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POLIMORFISMO NA VIA DE SINALIZAÇÃO DOS GENES TP53, MDM2 E LIF DE 
MULHERES INFÉRTEIS 

 
1. RESUMO: A infertilidade é uma doença do sistema reprodutivo, definida como a 

incapacidade de um casal sexualmente ativo, conseguir a fecundidade após um ano 

de relações sexuais regulares sem o uso de métodos anticoncepcionais. Os fatores 

de infertilidade atribuem a 40% de causas relacionados a mulheres inférteis, 40% 

relacionados ao homem e, entre 20% de casos de infertilidade não possuem causas 

aparentes. O polimorfismo genético é um fator que pode aumentar o risco e a 

prevalência de mulheres inférteis, entre vários genes que fazem parte da cascata de 

infertilidade feminina está o TP53 (Tumor Protein p53), MDM2 (Mouse Double  

Minute 2 Homolog) e LIF (Leukemia Inhibitory Factor), que evidenciam a associação 

polimórfica com a etiopatogenia da infertilidade. 

Palavras chave: Infertilidade, mulher infértil, polimorfismo, gene TP53, gene MDM2, 

gene LIF 

 

2. INTRODUÇÃO 
A infertilidade é uma doença do sistema reprodutivo que pode afetar homens  

e mulheres, definida pela OMS como a incapacidade de um cônjuge sexualmente 

ativo conseguir a fecundidade após um ano de relações sexuais regulares sem o  

uso de métodos anticoncepcionais e mulheres com idade reprodutiva entre 15 e 49 

anos com risco de gravidez, uma vez que relatam terem tentado a obtenção de uma 

gestação por 2 anos ou mais. Entre tanto, define-se o termo infertilidade feminina 

nas quais existem uma causa que impede a obtenção de uma gravidez. 1, 2
 

Deve ser considerado os aspectos patológicos para infertilidade feminina 

durante a idade reprodutiva, pois não se enquadrando a este período, será 

fisiologicamente diagnosticado que a mulher não seja fértil. É dividida como 

infertilidade primária quando uma mulher nunca obteve uma gestação e secundária 

quando uma ou mais gestações ocorreram anteriormente, quando esta possui a 

incapacidade absoluta em conceber uma gestação, será definida como esterilidade.3 

Os fatores de infertilidade atribuem a 40% de causas relacionados a mulheres 

inférteis, 40% de casos relacionados a infertilidade masculina e, entre 20% de casos 

de  infertilidade  não  possuem  causas  aparentes,  ressaltando  que  as  causas  de 



infertilidade feminina são menos frequentes se considerarmos que entre causas não 

explicadas, encontra-se outras relacionadas a fatores de infertilidade masculina. 2, 4
 

Existem outros fatores que contribuem para o aumento de mulheres inférteis, 

tais como: a idade, hábitos viciosos como tabagismo, fatores ambientais, doenças 

inflamatórias pélvicas, doenças infecciosas, alterações imunológicas e hormonais, 

psicológicas ou físicas e a obesidade. É difícil definir com precisão a epidemiologia 

de infertilidade feminina, uma vez que existe a contribuição genética associados a 

maioria dos fatores, essas alterações genéticas podem caracterizar as variações 

alélicas denominado polimorfismo. 5, 6
 

 

3. OBJETIVOS 
O objetivo deste estudo foi levantar dados da literatura que identificam as 

alterações moleculares associadas à via de sinalização do gene TP53, MDM2 E LIF 

de mulheres inférteis, essa caracterização poderá ser importante no entendimento  

da Infertilidade associada a frequência polimórfica dos genes expressados. 

 

4. METODOLOGIA 
Para este estudo realizamos levantamento bibliográfico, baseada em artigos 

científicos. Os artigos foram pesquisados na base de dados NCBI, Scielo, Lume e 

Revista Biotecnologia. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
O polimorfismo genético é um fator que pode aumentar o risco e a  

prevalência de mulheres inférteis, estudos apontam genes e regiões altamente 

polimórficas relacionadas e que caracterizam a infertilidade feminina, entre vários 

genes que fazem parte da cascata de infertilidade feminina está o TP53, MDM2 e 

LIF, ( Figura 1) que evidenciam a associação polimórfica com a etiopatogenia da 

infertilidade. 6 



 

 
 

Figura 1. Representação da interação gênica, dos principais genes envolvidos na 
Cascata de Infertilidade feminina, destacando – se a interligação dos genes TP53, 

MDM2 E LIF. 6 

 
GENE TP53 

O gene TP53 é um supressor tumoral caracterizado por sua instabilidade 

genômica, está diretamente relacionado a progresso de tumores, atua como fator de 

transcrição na regulação do ciclo celular expressando ou inibindo genes, na 

reparação de danos ao DNA e possui importante função na reprodução de muitas 

espécies de mamíferos, incluindo os humanos, regulando a expressão do gene LIF, 

essencial no processo de implantação do blastocisto.7 

TP53 possui 19.198 nucleotídeos, 11 éxons no qual o primeiro não é 

codificante e se localiza no braço curto do cromossomo 17 (17p13.1), sendo o 

responsável por codificar a fosfoproteina nuclear p53. A Agencia Internacional de 

Pesquisa do Câncer (IARC-International Agency Research on Câncer) em Lyon, na 

França, descreveu em seu banco de dados varias sequências polimórficas do gene 

TP53, por ser capaz de inibir através de sua proteína p53 as transformações ou 

mutações malignas de células de linhagens defeituosas, passou a ser  caracterizado 

como gene supressor tumoral. 6 



A proteína p53 foi descoberta por dois grupos de pesquisadores em 1979, 

identificaram que a expressão dessa proteína, era resultado de mutações do gene 

TP53 e descobriram altas concentrações de p53 em células tumorais. Entre tanto, a 

proteína p53 é regulada especialmente pela proteína MDM2 e MDM2 é regulada por 

p53 estimulando sua transcrição, sendo assim uma alça de feedback, onde uma 

regula os níveis da outra. 6, 8
 

O gene TP53 é conservado em todas as espécies existentes, estudos feitos 

em camundongos demonstraram envolvimento da função de p53 no processo de 

reprodução. As variações polimórficas de TP53 podem influenciar e resultar na 

diminuição dos níveis de LIF e alterações nos níveis de p53, interligados a mulheres 

inférteis com menos de 35 anos de idade. 6, 7
 

Existe uma região alvo chamada de domínio de ligação ao DNA, responsável 

por 84% das mutações, essa região também é responsável pela ligação da 

fosfoproteina p53 em seus genes alvos. A proteína p53 apresenta um sítio 

preferencial de ligação para a fosfoproteína MDM2 em sua região terminal, essa 

região esta envolvida diretamente na função pró-apoptotica de p53. 6 

Foi confirmado que a etiologia de mulheres inférteis, sem causa aparente 

apresentou níveis uterinos significante baixos de LIF, onde o aumento da expressão 

de LIF no útero coincide com o inicio da implantação do blastocisto, o aumento de 

LIF consequentemente aumentou a implantação e a recuperação da fertilidade, foi 

apresentado falhas de implantação embrionária quando ocorreu a diminuição dos 

níveis do gene LIF. 7 

 
GENE MDM2 E P53 

A proteína MDM2 é uma ubiquitina-ligase que marca proteínas Indesejadas, 

para promover a ubiquitinação e que se liga a proteína p53 formando um complexo, 

esta proteína desempenha por sua vez um papel importante no ciclo celular 

regulando os níveis e inibindo a atividade de transcrição da proteína p53. A proteína 

p53 é controlada por alterações transcricionais, pós-transcricionais, traducionais e 

pós-traducionais, apresentando assim seis domínios, entre os aminoácidos 18 e 26 

encontra-se o sítio de ligação de MDM2, em fator de estresse a resposta a esse 

estimulo, resulta na elevação dos níveis de p53 e subsequentemente eleva os níveis 

transcricionais do gene TP53. 6, 9, 10
 

A expressão de MDM2 é regulada pela proteína p53 ligada em sua região 



promotora e MDM2 liga-se na região N- terminal de p53, criando assim, uma “alça  

de feedback p53-MDM2, promovendo a ubiquitinação e consequentemente a 

degradação proteica de p53. Há uma proteína denominada USP7 (Ubiquitin Specific 

Protease 7) com função regulatória contraria a MDM2, ou seja, atua na 

desubiquitinação de p53 controlando seus níveis, inativando MDM2. 9, 11
 

Estudos feitos em ratos, mostraram a importância da atividade de MDM2 no 

controle da atividade de p53, a inibição de MDM2 resultava na morte embrionária  

dos ratos no início da gestação, porém a indução da deleção de TP53 não resultava 

em morte embrionária de tais indivíduos estudados. É de máxima importância 

ressaltar as funções de p53, uma vez que a mesma possui papel importante como 

um fator de transcrição, atuando como o "guardião" do genoma humano efetuando o 

reparo do DNA antes de replicação quando o DNA sofreu quaisquer danos e no 

processo gestacional, regulando a expressão de MDM2 e também regulando a 

expressão do fator inibidor de leucemia (LIF), representados na Figura 2. 6, 10
 

 

Figura 2: Representação da Interação entre os genes MDM2 e P53, formando a 

“alça de feedback p53-MDM2”.12 

 
GENE LIF 

O Fator Inibidor da Leucemia  é uma proteína codificada pelo gene LIF, que  

se localiza no cromossomo 22q12, sendo considerada atualmente uma das citocinas 

mais   importantes   que   atua   no   processo   de   implantação   do   blastocisto em 



mamíferos. É regulado pela expressão de p53 e também possui regulação através 

do hormônio estrógeno mediado por um receptor nuclear alfa denominado ESR1 - 

Estrogen Receptor 1, estudos feitos com camundongos concluíram que a expressão 

de LIF depende exatamente da ativação de p53, altos níveis de estrógeno e a 

ativação de seu receptor ESR1. 6 

Aproximadamente 20 - 30% de casais inférteis, sofrem de infertilidade sem 

uma causa aparente, sendo que, as mulheres não apresentam nenhuma patologia 

orgânica e apresentam ciclos ovulatórios normais, suspeitando-se que obtenham 

função endometrial aberrante que resulta em uma implantação prejudicada. 

Possíveis causas para a diminuição da taxa de implantação apresentam variações 

genéticas do próprio gene e alterações nos níveis de p53 podem influenciar na 

expressão ou regulação da proteína LIF. 6, 13
 

O Fator Inibidor da Leucemia atua sobre as células através de um receptor, 

associado a duas proteínas transmembranares, sendo uma o receptor de LIF (LIFR) 

que se liga especificamente a LIF e a outra é gp 130 que se liga a várias citocinas. 

Foi possível observar através de estudos o aparecimento de pinopodes, 

diagnosticadas como pequenas saliências que aparecem no endométrio uterino 

entre os dias 18 e 19 de gestação ou sobre o momento do implante no quinto ao 

sétimo dia após a fertilização, associado com a secreção e expressão de LIF e seu 

receptor LIFR a partir de pinopodes no epitélio endometrial de mulheres férteis. No 

entanto, a baixa concentração de LIF em mulheres com infertilidade de causa não 

aparentes, se apresenta menor do que em mulheres em idade fértil, desta forma   os 

padrões de expressão foram co-relacionados com a formação de pinopodes na 

superfície endometrial. 13
 

O endométrio e o blastocisto produzem fatores necessários para uma 

implantação bem sucedida, sendo o LIF uma das substâncias mais importantes para 

esse processo de implantação onde o blastocisto interage com os tecidos uterinos, 

por este motivo, é de extrema importância que os níveis da citocina LIF no útero 

estejam normais, pois através de estudos citados anteriormente, podemos concluir 

que baixos níveis da mesma, diagnosticados em mulheres inférteis estão  

interligados com a diminuição da taxa de implantação do blastocisto em humanos, 

representados na Figura 3. 6 



 

 

Figura 3. Fluxograma do processo de implantação embrionária, destaca-se a 

proteína USP7 responsável pela degradação de p53, a proteína LIF apresenta-se 

interligada a seu Receptor ESR1. A alta taxa de LIF, caracteriza a fertilidade  

feminina bem sucedida. 6 

 
6. RESULTADOS 

Cada indivíduo possui cromossomos homólogos similares entre si, podendo 

haver variabilidade na sequência do DNA, quando essa variação genética alcança 

uma frequência superior a 1% da população existente avaliada, essa variante é 

denominada Polimorfismo. Os polimorfismos são responsáveis pela diversidade 

humana e podem atuar como marcadores genéticos, as diferenças fenotípicas 

surgem a partir de variações polimórficas, assim, as alterações genéticas na 

sequência de DNA alteram sítios de reconhecimento associando-se as doenças, 

estando próximos a marcadores poderão ser transmitidos tanto o marcador como o 

gene causador da doença para a próxima geração.14, 15
 

O gene TP53 é altamente polimórfico sendo conservado em invertebrados e 

em vertebrados, estudos genéticos avaliaram a frequência de polimorfismo de genes 

relacionados  a  via  de  sinalização  de  TP53,  em  mulheres  diagnosticadas  como 



inférteis que passaram por técnicas de fertilização in vitro e apresentaram falhas de 

implantação do embrião, analisaram os resultados que evidenciavam a associação 

polimórfica entre TP53 rs17878362, TP53 rs1042522 e TP53 rs1642785, sendo o 

desfecho da infertilidade estudada. 6 

O gene MDM2 apresenta região polimórfica MDM2 rs2279744 funcional, onde 

foi realizado um estudo comparativo em pacientes submetidas a fertilização in vitro   

e com mulheres férteis, observa-se que o aumento dos níveis da proteína MDM2, 

interfere diretamente á via de sinalização de p53. O gene LIF é uma das citocinas 

mais importantes no processo de implantação nos mamíferos, variações polimórficas 

de TP53, influênciam na regulação dos níveis de LIF. Estudos evidenciam o 

polimorfismo LIF rs929271 associado á infertilidade em mulheres com menos de 35 

anos, onde os níveis reduzidos de LIF interfere no desenvolvimento do embrião 

impedindo a interação do blastocisto com os tecidos uterinos, essa interação é 

importante para a formação da placenta que possui papel importante no 

sustentamento,  crescimento  e  desenvolvimento  do  feto  no  utero.  LIF  altamente 

polimórfico caracteriza a pré disposição á falha de implantação embrionária, 

destacando-se mulheres que passaram pela técnica FIV. 6, 10
 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a variabilidade polimórfica de cada indivíduo, é possível 

compreender que certas alterações genéticas na sequência de DNA alteram sítios  

de reconhecimento associando-se as doenças, porém, não se sabem a real 

influência polimórfica na fertilidade, mas especificamente as consequências 

decorrentes á implantação embrionária. 6, 14, 15
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