativa, mas não são apropriados quando detalhes cinéticos são 

necessários e o objetivo principal é o comportamento quantitativo dos elementos do 

sistema.  
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 7. PERSPECTIVAS 

A regulação de uma rede biológica depende da interação entre diversos 

elementos e diferentes mecanismos. Considerando uma rede como um sistema de 

elementos variáveis, a modelagem do processo biológico é extremamente 

dependente de informações detalhadas para cada variável relacionando os diversos 

elementos da rede.  Muitos destes mecanismos envolvem simplesmente a ativação 

e inibição de proteínas, enzimas, moléculas e nesse sentido, uma rede booleana é 

uma ferramenta útil para uma simples modelagem do sistema. 

 Considerando-se a importância da senescência como supressor de tumor 

através da possibilidade da parada permanente tanto na fase G1 quanto na fase G2 

do ciclo celular, uma descrição booleana a partir da rede proposta neste trabalho 

pode contribuir para a uma melhor compreensão deste processo biológico, além de 

permitir corroborar os resultados experimentais obtidos com mutações e possibilitar 

a análise dinâmica através de simulações in silico.  A rede proposta para a 

senescência replicativa na fase G1 também poderá servir de base para a modelagem 

da senescência na fase G2, visto que muitas proteínas ativas na fase G1 também 

participam de mecanismos regulatórios na fase G2. A senescência na fase G2 parece 

fazer parte do último recurso utilizado pela célula antes da completa divisão celular 

ou início do estágio M2 de senescência replicativa e por isso a descrição  da parada 

permanente nestas fases possibilitará o amplo uso da senescência  como 

uma importante ferramenta no controle do câncer e outras doenças. Além de células 

somáticas senescentes, a regulação de células tronco adultas na regeneração de 

tecidos é também dependente do estado senescente.  Por adotar o estado 

quiescente, precisam regular de forma adequada a manutenção da integridade do 

seu genoma através dos pontos de checagem e vias de reparo, é notável que muitos 

tumores humanos estão associados com o estado senescente de células tronco 

(ROSSI  et al., 2008; MANDAL, 2011; MASLOV et al., 2009).  A regulação das 

respostas ao dano no DNA são específicas em células tronco e o entendimento dos 

mecanismos envolvendo apoptose e senescência replicativa poderá contribuir para 

uma melhor compreensão da dinâmica envolvendo as células somáticas e as células 

tronco, juntamente com a relação destas células com a apoptose e senescência 

(JONES et al., 2011). 
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 A partir dos resultados obtidos com a análise de microarranjos pretende-se 

encaminhar um artigo para submissão com uma discussão a respeito da rede 

regulatória do SASP, além de apresentar os importantes resultados obtidos que 

relacionam o estado senescente com inflamações crônicas relacionadas com 

doenças inflamatórias do intestino, incluindo doença de Chron e colite Ulcerosa, 

cada uma caracterizada por um longo período de duração da doença, ambas 

associadas com um risco aumentado de ser a origem de carcinomas no cólon 

humano. 

A rede regulatória de senescencia replicativa e a rede utilizada para a 

modelagem do SASP, de certa forma se complementam, ou seja, o SASP ocorre 

naturalmente após a entrada da célula no estado senescente, contudo o SASP, além 

de regular o fenótipo secretor, também é um importante mecanismo para a 

manutenção do estado senescente a partir da secreção de citocinas que reforçam a 

parada do ciclo celular através de uma sinalização autócrina. Portanto, a integração 

de ambas redes, uma modelagem booleana da rede obtida e simulações in silico 

devem permitir uma melhor interpretação da rede regulatória e dos mecanismos 

utilizados pela célula para evitar o escape do estado senescente, além de oferecer 

meios alternativos de análise dos principais marcadores do estado senescente, 

incluindo a inibição da apoptose, regulação do ciclo celular,  inibição do reparo, 

SASP entre outros.    

 Resultados recentes exploram a dinâmica de redes envolvendo p53 e a 

regulação de respostas celulares a partir de danos no DNA (ZHANG et al., 2011; 

PURVIS, 2012; BATCHELOR, 2008). Para obtenção da dinâmica envolvendo p53, 

parâmetros cinéticos são utilizados para a modelagem das redes de interação 

através de equações diferenciais, de modo que a descrição de importantes 

propriedades a respeito da regulação de funções celulares são obtidas. Nesse 

sentido, as redes propostas neste trabalho podem servir de base para a construção 

de modelos contínuos cujo objetivo é a obtenção de uma melhor descrição do 

estado senescente, considerando o seu papel como mecanismo supressor de tumor 

tanto em estágios pré-malignos quanto em tratamentos contra o câncer.  
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APÊNDICE 1 – Vias de sinalização da parada do ciclo celular  

 

Um modelo consistindo de uma  rede regulatória  para a execução da parada 

permanente do ciclo celular envolve cinco vias  distintas:  duas vias envolvendo 

CHK1 e CHK2  estão relacionadas com a rápida sinalização da parada e as outras 

três estão relacionadas com a manutenção da parada através da regulação de p53 e 

p16ink4a por p38 conforme a Figura 18. Além disso, resultados obtidos com 

camundongos in vivo, indicam que oncogenes insultos com ativação de ras 

provocam a desrepressão de expressão de p16ink4a através da redução da 

metiltransferase DNMT1, inclusive a ativação de p16ink4a é acelerada na ausência de 

p53 (YAMAKOSHI et al., 2009), indicando que a dinâmica envolvendo as cinco vias 

envolve  conexões entre as vias para manter a parada do ciclo celular.  

Dessa forma, pode-se supor que o DNA telomérico é organizado em fita dupla 

e fita simples para manter a integridade da célula através da estrutura t-loop em 

células mitóticas e a integridade da célula senescente através da amplificação da 

sinalização de danos no DNA a partir da ativação de várias vias de sinalização da 

parada na fase G1 do ciclo celular. Abaixo as cinco vias são descritas juntamente 

com a relação da via com a senescência replicativa. 

Via CHK2 

A partir da fosforilação de CHK2 por ATM iniciada por TRF2, ocorre uma 

rápida parada do ciclo celular através da fosforilação de CDC25A por CHk2  e sua  

degradação por ubiquitinação, seguido do acúmulo da forma fosforilada (inativa) de  

CDK2, que por usa vez é incapaz de  fosforilar CDC45 e iniciar a replicação (PALM 

et al., 2008; SANCAR et al., 2004; HERBIG et al., 2006).  CDC45 é uma proteína 

chave no controle da replicação do DNA para garantir que o DNA cromossomal seja 

replicado somente uma vez por ciclo e contribui também para a entrada da célula no 

estado senescente. Esta proteína é ausente em células humanas senescentes, mas 

está ativa através de todo o ciclo celular de células mitóticas e seu nível é 

aumentado em carcinomas humanos (D’ADDA DI FAGAGNA et al., 2003; PLLOK et 

al., 2007).  CHK2 também é fundamental para a expressão de p21 através de p53 

em fibroblastos humanos, visto que a inativação de CHK2 implica em uma falha na 

expressão de p21 (SANCAR et al., 2004; GIRE et al., 2004). Resultados 

experimentais mostram a ativação de ambos CHK1 e CHk2 em células senescentes 
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caracterizadas pelo desgaste dos telômeros, indicando a importância destes 

elementos para a entrada de uma célula no estado de senescência replicativa 

(D’ADDA DI FAGAGNA et al., 2003; VERGEL et al., 2011). Além da regulação de 

CDC45 e p53, CHK2 juntamente com CHK1, fosforilam CDC25A, induzindo a sua 

degradação e a manutenção do complexo CDK2/CyclinE na forma hiperfosforilada e 

inativa, impedindo a fosforilação de pRb e liberação de E2F (POEHLMANN et al., 

2010).     

Via CHK1 

  A fosforilação e a atividade quinase de CHK1 dependem de um mecanismo 

preciso envolvendo ATR e seus reguladores. O recrutamento de ATR na região do 

DNA telomérico, assim como em uma região com dano no DNA,  ocorre através da 

interação entre ATRIP e RPA (SHIMADA et al., 2006;  BARTEK et al., 2007). A 

atividade quinase de ATR é dependente de sua interação com ATRIP para garantir 

sua estabilização e promover a sinalização de seus substratos.  TOPBP1 é 

necessário para a ativação de ATR através de ATRIP (BARTEK et al., 2007; 

MORDES et al., 2008). Esta ativação é competente para ativar muitos substratos de 

ATR, mas em particular, a ativação de CHK1 requer o mediador CLASPIN, cuja 

ativação ocorre a partir de TOPBP1 (BARTEK et al., 2007; LIU et al., 2006).   

Assim como CHK2, CHK1 induz a rápida parada do ciclo celular através da 

fosforilação de CDC25A  e sua  degradação por ubiquitinação, seguido do acúmulo 

da forma fosforilada (inativa) de  CDK2, que por usa vez, é incapaz de  fosforilar 

CDC45 e iniciar a replicação (SHIMADA et al., 2006).  Além disso, CHK1 também 

fosforila p53 para garantir a manutenção da parada do ciclo celular em G1.   

 

Via p16 

Tradicionalmente a manutenção da parada do ciclo celular está relacionada a  

regulação de duas vias independentes representadas por p14ARF e p16INK4 em 

células humanas, onde ambas são caracterizados por uma expressão aumentada 

particularmente em fibroblastos humanos (SANCAR et al., 2004; WALSH et al., 

2005). O locus Ink4a/Arf codifica os  supressores de tumor p16INK4 e p14ARF (ARF 

humanos) para atuarem na mediação da senescência.  A importância de p16INK4 

como um supressor de tumor através da senescência é evidenciada por vários tipos 
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de câncer em humanos onde p16INK4 aparece frequentemente alterado (POLLOK 

et al., 2007). Além do câncer, p16INK4 também é um importante marcador de 

envelhecimento, seu nível de expressão é basal ou ausente em organismos jovens, 

mas para organismos velhos é caracterizado por um nível de expressão aumentado 

( CHEUNG et al., 2009; JEYAPALAN et al., 2008; KONG et al., 2011; 

KRISHNAMURTHY et al., 2004).  

 A ativação de p16INK4 em senescência replicativa está relacionada a 

proteínas envolvidas na via p38MAPK, mais precisamente MKK3 e MKK6 que 

regulam a ativação de p16INK4 por p38MAPK.  Se por um lado o mutante MKK6 induz 

a inativação de p38 e o atraso do início da senescência replicativa (HAN et al., 

2007), as expressões de MKK6 e MKK3 resultam na ativação de p38 e na parada do 

ciclo celular (KONG, 2011).    

 Existem dois complexos quinases importantes para a regulação da transição 

G1/S, um é formado pelo complexo CDK4/6-Cyclin D e o outro por CDK2-Cyclin E. 

Estes dois complexos são reguladores de pRb, que por sua vez, atua na promoção 

do fator de transcrição  E2F, induzindo a expressão de genes necessários para 

preparar a célula para a fase S  (SANCAR et al., 2004).  Normalmente a parada do 

ciclo celular ocorre através da hipofosforilação de pRb na metade de G1 pelo 

complexo CDK4/6-Cyclin D  seguido pela hipofosforilação pelo complexo CDK2-

Cyclin E na fase final de G1, para garantir a repressão do fator de transcrição E2F 

por pRb. Por outro lado, na forma fosforilada pRb dissocia-se de E2F para permitir a 

transcrição dos genes necessários para a transição para a fase S (SANCAR et al., 

2004;  HERBIG et al., 2006). Para a parada do ciclo celular através de pRb, p16INK4 

funciona como inibidor de CDK4 e CDK6, de forma  que pRb é mantido na sua forma 

hipofosforilada e consequentemente ocorre o bloqueio da transição G1/S                 

(POLLOK et al., 2007; JEYAPALAN et al., 2008). 

  

Via p53 

Os diferentes tipos de células em humanos sofrendo vários tipos de estresses 

são os principais motivos da diversidade de mecanismos utilizados para a ativação 

da senescência replicativa a partir dos encurtamento dos telômeros.  Além de  

p16INK4/pRb, a regulação do estado senescente através da via p14ARF/p53/p21/pRb 

é caracterizada pelo aumento da expressão de p21,  que por sua vez, controla a  
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progressão do ciclo celular  inibindo a fosforilação de pRb através do complexo  

cyclin E/CDK2 (ZHANG, 2007; SIKORA et al., 2011; VERGEL et al., 2011). O 

aumento da expressão de p21 ocorre com a estabilização de  p53,  envolvendo uma 

precisa interação entre as proteínas HMD2, ARF e CARF.  HDM2 é o maior 

regulador negativo de p53 através de sua degradação proteassomal, visto que para 

uma célula funcionando normalmente, p53 é rapidamente degradada, enquanto o 

acúmulo de p53 ocorre quando uma célula é exposta à diferentes tipos de estresses 

(HAUPT et al., 2003).  Juntando-se ao mecanismo de regulação de p53, ARF e 

CARF (colaborador de ARF) tem como principal função promover a degradação de 

HMD2 de uma maneira colaborativa, células senescentes de fibroblastos humanos 

expressam estas duas proteínas ao mesmo tempo, sugerindo que as duas estão 

envolvidas na estabilização uma da outra e atuam juntas também na degradação de 

HDM2, enquanto que  p53 e ARF são degradas por HDM2 (CHEUNG et al., 2009; 

CHEUNG et al., 2010). Como estas proteínas são críticas para o estabelecimento da 

senescência replicativa e estão geralmente inativas em tumores humanos (CHEUNG 

et al., 2010), isto sugere um mecanismo muito bem articulado entre ARF, CARF, 

HDM2 e p53. Em células normais HDM2 deve promover a degradação de p53 

através da inibição de ARF e CARF, enquanto que para a entrada e a manutenção 

do estado senescente ARF, CARF formam  um mecanismo redundante para garantir 

que p53 não seja degradado por HDM2, impedindo dessa forma que a célula não 

avance do estágio M1 para o estágio M2 da senescência replicativa.  Na ausência 

de ARF, a ativação direta de p53 por CARF (KAMRUL et al., 2007),  sugere CARF 

como  um potencial supressor de tumor a partir da ativação da parada permanente 

através da via CARF/p53/p21.   

A regulação de p53 em senescência replicativa envolve também dois 

marcadores importantes p38MAPK e PML (POEHLMANN et al., 2010; SALOMONI 

et al. 2008).  Parte da ativação de p53 depende da fosforilação de p53 pela quinase 

p38MAPK (HARRIS et al., 2005) e a relação entre estas duas proteínas direta ou 

indiretamente também pode ser evidenciada em senescência replicativa quando a 

inativação de p38MAPK induz o atraso do início do estado senescente em 

fibroblastos humanos (WAGNER  et al., 2009), o que sugere uma regulação do locus 

Ink4a/Arf INKA por p38MAPK para garantir a inibição de p16INK4 e ARF (THORNTON 

et al., 2009; POEHLMANN et al., 2010).     A proteína leucemia promielocítica (PML) 

está relacionada com leucemia promielocítica aguda e também é conhecida como 



 128 

uma supressora de tumor através da indução de apoptose ou senescência 

replicativa (PEARSON et al., 2001; SCAGLIONI et al., 2006). A resposta de p53 a 

diferentes tipos de estresses depende do seu estatus: conformação, localização, 

atividade e estabilidade (CLASS) (ZUCKERMAN et al., 2009) e nesse sentido PML 

facilita a acetilação, estabilização e a ativação de p53 por fosforilação principalmente 

durante respostas à diferentes tipos de estresses. O gene PML é também um 

transcrito de p53 formando um mecanismo importante para garantir a supressão de 

tumores (ZUCKERMAN et al., 2009; SIKORA et al., 2011).    A caseína quinase 2 

(CK2) é expressa em células de mamíferos e está envolvido na regulação da 

progressão do ciclo celular e apoptose (CAINO, 2009; ST-DENIS et al., 2009), em 

particular CK2 regula negativamente o supressor de tumor PML através de sua 

degradação dependente de sua direta fosforilação. Esta proteína está 

frequentemente mutada em tumores humanos e células PML mutantes que são 

resistentes a fosforilação por CK2 adquirem funções aumentadas como supressoras 

de tumor através da indução da senescência replicativa ou apoptose (CAINO, 2009; 

SCAGLIONI et al., 2006).  A regulação de CK2 por sua vez está relacionada também 

com p53, pelo menos devido ao estresse de oncogenes, p53 induz PML e inibi a 

atividade de CK2, garantindo dessa forma uma resposta adequada como supressor 

de tumor.   

 Além de p53, PLM também participa da regulação da senescência através de 

pRb independente de p53.  Esta regulação envolve os PML corpos nucleares (PML 

NBs)  encontrados  em células somáticas  com funções específicas, relacionadas 

com  organização celular e a regulação das vias de DDR (SIKORA et al., 2011).  

PML atua na inibição da atividade transcricional de elementos da família E2F através 

da localização do complexo pRb/E2F  nos corpos nucleares PML.  Como os E2Fs 

participam também de mecanismos de reparo e ponto de checagem, este preciso 

mecanismo garante a continuidade de sinais de danos no DNA,  consequentemente 

a parada permanente da célula é mantida (VERNIER et al., 2011).  Considerando a 

resistência de células senescentes à apoptose,  p53 é um importantes articulador na 

escolha entre estes dois mecanismos de supressão de tumor. O nível de ativação de 

p53 pode ser decisivo para a escolha entre senescência e apoptose: baixos níveis 

de p53 favorecem a parada permanente, enquanto níveis altos devem desencadear 

a apoptose (ZUCKERMAN et al., 2009). Nesse sentido, a proteína anti-apoptótica 

Bcl-2 é  marcadora de senescência replicativa e o aumento na regulação de Bcl-2 
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em células senescentes indica um mecanismo de resistência a uma variedade de 

estímulos apoptóticos (CAINO, 2009). A regulação de Bcl-2 é mediada de uma 

forma geral por p53 através de elementos da família BH3, de modo que a relação de 

p53 com apoptose e senescência é evidenciada em células de carcinomas que 

ignoram o estado senescente e a apoptose quando as funções de p53 são perdidas 

(CORY et al., 2002).   

Via p38 

O grupo de proteínas p38MAPK consiste de quatro proteínas: p38a, p38b, 

p38g e p38d codificadas por genes separados.  Os dois primeiros membros deste 

grupo são expressas de uma forma geral, enquanto que as duas últimas são 

expressas de forma específica em diferentes tecidos (THORNTON et al., 2009). Em 

particular p38a, existe em um complexo estável com MK2 e pode regular a parada 

do ciclo celular na fase G1 através de diversas vias incluindo a regulação da 

degradação de CDC25A (REINHARDT et al., 2009; THORNTON et al., 2009). 

Como p38MAPK/MK2 é também considerado uma via de resposta a 

diferentes tipos de estresses (REINHARDT et al., 2009), pode-se atribuir uma 

importância significativa para p38MAPK na sinalização da parada permanente de 

uma célula, incluindo a regulação das principais vias de ativação do estado 

senescente p53-p21-pRb   e p16 – pRb (ZHANG, 2007; WAGNER et al., 2009).  A 

ativação de p38MAPK dependente de MKK3 e MKK6 está relacionada com o estado 

senescente em resposta ao encurtamento dos telômeros, o que sugere um papel 

importante para MK2 na manutenção da senescência replicativa (ZARUBIN et al., 

2005). Resultados recentes tem sugerido a regulação de MKK3 e MKK6 por TAO 

(Thousand and one kinase) que por sua vez é diretamente regulado por ambos ATM 

e ATR (REINHARDT et al., 2009; THORNTON et al., 2009). 
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APÊNDICE 2 – Rede SASP 

 

O complexo MRN (MRE11-RAD50-NBS1) é um sensor de DSB e responsável 

pelo recrutamento de ATM através da interação direta entre ATM e NBS1 

(REINHARDT et al., 2009; STRACKER et al., 20111), além de ser responsável pela 

ativação de ATM para a entrada da célula no estado de senescência replicativa após 

o desgaste dos telômeros e a perda de TRF2 (DE LANGE, 2009).  A relação de 

SASP com a senescência não é dada de forma direta, apesar da relação entre os 

dois, células senescentes induzidas pela expressão de p16 não estão associadas 

com o fenótipo secretor, enquanto que um DDR persistente em células senescentes 

é suficiente para a indução do SASP (RODIER et al., 2009; FUMAGALLI et al., 

2009).  Este fenótipo é diretamente dependente de NBS1, ATM e CHK2, visto que 

células deficientes de ATM sofrem senescência replicativa e induzem o fenótipo 

secretor, mas particularmente IL-6 e IL-8 não são secretados. Assim como ATM, a 

inativação de NBS1 e CHK2 também impede a secreção de IL-6 indicando a 

dependência parcial do SASP em relação à NBS1, ATM  e CHK2  (RODIER et al., 

2009; FUMAGALLI et al., 2009).  A relação de NBS1 com a regulação do fenótipo 

secretor não é tão evidente quanto a dependência de IL-6 e IL-8 de ATM, mas NBS1 

pode estar envolvido principalmente na correta regulação da ativação de ATM e de 

seus substratos principalmente CHK2 (LEE et al., 2010), além de uma possível 

ativação de NF-kB por estes elementos (FUMAGALLI et al., 2009). DNA-SCARS são 

estruturas que contém formas ativas de CHK2 e p53, indicando a importância de 

ambos para SASP através de CHK2 e também para a parada do ciclo celular 

através de p53 (SALMINEN et al., 2012; RODIER et al, 2010).   Resultados recentes 

indicam a  relação  do   SASP com a via de sinalização  NF-kB  na promoção do 

fenótipo secretor em senescência replicativa,  senescência induzida por danos no 

DNA e senescência como resposta a diferentes tipos de estresses (FREUND et al., 

2010; SALMINEN et al., 2012; SHELTON et al., 1999; FREUND et al., 2011). O 

Fator Nuclear kB (NF-kB) consiste de uma família de 5 fatores de transcrição p50, 

p52, p65 (RelA), c-Rel, and RelB, envolvidos na regulação de respostas imunes e 

inflamatórias, regulação da apoptose,  desenvolvimento de tumores além da 

regulação da senescência (HABRAKEN et al., 2006; SALMINEN et al., 2012; 

SABATEL et al., 2011). 
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Figura 33 : Rede regulatória do SASP envolvendo os principais responsáveis pela regulação tanto da 

senescência replicativa quanto do SASP. 

 

A persistente sinalização de danos no DNA necessária para a manutenção 

do estado senescente também estimula a sinalização de NF-kB e a expressão de 

muitos fatores relacionados com SASP, conforme a dependência do fenótipo 

secretor dos marcadores de senescência NBS1, ATM e CHk2 responsáveis pela 

ativação de NF-kB (FUMAGALLI et al., 2009; SALMINEN et al., 2012; SABATEL et 

al., 2011).  A ativação dos fatores de transcrição da família NF-kB  através de danos 

no DNA por IR (radiação ionizante), depende principalmente de ATM e NEMO (NF-

κB essential modulator), juntamente com uma série de modificações pós-

traducionais por proteínas SUMO, fosforilação  e ubiquitação  no núcleo e 

citoplasma, de modo que a transição destes elementos a partir destas modificações  
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entre o núcleo e o citoplasma  resulta na ativação de diferentes vias para a ativação 

de NF-kB (SALMINEN et al., 2012; SABATEL et al., 2011), contudo não está clara 

ainda a ativação das vias coordenadas por ATM em NEMO em células senescentes 

( VAUGHAN et al., 2011).    

 A resistência à apoptose é um dos principais marcadores do envelhecimento 

celular e do estado senescente  e o aumento da  expressão de Bcl-2 em fibroblastos 

humanos está envolvido na resistência à morte celular programada e expressão 

desta proteína depende de p53 (CAINO, 2009; SALMINEN et al., 2012). Além de ser 

importante para inibir a apoptose p53 também participa da regulação de parada do 

ciclo celular através de p21 (SIKORA et al., 2011; BEN-PORATH et al., 2005) e há 

uma dependência indireta do SASP em relação a p53 através do controle de NF-kB 

por WIP1, cuja expressão depende de p53, como mostram os resultados obtidos  

com células que não expressam p53,  onde altos níveis do SASP foram identificados 

(SALMINEN et al., 2011; KEIZER et al., 2010). Além disso, WIP é também 

responsável pela inibição de p38, um dos principais responsáveis pela ativação de 

NF-kB (SALMINEN et al., 2011). A expressão de WIP1 em senescência replicativa 

não está clara, contudo considerando as interações desta fosfatase com p53, 

p38MAPK e NF-KB que estão diretamente envolvidos com este estado, podemos 

supor a participação deste elemento na regulação do SASP em células senescente 

replicativas.   Assim como WIP, a quinase p38MAPK também participa da regulação 

do SASP, particularmente a secreção de IL-6, IL-8, depende da regulação de NF-kB 

por p38MAPK em fibroblastos humanos. Enquanto que a inibição de p38MAPK é 

responsável pela desregulação do SASP, a sua ativação é suficiente para a 

formação do fenótipo secretor (SALMINEN et al., 2012; FREUND et al., 2011). 

Tradicionalmente a manutenção da parada do ciclo celular está relacionada à 

regulação  de   duas   vias   independentes  dependentes  de  p14ARF  e  p16INK4  em  

células humanas, onde ambas são caracterizados por  uma  expressão aumentada 

em fibroblastos humanos (NAOKO et al., 2009; GIL et al., 2006).  A ativação de 

p16INK4 e p14ARF  em senescência depende de p38MAPK (GIL et al., 2006; FREUND 

et al., 2011; THORNTON et al., 2009) e ambos também participam da regulação do 

SASP através de NF-kB. Enquanto que p16INK4 pode inibir de forma direta RelA/p65, 

principalmente após a indução de ambos por TNFa,   p14ARF pode regular o SASP 

estimulando a inibição de RelA/p65 de um forma indireta, dependente de ATR e 

CHK1 (SALMINEN et al., 2012).  Além disso, como também participa na regulação 
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da via MDM2/p53 (HAUPT et al., 2003; CHEUNG et al., 2010) pode também ser 

responsável pela inibição de NF-kB por meio de WIP1.  Em senescência replicativa, 

COX-2(Cyclooxygenase-2) (COPPÉ et al., 2010; ZDANOV et al., 2009) tem 

expressão aumentada, mas em pelo menos em senescência prematura p53 

participa da regulação de COX-2 (ZDANOV et al., 2009), contudo a regulação de 

COX-2 em senescência replicativa não está clara. Em outros contextos, p53 pode 

ser responsável pelo aumento ou inibição de COX-2, assim como pode haver uma 

regulação recíproca envolvendo COX-2 e p53 com o objetivo de inibir a apoptose 

através da regulação da atividade transcricional de p53, necessária para a ativação 

da morte celular programada (CHOI et al., 2005; MORAES et al., 2007; 

SUBBARAMAIAH et al., 1999). Além de p53, TNF-a e NF-kB  também são 

responsáveis pela expressão de COX-2 (ZDANOV et al., 2009; KIM et al., 2008), 

que por sua vez é responsável pelo aumento da produção de PGE2 (Prostaglandin 

E2), em senescência replicativa de fibroblastos (COPPÉ et al., 2010; ZDANOV et al., 

2009).  Esta prostaglandina é responsável pela estabilização de b - Catenin, que por 

sua vez, controla a expressão de genes promotores de crecimento incluindo MYC,  

mas o controle de b - Catenin por PGE2 envolve uma cascata de sinalização 

contendo AKT e GSK-3b( glycogen synthase kinase 3β) entre outros, pelo menos em 

células tumorais do cólon e durante processos inflamatórios (CASTELLONE et al., 

2005; OREN, 2003). AKT tem múltiplas funções na regulação de respostas celulares 

a estresses, principalmente proteção da apoptose,  promoção do ciclo celular e 

também é responsável pela ativação da senescência replicativa em células de 

mamíferos (SALMINEM etal., 2012).  Considerando que PGE2 pode ativar AKT 

(GREENHOUGH et al., 2009), que GSK-3b é acumulada em fibroblastos humanos 

durante a senescência replicativa (ZMIJEWSKI et al., 2004), enquanto que b-Catenin 

encontra-se diminuída neste estado (ADAMS et al., 2008), podemos considerar que 

a via ativa em células tumorais do cólon, estão também ativas em senescência 

replicativa de fibroblastos. Existem também evidências de que AKT participa da 

regulação da senescência replicativa através da regulação da atividade 

transcricional de p53 em fibroblastos humanos senescentes (OREN et al., 2003). Se 

esta via está ativa em senescência então automaticamente devemos encontrar uma 

diminuição na expressão de GSK-3b, contudo o aumento na expressão deste gene 

em senescência pode estar relacionado com a participação de GSK-3b em outras 

vias, incluindo a via WNT.   Ambas GSK-3b e b-Catenin participam da via canônica 
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WNT, ativada em muitos tipos de câncer e reprimida no estado senescente (ADAMS 

et al., 2008; YE et al., 2007). Em senescência replicativa de células WI38 a 

expressão do ligante WNT2 é reprimida, assim como a atividade da via canônica 

WNT aparece diminuída considerando-se que GSK-3b aparece com um aumento na 

sua atividade quinase e é essencial para a manutenção do estado senescente 

(KUILMAN et al., 2009; ADAMS et al., 2008).  Nesta via canônica, Wnt2 promove a 

inibição de GSK-3b através da proteína Dishevelled, cuja ativação ocorre via 

receptores da Famíllia Frizzlded (Frz) e co-receptores LRP5/6. A inibição de b-

Catenin ocorre através de sua fosforilação para degradação por meio de GSK-3b 

estimulada por APC e AXIN (ADAMS et al., 2008; YE et al., 2007), dois genes 

essenciais para prevenir progressão tumoral através da inibição de b-Catenin  e dos 

genes transcritos incluindo  de MYC (ADAMS et al., 2008 ;YE et al., 2007).  A 

repressão de WNT2 em senescência replicativa ocorre de forma independente de 

pRb e p53 e a depedência de danos no DNA e a sinalização para a repressão de 

WNT2 ainda não estão claras (YE et al., 2007), de modo que na Figura 33 a 

repressão de WNT2 é indicada pela sua inibição pelo nó representando o estado de 

senescência (YE et al., 2007). A persistente sinalização de danos no DNA também 

está relacionada com a regulação do Fator-a de necrose tumoral (TNF-a), uma 

citocina produzida por macrófagos, fibroblastos, células endoteliais, mastócitos e 

tecidos neurais (LI et al., 2008), envolvida com inflamação, supressão da apoptose, 

mas em casos extremos de ativação  TNF-a  pode induzir a morte celular 

programada de uma forma dependente de NF-kB, mas indepente de p53 

(PALLADINO et al., 2003; RANGAMANI et al., 2007).  Dependendo do nível de 

danos no DNA e da quantidade de DSBs, em células HeLa,  ATM pode induzir a 

ativação de NF-kB via NEMO (IKK-g) e RIP1, seguido da regulação da expressão de 

TNF-a e cIPAs  por NF-kB (PALLADINO et al., 2003; BITON et al., 2011). A ativação 

de NF-kB e a indução  da expressão das cIPAs garante a inibição da apoptose, 

indicando a importância destes elementos no contexto de células senescentes 

(BITON et al., 2011).  NF-kB regula a expressão de cIPA1, cIAP2 e XIAP, enquanto 

que XIAP é também capaz de regular NF-kB a partir de danos no DNA, de modo que 

este mecanismo de regulação recíproca, além de regular a inflamação através de 

NF-kB, também regula a inibição da apoptose. A inibição da apoptose ocorre através 

de cIAP1 e cIAP2 que regulam a atividade de RIP1. A formação do complexo FADD-

Caspase 8 e a ativação da  apoptose depende de RIP1 e da sua regulação por 
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cIAP1 e cIAP2, de modo que na ausência de cIAPs ocorre uma rápida ativação da 

caspase  8 e da apoptose (BITON et al., 2011;  GYRD-HANSEN et al., 2010; 

SALMINEM et al., 2009). Além da inibição da apoptose,  em células com 

persistentes e altos níveis de  danos no DNA, RIP1 também promove a expressão 

de IL-8 de uma forma dependente de TNF-a, TNFR1, RIP1, NEMO e JNK3 (BITON 

et al., 2011), reforçando a indução de IL-8 para alertar outras células a respeito de 

seus danos  e de uma forma autócrina para reforçar a parada do ciclo celular no 

caso de células senescentes. Vários detalhes envolvem a regulação da ativação de 

NF-kB via ATM e NEMO, contudo recentes trabalhos descrevem os mecanismos 

envolvidos na ativação de NF-KB a partir de diferentes tipos de estresse celular 

(SABATEL et al, 2011; MIYAMOTO, 2011; YANG et al., 2011).  

Outra via de regulação de NF-KB e indução da expressão de IL-6 e IL-8,  

relacionada  também com senescência replicativa em fibroblastos humanos, envolve 

o RIG-I (Retinoic-acid-inducible gene-I) (LIU et al., 2011) e  Klotho, um gene 

envolvido com a regulação da senescência e envelhecimento (LIU et al., 2011; DE 

OLIVEIRA, 2006; WANG et al., 2009).  A expressão de Klotho ocorre em humanos 

nos rins, placenta, próstata, intestino delgado e colon, participa de diversas funções 

biológicas e influencia diversas vias de sinalização intracelular, incluindo a via 

p53/p21  na regulação da senescência. Em células de fibroblastos humanos MRC-5 

com danos do DNA, Klotho pode reduzir o fenótipo senescente, enquanto que a 

perda da atividade de Klotho pode induzir a entrada prematura no estado 

senescente e a consequente ativação de p21 (DE OLIVEIRA, 2006; WANG et al., 

2009).  Além disso, Klotho é um importante inibidor do SASP através de sua 

interação com RIG-I. Este gene é induzido por ATM em fibroblastos (WI-38) 

senescentes e correlaciona-se com a expressão de interleucinas IL-6 e IL-8, de 

modo que a inibição de RIG-I ocorre através de uma interação direta entre RIG-I e 

Klotho (LIU et al., 2011).  As interleucinas IL-6 e IL-8 exercem diferentes funções 

dependentes do contexto biológico que acabam influenciando de forma positiva para 

garantir a homeostase do organismo, incluindo reforçar o estado senescente de 

forma autócrina, atrair células do sistema imume para a remoção de células 

senescentes e também estimular a regeneração e reparo de tecidos. Por outro lado, 

podem ser prejudiciais por promover a proliferação de células adjacentes e a 

progressão tumoral através de células senescentes do estroma que estimulam 

células malignas do tecido epitelial a invadir a membrana basal, além de promover a 
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transição de células entre tecidos para dar origem à carcinomas invasivos 

(DAVALOS et al., 2010; CAMPISI et al., 2011; RODIER et al., 2011; CHIEN et al., 

2011).  O fenótipo secretor senescente é dependente da atividade transcricional de 

NF-kB para promover a inflamação nos tecidos in vivo (SALMINEN et al., 2012; LIU 

et al., 2011), contudo outros mecanismos parecem colaborar com NF-kB para 

promover a inflamação de uma forma dependente de IL-6 e IL-8.   A família de 

fatores de transcrição C/EBP participam na regulação do ciclo celular,  

hematopoiese, desenvolvimento do esqueleto, resposta imune e respostas à danos 

no DNA (RANJAN et al., 2009; TSUKADA et al, 2011),  além disso, é importante na 

regulação da senescência em fibroblastos humanos juntamente com NF-kB, sendo 

um dos responsáveis pelo aumento da expressão de IL-6 ( REN et al., 2009; HARDY 

et al., 2005). Na família C/EBP, C/EBPb participa da regulação do SASP de forma 

direta na expressão de IL-6 através de uma regulação recíproca, enquanto que a 

atividade transcricional de C/EBPb  é responsável pelo aumento da expressão de IL-

6,  a atividade de C/EBPb também depende do aumento da expressão desta 

interleucina (REN et al., 2009; SALMINEN et al., 2012; YOUNG et al., 2009 ).   Em 

células HeLa a expressão de  C/EBPb induz a ativação de NF-kB por meio da 

inibição da expressão de IkB-a para liberar a atividade transcricional de NF-KB e 

aumeta o nível de atividade de p65 (CAPPELLO et al., 2009), o que sugere um 

mecanismo redundante na regulação do SASP através de C/EBPb e NF-kB para 

garantir o fenótipo secretor, além da regulação direta de IL-6 por  C/EBPb para 

complementar a indução de interleucinas. Apesar de toda a regulação e 

complexidade envolvendo NF-kB e C/EBPb  em células senescentes, a atividade 

transcricional deste dois fatores de transcrição  e a indução de IL-6 e IL-8 é 

dependente de IL-1a cuja expressão é aumentada em fibroblastos senescente 

humanos com exaustão na replicação (ORJALO et al., 2009), o que torna a 

interleucina IL-1a essencial para reforçar o estado senescente em lesões benignas e 

evitar a progressão tumoral, mas dispensável em lesões malignas considerando-se 

a importância de IL-8 na regulação da angiogênese,  promoção da proliferação 

celular e indução de  resistência a tratamentos quimoterápicos (VERBEKE et al., 

2011) .    Outro importante articulador de inflamação através da regulação de NF-KB 

é fator transformador de crescimento b (TGF-b) é uma citocina reguladora de 

diversos processos biológicos incluindo morfogênese, desenvolvimento embrionário, 

diferenciação de célula tronco adultas, regulação do sistema imune, cicatrização de 
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feridas, inflamação, apoptose e senescência entre outros (ZHANG, 2009; 

SANTIBAÑES et al., 2011; KUILMAN et al., 2009). TGF-b consiste numa grande 

família de modo que somente TGF-b1, TGF-b2 e TGF-b3  são expressos em 

humanos, particularmente TGF-b1 é expresso em fibroblastos humanos diplóides 

(HDF) e participa da indução de vários marcadores de senescência replicativa 

incluindo inflamação ( CAINO, 2009; SANTIBAÑES et al., 2011; ROBERTS et al., 

2003) . Nesse sentido, as funções de TGF-b estão relacionadas com a regulação de 

supressão tumoral, considerando o seu envolvimento de forma direta ou indireta, 

mas dependente, com reguladores do ciclo celular, regulação da telomerase e 

inflamação através da ativação de NF-kB.  A regulação da expressão de TGF-b não 

está clara pelo menos em senescência, contudo C/EBPb está diretamente envolvido 

na expressão de TGF-b através da regulação de seu promotor (ABRAHAM et al., 

2009). Um importante regulador do ciclo celular e promotor de proliferação é o fator 

de transcrição MYC que está diretamente relacionado com o controle de CDK2 e 

CDC25A no ponto de checagem G1/S (BARTEK et al., 2001), além de atuar na 

repressão de p16 e p21, dois importantes marcadores de senescência replicativa.  

Fibroblastos humanos imortalizados através da ação do oncogene Myc demonstram 

uma falha em responder a estímulos inibitórios do crescimento a partir de TGF-b 

(WANG et al., 2011). A dependência de Myc em relação a TGF-b também poder 

considerada visto que o tratamento de TGF-b em queratinócitos humanos inibe a 

progressão do ciclo célular, impede a ativação de Myc e regula o aumento da 

expressão de p21 (CLAASSEN et al., 2000), o que demonstra que a senescência 

replicativa é dependente da  inibição de Myc por TGF-b.  Myc participa também da 

ativação de  hTERT (telomerase transcriptase reversa humana)  em fibroblastos 

humanos (HYDBRING et al., 2010), contudo a regulação de   hTERT depende 

também de TGF-b e TAK1 (TGF-b activated kinase 1),  uma quinase diretamente 

envolvida na indução do estado senescente em células humanas diplóides através 

da repressão da transcrição de  hTERT (FUJIKI et al., 2007). A ativação de TAK1 

por TGF-b é depende de TRAF6 (Fator Receptor de TNF 6) (ZHANG, 2009; MU et 

al., 2012 ). Além de participar do ciclo celular e regular a telomerase, TAK1 participa 

também da ativação de NF-kB  e p38 ( ZHANG, 2009;  MU et al., 2012; YANG et 

al., 2011).    

Enquanto a ativação de p38 por TAK1 depende de MKK3/6 (MU et al., 2012; 

GIL et al., 2006), a ativação de NF-kB  por TAK1 pode ocorrer também a partir de 
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TGF-b (SHIM et al., 2005). Diversas evidências apontam para a ativação de NF-KB 

por TAK1 em fibroblastos dependente da direta ativação de IKKb por TAK1, pelo 

menos a partir da sinalização de danos no DNA (WAGNER et al., 2009; MCCOOL et 

al., 2012; SHIM et al., 2005; SCHMID et al., 2008; SILVERMAN et al., 2003).  O 

fénótipo secretor senescente dependente da interação entre IL-1a e NF-KB 

expressas em fibroblastos senescente (COPPÉ et al., 2010) e ambos dependem de 

TAK1 para o controle da expressão de IL-6 e IL-8 (BERTELSEN et al., 2007; 

TAKAESU et al., 2003).  

Senescência replicativa tem como principais marcadores mudanças na 

morfologia celular, mudança de expressão gênica e organização da cromatina, de 

modo que a metilação do DNA é essencial para todas as mudanças caracterizadas 

pelo estado senescente.  A metilação do DNA ocorre a partir das enzimas DNA 

metiltransferase (DNMT), classificadas como metilases de manutenção incluindo 

DNMT1 e metilases responsáveis pela metilação em locais ainda não metilados 

incluindo DNMT2, DNMT3A e DNMT3B (ZHANG et al., 2008; CARNERO et al., 

2011).  Enquanto que DNMT1 tem expressão diminuída em senescência replicativa, 

a expressão de DNMT3B aparece aumentada em fibroblastos senescentes, 

indicando uma diminuição na metilase de manutenção e um aumento de locais ainda 

não metilados (ZHANG et al, 2008; DIMAURO et al., 2009). Alterações das 

metilases são importantes para o fenótipo secretor senescente, resultados recentes 

indicam que DNMT1 é importante para a regulação do SASP, visto que a diminuição 

da expressão de DNMT1 através de p21 (TAN et al., 2009), é responsável por danos 

no DNA e a manutenção de um persistente DDR (OHTANI et al., 2012; TAKAHASHI 

et al., 2012), necessário para a formação do SASP.   Além disso, como DNMT3B e 

DNMT1 cooperam para silenciar genes em células tumorais humanas (RHEE et al., 

2002) e que o nível de expressão de DNMT1 é aumentado em CAC e pode ser 

estabilizado por IL-6 em células epiteliais de câncer de cólon (HARTNETT et al., 

2012), podemos considerar uma certa dependência do SASP em relação a 

DNMT3B. A expressão de DNMT3B é dependente do fator de transcrição SP1 

(Proteína Específica 1) e todos os promotores de DNMT3B contém SP1 ligantes, 

pelo menos em células HEK-293T (Células do rim embrionário humano 293T) (CUI 

et al., 2009), contudo  considerando que SP1 essencialmente regula a expressão de  

p16INK4a em fibroblastos humanos durante a senescência, podemos supor que a 

regulação de DNMT3B é dependente de SP1 também em fibroblastos.  O nível de 
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atividade de SP1 é contraditório, resultados indicam que a atividade e nível de 

proteína de SP1 diminui durante a senescência replicativa em fibroblastos (OH et al., 

2007), além disso, em células humanas HT1080, p21 é o principal responsável pela 

expressão de p21 e ao mesmo tempo diminui os nível da proteína SP1 devido à 

ativação da sua degradação (TAPIAS et al., 2008). De um modo geral, considerando 

os diversos resultados envolvendo SP1 com senescência, podemos assumir que o 

nível da proteína SP1 é controlado principalmente por p21 devido ao envolvimento 

desta proteína com o controle da expressão de SP1.  

 

 

 

 

 

 


