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RESUMO 

A aneuploidia é uma característica dos tumores sólidos. Ela pode ser resultado de 

diferentes erros durante a mitose, como a amplificação centrossômica, mitoses multipolares, e 

anormalidades durante a citocinese. Hoje se sabe que a aneuploidia pode estar relacionada à 

supressão ou progressão tumoral dependendo do grau da aneuploidia e do contexto genético 

das células, e assim esforços vem sendo feitos a fim de elucidar quais erros durante a mitose 

estão relacionados à formação de células aneuploides viáveis e inviáveis. Estudos prévios do 

nosso grupo mostraram que tratamentos de células em cultura com fibras de crisotila e com 

vincristina levam a formação de células aneuploides. Agora direcionados nossos esforços para 

elucidar os mecanismos envolvidos na formação dessas células, investigando alterações nos 

centrossomos, número de cromossomos, e origens e destinos de mitoses multipolares após o 

tratamento com crisotila e com vincristina. As fibras de crisotila, em linhagens de células 

tumorais e normais, levaram a padrões de localização alterados de proteínas relacionadas à 

abscisão durante a citocinese, e ocorreu a regressão deste processo e consequente formação 

de apenas uma célula-filha com o dobro do conteúdo de cromossomos e de centrossomos. 

Nas duas linhagens estudadas essas células tetraploides progrediram no ciclo celular, gerando 

mitoses multipolares e consequente formação de células aneuploides. O tratamento com 

vincristina levou a respostas similares e também distintas em células normais e tumorais. 

Durante a retenção em metáfase ocorreu a fragmentação da matriz pericentriolar, e as células 

foram encaminhadas à morte celular ou à saída da mitose sem a ocorrência de divisão celular. 

Entretanto, células de origem normal tetraploides não progrediram no ciclo celular e não 

formaram mitoses multipolares, enquanto na linhagem tumoral as células apresentaram 

aumento da expressão de Aurora A e células com conteúdo cromossômico aumentado e 

aneuploide em mitoses multipolares. As mitoses multipolares formaram uma, duas ou três 

células e apresentaram diversas anormalidades no processo de divisão. As alterações 

observadas no número e composição dos centrossomos após o tratamento com as duas 

linhagens indicaram que processos de amplificação centrossômica ocorreram após o 

tratamento. Os dados foram compatíveis com a reduplicação dos centrossomos e com a 

formação de centríolos a partir do aumento da matriz pericentriolar. Os dados reunidos 

mostram que apenas células tumorais foram capazes de proliferar mesmo após diferentes 

erros mitóticos, enquanto células normais puderam apenas superar os erros ocasionados pelas 

fibras de crisotila.  
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ABSTRACT 

Aneuploidy is a feature of solid tumors. Aneuploid cells result from errors during 

mitosis, such as centrosome amplification, multipolar mitosis and cytokinesis abnormalities. 

The capability of aneuploidy to promote and to suppress tumorigenesis has driven the efforts 

to characterize mitotic errors that form viable and not viable aneuploid cells. We have 

previously shown that chrysotile, an asbestos fiber, and vincristine, a chemotherapeutic agent, 

are able to induce aneuploidy. Now we directed our focus to discover possible mechanisms 

involved in aneuploid cell formation. Herein we evaluated centrosome morphology, 

chromosome number, and origins and fates of multipolar mitosis after chrysotile and 

vincristine treatment. Chrysotile fibers, in normal and cancer cells, led to mislocalization of 

proteins involved in abscission, which resulted in cytokinesis regression and tetraploid cells. 

These cells were able to enter cell cycle, giving rise to multipolar mitosis and aneuploid cells. 

Vincristine treatment led to specific and common responses in normal and cancer cells. During 

metaphase arrest, pericentrosomal matrix was fragmented, and the cells could be conducted 

to mitotic slippage in both lineages. However, normal tetraploid cells could not progress 

through cell cycle and neither to form multipolar mitosis, while cancer tetraploid cells showed 

Aurora A overexpression, structural and numerical centrosome abnormalities, multipolar 

mitosis and high levels of aneuploidy. The results showed that cancer cells could proliferate 

even after several mitotic errors, while normal cells could only overcome errors induced by 

chrysotile treatment.  
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INTRODUÇÃO 

A Aneuploidia e a Divisão Mitótica 

A maioria das células nos tecidos humanos encontra-se no estado diploide, ou seja, 

apresenta duas versões homólogas de cada cromossomo. Algumas exceções também ocorrem, 

como parte das células do fígado e do coração que são tetraploides (Storchova & Pellman, 

2004), ou ainda algumas células nervosas aneuploides que exibem perda ou ganho de poucos 

cromossomos (Rehen et al., 2001). 

Células aneuploides são aquelas que apresentam conteúdo de DNA alterado devido a 

perda ou ganho de cromossomos, ou parte de cromossomos, revelando assim conteúdo de 

DNA diferente do diploide (Ganem et al., 2007). A presença de aneuploidia está associada a 

diversas doenças genéticas, como a síndrome de Down, e à grande maioria dos tumores 

sólidos, sendo uma característica prognóstica e diagnóstica destes tumores (Machado-Santelli 

et al., 1994; Duesberg et al., 2006; Ricke & van Deursen, 2013, entre outros). Cerca de 90% dos 

tumores sólidos apresentam aneuploidias, dentre os quais 70% devido ao ganho de 

cromossomos (Mitelman Database; Weaver & Cleveland, 2008; Gordon et al., 2012). 

Em alguns casos esse conteúdo de DNA anormal é estável e o cariótipo alterado se 

mantém mesmo após sucessivas divisões mitóticas. Já em outros casos o conteúdo de DNA é 

instável e ocorrem alterações no cariótipo após divisões celulares, refletindo prováveis 

problemas na maquinaria de replicação ou de segregação dos cromossomos (Lengauer et al., 

1997; Rusan & Peifer, 2008). O cariótipo instável, com alterações após poucas divisões 

mitóticas que podem atingir todos os cromossomos, é fruto da chamada instabilidade 

cromossômica. A aneuploidia e a instabilidade são conceitos distintos – a aneuploidia 

representa um estado que pode ser alterado ou não e a instabilidade cromossômica é 

caracterizada pela uma taxa de alterações na composição cromossômica após sucessivas 

divisões. 

A aneuploidia nos tumores geralmente está acompanhada de instabilidade 

cromossômica, conforme observado por Storchova & Kuffer (2008) após a extensa análise de 

amostras de tumores de diferentes origens. Em todos os casos a frequência de instabilidade 

cromossômica é maior em tumores aneuploides do que em tumores diploides (Storchova & 

Kuffer, 2008). Além disso, ambas as características estão relacionadas a um pior prognóstico e 

influenciam na resposta a terapias (Gao et al., 2007; McClelland et al., 2009; Swanton et al., 

2009). 
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 Estes resultados indicam que a aneuploidia está fortemente associada aos tumores, 

sendo uma característica comum a tumores de origem e em estágios diferentes. Dessa forma, 

alguns modelos propostos para explicar a origem dos tumores sugerem que a aneuploidia seria 

a principal causa da formação destes. Esta hipótese foi idealizada há mais de 100 anos a partir 

de  estudos realizados por Boveri (revisado em Holland & Cleveland, 2009). Boveri observou 

divisões mitóticas aberrantes que resultavam em células com quantidade de DNA alterada 

durante o desenvolvimento de ouriços, e a ocorrência destas divisões aberrantes ocasionava 

anormalidades no desenvolvimento dos ouriços. Até a década de 1950 a aneuploidia foi tida 

como uma das principais causas dos tumores, quando então as mutações genéticas foram 

descobertas (Strong, 1949). 

A partir desse momento foram estudados genes comumente mutados em tumores e 

descritos os oncogenes e genes supressores de tumores. Esses foram colocados como 

responsáveis pelo surgimento dos tumores (Hahn et al., 1999; Hanahan et al., 2000), e alguns 

autores chegaram a excluir a instabilidade genômica e a aneuploidia da possível causa do 

processo de tumorigênese (Zimonjic et al., 2001), colocando-as apenas como uma 

consequência da progressão tumoral. Além da descoberta das mutações genéticas 

relacionadas com o câncer, alguns estudos mostraram que a relação entre aneuploidia e 

formação de tumores não é tão direta como se esperava. O ganho de um cromossomo, por 

exemplo, faz com que as células cresçam mais lentamente (Rao et al., 2005; Torres et al., 2007; 

Williams et al., 2008; Sheltzer & Amon, 2011). Também, modelos animais modificados 

geneticamente para o aumento na frequência de células aneuploides não apresentam 

aumento significativo da formação de tumores (Dai et al., 2004; Rao et al., 2005; Kalitsis et al., 

2005; Weaver et al., 2007; Weaver & Cleveland, 2009). Assim, o papel da aneuploidia, antes 

central no desenvolvimento dos tumores, tornou-se alvo de discussão e novos estudos. 

Hoje se sabe que a perda ou o ganho de um único cromossomo, ou parte dele, podem 

acarretar a introdução de diversas mutações envolvidas em transformações malignas 

(Lengauer et al., 1997), e já está claro que a aneuploidia pode contribuir para o surgimento ou 

desenvolvimento de tumores e também de outras doenças (Duesberg & Rasnick, 2000; 

Chandhok & Pellman, 2009; Kolodner et al., 2011). Porém, novos modelos que tentam 

posicionar corretamente a aneuploidia dentro do contexto da formação dos tumores foram 

propostos. Baseados em estudos que demonstram que a aneuploidia pode tanto favorecer 

quanto suprimir a tumorigênese e a progressão tumoral, alguns autores sugerem que uma 

instabilidade genética leve ou moderada, que leva a mutações de ponto em genes de reparo 

ou a perda/ganho de um ou parte de cromossomo a cada divisão, pode dar origem a um 
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tumor. Já altas taxas de instabilidade genética, causadoras de grandes danos ao DNA ou 

perda/ganho de muitos cromossomos a cada divisão, e então formadoras de células com altos 

graus de aneuploidia, provocam a supressão de tumores, já que as células resultantes 

dificilmente sobrevivem a grandes perdas cromossômicas (Li et al., 2000; Duesberg & Rasnick, 

2000; Duesberg & Li, 2003; Weaver et al., 2007). Também foi verificado que, dependendo do 

contexto genético, as respostas das células à aneuploidia são diferentes e podem resultar em 

morte celular e supressão tumoral, ou proliferação celular e crescimento do tumor (Weaver & 

Cleveland, 2009).  

Tendo em mente que a aneuploidia pode favorecer ou suprimir o desenvolvimento dos 

tumores, hoje muitos estudos investigam os mecanismos que levam à formação de células 

aneuploides. Estudar como as células aneuploides são formadas pode contribuir para o 

entendimento da origem dos tumores e também como seu crescimento pode ser reprimido. 

Além do mais, a presença de aneuploidia é uma característica que atinge muitos tumores, 

podendo tornar-se alvo de terapias mais eficazes contra diferentes tumores.  

Para que ao final de uma divisão mitótica sejam formadas duas células-filhas com 

conteúdo de DNA idêntico ao da célula inicial é necessário que uma série de eventos ocorra de 

forma coordenada. O ciclo celular pode ser dividido em duas fases principais: a interfase, 

subdividida em G0/G1, fase de síntese de DNA e fase G2, e a mitose. Durante a interfase a 

célula geralmente está metabolicamente ativa, embora sua morfologia não apresente grandes 

alterações entre as fases G0/G1, S e G2. Os principais eventos deste período são o crescimento 

celular e a replicação do DNA. A mitose corresponde a um período de baixa atividade 

transcricional e da maior parte das organelas, porém muitas alterações morfológicas podem 

ser observadas. Os principais eventos da mitose são a compactação da cromatina e a formação 

dos cromossomos mitóticos, a ligação dos fusos mitóticos aos cinetócoros, o alinhamento dos 

cromossomos na placa metafásica, a separação e segregação das cromátides-irmãs para as 

duas células-filhas e a correta separação das células-filhas. Todos esses eventos são 

coordenados essencialmente pelos níveis proteicos dos diferentes tipos de ciclina que, como o 

nome já diz, flutuam de acordo com a fase do ciclo celular. Dependendo da fase do ciclo, 

ocorrem altos níveis de uma ciclina específica, que se liga a quinases dependentes de ciclinas 

(Cdk) formando complexos proteicos. Estes complexos são capazes de fosforilar diferentes 

substratos, provocando as alterações celulares necessárias para cada fase do ciclo celular. 

Além daqueles que garantem a progressão no ciclo celular, a célula dispõe de 

mecanismos que verificam se as etapas anteriores do ciclo foram corretamente executadas e 

ainda se as condições intra e extracelulares estão adequadas aos níveis de atividade e etapa do 
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ciclo celular. Esses mecanismos verificadores são conhecidos classicamente como três pontos 

de checagem: G1/S, G2/M e ponto de checagem do fuso mitótico. Os dois primeiros pontos, 

G1/S e G2/M, envolvem as proteínas supressoras tumorais p53 e p21, que impedem que a 

célula passe para a próxima fase do ciclo caso o DNA contenha danos ou erros de replicação. 

Os danos devem ser reparados ou então a célula é encaminhada para morte a celular 

programada (Pietenpol & Stewart, 2002). 

Os dois pontos de checagem interfásicos são importantes para prevenir a formação de 

células aneuploides. Erros na duplicação dos cromossomos, por exemplo, podem levar à 

formação de cromátides com perda de segmentos de DNA e, caso os erros sejam corrigidos, ao 

final da divisão celular podem ser formadas células aneuploides. Danos ao DNA durante a 

interfase também podem causar quebras e rearranjos cromossômicos, que, quando não 

reparados, podem ocasionar a formação de células com cariótipo alterado. 

O terceiro ponto de checagem ocorre durante a fase M do ciclo celular, e está 

diretamente relacionado à formação de células aneuploides, uma vez que garante a correta 

segregação das cromátides-irmãs. O ponto de checagem do fuso mitótico, como é chamado, 

previne a entrada da célula em anáfase se os cromossomos não estiverem corretamente 

ligados aos fusos mitóticos. A célula deve permanecer em metáfase até que todos os 

cinetócoros tenham os seus sítios de ligação a microtúbulos completa e corretamente 

ocupados. 

Hoje se sabe que a retenção na metáfase ocorre devido ao sequestro de Cdc20 nos 

cinetócoros livres, já que estes funcionam como um ancoradouro para proteínas do ponto de 

checagem que, por sua vez, se ligam a Cdc20. Quando os microtúbulos se ligam corretamente 

aos cinetócoros, os sítios de ligação destes às proteínas do ponto de checagem tornam-se 

fracos e elas se desligam dos cinetócoros, liberando Cdc20, que passa então a ativar o APC 

(complexo promotor da anáfase). Este, por sua vez, leva à ubiquitinação da Securina, que 

libera a Separase para clivar a Coesina que mantém as cromátides-irmãs unidas, permitindo a 

segregação dos cromossomos. Além disso, o APC ativa a degradação da Ciclina B, que fará com 

que as alterações desencadeadas para a entrada na fase M do ciclo celular, como a 

compactação do DNA, fragmentação do retículo, Golgi e envoltório nuclear e remodelamento 

dos microtúbulos, sejam revertidas e a célula possa concluir o ciclo celular. Desta forma, as 

células-filhas podem adquirir morfologia típica de células interfásicas (Brito & Rieder, 2006; 

Musacchio & Salmon, 2007).  

O ponto de checagem mitótico também é regulado de acordo com a ligação dos 

cinetócoros das cromátides-irmãs aos microtúbulos. As cromátides devem estar ligadas a fusos 
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provenientes de polos opostos, constituindo a chamada orientação anfitélica. Quando a 

ligação anfitélica ocorre, é gerada uma tensão entre as cromátides-irmãs que também 

estabiliza a ligação microtúbulo-cinetócoro. A orientação anfitélica satisfaz o ponto de 

checagem do fuso mitótico, permitindo a passagem para a anáfase e garantindo que as 

cromátides-irmãs sejam levadas a polos opostos da célula (Cimini & Degrassi, 2005; May & 

Hardwick, 2006; Matos & Maiato, 2011; Jin & Wang, 2013). 

Além da orientação anfitélica outros tipos de ligações formadas entre cinetócoros-

microtúbulos podem ocorrer, sendo estas monotélica, sintélica e merotélica. A orientação 

monotélica se dá quando apenas uma das cromátides se liga a microtúbulos e o cinetócoro da 

outra cromátide permanece livre. A presença de apenas um cinetócoro livre é capaz de ativar 

o ponto de checagem e reter a célula na metáfase, até que o erro seja corrigido, evitando 

assim erros de segregação cromossômica em células com ponto de checagem normal 

(Musacchio & Hardwick, 2002; Thompson et al., 2010). A orientação sintélica é caracterizada 

quando duas cromátides-irmãs se ligam a microtúbulos provenientes do mesmo polo do fuso 

mitótico. Este tipo de orientação também é capaz de ativar o ponto de checagem, já que em 

células onde a orientação sintélica é induzida pelo uso de pequenas moléculas sucede o 

acúmulo da proteína Mad2 nos cinetócoros, o que caracteriza ativação do ponto de checagem 

(Kapoor et al., 2000). O quarto tipo de orientação é a ligação merotélica, que ocorre quando o 

cinetócoro de uma cromátide é ligado a fusos provenientes dos dois polos (Ganem et al., 

2009). A orientação merotélica parece não ativar o ponto de checagem, e células com este tipo 

de orientação podem passar para a anáfase levando a erros de segregação cromossômica 

mesmo em células com ponto de checagem do fuso mitótico normal (Salmon et al., 2005; 

Cimini & Degrassi, 2005; Ganem et al., 2009). 

Quando alinha seus cromossomos na placa metafásica e satisfaz o ponto de checagem, a 

célula progride para a anáfase e a telófase. A partir desse momento corre a degradação da 

Ciclina B pelo APC e a retomada da morfologia característica de células interfásicas, enquanto 

se inicia também a citocinese, etapa final da divisão responsável por separar as células-filhas. 

Diversos erros durante a divisão mitótica podem levar à formação de células 

aneuploides. Os principais mecanismos já descritos são: i) defeitos de coesão entre as 

cromátides-irmãs; ii) anormalidades no ponto de checagem mitótico; iii) interações 

hiperestablizadas entre fusos e cinetócoros; iv) ligações merotélicas; v) amplificação 

centrossômica; vi) falhas na divisão celular. Alguns desses mecanismos se relacionam entre si 

podendo ocorer simultaneamente na formação de células aneuploides. 
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De forma geral, defeitos de coesão entre as cromátides-irmãs, anormalidades no ponto 

de checagem mitótico, interações hiperestablizadas entre fusos e cinetócoros e ligações 

merotélicas podem levar a erros de segregação das cromátides-irmãs durante a transição 

metáfase/anáfase. A perda prematura da coesão entre as cromátides-irmãs pode provocar sua 

separação ainda durante a metáfase, e caso elas estejam ligadas a fusos provenientes do 

mesmo centrossomo irão segregar para a mesma célula-filha. Interações hiperestablizadas 

entre cinetócoros e fusos impedem a dinâmica de ligação entre eles, não permitindo correções 

nessas ligações e mantendo erros que podem resultar em alterações na segregação das 

cromátides. De forma semelhante, anormalidades no ponto de checagem mitótico podem 

permitir a progressão para a anáfase mesmo na presença de erros de ligação entre fusos e 

cinetócoros, ocasionando erros na segregação das cromátides.  

As ligações merotélicas, como descrito acima, não são capazes de ativar o ponto de 

checagem mitótico e assim podem levar a erros de segregação. A maior parte das células que 

apresentam ligações merotélicas parece completar a segregação correta dos cromossomos. 

Porém, caso um cinetócoro esteja ligado a um número semelhante de microtúbulos 

provenientes de cada um dos dois polos, a cromátide não será direcionada para nenhum dos 

polos durante a anáfase, e assim uma fração de células com ligações merotélicas apresentará 

cromátides entre os lotes de cromossomos durante a anáfase e a telófase. Durante a 

citocinese a cromátide que não segregou corretamente irá integrar uma das células-filhas, 

dependendo da sua posição em relação ao plano de clivagem. Dessa maneira, são formadas 

células aneuploides em cerca de 50% dos casos de ocorrência de ligações merotélicas (Cimini 

& Degrassi, 2005; Holland & Cleveland, 2012). 

A amplificação centrossômica vem sendo muito estudada, pois, além de ser um 

mecanismo relacionado com a formação de células aneuploides, é caraterística de células 

tumorais. Em tumores a amplificação centrossômica geralmente vem acompanhada de 

alterações estruturais dos centrossomos, como formação de corpos acentriolares, alterações 

no estado de fosforilação de seus componentes e tamanho dos centrossomos (Pihan et al., 

2001; Nigg, 2002; Delaval & Doxsey, 2010). Hoje estudos mostram que a presença de 

alterações centrossômicas pode ocorrer em estágios iniciais do desenvolvimento de tumores, 

como no caso de tumores de colo de útero, mama e próstata (Nigg, 2002), evidenciando que 

alterações nos centrossomos podem estar relacionadas ao processo de tumorigênese. 

A falha na citocinese também é outro mecanismo associado à formação de células 

aneuploides que vem sendo muito estudado, uma vez que leva à formação de células 

tetraploides e multinucleadas – outras características frequentemente encontradas em 
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tumores (Ganem et al., 2007). Desse modo, a amplificação centrossômica e a falha na 

citocinese serão abordados aqui de forma mais aprofundada, já que também foram alvo de 

investigação no presente estudo. 

 

O Ciclo e a Amplificação Centrossômica  

Os centrossomos são organelas celulares não envoltas por membrana, formados por um 

par de centríolos envoltos por uma matriz pericentriolar. Essa matriz contém anéis de ƴ-

tubulina, onde se inicia a polimerização de todos os microtúbulos presentes numa célula – por 

essa razão os centrossomos são conhecidos também como centros organizadores de 

microtúbulos.  

Recentemente os centrossomos foram postulados como centros de reações, 

organizando espaço-temporalmente os componentes dos pontos de checagem, e também 

como centros de controle do ciclo celular (Doxsey, 2001; Doxsey et al., 2005). Essa hipótese 

surgiu após a observação de que a matriz pericentriolar é formada por proteínas que estão 

sempre presentes nela, como a ƴ-tubulina e a Pericentrina, mas também por proteínas que se 

associam aos centrossomos conforme a fase do ciclo celular. Quando nos centrossomos, essas 

proteínas podem interagir entre si, iniciando cascatas de sinalização necessárias à progressão 

do ciclo celular. Passam pelos centrossomos, por exemplo, proteínas de ponto de checagem 

G2/M e ponto de checagem do fuso mitótico, reguladoras de transição G1/S, reguladoras de 

citocinese e também proteínas relacionadas com a apoptose (Doxsey et al., 2005). 

Durante a mitose os centrossomos formam os polos dos fusos mitóticos, e assim devem 

ser duplicados antes do início da fase M do ciclo celular. O estudo do ciclo centrossômico 

revelou que ele está associado ao ciclo celular, e sua duplicação acompanha a duplicação do 

DNA. Ambos os processos são iniciados pela ativação do complexo Cdk2-CiclinaE ao final de 

G1, que está envolvido na replicação do DNA pela fosforilação da proteína Rb, e também 

ambos são processos semiconservativos (Nevins, 2001; Hinchcliffe & Sluder, 2001; Matsumoto 

& Maller, 2004). A duplicação do centrossomo tem então início na passagem G1/S, e durante S 

e G2 os novos centríolos se alongam e a matriz pericentriolar é recrutada, sendo que no final 

de G2 os dois centríolos já estão totalmente formados.  

A duplicação dos centríolos se inicia com a formação de um novo centríolo junto à 

região proximal de cada centríolo já existente, chamado inicialmente de pró-centríolo, durante 

a fase S. Plk-4 (polo-like kinase 4, uma quinase que se localiza nos centríolos) e Cep152 

(centrosomal protein 152kDa) parecem ser as iniciadoras do processo. A primeira alteração 

estrutural que indica a formação do pró-centríolo é a presença de uma estrutura proteica em 
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forma de “roda de carroça” com nove divisões, localizada perpendicular à parede de cada 

centríolo existente. As proteínas Sas-6 e Sas-5/STIL (spindle assembly 6 homolog e spindle 

assembly related protein 5) participam da formação dessa estrutura, em cuja região central se 

localiza Sas-6, proteína fundamental para a replicação dos centríolos (Dammermann et al., 

2004; Tang et al., 2011). Externamente a essa estrutura em forma de roda são adicionadas as 

nove trincas de microtúbulos centriolares, estruturas muito estáveis chamadas de túbulos A, B 

e C. Na fase G2 do ciclo celular os pró-centríolos são alongados a partir da adição de dímeros 

de α e β-tubulina às trincas já posicionadas. Essa adição ocorre com o auxílio de Sas-4/CPAP 

(centromere protein J, proteína centromérica que atua na formação dos centríolos) e 

Centrobin, que são recrutadas aos pró-centríolos, estabilizando sua estrutura e interagindo 

com a tubulina, promovendo a adição de dímeros de tubulina aos pró-centríolos (Leidel & 

Gönczy, 2003; Carvalho-Santos et al., 2010; Gudi et al., 2011). O tamanho dos centríolos 

parece ser regulado de acordo com seu grau de maturação, e apenas pró-centríolos ou 

centríolos não totalmente maduros ainda podem sofrer a incorporação de dímeros de 

tubulina. Quando atingem comprimento adequado, a proteína CPAP presente nos centríolos é 

fosforilada e as moléculas de tubulina são alteradas, de modo a impedir a adição de novos 

dímeros (Azimzadeh and Marshall, 2010). Nesse mesmo momento, ao final de G2, Plk1 (polo-

like kinase 1) e Aurora A (Aurora kinase A) induzem a maturação dos centríolos e acúmulo de 

matriz pericentriolar ao redor dos dois pares de centríolos, possibilitando sua migração para os 

polos opostos da célula (Blagden & Glover, 2003). Quando se inicia a mitose o pró-centríolo é 

chamado de centríolo-filho, e o centríolo preexistente de centríolo-mãe (Brito et al., 2012). 

 Na transição metáfase-anáfase, o complexo promotor da anáfase degrada Securin e 

leva à ativação da Separase. Esta irá degradar Scc1 (homólogo de RAD21, mitotic cohesin 

complex), que é responsável por manter os centríolos-mãe e filho unidos. Com a degradação 

de Scc1 o centríolo-mãe e o centríolo-filho são desacoplados, embora permaneçam ligados por 

outras estruturas e compartilhem a mesma matriz pericentriolar. A perda dessa união é o 

evento que viabiliza a próxima replicação dos centríolos durante a próxima fase S. Dessa 

forma, durante a transição mitose/G1, ocorrem dois eventos que mais uma vez evidenciam a 

associação entre o ciclo centrossômico e o ciclo celular: nesta etapa ocorre o distanciamento 

dos centríolos que irá permitir a próxima replicação destes, e também ocorre o distanciamento 

das duas fitas de DNA, que é o evento que autoriza a replicação do DNA pois permite que os 

fatores necessários à replicação tenham acesso às origens de replicação (Tsou et al., 2009; 

Schöckel et al., 2011).  
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No decurso da mitose também ocorre o acúmulo de Plk4 no centríolo-mãe, indicando 

onde será o sítio de formação do novo pró-centríolo durante a próxima fase S do ciclo celular. 

PLk4 também é apontada como reguladora do ciclo centrossômico, uma vez que, quando 

ausente, a duplicação dos centríolos não ocorre e quando superexpressa, acontece a formação 

de múltiplos centríolos (Holland et al., 2012).  

A distinção entre centríolos-mãe e centríolos-filhos pode ser feita por microscopia 

eletrônica de transmissão ou também com o uso de anticorpos específicos e microscopia 

confocal, sendo esta uma importante ferramenta no estudo dos centrossomos. Os centríolos-

mãe possuem ancoradouros distais e subdistais ricos em determinadas proteínas, como a 

Cenexin, enquanto os centríolos-filhos são ricos em Centrobin, uma proteína que atua na 

duplicação dos centrossomos e se concentra apenas no centríolo-filho (Zou et al., 2005). Os 

ancoradouros são formados durante a interfase logo após a divisão mitótica e podem ser 

visualizados por microscopia eletrônica de transmissão e igualmente detectados por 

imunorreações, uma vez que existem anticorpos específicos para a detecção das proteínas 

concentradas nos centríolos-mãe e centríolos-filhos. 

A amplificação centrossômica durante a interfase ou durante a própria fase M pode 

levar à formação de fusos multipolares, que por sua vez induzem a erros de segregação dos 

cromossomos e à formação de células aneuploides – que, dependendo do seu cariótipo, 

podem ser viáveis ou não. Figuras de mitoses multipolares e divisões em até três células-filhas 

são comuns em células tumorais. Em alguns tipos celulares foi notado que mitoses 

multipolares geralmente são encaminhadas à morte celular e algumas células com fusos 

multipolares podem agregar seus centrossomos em dois pontos durante a mitose, formando 

os chamados fusos pseudobipolares, e progredir no ciclo como uma mitose bipolar (Fukasawa, 

2005). Porém, recentemente foi evidenciado que a transição de fusos multipolares para fusos 

pseudobipolares leva ao aumento da frequência de ligações merotélicas entre cinetócoros e 

fusos (Ganem et al., 2009; Silkworth et al., 2009). Desse modo, a amplificação centrossômica 

favorece a formação de células aneuploides mesmo quando são formados fusos 

pseudobipolares. 

A amplificação centrossômica pode ser decorrente de diferentes processos, como: i) 

fragmentação da matriz pericentriolar, com produção de pequenos fragmentos capazes de 

nuclear microtúbulos; ii) alterações no ciclo centrossômico, levando à duplicação dos 

centríolos mais que uma vez durante um ciclo celular; iii) formação de novo de centríolos; iv) 

perda de coesão entre os centríolos e formação de centrossomos com apenas um centríolo; e 
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v) falha na divisão celular, levando à formação de células com o dobro do conteúdo de DNA e 

de centrossomos.  

A fragmentação da matriz pericentriolar foi observada em células infectadas por vírus, 

abrindo portas para o estudo deste tipo de amplificação. Células infectadas pelo vírus HTLV-1, 

causador de leucemia, apresentaram formação de centrossomos acentriolares durante a 

mitose. O mecanismo que leva a essa fragmentação envolve a proteína Tax codificada pelo 

vírus, que se liga à proteína Ran presente nos centrossomos, levando a alterações destes. Os 

autores sugerem que a instabilidade genética causada pela infecção viral pode estar 

intimamente relacionada à transformação maligna (Peloponese et al., 2005). Atualmente 

alguns trabalhos não consideram a fragmentação da matriz pericentriolar seguida da formação 

de corpos acentriolares como um mecanismo de amplificação centrossômica, uma vez que 

este evento não leva à formação de centrossomos verdadeiros devido à ausência de 

centríolos. Porém esta diferença de nomenclatura ainda não foi discutida e definida, e muitos 

trabalhos colocam este processo como um mecanismo de amplificação centrossômica.   

Erros durante a duplicação dos centrossomos geralmente levam à reduplicação dos 

centríolos em um ciclo celular. Algumas proteínas já foram descritas por atuarem na 

duplicação dos centrossomos, como Plk4, Sas-5, Sas-6, SIL/STIL e Cep63, e quando elas têm sua 

expressão alterada facilitam a formação de muitos pró-centríolos a partir de um centríolo-mãe 

e a consequente formação de centrossomos extranuméricos ou a formação de um 

centrossomo contendo múltiplos centríolos (Kuriyama et al., 2007; Basto et al., 2008; Holland 

et al., 2012). A infecção pelo vírus HPV também leva à amplificação centrossômica, inclusive 

em estágios pré-malignos após a infecção, e recentemente foi descoberto que essa 

amplificação ocorre devido ao aumento de expressão de Plk4 e consequente reduplicação dos 

centríolos (Duensing et al., 2001; Korzeniewski et al., 2011). Outro processo relacionado com a 

reduplicação dos centríolos é o tratamento de células em cultura com o AZT, componente do 

coquetel utilizado para tratamento de infecção por HIV (Borojerdi et al., 2009).  A reduplicação 

dos centríolos pode ser visualizada por microscopia confocal através de células com marcação 

para centríolos-mãe e filhos, sendo que após a reduplicação pode ser visualizado um centríolo-

mãe rodeado por diversos centríolos-filhos, ou mais do que dois pares de centríolos marcados 

apenas para proteínas presentes em centríolos-filhos.  

A formação de centríolos de novo é um processo geralmente inibido pela presença de 

centríolos maduros nas células. Esse processo pode ocorrer em células onde não há centríolos 

ou em células que devem formar múltiplos cílios e assim necessitam de múltiplos corpos basais 

(Brito et al., 2012). Sendo assim, a amplificação centrossômica devido à formação de novo dos 
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centríolos parece ser um evento raro. Porém, esse processo foi observado em algumas 

situações específicas, principalmente durante a fase S do ciclo celular. A formação de 

centríolos de novo, embora não mais semiconservativo, envolve as mesmas proteínas 

requeridas para a duplicação dos centríolos. Alguns trabalhos sugerem que o aumento dos 

níveis proteicos de proteínas da matriz pericentriolar, como Pericentrina, pode levar à 

formação de centríolos de novo quando os mecanismos que controlam o número de centríolos 

por célula apresentam alterações (Loncarek et al., 2008). Dados obtidos após tratamento de 

células com indutores de estresse oxidativo também mostraram a formação de centríolos de 

novo após o espalhamento da matriz pericentriolar (Pannu et al., 2012). Como as mesmas 

proteínas que participam da duplicação ou reduplicação dos centríolos participam da sua 

formação de novo, a distinção entre estes dois mecanismos é difícil, mas pode ser feita a partir 

da detecção dos centríolos-mãe, centríolos-filhos e a distância entre estes – quando observa-

se um centrossomo formado por um centríolo-filho e um centríolo-mãe além de um ou mais 

centríolos-filhos a uma distância maior que 0,2 µm do centríolo-mãe, é considerada a 

formação de novo de centríolos (Pannu et al., 2012).  

Já a perda prematura de coesão entre os centríolos pode levar à formação de 

centrossomos funcionais com apenas um centríolo, que podem formar fusos multipolares 

durante a mitose. Esse processo foi observado após a depleção de Sugoshin, proteína 

importante para a coesão dos centríolos (Wang et al., 2008), e após a depleção de Astrin, 

proteína que atua tanto nos cinetócoros quanto nos centríolos  (Thein et al., 2007). 

A amplificação centrossômica ainda pode ser decorrente de falhas na divisão celular que 

levam à formação de apenas uma célula-filha com conteúdo de DNA e de centrossomos 

duplicada. Como este também é um processo relacionado com a formação de células 

aneuploides, será discutido em detalhe no próximo tópico.  

A duplicação dos centrossomos e processos de amplificação conforme aqui 

apresentados estão esquematizados na Figura 1. 
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Figura 1. Duplicação dos centrossomos e processos de amplificação centrossômica.  Esquema mostrando o 
processo de duplicação do centrossomo durante o ciclo celular, com as principais proteínas envolvidas no 
processo.  Os principais processos de amplificação também estão representados no final do esquema. Quando 
representadas células interfásicas, os microtúbulos estão representados em verde e a cromatina em azul 
escuro. Cabeças de seta indicam detalhe da estrutura.  
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Falhas na Divisão Celular 

Falhas na divisão celular podem acarretar a formação de células tetraploides com o 

dobro do número de centrossomos, tornando-se, portanto, processos muito estudados por 

estarem relacionados direta e indiretamente com a formação de células aneuploides.  

A formação de células tetraploides em um organismo está associada ao envelhecimento, 

às situações de injúria aos tecidos, e também a algumas patologias, como é o caso do câncer. 

Muitos tumores sólidos apresentam número de cromossomos tetraploide, ou próximo ao 

tetraploide, e ainda células tetraploides são encontradas durante alguns estágios iniciais do 

desenvolvimento de tumores, evidenciando que a formação de células tetraploides, assim 

como a formação de células aneuploides, faz parte do processo de tumorigênese e progressão 

tumoral (Levine et al., 1991; Kaneko & Knudson, 2000; Mitelman Database). A formação de 

células tetraploides após a falha na divisão também pode ser concomitante à aquisição de 

outras características de células tumorais, como amplificação centrossômica e a consequente 

formação de mitoses multipolares.  

Experimentos utilizando células que sofreram falha na divisão celular revelaram a 

existência de um ponto de checagem tetraploide durante a fase G1 do ciclo. Este ponto parece 

impedir que células tetraploides proliferem via ativação de p53, p21 e proteína Rb, que 

também participam de pontos de checagem de danos ao DNA e progressão no ciclo celular 

(Andreassen et al., 1996; Margolis et al., 2003). Porém, alguns autores sugerem que este 

ponto não existe em células não transformadas e indicam que células com conteúdo 

tetraploide de cromossomos mantêm os níveis relativos de expressão entre os genes, 

conservando as células viáveis (Uetake & Sluder, 2004; Wong & Stearns, 2005; Ohshima & 

Seyama, 2013). Estas células seriam então capazes de proliferar e formar mitoses multipolares 

que causam erros na segregação dos cromossomos e podem formar células aneuploides. Por 

outro lado, mesmo que células normais sejam capazes de detectar a presença de tetraploidia e 

ativar um ponto de checagem via p53, p21 e Rb, estes genes estão comumente mutados em 

células tumorais malignas e pré-neoplásicas, permitindo a proliferação das células tetraploides 

(Margolis et al., 2003). Estes dados favorecem a inserção do estado tetraploide como um 

estado intermediário entre o diploide e o aneuploide, sendo então um processo relevante na 

tumorigênese e progressão tumoral (Shackney et al., 1989; Storchova & Pellman, 2004). 

As falhas na divisão celular que levam à formação de apenas uma célula-filha tetraploide 

são a saída da mitose sem ocorrência de divisão celular, chamada mitotic slippage, e a 

regressão da citocinese, que ocorre após a formação da ponte intercelular. A saída da célula 

durante a metáfase está principalmente relacionada com a retenção das células nesta fase 
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pela ativação do ponto de checagem do fuso mitótico ou pelo uso de drogas que não 

permitem que as células progridam para a anáfase. Células retidas por longos períodos em 

metáfase podem morrer com características muito semelhantes às de células em apoptose, ou 

podem sair da fase M formando uma única célula tetraploide e multinucleada (Huang et al., 

2010; Orth et al., 2011; Galán-Malo et al., 2012).  

Já a regressão da citocinese é um processo que geralmente envolve duas etapas: a falha 

da divisão e a fusão das duas células-filhas. Isso porque em alguns casos pode somente haver a 

falha especificamente no processo de abscisão das membranas – a última etapa da citocinese 

– e não haver a regressão do processo de citocinese. Nestes casos as células-filhas 

permanecem ligadas pela ponte intercelular, mas não se fundem e não formam apenas uma 

célula-filha (El Amine et al., 2013). Já a regressão da citocinese resulta na formação de uma 

célula geralmente com mais de um núcleo, característica frequente em células tumorais 

(Normand & King, 2011). 

A citocinese ocorre após a telófase e termina com a abscisão das membranas, o que de 

fato separa as células-filhas. Diversos elementos e mecanismos que coordenam essa etapa da 

divisão já foram elucidados, embora muitos outros ainda estejam em discussão. Durante todo 

o período da citocinese a ponte intercelular, que conecta as duas células-filhas, está presente. 

Entretanto, a ponte intercelular e seus componentes passam por modificações morfológicas 

durante a citocinese, e assim podem ser distinguidas algumas etapas deste processo a partir 

do estado de maturação da ponte intercelular. 

 Para entender a formação da ponte intercelular é necessário considerar algumas 

etapas anteriores da mitose. Durante a metáfase, os fusos mitóticos podem ser classificados 

em três grupos: fusos astrais, ligados aos cinetócoros e interpolares. As extremidades livres 

dos fusos interpolares originadas em centrossomos distintos se sobrepõem na região 

equatorial da célula. Estes fusos têm papel importante durante a anáfase B, quando, ao 

deslizarem uns sobre os outros, distanciam os polos dos fusos, auxiliando a separação dos 

lotes de cromossomos. Na anáfase e na telófase estes fusos se localizam na região central da 

célula, chamada neste momento de zona intermediária. Nesta zona, junto aos microtúbulos, 

também se concentram algumas proteínas chamadas de passageiras cromossômicas, que 

durante a metáfase conectam-se aos cinetócoros e na anáfase e na telófase migram para a 

zona intermediária, enquanto algumas ainda são direcionadas à ponte intercelular durante a 

citocinese (Ruchaud et al., 2007; Carmena, 2008). Ainda na zona intermediária, mas na região 

do córtex celular, estão localizadas actina e miosina, responsáveis pela formação e constrição 

do anel contrátil, e a GTPase RhoA, que regula a formação e o fechamento do anel. Outras 
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proteínas também se localizam nesta região equatorial próxima à membrana, como a Anillin 

(também conhecida como actin binding protein) e a quinase Citron (Gai et al., 2011).  

Durante a contração do anel a região entre as membranas na zona equatorial da célula 

é reduzida, e os fusos e outras proteínas presentes na zona intermediária são concentrados 

nesta região que dará origem à ponte intercelular. A região central da ponte passa a ser 

caracterizada pelo grande acúmulo de microtúbulos, vesículas membranosas e proteínas, 

passando a ser chamada de corpo intermediário. No centro do corpo intermediário ocorre 

uma protuberância da membrana, chamada de corpo central. O corpo central abriga 

estruturas proteicas que formam anéis próximos à membrana, enquanto outras estruturas, 

como os microtúbulos, atravessam o interior destes anéis. Porém, a densidade proteica nessa 

região é tão alta que quando as células são submetidas à imunofluorescência os anticorpos 

para estruturas localizadas no interior dos anéis não são capazes de atingir seus alvos. 

Portanto, através dessa técnica, o interior dos anéis é considerada uma região escura, e as 

proteínas que abrigam esta região só são visualizadas nas extremidades da zona escura, como 

se formassem duas estruturas paralelas. Já estudos utilizando essas proteínas fusionadas a 

proteínas fluorescentes, como a GFP, indicam que elas estão presentes de maneira contínua, 

permeando a região interna aos anéis. Os anéis são formados essencialmente por MKLP1 (ou 

Kif23, kinesin family member 23), Cep55 (centrosomal protein 55kDa) e RacGAP (Rac GTPase 

activating protein 1), e as proteínas da zona escura são PRC1 (protein regulator of cytokinesis) 

e Kif4 (kinesin family member 4). A ausência de marcação de tubulina na zona escura provoca 

uma descontinuidade na ponte intercelular, chamada de intervalo (ou gap) central. Algumas 

proteínas ainda se localizam adjacentes às proteínas da zona escura, formando duas faixas em 

direção ao corpo das células-filhas, chamadas de zonas flanqueadoras. São elas Aurora quinase 

B, Borealin, MKLP2 (ou Kif20A, kinesin family member 20A) e Cenp E (centromere protein E) 

(Eggert et al., 2006; Hu et al., 2012). 

Nesse primeiro momento, quando a ponte intercelular está sendo formada, ocorrem 

diversas alterações na membrana plasmática desta região, uma vez que a ponte deve ser 

alongada e se tornar muito mais fina. A membrana passa então a fazer uma série de 

protrusões em forma de túbulos que depois são direcionadas ao corpo das células-filhas onde 

serão incorporadas. Essas protrusões contêm filamentos de Anillin e representantes da família 

das Septinas, e podem ser detectadas por microscopia confocal e por microscopia eletrônica 

de transmissão. Seu papel ainda vem sendo discutido, porém elas parecem ser muito 

importantes para o amadurecimento da ponte intercelular, além de se supor que tenham 
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influência na determinação do futuro sítio de abscisão das membranas (El Amine et al., 2013; 

Renshaw et al., 2014). 

O aumento da expressão de Anillin leva ao aumento dos túbulos e protrusões da 

membrana, mas após a estabilização do corpo intermediário tardio essas protrusões cessam e 

a citocinese progride de maneira semelhante ao observado em células controle. A alteração da 

expressão de Anillin também muda a localização de Aurora B apenas nas fases de formação da 

ponte intercelular, mas não em etapas mais tardias, como, por exemplo, na exclusão de 

Aurora B dos sítios de constrição e abscisão (El Amine et al., 2013).  

Quando as protrusões cessam, fica caracterizado um novo estágio da ponte 

intercelular, que abriga o chamado corpo intermediário tardio. Nesse momento o diâmetro da 

ponte intercelular está em torno de 2 e 4 µm, e Anillin, Septin, RhoA e Citron se concentram 

majoritariamente em anéis no corpo central. Agora também formam-se anéis de Alix e TSG101 

(tumor susceptibility 101) no corpo central, além das já citadas MKLP1 e Cep55. Conforme a 

citocinese progride, serão formados os sítios de constrição secundários, visualizados pela 

ausência de microtúbulos em dois pontos, a cerca de poucos micrômetros do intervalo central, 

um da cada lado deste. Estes sítios apresentam diâmetro reduzido e caracterizam uma nova 

etapa de constrição da ponte intercelular. Para eles também são direcionadas Anillin, Rho A, e 

Septin 9  e 11 (Elia et al., 2012; Hu et al., 2012; Agromayor & Martin-Serrano, 2013).  

Os sítios de constrição secundários também são alvo de estudos e, apesar de não 

completamente elucidado, seu papel parece ser determinante na localização do sítio de 

abscisão, etapa final da citocinese. Esta etapa final tem participação de complexos proteicos 

que atuam na fissão e fusão de membranas em diferentes processos celulares, entre eles a 

abscisão das membranas durante a citocinese. São eles os complexos ESCRT (endosomal 

sorting complexes required for transport), sendo que os ESCRT I, II e III participam ativamente 

da abscisão durante a citocinese e são formados principalmente por proteínas CHMP (charged 

multivesicular body protein) e TSG101, que interagem também com Alix. Alix e TSG101 se 

localizam no corpo central  do corpo intermediário tardio, e irão se localizar no sítio de 

abscisão quando este estiver determinado. Nesse momento essas proteínas são detectadas 

em dois focos no corpo intermediário, um no corpo central e outro no sítio de abscisão. Os 

complexos ESCRT I e III também são direcionados ao corpo intermediário tardio, formando 

anéis no corpo central. ESCRT III posteriormente migra para o sítio de abscisão, sendo este o 

primeiro evento que indica sua formação. A atuação desse complexo na abscisão é crucial, 

uma vez que tem a capacidade de formar filamentos em hélice próximos da membrana que 

diminuem de diâmetro e aproximam as membranas até uma distância de 50 nm, momento 
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quando pode ocorrer o rompimento e fusão das membranas da célula, separando as células-

filhas (Elia et al., 2012; Agromayor & Martin-Serrano, 2013). 

A depleção de CHMP4B, um elemento crucial do complexo ESCRT III, retarda a abscisão 

por muitas horas. Com isso, as células-filhas podem até entrar novamente em mitose sem que 

a abscisão tenha ocorrido, mas a formação de células multinucleadas não ocorre, evidenciando 

que a alteração apenas da maquinaria de abscisão não leva à regressão da citocinese e à 

formação de apenas uma célula-filha (Elia et al., 2011; Carlton et al., 2012; El Amine et al., 

2013). Já a ausência de Anillin leva à falha na citocinese após a localização aberrante de RhoA e 

miosina (Zhao & Fang, 2005), e a falha no recrutamento de Septin da ponte intercelular implica 

a não determinação do sítio de abscisão e consequente falha no recrutamento de CHMP4 para 

este sítio (Renshaw et al., 2014). Dessa forma, hoje se discute sobre a determinação dos sítios 

de abscisão. A ação dos complexos ESCRT parece ser fundamental para a abscisão, mas a 

determinação dos sítios de abscisão parece ser orquestrada por Anillin, Septin e outras 

proteínas que participam ativamente das etapas anteriores à abscisão (Elia et al., 2012; El 

Amine et al., 2013; Renshaw et al., 2014). 

O sítio de abscisão geralmente é localizado próximo a um dos sítios de constrição 

secundários ou corresponde a um deles. A abscisão ocorre então, na maioria das vezes, em 

apenas uma região. Isso faz com que o corpo central e parte do corpo intermediário ainda 

fiquem ligados a uma das células-filhas. Essa estrutura pode ser incorporada ao citoplasma, 

sendo então chamado de corpo intermediário pós-mitótico. A visualização desta estrutura 

pode ser feita através da detecção de MKLP1 e Cep55, que formam anéis desde o início da 

citocinese e permanecem mesmo após a abscisão. A degradação desses corpos é realizada por 

autofagia, quando vesículas autofágicas envolvem essas estruturas e levam a sua degradação. 

Outro destino do corpo intermediário após a abscisão das membranas na citocinese é a sua 

liberação para o meio extracelular. Esse evento pode ocorrer após um novo processo de 

abscisão, que irá romper a membrana em outro sítio, resultando na liberação da ponte 

intercelular, que ainda poderá ser detectada no meio extracelular com o uso dos anticorpos 

anti-MKLP1 e anti-Cep55 (Chen et al., 2012, 2013). 

Recentemente foi descoberto que esses dois destinos dos corpos intermediários pós-

mitóticos – incorporação pelas células-filhas ou liberação no ambiente extracelular – estão 

relacionados com a diferenciação celular e podem constituir características de células tumorais 

e de células-tronco. Quando comparadas células-tronco e células tumorais, a frequência de 

liberação dos corpos intermediários nas células-tronco é maior. Quando células-tronco são 

estimuladas a se diferenciar, a frequência de soltura dos corpos intermediários pós-mitóticos é 
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ainda maior, enquanto que a retenção dos corpos está relacionada com a manutenção da 

pluripotência. O mecanismo de soltura dessas estruturas depende de Alix, TSG101 e Cep55, 

indicando que o processo de abscisão neste caso deve ser muito semelhante ao que ocorre na 

citocinese (Ettinger et al., 2011; Chen et al., 2013).  

O processo de citocinese conforme aqui apresentado está esquematizado na Figura 2. 
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Figura 2. Esquema dos principais eventos relacionados à citocinese. Esquema da formação do corpo 
intermediário durante a citocinese, com as etapas de amadurecimento deste e localização de proteínas 
importantes para o processo. O anel do corpo central representado em rosa escuro desde a formação do corpo 
intermediário inicial é composto pelas mesmas proteínas durante toda a citocinese. Ao final da abscisão das 
membranas foram colocadas as possibilidades de liberação ou incorporação do corpo intermediário pós-mitótico 
(em rosa). Os microtúbulos estão representados em verde escuro e a cromatina em azul escuro. Cabeças de setas 
indicam detalhe e ampliação da estrutura.  
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CONCLUSÕES 

O presente estudo teve como objetivo avaliar alterações de ploidia causadas por dois 

diferentes agentes, a crisotila e a vincristina, e investigar como essas alterações são 

provocadas. Embora os dois agentes estudados sejam de naturezas completamente distintas – 

uma fibra de amianto com possível ação carcinogênica e um quimioterápico que atua nos 

microtúbulos – ambos já foram reportados por induzir erros durante a mitose relacionados à 

formação de células aneuploides (MacCorkle et al., 2006; Nakagawa, 2006; Cortez & Machado-

Santelli, 2008; Cortez et al., 2011). No presente estudo os mecanismos relacionados à 

formação destas células foram elucidados. 

Alterações celulares específicas após cada tratamento foram descritas, como a 

amplificação centrossômica em células tratadas com vincristina, e a relação entre vesículas 

autofágicas e fibras de crisotila internalizadas. Porém, uma característica em comum aos dois 

tratamentos foi a formação de células tetraploides. A tetraploidia foi gerada por mecanismos 

distintos nos dois tratamentos: regressão da citocinese no caso da crisotila e saída da divisão 

celular no caso da vincristina.  

O comportamento das células tetraploides também foi diferente após os tratamentos. 

Células tumorais HK2 com o dobro do conteúdo cromossômico foram capazes de proliferar, 

gerando mitoses multipolares tanto após a exposição a fibras quanto após o tratamento com 

vincristina. Os resultados mostraram um comportamento diferente das células normais RPE: 

foram observadas células tetraploides em proliferação somente após o tratamento com 

crisotila.  

A existência de um ponto de checagem tetraploide já foi alvo de discussão. Resultados 

contraditórios foram gerados em estudos sobre a capacidade de proliferação de células 

tetraploides formadas após o uso de drogas que inibem a divisão celular. Quando reunidos, os 
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resultados sugerem que as células não são capazes de verificar a quantidade de cromossomos, 

mas que a presença do cariótipo aumentado pode favorecer a retenção da célula em G1 

dependendo do seu contexto genético e da presença de outras alterações celulares. A 

retenção de células tetraploides em G1, por exemplo, depende de p53, de maneira que a 

redução dos seus níveis pode levar à proliferação de células tetraploides mesmo após 

tratamentos que costumam levar à senescência em células com níveis normais desta proteína 

(Andreassen et al., 2001; Margolis et al., 2003; Uetake & Sluder, 2004; Wong & Stearns, 2005). 

Dentro desse contexto, células HK2, por serem de origem tumoral e já na condição 

controle serem aneuploides, não devem possuir os mecanismos de checagem presentes numa 

célula normal. Assim, essas células devem ser capazes de proliferar mesmo com alterações 

cromossômicas. Já células RPE devem possuir mecanismos de checagem funcionais, assim 

como níveis normais de p53, que impedem a proliferação de células com alterações no seu 

DNA. Porém, a tetraploidia causada pelo tratamento com crisotila não foi detectada pelos 

mecanismos de checagem das células RPE, já que as células tetraploides entraram novamente 

em fase M, gerando inclusive mais que duas células-filhas. Essas células-filhas devem carregar 

conteúdo cromossômico aneuploide e não foram observadas em proliferação, sugerindo que 

conteúdo cromossômico aneuploide (característica abordada aqui como distinta da 

tetraploidia) inibe a proliferação das células RPE. 

 Células poliploides em cultura apresentam desvantagens de crescimento e proliferação 

quando comparadas às células diploides, e geralmente são eliminadas das culturas. Essas 

células também entram em apoptose mais frequentemente, o que contribui para a sua 

eliminação (Castedo et al., 2006; Torres et al., 2007; Sheltzer & Amon, 2011; Holland & 

Cleveland, 2012). Nos tumores, entretanto, a presença de células aneuploides é muito comum. 

Visto que altos níveis de aneuploidia podem ser encontrados em tumores agressivos, torna-se 

possível que no ambiente tumoral a aneuploidia possa conferir vantagens proliferativas ou de 

resistência às pressões do ambiente (Storchova & Pellman, 2004; Weaver & Cleveland, 2008). 

Como o presente estudo foi realizado com em células em cultura, torna-se difícil determinar se 

as células RPE aneuploides são incapazes de permanecer no ciclo celular e tornam-se 

senescentes ou são encaminhas à morte celular, ou ainda se a sua proliferação fica mais lenta 

que as células diploides, diminuindo a frequência das células aneuploides na cultura e 

dificultando sua detecção. 

A formação de células tetraploides ocorre concomitante à formação de células com 

amplificação centrossômica, que pode ser um fator limitante à própria proliferação das células 

tetraploides. Anormalidades dos centrossomos, como a redução dos níveis de Pericentrina 
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e/ou de outros componentes, levam à parada das células em G1. Essa retenção ocorre via 

ativação de p38, que desencadeia a fosforilação de p53 e seu acúmulo nos centrossomos e 

núcleo, bloqueando assim a entrada em fase S. A redução de p38 inibe a retenção em G1. 

Esses resultados levaram alguns autores a sugerir a existência de um ponto de checagem de 

dano aos centrossomos (Srsen et al., 2006; Ganem & Pellman, 2007; Mikule et al., 2007). A 

inibição da proliferação de células RPE tetraploides após o tratamento com vincristina pode ser 

uma resposta às alterações no número e estrutura dos centrossomos. O tratamento com essa 

droga do fuso ocasionou a fragmentação da matriz pericentriolar em células retidas em fase M 

e a reduplicação dos centríolos detectada em células interfásicas. O tratamento com crisotila 

também levou ao aumento do número de centrossomos, mas os dados indicam que este 

aumento foi consequência apenas da regressão da citocinese, mantendo assim o balanço entre 

o número de centrossomos e cromossomos. Além disso, não foram observadas alterações na 

matriz pericentriolar após o tratamento com crisotila. Dessa forma, células RPE podem ser 

incapazes de detectar a tetraploidia gerada pela regressão da citocinese após tratamento com 

as fibras, mas podem ser capazes de detectar alterações centrossômicas desencadeadas pelo 

tratamento com vincristina.  

Quando analisadas células HK2, capazes de proliferar independentemente das 

alterações no número de cromossomos e de centrossomos, fica evidente que as alterações 

causadas pelo tratamento com vincristina são mais drásticas que as alterações causadas pela 

crisotila. Quase metade das células em cultura apresentaram alterações no número de 

cromossomos após o uso da vincristina, porcentagem cerca de cinco vezes maior do que o 

observado no tratamento com crisotila. As alterações nos centrossomos também foram mais 

evidentes após o tratamento com vincristina, assim como os destinos das divisões multipolares 

foram mais diversificados, provavelmente contribuindo para a formação de células com altos 

graus de aneuploidia. O uso da vincristina, embora ocasione a morte de quase metade da 

população de células em cultura, contribuiu de forma mais evidente para a formação de 

células aneuploides na linhagem tumoral. Esses resultados, quando imaginados numa situação 

real do tratamento de tumores com vincristina, levam à hipótese de que as células que 

sobrevivem ao tratamento com o quimioterápico podem apresentar vantagens e desvantagens 

adaptativas dependendo do novo contexto genético criado em cada célula – já que a 

aneuploidia pode favorecer a supressão ou progressão tumoral. Porém, as células viáveis 

formadas certamente conferirão uma vantagem ao tumor, pois o aumento da 

heterogeneidade tumoral favorece sua sobrevivência quando as pressões do ambiente são 

alteradas.  
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O tratamento com crisotila em células HK2 levou a alterações que muito se relacionam 

com a hipótese de que o estado tetraploide é intermediário entre o diploide e o aneuploide, e 

tem papel importante na formação dos tumores (Ganem et al., 2007; Storchova & Kuffer, 

2008). Foi observada primeiramente a formação de população com o dobro do conteúdo de 

cromossomos, e depois a formação de células com número de cromossomos mais variados, 

chamados aqui de aneuploides. A linhagem HK2, como a maioria das linhagens tumorais, já 

apresenta cariótipo aneuploide, mas mesmo assim o padrão esperado para a formação de 

tetraploidia e consequente aneuploidia foi evidente.  

Diversos estudos tentam elucidar o papel da aneuploidia no desenvolvimento dos 

tumores. Porém, os modelos experimentais utilizados geralmente envolvem mutações em 

genes do ponto de checagem do fuso mitótico, e estes genes frequentemente possuem 

diversas funções celulares. Assim a indução de aneuploidia nestes modelos é acompanhada 

por outras anomalias, como alterações no ciclo celular, que interferem na análise da 

contribuição da aneuploidia para o desenvolvimento dos tumores. Além disso, muitas das 

proteínas envolvidas no ponto de checagem mitótico ainda não possuem todas as suas 

funções conhecidas, dificultando ainda mais a distinção entre as alterações causadas pela 

aneuploidia das que são consequências diretas das mutações (Kops et al., 2005; Weaver & 

Cleveland, 2008; Li et al., 2009). Diferentemente desses modelos, o uso das fibras de crisotila 

promove uma interferência física durante a mitose que, possivelmente, preserva as funções 

das proteínas envolvidas no ciclo celular, e assim levam à formação de células aneuploides sem 

a necessidade da utilização adicional de mutações. Portanto, o uso das fibras pode gerar 

evidências que dificilmente seriam encontradas nos modelos com células mutantes. 
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