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A Sociedade Europeia de Genética Humana (ESHG) promoveu o quinto concurso anual 
europeu - "DNA-DAY", para alunos do ensino secundário, integrado na comemoração do dia 
internacional do DNA, a 25 de Abril.  
A aluna Tânia Carvalho, do 12º B, sob a orientação do professor Dinis Silva, ganhou uma 
menção honrosa neste concurso em que participaram estudantes de 23 países, num total de 
266 trabalhos.  
A Tânia escreveu um ensaio, “A importância do gene P53 na regulação génica”, no âmbito de 
um dos temas escolhidos pela comissão, na área da genética humana, fazendo parte do lote 
dos 16 melhores trabalhos a concurso, com direito à publicação do ensaio, em língua inglesa, 
no site da ESHG (www.dnaday.eu). 
Por ter aceitado o desafio proposto, pelo empenho demonstrado na concretização do mesmo 
e pelo resultado alcançado:    

Muitos Parabéns, Tânia! 
 

A importância do gene P53 na regulação génica 

Durante os últimos anos, as descobertas na área da regulação genética foram 

magnificentes. Foram conhecidos vários genes e a forma como estes atuam. Mas será 

que chegamos ao ponto de controlar e curar doenças provenientes da alteração destes 

genes, como por exemplo cancros? 

Um dos genes reguladores mais estudados e que contém uma grande importância 

a nível da regulação genética é o gene p53. O p53 é um gene supressor tumoral que se 

encontra no braço curto do cromossoma 17, nos seres humanos. Este gene é crucial nos 

organismos multicelulares, visto que regula o ciclo celular. 

O gene p53 foi identificado em 1979 por Lionel Crawford, David Lane, Arnold 

Levine e Lloyd Old, que, na época, trabalhavam na Universidade de Princeton e no 

Instituto de Cancro de Nova Jersey, ambos nos Estados Unidos. 

A proteína transcrita pelo gene impede a célula de completar o ciclo celular se o 

ADN estiver danificado ou se esta sofrer outras alterações que comprometam a 

integridade celular, como por exemplo nos seus organelos. Para o primeiro caso, se o 

dano for pequeno e reparável, atuam enzimas de reparação do ADN que o mantêm em 

Fase    ou S até estar concluído o processo, mas se o dano for maior e irreparável, o 

p53 desencadeia a morte programada da célula, ou seja, a apoptose celular. 

http://www.dnaday.eu/
http://en.wikipedia.org/wiki/Multicellular_organism
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_cycle


As mutações no gene p53 são 

recessivas assim como em todos os 

genes supressores tumorais, ou seja, 

para que ocorra desregulação do 

ciclo celular é necessário a mutação 

dos dois alelos, na mesma célula, 

como Larry Donehower demonstrou 

em experiências realizadas com ratos 

modificados (figura 1). As pessoas 

que herdam apenas uma cópia 

funcional deste  gene provavelmente 

irão desenvolver tumores na idade 

adulta, dado que se aquele gene funcional for mutado, a pessoa fica com ambos 

disfuncionais, podendo assim desenvolver tumores.  

O gene p53 pode ser alterado por agentes mutagénicos (produtos químicos, 

radiação ou vírus), o que aumenta a probabilidade da célula entrar em divisão 

descontrolada. Atualmente, sabemos que em mais de 50% dos casos de cancro, existem 

alterações neste gene (mutações ou deleções) e a sua proteína não está funcional. 

As equipas de Wen Xue, do Laboratório de Cold Spring Harbor (Nova Iorque), e 

de Andrea Ventura, do Instituto de Tecnologia do Massachusetts (MIT), mostram que 

talvez seja possível agir a nível dos genes supressores tumorais para controlar os 

cancros, neste caso do p53. Foi então feito um estudo com ratos modificados, que 

consistia na desativação e, posterior, ativação deste gene. A finalidade deste 

procedimento era verificar se a reposição do papel do gene p53 faria desaparecer ou 

regredir o cancro que tinha sido desenvolvido devido à desativação do mesmo. No caso 

dos linfomas (cancro das células sanguíneas), a restituição das funções do gene 

supressor tumoral desencadeou a apoptose das células cancerígenas, num ou dois dias, 

segundo o MIT. No caso dos tumores sólidos, (como sarcomas e carcinomas 

hepatocelulares), as células pararam de se dividir e entraram num mecanismo de 

senescência (paragem da multiplicação e renovação das células). Aparentemente, estes 

processos não afetaram outras células, daí o próximo passo para a ciência ser a 

recuperação das funções do p53 em seres humanos.   

Outros estudos, realizados em humanos, revelaram que de facto o 

restabelecimento das funcionalidades do p53 regredia tumores mas, frequentemente, 

surgiam casos de lesões secundárias resistentes a esta reativação. 

Atualmente, o tratamento do cancro passa por impedir a multiplicação celular 

atuando em vias de sinalização celular, metastização e angiogénese entre outros 

mecanismos celulares, contudo o tratamento diretamente no DNA ainda está longe de 

ser alcançado porque muitos obstáculos têm ainda de ser ultrapassados. Apesar de 

totalmente sequenciado, o genoma humano é um mundo à espera de ser descoberto. 

Entre intrões e exões e os cerca de trinta mil genes, muito existe para desvendar e apesar 

de a manipulação genética já ser uma realidade in vitro e até em modelos animais, ainda 

há muita hesitação com os estudos em Humanos. Pensa-se que a cura do cancro passa 

pela manipulação genética e o gene p53 pode ser a chave para a solução deste problema. 

Na minha opinião, para estes estudos avançarem temos de mudar as conceções 

tradicionais e adotar este tipo de manipulação genética como algo necessário e 

fundamental.  

Figura 1 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mutagen
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_substance
http://en.wikipedia.org/wiki/Radiation
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