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Resumo
BATISTA, LFZ. Mecanismos de indução de apoptose pela presença de danos ao DNA:
um estudo sobre o papel de p53 na resistência de células de glioma a agentes
quimioterápicos. Tese. Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2008.
A geração de lesões ao DNA possui diversos efeitos biológicos em células de
mamíferos, como inibição da replicação e transcrição do DNA, ativação de vias de
reparo de DNA, ativação de mecanismos “checkpoints”, mutagênese e indução de
morte celular por apoptose. Este último pode ter conseqüências deletérias para o
organismo, como no caso de doenças neurodegenerativas, mas também pode trazer
benefícios, como impedir que uma célula com mutações seja perpetuada,
possivelmente dando origem a um tumor. Apesar de extensivamente estudado, há
ainda muito por se descobrir sobre os mecanismos moleculares responsáveis pela
indução e efetuação de morte celular por apoptose após a geração de danos ao DNA.
Um dos agentes genotóxicos capazes de induzir apoptose é a luz ultravioleta (UV), cuja
sinalização para este tipo de morte celular parece estar relacionada com o bloqueio da
maquinaria de transcrição frente a uma lesão ao DNA. Neste trabalho iremos
demonstrar que a replicação do DNA lesado é também um evento necessário para
indução de apoptose por luz UV, e que a inibição dessa replicação é capaz de evitar a
morte celular mesmo em células incapazes de reparar as lesões geradas pela
irradiação. Será mostrado também que os agentes quimioterápicos Temozolomida
(TMZ), Nimustina (ACNU), Carmustina (BCNU) e Fotemustina são capazes de induzir
apoptose em células de glioblastoma multiforme (GBM) humano, em um processo
controlado por p53. Se após tratamento com TMZ, p53 sensibiliza células à indução de
apoptose pela regulação da expressão de genes pró‐apoptóticos, após tratamento com
ACNU/BCNU/Fotemustina p53 inibe a indução de morte celular, através da regulação
da via de reparo responsável por remover as lesões geradas por estes agentes. Além
disso, p53 determina a via apoptótica utilizada por células de glioma tratadas com
agentes quimioterápicos, já que células selvagens para este gene executam apoptose
preferencialmente pela via extrínseca e células mutadas o fazem exclusivamente pela
via intrínseca. As conseqüências destes resultados para a quimioterapia de pacientes
com GBM também serão discutidas.
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Abstract
BATISTA, LFZ. Mechanisms of apoptosis induction by DNA damage: a study on the role
of p53 to the resistance that glioma cells present to chemotherapeutical agents.
Thesis. Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.
Induction of DNA lesions leads to several different endpoints in mammalian cells, such
as replication and transcription inhibition, activation of DNA repair pathways,
induction of checkpoint mechanisms, mutagenesis and induction of cell death by
apoptosis. Although apoptosis induction might be involved in deleterious conditions
such as neurodegenerative diseases, it can also bring benefit, as for instance to avoid
the uncontrolled propagation of a mutated cell. Albeit being extensively studied, the
molecular mechanisms leading to apoptosis induction by DNA damage still remain
largely under covered. One of the most extensively studied agents leading to apoptosis
induction is ultraviolet light (UV), whose cell‐death induction trigger seems to be
related to the blockage of the RNA transcription machinery at the site of a lesion. This
work provides evidence that the replication of damaged –DNA also works as a trigger
for UV‐induced apoptosis. Surprisingly, even in DNA repair‐deficient cells the inhibition
of damaged‐DNA replication is able to protect from apoptosis induction. This work also
indicates that the chemotherapeutical agents Temozolomide (TMZ), Nimustine
(ACNU), Carmustine (BCNU) and Fotemustine are able to trigger apoptosis in human
glioblastoma multiforme (GBM) cells, in a manner tightly controlled by p53. If after
TMZ treatment p53 sensitizes cells to apoptosis induction through the regulation of
pro‐apoptotic genes, after treatment with ACNU/BCNU/Fotemustine p53 inhibits the
induction of cell death, by enhancing the repair efficiency of the DNA lesions
generated by those agents. On top of that, p53 also regulates the apoptotic pathway
that glioma cells utilize after treatment with those agents, since on the one hand p53
wild‐type cells dye preferentially trough the activation of the extrinsic pathway, and on
the other hand p53‐mutated cells undergo apoptosis exclusively trough the intrinsic
pathway. The clinical considerations of these results will also be discussed.
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