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RESUMO 

QUINA, C. L. Estudo da morte celular em queratinócitos de animais 
nocauteados para os genes BIM, PUMA e mutante para a molécula FAS 
tratados com quimioterápicos e indutores de carcinogênese. 2015. 62 f. 

Dissertação (Mestrado em Imunologia)  ‐  Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

O câncer de pele inclui três tipos: o Melanoma Maligno, o Carcinoma 
Espinocelular e o Carcinoma Basocelular, que diferem entre si tanto 
morfologicamente como biologicamente. No Brasil, o câncer de pele não-melanoma 
é o mais frequente e corresponde a 25% de todos os tumores malignos registrados 
no país e é caracterizado por uma neoplasia dos queratinócitos. O câncer 
representa o desequilíbrio na homeostasia do organismo e evidências demonstram 
que a resistência a apoptose ou morte celular programada é uma das características 
para o surgimento e evolução dos tumores malignos. Devido diversas drogas anti-
tumorais atuarem induzindo a apoptose, mutação ou uma desregulação dessas 
proteínas pró- e anti-apoptóticas podem contribuir para a resistência a 
quimioterápicos. 

Baseado na literatura, no papel fundamental da apoptose na progressão, 
controle e eliminação do tumor, a proposta deste trabalho foi estudar quais funções 
as moléculas BIM, PUMA e Fas desempenham nos queratinócitos quando 
submetidas à transformações celulares, como UVB e DMBA, e indução de morte por 
indutores de apoptose.  

Para isso foi estabelecido cultura primaria de queratinócitos da pele de 
neonatos das linhagens C57Bl/6 selvagem; C57Bl/6 PUMA KO; C57Bl/6 LPR. As 
células foram tratadas com 1µg/ml e 5 µg/ml de actinomicina D; 10µM e 50µM de 
Etoposídeo; 1mM e 2mM de Cicloheximida, no período de 18 horas. E submetidos a 
UV-B 100 J/m².s e 400 J/m² e analisados por 24h. Observamos a expressão de Bid, 
Bim, Bax no tratamento com UVB por 48h. Avaliamos o perfil de desenvolvimento do 
tumor nesses animais utilizando um modelo de tumorigenese química in vivo, que é 
equivalente ao processo de câncer de pele não melanoma. 

Os experimentos realizados e dados da literatura mostram que queratinócitos 
deficientes em PUMA e LPR se comportam de maneira semelhante no tratamento 
com quimioterápicos, no entanto, no tratamento com carcinógenos, UVB e DMBA a 
molécula LPR desempenha um papel mais relevante na indução de morte celular e 
no desenvolvimento da carcinogênese. Estes resultados sugerem a importância dos 
receptores de morte no surgimento e na eliminação de células tumorais. 

 

 

Palavras-Chave: Queratinócitos. Pele. Câncer de pele. Câncer não-melanoma. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

QUINA C.L. Study of cell death in knockout mice keratinocytes for BIM, PUMA 
and mutant FAS treated with chemotherapy and inducers of carcinogenesis. 
2015 (75) [Masters thesis (Immunology)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2015. 

 

Skin cancer includes three types: Malignant Melanoma, Squamous Cell 
Carcinoma and Basal Cell Carcinoma, which differ both morphologically and 
biologically. In Brazil, the non-melanoma skin cancer is the most common and 
accounts for 25% of all malignant tumors registered in the country and is 
characterized by a malignancy of keratinocytes. The cancer is the imbalance in 
homeostasis and evidence shows that resistance to apoptosis or programmed cell 
death is one of the most striking features of most malignant tumors. Various anti-
tumor drugs act by inducing apoptosis, mutation or desregulation of these pro-and 
anti-apoptotic proteins may contribute to the resistance to chemotherapeutics. 

Based on the literature, the role of apoptosis in progression, control and 
elimination of the tumor, the aim of this study was to investigate what roles the BIM, 
PUMA and Fas molecules play in keratinocytes when subjected to cellular 
transformation, as UVB and DMBA, and induction of death by inducing apoptosis. 

Therefore, it was established primary cultured keratinocytes of the skin of 
neonates C57BL/6 WT; C57BL/6 PUMA KO; C57BL/6 LPR. Cells were treated with 
1mg / ml and 5 mg / ml of actinomycin D; 10μM and 50μM of Etoposide; 1mM and 
2mM Cycloheximide, in the period of 18 hours. And subjected to UV-B 100 J / m².se 
400 J / m² and analyzed for 24h. We observed the expression of Bid, Bim, Bax in 
treatment with UVB for 48 hours We evaluated the profile of tumor growth in these 
animals using a chemical model of tumorigenesis in vivo, which is equivalent to the 
non-melanoma skin cancer process. 

The experiments and literature show that keratinocytes of C57BL / 6 LPR 
strain are more resistant to treatment with chemotherapy and suggest an important 
relationship between apoptosis and cancer, making it clear that death receptors 
pathway are important in the strategy to eliminate tumor cells. 

 

Keywords: Skin. Cancer. Non-melanoma.  Keratinocytes. Apoptosis. 
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1 INTRODUÇÃO      

 

A superfície do corpo é envolvida por um órgão complexo, a pele, que 

representa mais de 15% do peso corpóreo.  Dentre suas principais funções 

destacam-se a importante barreira de proteção contra agressões e agentes 

externos, além de absorção e secreção de fluidos, termorregulação, metabolismo de 

vitaminas, absorção de luz ultravioleta, funções sensoriais, ação de hormônios e 

estética (GARTNER; HIATT, 2007; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004).  

A pele é constituída de uma camada epitelial, a epiderme, e uma camada de 

tecido conjuntivo, a derme (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004).  A epiderme e os 

anexos cutâneos se originam da ectoderme na vida embrionária, enquanto a derme 

se origina da mesoderme, assim como os vasos sanguíneos (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2004). 

A derme é a camada média da pele formada por tecido conjuntivo e possui 

como uma das suas principais funções servir como tecido de sustentação para 

epiderme.  Nela são encontrados vasos sanguíneos e linfáticos, inúmeras 

terminações nervosas, macrófagos, linfócitos, granulocitos e fibroblastos. Os 

fibroblastos são as principais células residentes da derme e são responsáveis pela 

síntese de matriz extracelular, como a produção de colágeno e elastina, e possui 

uma intensa atividade no processo de cicatrização da pele (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2004; PEYREFITE, 1998). 

Abaixo da derme encontra-se a hipoderme que é constituída de tecido 

adiposo limitado por fibras de colágeno provenientes da derme. Esse formato limita 

a mobilidade da pele. As principais funções que a hipoderme exerce são o 

armazenamento e reserva de lipídios na forma de triglicerídeos, protege o organismo 

de ações mecânicas, como compressão, e regula temperatura corpórea 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004; PEYREFITE, 1998). 

A epiderme é uma fina camada de epitélio escamoso estratificado, com 

espessura de 0,07 a 0,12mm, que se regenera constantemente. É localizada em 

cima da membrana basal que a separa da derme e os seus apêndices, como os 

folículos capilares e glândulas sudoríparas (Figura 1) (FUNCHS; RAGHAVAN, 2002; 

SILVER et al, 2001). 
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É constituído de múltiplas camadas de queratinócitos, representando cerca de 

90% das células totais. Também abriga os melanócitos, que são responsáveis pela 

produção de melanina, as células de Langerhans, responsáveis pela apresentação 

de antígenos ao sistema imunológico, e as células de Merckel, responsáveis pela 

sensibilidade tátil (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004; MCLAFFERTY et al., 2012). 

Pode ser dividida em cinco camadas, de acordo com o grau de maturação e 

diferenciação dos queratinócitos: camada basal, espinhosa, granulosa, lucida e 

córnea (Figura 1). A camada basal localiza sobre a membrana basal que separa a 

derme da epiderme, é o local de proliferação dos queratinócitos, além de abrigar os 

melanócitos e células de Merckel. A camada espinhosa possui queratinócitos em 

proliferação e abriga células de Langerhans.  A camada granulosa é constituída de 

camadas de queratinócitos que não possuem capacidade de divisão e são quase 

que exclusivamente promotores de queratina. O estrato lúcido é constituído por uma 

delgada camada de células pavimentosas, presente em regiões de pele espessa 

como a palma das mãos e pés. E a camada mais superficial, conhecida como 

camada córnea, os queratinócitos são pavimentosos e queratinizados, não 

apresentam núcleo e organelas citoplasmáticas, seu maior constituinte é a 

queratina. Essa camada funciona como uma barreira contra desidratação, invasão 

de microorganismos e agressões do meio externo (GARTNER; HIATT, 2007; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004; MCLAFFERTY et al., 2012.). 
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Figura 1 - Ilustração da pele de mamíferos. Consiste da epiderme e da 
derme separadas por uma membrana basal. A epiderme é um 
epitélio escamoso estratificado, que é composta de várias camadas 
de células. Repousando sobre a membrana basal é a camada 
basal (CB); seguida por camada espinhosa (CE), uma camada 
granular (CG) e o estrato córneo (CC). Observa-se também a 
presença da glândula sebácea, glândula sudorípara e folículo 
capilar, que compõe a derme. (Adaptado de Fuchs; Raghavan, 
2004). 

 

Os queratinócitos são o principal tipo celular da epiderme e, portanto, o 

principal alvo das alterações mediadas pelos diferentes tipos de estresse, modula 

vias de sinalização que pode levar a diferenciação celular, sobrevivência, 

senescência, apoptose e possui um papel importante na manutenção da epiderme. 

O nome queratinócito deriva da queratina, que compreendem mais da metade da 

massa proteica celular. A função principal da queratina é conferir resistência física 

para epiderme e uma falha ocorrida nessa rede resulta em fragilidade da pele 

(DENNING, 2004; NATARAJAN et al, 2014). 

O queratinócito vai adquirindo quantidades crescentes de queratina e sua 

morfologia muda conforme migra da camada basal até a camada córnea. O epitélio 

formado é composto por uma rede altamente dinâmica que confere resistência e 

rigidez física, pela presença de desmossomos e hemidesmossomos, zônulas de 
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oclusão, zônulas de aderência e junções comunicantes nas bordas da membrana do 

queratinócito (Figura 1). À medida que os queratinócitos se aproximam da superfície 

da pele, transformam-se em células achatadas e anucleadas com grande 

quantidade de filamentos queratinizados (DENNING, 2004). 

Embora a epiderme apresente como característica ser um epitélio 

estratificado e com capacidade de auto renovação, também predispõe os 

queratinócitos a ser o tipo celular de maior incidência de câncer em humanos (ERB 

et al, 2008), além de contribuir para outros tipos de doenças dermatológicas 

(CANTISANI et al, 2013; TSCHACHLER, 2007). 

No Brasil e no mundo, o câncer de pele é o tipo mais comum encontrado. É 

classificado em dois tipos: câncer de pele não melanoma e melanoma. O grupo não 

melanoma é a grande maioria, correspondendo 95% de todos os tipos de câncer de 

pele e 25% de todo tipo de tumor maligno no Brasil (INCA, 2014).  

O câncer não- melanoma pode ser dividido em dois principais grupos: 

Carcinoma Espinocelular e Carcinoma Basocelular. Ambos possuem maior 

incidência neoplasia maligna dos queratinócitos da camada basal da epiderme. 

Estas lesões podem ser restritas a epiderme, pode estender-se para além da 

membrana basal ate a derme, e em pequena escala, capacidade de metástase 

(DUBAS e INGRAFFEA, 2013). A sua incidência tem aumentado, sendo registrados 

novos casos por ano, com frequência maior pelo sexo masculino, caucasiano e em 

idade avançada (INCA, 2014) 

Um dos fatores etiológicos mais importantes no desenvolvimento do câncer 

de pele é a exposição à radiação ultravioleta (UV), sobretudo a radiação ultravioleta-

B (UVB), que desencadeia mutações no ácido desoxirribonucleico (DNA) das células 

epidérmicas, sendo o agente mutagênico mais popular estudado em queratinócitos 

(KRUTMANN, 2006). As radiações solares podem gerar radicais livres na pele, os 

quais podem desencadear uma série de reações dermatológicas com 

consequências irreversíveis, como a diminuição das células de Langerhans, 

responsáveis pela apresentação de antígeno da pele, degeneração da elastina 

(elastose), destruição das fibras de colágeno e até o desenvolvimento de câncer de 

pele (KRUTMANN, 2006; VELÁSQUEZ, 2005; WEBBER; RIBEIRO). 

Os raios ultravioletas são suficientemente energéticos para causar reações 

fotoquímicas, resultando em efeitos que podem afetar a pele de forma aguda ou 
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crônica (MASSON; SCOTTI, 2003). A geração de espécies reativas de oxigênio 

(EROs), tais como peróxido de hidrogênio, radical hidroxila e ânion superóxido, 

possui papel central em iniciar e dirigir eventos de sinalização que medeiam a 

resposta celular à irradiação UVA (ultravioleta de comprimento de onda entre 400 e 

320 nm, também conhecido como onda longa) e UVB (ultravioleta de comprimento 

de onda entre 320 e 280 nm, também conhecido como onda média). Em doses 

fisiologicamente relevantes, a geração de EROs pela radiação UV, ativa inúmeras 

vias de sinalização, induz dano oxidativo ao DNA e proteínas celulares 

(KRUTMANN, 2006; MERK et al., 2006;  WANG et al, 1998). Os queratinócitos que 

são severamente danificados e impossibilitados de reparar o DNA induzem apoptose 

como um mecanismo de escape, causando sua própria eliminação em benefício do 

organismo, e quando isto não acontece predispõe ao câncer. 

Diversos estudos demonstram que o gene supressor de tumor p53 é um dos 

alvos principais das mutações induzidas pela radiação ultravioleta. Esse gene esta 

envolvido em processos celulares fundamentais como o controle do ciclo celular, 

apoptose, replicação e reparo de DNA, estabilidade genômica e envelhecimento 

(Figura 2). Sua função básica é manter a célula homeostasia. A perda desse gene 

ou o de seu funcionamento aumenta a possibilidade de desenvolvimento de 

neoplasias. Já foi demonstrado que a proteina p53 não atua corretamente na maioria 

dos tipos de câncer humanos (VOGELSTEIN et al., 2000). 
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Figura 2 – Gene p53. Papel do gene supressor de tumor p53 na manutenção do 
ciclo celular, reparo do DNA e apoptose (Adaptado de MATSUMURA e 
ANANTHASWAMY, 2002). 

 

Em 2011, Hanahan e Weinberg apresentaram os Hallmarks of Cancer (Figura 

3), que são características que o ambiente tumoral desenvolve e que uma vez 

elucidadas podem gerar novos caminhos para tratamento, sendo a resistência a 

apoptose um deles. 

A apoptose, ou morte celular programada, é a morte controlada das células 

durante o desenvolvimento normal. As células apoptóticas sofrem alterações 

caracterizadas morfologicamente pela compactação da cromatina nuclear, contração 

do citoplasma e produção de corpúsculos apoptóticos nos limites da membrana 

(HENGARTNER, 2000) que são rapidamente fagocitados por células vizinhas, 
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incluindo macrófagos e células parenquimatosas (KERR et al., 1994). 

 

Figura 3- Ilustração do “Hallmarks of Câncer” proposto por Hanahan & 
Weinberg. As principais características que o ambiente tumoral 
apresenta, sendo resistência a apoptose uma delas. (Adaptado de 
Hanahan e Weinberg, 2011).  

 

Há duas vias principais de regulação da apoptose: a apoptose mediada por 

receptores de morte (TNF, TNFR1, TRAMP, TRAIL e de Fas) presentes na 

membrana plasmática, denominada via extrínseca e a apoptose mediada pela 

mitocôndria denominada via intrínseca (Figura 4) ( HAIL et al., 2006; TAIT; GREEN, 

2010). Tanto a via extrínseca quanto a intrínseca possuem um grupo independente 

de caspases iniciadoras que convergem sinais para o mesmo grupo de caspases 

efetoras com finalidade de executar eventos intracelulares que resultarão na morte 

celular programada (TAIT; GREEN, 2010; ZHANG et al., 2004). 



26 

 

 

Figura 4- Principais vias de Apoptose. A via extrínseca é ativada por ligantes do 
meio extracelular com os receptores de morte, como o Fas, que ativam 
as caspases iniciadoras –8 e –10. A via intrínseca é ativada por 
estímulos intracelulares, como dano ao DNA, que levam um sinal à 
mitocôndria que aumenta a permeabilidade da sua membrana externa e 
leva a liberação de proteínas pró-apoptóticas com posterior ativação da 
caspase-9. Essas duas vias são capazes de ativar caspases efetoras, 
como a caspase-3, que culminam a apoptose. 

 

A via extrínseca é iniciada pela trimerização de receptores de morte na 

membrana plasmática e promovem o recrutamento de proteínas adaptadoras 

(COHEN, 1997; HAIL et al., 2006). Dentre os receptores na membrana plasmática 

temos o receptor Fas/CD95, que uma vez associados aos seus ligantes, recruta 

FADD (domínio de morte associado ao Fas) e a procaspase 8 e/ou procaspase 10. 

A elevação nos níveis de procaspases próxima a membrana garante interação 

dessas caspases inativadas com proteínas adaptadoras associadas a Fas/CD95, 

formando complexo DISC (death-inducing signaling complex). A interação desse 

complexo proteico promove a autocatálise das procaspases que se tornam, nesse 

momento, caspases iniciadoras ativadas. A ativação proteolítica sequencial de 
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outras caspases culmina na ativação de caspases efetoras 3, 6 e 7 que estão no 

citoplasma (HAJRA; LIU, 2004).  

A ação das caspases também é regulada através do bloqueio do complexo 

DISC por uma proteína inibidora dos receptores de morte, a c-FLIP (“FLICE-

inhibitory protein”) que inibe a apoptose através da sua ligação ao FADD, prevenindo 

a ativação da caspase-8 (HENGARTNER, 2000). 

O fas é a principal proteína pro-apoptótica estudada da via extrínseca da 

apoptose e pertence a superfamília do receptor do TNF (Tumor Necrosis Factor). O 

gene APO1/CD95 (10q2.3) transcreve um receptor transmembrânico composto de 

319 aminoácidos e peso molecular 40 a 50KDa, e induz apoptose por meio do 

domínio citoplasmático quando se liga ao seu ligante, Fas ligante-FasL (Ju et al., 

1995). Tanto o Fas como o FasL são expressos na membrana do queratinócito, 

principalmente os que constituem a membrana basal da epiderme,  e são 

importantes para manutenção da homeostasia e interação com células do sistema 

imunológico. No melanoma e no câncer de pele não melanoma é observado um 

aumento da expressão de FasL na superfície das células e dessa forma permite que 

a as células tumorais escape do ataque de células do sistema imunológico via Fas-

FasL, por exemplo (ERB et al, 2008). 

Na via de morte mitocondrial, denominada via intrínseca, diversos sinais 

atuam modulando a permeabilidade da membrana externa da mitocôndria. A via 

mitocondrial pode ser ativada por estresse extracelular e/ou intracelular, incluindo 

hipóxia, espécies reativas de oxigênio, irradiação ultravioleta, e indução de 

oncongene, que vai resultar na ativação de proteínas pró-apoptóticas. Estas 

proteínas induzem a permeabilidade da membrana externa mitocondrial através da 

formação de canais que causa a liberação e redistribuição de pequenos íons, 

solutos, metabólitos e citocromo c (ANTONSSON et al., 2004; BELIZÁRIO et al., 

2007). O citocromo c liberado no citosol é necessário como cofator para formação do 

apoptossomo. Uma vez liberado, se associa com uma proteína adaptadora (Apaf-1) 

que facilita a ligação ao dATP e pro-caspase 9 formando complexo apoptossomo, 

que ativa a caspase 9 e esta, subsequentemente ativa outras caspases (GREEN; 

KROMER, 1998; THORMBERRY; LAZEBNIK, 1998).  

Outro fator mitocondrial pró-apoptótico é o Smac/DIABLO (“second 

mitochondria-derived activator of caspase/direct inhibitor of apoptosis-binding protein 

with low pl), liberado no citoplasma juntamente com o citocromo c (FAN et al., 2005). 
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Esta proteína atua inibindo as IAPs (“Inhibitor of apoptosis proteins”) que tem o papel 

anti-apoptótico e bloqueia a atividade das caspases. Enquanto o citocromo c liga-se 

à APAF-1 e ativa diretamente a caspase-9, Smac/DIABLO remove as IAP de sua 

ligação inibitória com as caspases (TAIT; GREEN, 2010).  

A permeabilidade de membrana mitocondrial depende da modulação de 

proteínas anti e pró-apoptóticas da família bcl-2 (B-cell lymphoma protein 2). A 

família da proteína Bcl-2 compõe um grupo de proteínas que regula o processo de 

apoptose tanto na forma positiva como negativa e compreende pelo menos vinte 

proteínas homologas que atuam dimerizando-se entre si e podem ser classificadas 

em três subgrupos: anti-apoptóticas, fatores de sobrevivência semelhantes a Bcl-2 

(como as proteínas bcl-2, bcl-XL, bcl-w, mcl-1), pró-apoptóticas( bax, bak, bcl-Xs, 

bok, bad, bid), fatores de morte semelhantes a bax, e fatores de morte BH3 (Bim, 

Puma e Noxa) (CHIPUK et al, 2010; TAIT; GREEN, 2008; TJALMA et al., 1998). 

 É conhecido que, durante a apoptose, membros da família Bcl-2 podem ser 

fosforilados (bcl-2 e bad), clivados (bid) e podem ter mudanças de conformação e 

oligomerização (bax e bak). Dentro da célula os sinais mitocondriais anti- ou pró-

apoptóticos estão em equilíbrio e a predominância de um desses sinais, conduz a 

sobrevida ou apoptose (CHAN; YU, 2004). A interação de proteínas anti- e pró-

apoptóticas, ocorre por domínio hidrofóbicos gerados por hélices de BH1 a BH4 dos 

membros anti-apoptoticos que interage com domínio BH3 de proteínas pró-

apoptóticas (BRAS et al., 2005). Proteínas BH3, como Puma e Bim, interagem com 

proteínas pró-apoptóticas da família bcl-2, como Bak e Bax e essa interação induz a 

ativação (KUTUK & BASAGA, 2006). Assim, o equilíbrio anti- e pró-apoptótico são 

modulados por vias que se complementam, nas quais ocorre a associação das 

proteínas Bcl-2/Bax e Bcl-xL/Bak. Se o estímulo for anti-apoptótico, a ligação de Bcl-

2/Bax e Bcl-xL/Bak é mantida, impedindo a formação do poro na membrana 

mitocondrial e liberação de citocromo-c e das IAPs (BRAS et al., 2005; KUTUK; 

BASAGA, 2006; PETROS et al., 2004). 

Bim (Bcl-2 interacting Mediator of cell death) é uma proteína pró-apoptótica 

que pertence ao grupo “BH3-only” da família das proteínas Bcl-2. Possui uma regiao 

C-terminal hidrofobica que lhe permite ligação intra-citoplasmatica e é considerado 

um potente indutor de apoptose por ser a unica do grupo que tem o potencial de se 

ligar a todas as proteinas anti-apoptoticas da familia Bcl-2 (CHAN e YU, 2004). É 

expressa em varios tipos celulares e possui 3 isoformas mais comuns que são a 
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BimEL (Extras-Large). BimL (Large) e BimS(Smal), sendo que esta ultima tem um 

maior potencial apoptótico (Piñon, 2008). Em estudos utilizando camundongos nude 

foi demostrado que a deficiência de Bim dá suporte para a formação e crescimento 

de tumores epitelial. (TAN et al., 2005). 

Outra proteína do grupo BH3-only é Puma (p53 up-regulated modulator of 

apoptosis), Localizada na mitocôndria,  é um alvo principal de p53 e desempenha 

um papel chave na apoptose, com capacidade para ligar e inibir as proteínas anti-

apoptóticas Bcl-2 (YU et al., 2001). A importância dessa proteína na apoptose 

mediada por p53 sugere que os mecanismos para induzir ou imitar sua função pode 

ter um potencial terapêutico significativo em células tumorais com p53 mutante 

(VOUSDEN, 2008). Outra característica dessa proteína que a permite separar de 

outros genes alvos do p53 é que sua expressão é regulada não somente pelos 

elementos responsivos do p53, mas também como, por exemplo, por 

glicocorticóides (JEFFERS et al., 2003).  

 Portanto, baseado no fato de que o câncer de pele não melanoma tem como 

principal alvo o queratinócito e que a resistência a apoptose é uma das 

características apresentadas pelo tumor, o objetivo deste trabalho foi observar o 

comportamento das vias apoptóticas em queratinócitos mutantes para FAS e 

nocauteados para as proteínas Bim e Puma sob o tratamento com indutores de 

carcinogenês, UVB e DMBA, e quimioterápicos. 
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6 Conclusões 

 

As conclusões que podemos ter em relação aos experimentos realizados são:  

 

1- Queratinócitos deficientes em PUMA e FAS se comportam de maneira 

semelhante no tratamento com quimioterápicos;  

2- No tratamento com carcinógenos, UVB e DMBA, in vitro, os queratinócitos 

deficientes para a molécula FAS são mais resistentes à morte celular;  

3- No tratamento com o carcinógeno DMBA, in vivo, os animais deficientes para a 

molécula FAS são mais susceptíveis à formação de papilomas. 
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