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CAPITULO I

RESTAURAÇÕES CELULARES: ASPECTOS GERAIS

1. - Conceitos introdutórios

O estudo das radiações e de sua interação com a
matéria viva permitiu caracterizar os efeitos biológicos das
radiações como sendo uma conseqüência de alterações estrutu-
rais produzidas principalmente nas moléculas de ácido deso-
xirribonucleico (DNA).

A irradiação de sistemas biológicos conduz I fornija
ção de diversos tipos de lesões nas moléculas de DNA. No ca_
so das radiações ultravioleta (UV) os principais fotoprodu-
tos formados são os dimeros de pirimicünas» os hidratos de
bases pirimidicas e as ligações entre ONA e proteínas (revj[
são: Varghese, 1972), enquanto que os raios X e garoa condu-
zem ã formação de roturas simples e duplas nas cadeias de
DNA, hidratação de bases pirimidicas e destruição de bases
nitrogenadas (Setlow e Setlow, 1972).

A importância biológica dos dimeros de pirimidinas
e caracterizada pela correlação existente entre a inativação
dos sistemas biológicos e a presença destes fotoprodutos no
DNA. A produção de dimeros depende do comprimento de onda e
das condições de irradiação. Assim, fotons de 280r.m pos-
suem máxima eficiincia para dimerização, enquanto que os de
240nm acarretam a mon orne r i za ção daqueles produtos. Este fa
to pode ser evidenciado "in vitro", utilizando soluções con-
geladas de timi na (Beukers e Berends, I960) e "in vivo",como
foi mostrado em experiências nas quais se constatou a recupe_
ração da atividade de DNA transformante do Pneunococctu irr*
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diado com UV de 280nm Mediante exposição adicional ao UV de
240nm (Setlow e Setlow, 1962).

No caso das radiações X e gama, diversos autores
vêm tentando correlacionar a produção de roturas COM a Inâ
tivação biológica; entretanto, ainda existem controvérsias,
uma vez que parece não haver uma perfeita correlação entre
o número de roturas e a inativação conseguida, o que sugere
devam ser levadas em conta outras lesões produzidas.

Os resultados obtidos quando da Irradiação de sis_
temas biológicos tornaram evidente que as estimativas do
efeito letal, se fundamentadas somente no número de lesões
induzidas, são inadequadas. Tais estimativas, para serem
exatas, precisam levar em conta a ação de mecanismos capa-
zes de restaurar tais lesões.

Ate pouco tempo atrás, somente alguns mecanismos
de restauração eram reconhecidos como tal. Sabe-se boje.eit
tretanto, que existem diversos sistemas e sub-sistemas celjj
lares que agem de diferentes maneiras, no sentido de remo-
ver as lesões induzidas pela radiação. Estes mecanismos
atuam em todos os níveis de organização biológica, desde mo
léculas ate organismos complexos.

A eficiência destes mecanismos pode ser influence
ada pelas condições nas quais as células sejam mantidas
apôs a irradiação. Em termos gerais a restauração ocorre
como conseqüência da reparação a nível molecular, onde os
sistemas enzimati cos removem lesões induzidas no DNA pela
radiação, levando a molécula ao seu estado original.

2. - Histórico

A primeira indicação da existência de mecanismos



de restauração de lesões provocadas pelas radiações foi d±
da pela descoberta de que esporos de fungos expostos ao UV
apresenta« menor sobrevivência se piaqueados Imediatamente
apôs a Irradiação que se incubados primeiro eu água ou eu
solução salina. Este fato sugeriu a ocorrincia de fenõme
nos durante a incubação, capazes de eliminar as lesões (Hol,
laender e Claus, 1937). Posteriormente, Roberts e Aidous
(1949) mostraram que o mesmo fenômeno era observável em E.
coll s. Devido is suas características, este mecanismo foi
denominado de "restauração em tampão".

quando a cultura não era iluminada.
minado de "fotorrestauraçao" e definido como "a

Na is tarde, Kelner (1949) mostrou que, se as
Ias apôs a Irradiação com UV fossem expostas Ï luz visTvei,
o número de sobreviventes era bastante superior ao obtido

Este fenômeno foi dem>
restaura-

ção das lesões da radiação ultravioleta em um sistema biolõ
gico com luz de comprimentos de onda maiores que os causadj)
res da lesão" (Jagger, 1958).

0 isolamento de mutantes radiossensTveis de cepas
bacterianas (Hill, 1958) propiciou melhores condições para
o estudo das etapas bioquímicas que levam ã restauração.
Setiow e Carrier (1964) trabalhando com E.colL B/K e Boyce
e Howard-Flanders (1964) utilizando E.cote. Kif, descreveram
simultaneamente, que as cepas resistentes ã radiação UV eram
capazes de liberar dïmeros de timina do seu DNA, quando as
culturas eram incubadas no escuro apôs a irradiação, o que
não ocorria com as cepas sensíveis. Este fenômeno, primei-
ramente denominado de "restauração no escuro", devido a não
necessitar de iluminação para sua explicitação, ê hoje cha-
mado de "restauração por excisão".

* freqüentemente designado como fotorreativação



Posteriormente foi verificado (Clark e Margulies,
1965; Howard-Flanders e Theriot, 1966) que as células de-
ficientes em recombinação genética era» bastante sensíveis
ãs radiações UV, embora fossem capazes de realizar o pro-
cesso de excísão. Com a descoberta de que os mutantes de_
ficientes era recombinação genética e excisão eram muito
mais sensíveis que os deficientes em apenas um dos siste
mas, foi sugerido (Howard-Flanders e Boyce, 1966) que cer-
tas etapas da recombinação poderiam ser importantes na res_
tauração dos danos causados pela radiação.

A descoberta dos processos de restauração permi-
tiu a elaboração de hipóteses correlacionando lesões nos
ácidos nucieicos e mutagSnese. Witfcin (1969) postulou que
as mutações seriam uma conseqüência de restauração imper -
feita das lesões. Desta forma, a freqüência das mutações
poderia ser reduzida, seja aumentando a exatidão da restaiu
ração, seja impedindo o funcionamento dos mecanismos res-
tauradores imprecisos.

A existência e funcionalidade dos mecanismos de
restauração tin sido freqüentemente citadas nas discussões
envolvendo a caracterização de um limiar nas relações quaii
titativas dose de radiação-efeito biológico. A matéria, da
mais alta relevância em Radiopatologia, entretanto, ainda
ê alvo de inúmeras controvérsias.

Os estudos da restauração por excisão em células
de mamíferos conduziram a uma Importante observação, que
aparentemente correlaciona carcinogênese com deficiência
de reparação do DNA. Cleaver (1968) mostrou que fibroblas^
tos de pacientes com X&Jiode.funa pi.gmt.n£o*uM não são capazes
de restaurar os dïmeros induzidos pelas radiações UV. Isto
sugeriu que a falta de restauração do DNA pudesse ser cor-
relacionada com câncer de pele, bastante frequente em pa-



cientes portadores daquela doença hereditária.

Outra evidencia de que a ausência de restauração
pode conduzir I cancerizaçio vem dos trabalhos de Setlow
(1973) e Hart e Setlow (1975), os quais, utilizando uma
espécie de peixe {Poecilía. ioKmoòa.) verificara« que a pre
sença de dTmeros de pirimidinas conduz a transformações
neoplisicas. Una evidencia de que os dTmeros são os res-
ponsáveis pela transformação ê dada pelo fato de que a f£
torrestauração Impede quase totalmente o aparecimento de
neopiasias.

Zajdela e Latarjet (1973) utilizando camundongos
mostraram que, se após Irradiação UV, as áreas irradia-
das (orelha, no caso) fossem tratadas com cafeTna (conhe-
cido inibidor dos processos de restauração), o número de
tumores cancerosos desenvolvidos era reduzido ã metade,
sugerindo, neste caso, que o mecanismo de restauração,pro
vavelmente o de recombinação genética, seria o responsá-
vel pelo desenvolvimento das neopiasias.

3. - Conceitos atuais

3.1. - Fotorrestauraçao enzimãtica

Pelo menos dois fenômenos são classificados na
categoria de fotorrestauraçao. 0 primeiro, denominado fo-
torrestauraçao direta, consiste na reparação do DNA irra-
diado com UV, mediante a ação de uma fotoenzima denominjt
da enzima de fotorrestauraçao, enquanto o segundo, fotor-
restauraçao indireta, consiste, simplesmente, em um aumeii
to da eficiência da restauração por excisão.

0 mecanismo da fotorrestauraçao indireta parece
ser devido a uma iníbição temporária da divisão celular,o



que facilitaria a ação dos mecanismos restauradores.os quais
agem mesmo nestas condições (Jagger e Staford, 1965). Esta
fotorrestauraçao indireta também pode ser observada quando a
iluminação é feita antes da irradiação com UV e, neste caso,
o fenômeno é chamado de fotoproteção.

0 mais Importante e eficiente processo,entretanto,
é a fotorrestauraçao enzimati ca. Basicamente, este tipo de
restauração pode ser descrito da seguinte maneira: a enzima
de fotorrestauraçao liga-se especificamente ao DNA irradiado
com UV, na região contendo o dlmero, formando um complexo e£
tavel no escuro. Se o complexo é iluminado com UV longo ou
luz visível (310-480nm), a enzima quebra a ligação ciclobutít
no e as pirimidinas retornam ã sua configuração primitiva
(Setlow et ai, 1965, Setlow, 1966; Rupert e Harm, 1966; revj[
soes: Cook, 1970, Rupert, 1975}.

Uma vez que a enzima é específica para dimeros de
pirimidinas (Setlow e Setlow, 1963), a fotorrestauraçao tem
sido utilizada como teste para mostrar, tanto em eucariontes
como em procariontes, que os dimeros têm um papel Importante
na inativação celular, na mutagênese e na cancerização
(Setlow, 1966; 1973; Sutherland, et ai 1968; Uitkin, 1969;
Hart e Setlow 1975).

A enzima foi detectada em praticamente todos os O£
ganismos, sendo que em células de mamíferos ela é um pouco
diferente, pelo menos quanto ã força iõnica ótima para o seu
funcionamento e ao espectro de ação(Sutherland,1974a,1974b).
Estas foram, provavelmente, razões de sua não detecção ante-
rior em células humanas.

Recentemente foi verificado (Sutherland,1974b) que
ela existe em concentrações menores nas células de Xt\odt*ma
plgmznto&um que nas células normais, o que contribui prova-



velmente para o desenvolvimento de câncer nos pacientes po£
tadores desta doença.

3.2. - Restauração por excisão

Após a descoberta de que as cepas bacterianas re-
sistentes ã radiação era» capazes de liberar dTmeros do seu
DNA (Setlow e Carrier, 1964; Boyce e Howard-Flanders,1964),
foi postulado um modelo pelo qual estas cepas era» capazes
de eliminar o- -T.T;«Í&S. 0 iuscani:;».«/ deveria rt^üera. a ação
seqüencial de diferentes enzimas, agindo da seguinte manei-
ra:

a - Reconhecimento da lesão, devido às suas pro-
priedades químicas ou, mais provavelmente? devido a distor-
ções na dupla hêlice do DNA.

b - Incisão de uma das helices, realizada por ei»
donuclease que atuaria na região dos dimeros formados pela
radiação UV.

c - Despol imerizaçao (excisão) da região adjacei)
te ao corte feito pela endonuclease.

d - RepolImerizaçao da região despolimerizada.uti,
lizando a DNA polimeras-e ou uma enzima semelhante, servindo
a hei ice não lesada como molde.

e - Ligação do fragmento neossintetizado ao rema-
nescente, por uma DNA li gase.

Uma vez proposto o modelo, diversos laboratórios
iniciaram a investigação das diferentes etapas deste proces^
so de restauração por remoção da unidade lesada.

1 - Reconhecimento e incisão - A enzima responsa



vel por esta etapa do processo deveria ter a capacidade de
reconhecer as propriedades químicas da lesão ou as altera
ções conformacionais no DNA. A segunda hipótese parece ser
mais provável, uma vez que algumas lesões como, por exem-
plo, a 7-alquii-guanina (formada por diversos agentes al-
quilantes), que têm um efeito negligenciãvel na modifica-
ção da conformação do DNA, parecem não ser reconhecidas pe
Ia endonuclease de incisão, já que estas lesões não são re_
movidas do DNA (Capps et ai, 1973; Hargison e O'Connor,
1973). Talvez pelo mesmo motivo, outros tipos de lesões
formados pelas radiações ionizantes, tais como o 5-hidroxj[
metil e o S-hidroperoximetil-uracil também não sejam repa_
radas (Roti Roti e Cerutti, 1974).

Diversas endonucleases, denominadas "UV-endonu
cleases", por serem especificas para dTmeros de pirimidi^
nas, foram purificadas de extratos de UÁCAOCOCCUA late.u*
(Grossman et ai, 1968; Carrier e Setlow, 1970; Kaplan et
al, 1971) e de E. coll (Braun et al, 1975).Uma enzima si'
mi lar foi identificada como sendo o produto de gene "w" do
fago T4 (Yasuda e Sekiguchi, 1970; Sekiguchi et ai, 1970;
Friedberg e King, 1971;Friedberg,197Z;Friedberg e Clayton,
1972). Estas enzimas agem fazendo uma incisão do DNA,pro-
ximo ao dimero formado pela radiação UV.

Em E.colí a enzima é codificada pelos genes UVJIA
e U.VA.B, e a ausência destes genes em alguns mutantes tor-
nou possTvei mostrar que a enzima também está envolvida na
reparação de outras lesões que não os dTmeros. Assim, por
exemplo, a excisão de ligações cruzadas entre helices, In-
troduzidas por mostarda nitrogenada ou pela reação fotos-
sensibilizada do psoralen,depende do produto ativo do gene
UVKA (Kohn et ai, 1965; Lawley e Brooks, 1968; Co1e,1971).

0 produto do gene uvM, entretanto, não ë neces-



sãrio para a remoção dos danos causados pelas radiações ga-
ma como, por exemplo, o 5-6-dihidroxi-dihidrotimina (Hariha
ran e Ceruti, 1974).

Algumas outras endonucieases foram descritas em
bactérias. A endonuciease II de E.cotl, por exemplo, i ca
paz de reconhecer os derivados meti lados da adenina, produ-
zidos por diferentes agentes alquilantes, embora não reco-
nheça a 7-metil-guanina (Friedberg e Goidthwait.1968, 1969;
Goldthwait et ai, 1975). Esta enzima também é capaz de in-
cisar DNA Irradiado com raios gama; entretanto, a lesão que
e reconhecida ainda não foi Identificada (Goldthwait fit ai,
1975). Uma outra enzima, com propriedades semelhantes ã en-
donuclease II foi também Isolada de E.coi-c, sendo a única
diferença aparente a especificidade pelo substrato, uma vez
que esta reconhece especificamente sTtios apurinicos e pro-
vavelmente também os apirimidTnicos (Verly et ai, 1973).

Endonucleases ci»i atividade similar ã das bacté-
rias foram detectadas também em células eucariõticas. Por
exemplo, extratos de linfócitos humanos contem uma ativida_
de endonuclãsica que reconhece dTmeros de pi ri midi nas em
DNA de fago T7 (Duncan et a U 1975). Extratos de células
Hela e de fibroblastos de pele de pacientes com Ki/iodzxma.
pígmwtoium também apresentam uma atividade enzimãtica que
parece atuar sobre outros tipos de lesões induzidas pela ra_
diação UV (Bacchetti et ai, 1972; Paterson et ai, 1974).

2 - Degradação pôs irradiação e replicação reparai
dora - A degradação do DNA que ocorre em culturas bacteria^
nas irradiadas com UV ou coro radiações ionizantes jã S co-
nhecida hã bastante tempo (Stuy, 1959, 1960). Foi mostrado,
entretanto, não haver sempre uma correlação entre esta de-
gradação e o nível de sobrevivência ( Frampton e Billen,
1966). De um modo geral, porém, o aumento da despo1imeriz£
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ção i usualmente acompanhado de um aumento da sensibilidade
(Trgovcevic e Kucan, 1969; Okubo et ai, 1971; Boyle et ai,
1970; Town et ai, 1971), como foi verificado pelo uso de a-
gentes que Interferem com a replicação semiconservativa do
DNA (ácido naladTxico, por exemplo), normalmente radiossen-
s1bi11zadores e que contribuem para a excessiva degradação
do DNA (Oreidger e Grayston, 7971).

Os estudos sobre este tipo de degradação conduzj.
ram ã descoberta de uma atividade exonucleãsica associada a
endonuclease de M. tutztu. Esta enzima requer, para o seu
funcionamento, um DNA Irradiado e incisado, sendo que a rea
ção libera aproximadamente 10 bases nitrogenadas por inci-
são (Grossman et ai, 1968; Takagi et ai, 1968; Kaplan et
ai, 1969).

Em E.colly foi detectada a existência de uma DNA
polimerase que apresenta propriedades exonucleoliticas, ter»
do sido demonstrado que a enzima, denominada DNA polimerase
I i capaz de excisar dTmeros de timina, na direção 5 —»-3*
e que o substrato para a sua ação e um DNA em hél ice dupla,
incisado, com um hidroxil terminal servindo como ponto de
iniciação (Kornberg, 1969; Kelly et ai, 1969, 1970).

0 isolamento de um mutante deficiente em ativida-
de polimerãsica (de Lucia e Cairns, 1969; Gross e Gross,
1969) permitiu consideráveis avanços no conhecimento do pa-
pel da DNA polimerase na restauração de lesões induzidas pe
Ias radiações.

Este mutante (polAI), embora seja mais sensível
ãs radiações UV que a cepa selvagem, é muito mais resistejt
te que os mutantes "UVK" , deficientes em incisão (Kanner e
Hanawait, 1970; Boyle et al, 1970; Gross e Gross, 1969). Eja
tretanto, ele mostra-se extremamente sensTvel ao tratamento
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com metil metano sulfonato, um agente alquilante produtor
de roturas simples nas moléculas de DNA, e também is radia_
ções ionizantes (de Lucia e Cairns, 1969; Town et al,1971).

As experiências de Kanner e Hanawalt(1970) mostra
ram que a rep! i cação de reparação no mutante pol hl irradia^
do com UV era semelhante a da cëpa parental;entretanto,pos_
teriormente, foi mostrado que esta replicação era 2 ou 3
vezes maior que na cepa selvagem (Cooper e Hanawalt,1972a).
A extensão dessa degradação e polimerização provavelmente
depende da competição entre a atividade exonucleoHtica da
DNA polimerase I e da DNA ligase (Seeberg e Rupp, 1975).

Em experiências com E. coli foi mostrado que um
dímero pode ser reparado por dois processos paralelos. 0
primeiro conduz ã inserção de 10 a 30 nucleotTdeos e o se-
gundo envolve a troca de mais de 1500 nucleotTdeos (Cooper
e Hanawalt, 1972b). Foi sugerido que a polimerase I estai
ria relacionada com o primeiro processo(Cooper e Hanawalt,
1972a), enquanto para o segundo haveria necessidade da
ação simultânea da exonuclease V,codificada pelo gene JtecS
( ver item 1.3.3.) e das polimerases II e(ou) III (Nasker
e Hanawalt, 1973; Youngs e Smith, 1973).

Uma "UV-exonuclease" especifica para a remoção
de dimeros do DNA previamente incubado com "UV-endonuclea-
se" foi obtida de extratos de M.luteu* (Kaplan et ai,1971;
Nakayama et ai, 1971; Kushner et ai, 1971) e possui carac-
terísticas semelhantes a exonuclease VII de E.coii; esta
última, porém, ainda não tem esclarecido o seu papel na ex-
cisão de dimeros (Chase e Richardson, 1975).

Em células de mamíferos, o processo de excisão e
ressintese parece ser diferente, uma vez que, quando da i£
radiação com raios X ou gama, somente 1 a 3 nucleotTdeos
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são trocados, enquanto que, para a radiação UV, são Inseri^
dos de 80 a 100 nucleotideos em média, números estes bas-
tante diferentes dos obtidos com procariontes (Painter e
Young, 1972; Setlow e Regan, 1973; Cleaver, 1974).

Foram descritas algumas exonucleases que possi-
velmente estão envolvidas na excisão de fotoprodutos em c£
lulas de mamíferos (Duncan et ai, 1975); entretanto, prova
velmente elas são diferentes da DNA polimerase encontrada
em E.coU., uma vez que as DNA polimerases, tanto nuclear
como citopiasmãtica, parecem não estar associadas com ati-
vidades exonucleolTticas 51—> 3', como é o caso das encon-
tradas em procariontes (Sedtrick et ai, 1972).

3 - Ligação - A restauração por excisão i comple
tada pela ligação do segmento neossintetizado ã extremida-
de da hei ice intacta do DNA, restaurando assim a integridji
de da molécula.

Esta ligação envolve a formação de una ligação
fosfodiéstér entre o grupo 3'OH do último nucleotideo tro-
cado com o 5'-fosfato da hei ice intacta. A polinucleoti-
deo ligase i a enzima responsável por tal mecanismo (Olive
ra e Lehman, 1967; Segev et ai, 1973; Hariharan e Cerutti,
1974) e os rautantes bacterianos deficientes neste tipo de
enzima são bastante sensíveis tanto ãs radiações UV (Paul^
ing e Hamm, 1968) como aos raios X (Dean e Pauling,1970).

Em células de mamíferos foi. purificada una enzi-
ma que possui as mesmas propriedades da polinucleotideo
ligase de E.coli, sendo provavelmente a responsável por e£
ta etapa do processo naquelas células (Lindahl e Edelman,
1968).
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3.3. - Restauração por recombínação genetica

Diversas evidências sugeriam não ser o mecanismo
de excisão o úni:o sistema de restauração no escuro capaz
de restaurar as células lesadas por UV. Luria (1947) obser
vou que se E.coli 8 fosse infectada, em baixa mu1tiplicid<a
de, com fagos lesados por UV, o ciclo lTtico da infecção
não se processava; quando a multiplicidade de infecção
era aumentada, entretanto, as células tornavan-6e capazes
de produzir fagos. Este fenõneno, denominado de "restauna
ção por multiplicidade" ,foi a primeira indicdção de que um
processo de recombinação poderia estar envolvido na restart
ração de lesões do UV.

Em células deficientes no sistema de excisão foi
mostrado que os dTmeros não bloqueiam permanentemente a
síntese de DNA (Rupp e Howard-Flanders, 1968; Smith, 1969)
e que esta é feita de modo descontínuo, sendo o tamanho
médio dos fragmentos correspondente ã distância entre os
dTmeros de pi ri midi nas presentes na hél ice parental. 0 ta-
manho destes fragmentos pode ser correlacionado com a dis-
tância entre os dTmeros,uma vez que são conhecidos o peso
molecular do DNA de E.colí (Cairns, 1963) e o número de d±
meros de pirimidinas formados por unidade de energia de ra_
diação UV (Setlow e Carrier, 1966; Tyrrell, 1973). No en
tanto, se as células forem incubadas apôs a irradiação, os
fragmentos são reunidos, como sugere a comprovação de que
o peso molecular do DNA neossintetizado aproxima-se daque-
le obtido em células não irradiadas (Rupp e Howard-Flan_
ders, 1968; Howard-Flanders et ai, 1968). Estes resulta-
dos sugerem que a reparação apôs repli cação seja mediada
por enzimas envolvidas na recombinação genética (Ganesan e
Smith, 1968; Rupp e Howard-Flanders, 1968; Howard-Flanders
et ai, 1968).



O modelo proposto para este tipo de restauração
(Rupp e Howard-Flanders, 1968) consiste em adøitir que as
lesões não reparadas pelo sistema de excisão são "ignora-
das" durante a replicação normal do DNA, conduzindo a lacui
nas na nil ice neossintetizada, en) oposição ã lesão na hêljĵ
ce parental. Estas lacunas seriam subseqüentemente reparta
das por recombinação genitica entre os DMA formados, cond£
zindo a uma molécula integra.

Diversas evidências suportam esta idéia: (i)
pedaços sintetizados são tanto menores quanto maior for a
dose de irradiação; (ii) - se as células forem previamen-
te fotorrestauradas, os pedaços neossintetizados aumentam
progressivamente de peso molecular; entretanto, este sis-
tema restaurador não abole totalmente a síntese de peque-
nos fragmentos, o que talvez reflita uma eliminação parci-
al dos dimeros ou a presença de produtos não fotorrestaurji
veis (Smith e Neun, 1970}.

Em células proficientes no sistema de restaura^
ção por excisão a síntese dos pequenos fragmentos nos prj[
meiros 10 minutos após a irradiação e comparável ã observai
da em células deficientes, sugerindo não haver interferên-
cia entre as restaurações por excisão e recombinação. En-
tretanto, se as células forem incubadas por 40 minutos, os
fragmentos sintetizados serão aproximadamente iguais aos
obtidos em células não irradiadas. Em células deficientes
no sistema de excisão, mesmo apôs 90 minutos de incubação
os fragmentos sintetizados são idênticos aos obtidos nos
primeiros 10 minutos após a irradiação (Rupp e Howard-Flain
ders, 1968).

Para a comprovação de que as lacunas realmente
estavam presentes nas helices neossintetizadas, não sendo
portanto um artefato da técnica de sedimentação em gradieiJ
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tes al cal i nos, foram realizadas experiências utilizando DRft
desnaturado pelo calor, sendo o gradiente realizado em pH
neutro. Neste caso, também os fragmentos foram bem eviden-
ciados (Howard-Flanders et ai, 1968). Mais tarde, utilizani
do colunas de DEAE celulose (seletivas para DNA desnatura_
do), Iver e kupp (1971) mostraram que cada lacuna tem o com
primento de aproximadamente 1000 nucleotTdeos. Isto sugeriu
que o reinicio da síntese apôs o bloqueio pelo dTraero seria
no próximo ponto de iniciação de um fragmento de Qkàzaki
(Okazaki et ai, 1968).

Em células eucarióticas, aparentemente, ocorre o
mesmo processo,uma vez que os pedaços neossintetizados apôs
a irradiação também são menores que aqueles obtidos em célii
Ias não irradiadas (Çleaver e Thomas, 1969;Heyn e Humphrey»
1971); eles aparentemente correspondem ã distância entre
os dimeros, tanto em células de linfoma de camundongo como
em fibroblastos humanos (Lehman, 1972; Buhl et al, 1972).

Experiências realizadas com células deficientes
em excisão, submetidas a pulsos de timina radioativa por 10
minutos apôs a irradiação e posteriormente incubadas em pre
sença de material não radioativo por vários períodos de tem
po antes da análise em gradientes al cal i nos,evidenciaram um
deslocamento do pico de radioatividade para as frações de
maior peso molecular, sugerindo que, durante a incubação, o
material de baixo peso molecular seja reunido para formar
DNA com alto peso molecular, semelhante ao das células não
irradiadas (Rupp e Howard-Flanders, 1968).

Utilizando o mesmo tipo de células,cultivadas por
<13Cdiversas gerações em presença de precursores"pesados"

15 14
N e timina C) e submetendo a cultura a diferentes dosesdede irradiação com UV e posterior incubação em presença

isotopos "leves" e timina H, foi detectada, através de anã



lise um gradientes d« cloreto de césio (gradientes de "den
sidade") a existência de troca de material genético entre
as hêlices parentais e neoss1ntet1zadas (Rupp et ai,1971).

Esta troca de material genético é provavelmente
a responsável pelo fechamento das lacunas. Este fenômeno
requer a remoção de fragmentos da hélice parental, o que
acarreta o aparecimento de lacunas na mesma. A reparação
destas lacunas foi detectada através da incubação das cêli»
Ias apôs a irradiação em meio contendo bromodeoxiuridina
(Cooper e Hanawalt, 1972a). Foi mostrado, empregando foto
11se com UV longo (313 nm), que são incorporados na héli-
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ce parental pedaços de aproximadamente
(Ley, 1973, 1975).

10 nucleotTdeos

0 desenvolvimento de métodos para a detecção de
dímeros de pirimidinas utilizando a endonuclease produzida
pelo gene "v" do fago T4 (Ganesan, 1973,1975a,1975b) permj[
tiu mostrar que os sítios sensíveis a" endonuclease (dime-
ros) distribuem-se em quantidades equivalentes entre as hj§
li ces neossintet?z'das apôs cada divisão celular (Ganesan,
1974, 1975a, 1975b).

Estes resultados, assim como a comprovação de
que os dïmeros permanecem mesmo apÕs algumas gerações ( 2
horas), embora em quantidades decrescentes, sugerem que as
lesões sejam diluídas ao longo de sucessivas divisões e re
pl1 cações de reparação.

Os estudos genéticos de cepas -de E.cotl revela-
ram a presença de pelo menos três cistrons nos quais uma
mutação produz a redução do número de recombinantes (Clark
e Margulies, 1965; Howard-Flanders e Theriot, 1966; Wil-
lets e Mount, 1969; Wil lets et al, 1969; Taylor, 1970).
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Cs genes JtecB e *ecC controlam a síntese de uma

nuclease, dependente de ATP, a exonuclease V, que tem uma

atividade exonucleotTtica sobre OKA nativo (em hei ice du-

pla) (Buttin e Wright, 1968; Oishi, 1969; Barbour e Clark,

1970; Kushner, 1975) e uma atividade endonucleolTtica so-

bre DNA desnaturado (em hélice simples) (Goldmark e Linn,

1970, 1972), sendo que mutações tanto em JiecB como em *ecC

eliminam estas atividades enzimãticas.

0 produto do gene JtecA parece controlar ou ini-

bir a atividade nucleásica dos genes *ecB e lecC, já que

os mutantes *ecA degradam muito mais o seu DNA após a irra,

di ação que a cipa selvagem e mutações em *ecB ou Ae.cC pre

vinem esta degradação tanto em células contendo o gene

fi&cA intacto como naquelas mutadas (Wíllets e Clark,1969).

Foi sugerido que na ausincia do produto de <tecA a nuclease

produzida por JtecB e/ou tizcC agisse descontroladamente, de_

gradando excessivamente o DNA.

3.4. - Restauração das lesões produzidas pelas

radiações ionizantes X e gama)

As lesões produzidas no DNA celular podem ser d^

vididas em três categorias: roturas simples, roturas du-

plas e lesões nas bases e açúcares.

Devido a razões de simplicidade técnica, as rotu

ras simples foram as melhor estudadas, uma vez que são de

fácil detecção em gradientes alcalinos de sacaroseíMcGrath

e Williams, 1965). 0 método de sedimentação neste tipo de

gradiente é bastante reprodutTvel e permite um calculo aeu

rado do número de roturas induzidas pela radiação. Entrei

tanto, estas roturas tanto podem ser "reais" como lesões

que sõ se explicitam devido às condições de elevado pH nas

quais estas análises são realizadas ("ligações frã-
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geis a pH alcalino").

Diversos pesquisadores estimaram a proporção ej>
tre roturas "reais" e ligações frágeis a pH alcalino en d1̂
ferentes condições de irradiação, tendo sido determinado
que a relação de 70:30 ê observada quando a irradiação i
realizada em presença de oxigênio e de 50:50 em presença
de nitrogênio» ou seja, em ausência de oxigênio (Patterson
et ai, 1973; Lennartz et ai, 1973).

Em E.coll parecem existir pelo menos dois meca-
nismos capazes de reparar este tipo de lesão. Um deles,
que ocorre mesmo em tampão, repara aproximadamente 90% das
roturas em poucos minutos e requer para o seu funcionamen-
to a presença da DNA polimerase I e possivelmente da DNA
ligase (Town et ai, 1971, 1972, 1973). 0 segundo processo
ê mais lento e requer condições que permitam a divisão ce-
lular; a 37°C a restauração e completada em 30 a 60 minu-
tos, sendo que no máximo duas quebras por genoma são repa-
radas (Town et ai, 1973). Diversas enzimas parecem estar
relacionadas com este segundo mecanismo, entre as quais o
produto do gene *ecA, normalmente envolvido nos processos
de recombinaçao genetica, e a DNA polimerase III, atuante
na excisão e recombinaçao.

A proporção de quebras reparadas pelos dois sis-
temas parece ser independente das condições de irradiação,
isto ê, a relação ê a mesma tanto para o caso da irradia-
ção em presença de oxigênio como em sua ausência (Town,
1975).

Foi sugerido um terceiro sistema enzimãtico, que
agiria multo mais rapidamente que o controlado pela polime
rase, restaurando roturas produzidas em condições anoxicas
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(Town et al, 1972). Foi postulado que este sistema neces
sitaria somente da DNA ligase e repararia as roturas pro-
duzidas em tal posição da cadela do DNA que determinados
terminais livres fossem o substrato para esta enzima, ou
seja, restauraria quebras que ocorressem entre 3'OH e
5'P04< Esta idéia tinha como suporte as experiincias que
mostravam "in vitro" a produção dos terminais 3'0H e
5'P04 e sua junção pela DNA ligase atuando sozinha(Jacobs
et ai, 1972).

Uma analise mais detalhada deste sistema "in v±
vo" foi realizada (Johansen, 1975; Johansen e Boye,1975),
utilizando técnicas extremamente rápidas de irradiação e
lise celular (100 ps), tendo sido mostrado que o sistema
dependente da DNA ligase não era evidenciãvel "in vivo" e
ainda que as diferenças observadas quanto ao número de
quebras em presença ou ausência de oxigênio era um fenõme
no puramente químico. Esta diferença provavelmente refle_
te uma competição do DNA lesado pelo oxigênio ou por gru-
pamentos sulfidril, sendo que a reação com oxigênio con-
duz a quebras, enquanto a reação com grupamentos sulfi-
dril leva ao reparo químico.

A produção de quebras duplas pode ser o resulta
do de coincidências entre quebras simples formadas por vji
rios agentes, e neste caso, o número de quebras duplas d£
ve ser muito pequeno, comparado com o de quebras simples.

No caso de radiações X, o número de quebras du-
plas ê da ordem de 0,1 a 0,2 por IO9 dal tons por kilorad
(Lennartz et ai, 1973; Hariharan e Hutchinson, 1973, Bur-
reli et ai, 1971), em presença de oxigênio. Em ausência
de oxigênio o número ê reduzido por um fator de 2 a 3(Van
der Schans e Ho Blok, 1970; Lennartz et ai, 1973).
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Durante muito tempo considerou-se a rotura dupla
como não reparável; entretanto, foi mostrado (Kitayarea e
Matsuyama, 1968; Lett et ai, 1970; Burreli et ai, 1971) que
este tipo de lesão era passível de restauração, pelo menos
em UÍCAOC0CCU& na.duLoduA.anii, uma vez que este microorganismo
era capaz de formar colônias após irradiação maciça com
raios X. Neste caso, eram utilizadas doses que reduziam o

g
DNA a fragmentos menores que 10 daltons.

Posteriormente foi mostrado que o BatUtltu iubtí-
ll& também era capaz de reparar este tipo de lesão (Hariha-
ran e Hutchinson, 1973), assim como células de Hamitt* cki-
niò (Cole et ai, 1975).

Recentemente (Burrell e Dean, 1975) mostraram que
após a irradiação de tti.ctiococ.cah tiadiodtuiani com altas do-
ses de radiação X forma-se um complexo entre DNA irradiado
e proteínas, possivelmente as da membrana celular, o que
acarreta a possibilidade de reparação de quebras duplas.

D estudo das lesões produzidas nas bases nitroge-
nadas e sua reparação apresenta uma grande dificuldade, de-
vido ao fato de que estas não foram ainda bem caracteriza-
das e normalmente estes produtos de radiõlise são muito injs
tãveis.

Diversas evidências, entretanto, sugerem que es-
tes radioprodtitos são reparados por um processo de excisão,
semelhante ao utilizado para a remoção dos dïmeros de piri_
midinas induzidos pelas radiações UV.

Em extratos de Mlciococcai tu.te.tu foi detectada a
existência de uma atividade endonucleolitica que reconhece
e corta tanto "in vitro" como "in vivo" DNA lesado com ra-
diações gama (Patterson e Setlow, 1972). Os mesmos autores
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mostraram que as lesões sensíveis a esta endonuclease são re
paradas rapidamente, que esta restauração i independente da
presença do gene mcA e ainda que a freqüência de sítios sen
síveis. ã endonuclease é 20% maior em presença de oxigênio
que de nitrogênio, o que está de acordo com os resultados ob_
tidos em M-ÓCAOCOCCUA fiadZoduia.no (Hariharan et ai, 1975) re-
lativos ao aparecimento de dois tipos de produtos de radial^
se de timinas.

Hariharan e Cerutti (1971, 1972, 1974) desenvolve-
ram un método bastante sensível para a identificação de pro-
dutos de radiõlise da ti mi na no DNA irradiado "in vivo" e
mostraram que durante incubação pôs irradiação estes radio-
produtos são liberados do ONA de M-tcviococctu Ka.dZodnn.ano e
de células de Ham&tzK ckínís.

Utilizando extratos de t.colí foi mostrado (Harihai
ran et ai, 1975) que o produto do gene uvtiA não ê necessário
para a excisão destes radioprodutos e que a exonuclease
5'PO, 1'OH associada a ONA polimerase l i a responsável pe
Ia remoção, bem como que a polinucleotídeo ligase completa a
restauração deste tipo de lesão.



CAPTTULO II

O ESTUDO DO EFEITO DA REDÜTONA

I.- Restauração pela catalase

A restauração induzida pela catalase em bactérias
irradiadas com UV foi descoberta em 1949 (Monod et ai), teni
do sido caracterizada como um significativo aumento da so-
brevivência, quando culturas bacterianas, após a irradia-
ção, com UV, eram piaqueadas em meios contendo tal enzima.

A interpretação dada ao fenômeno consistia em ad-
mitir que a radiação formasse grande número de perõxidos no
interior das células e que a adição de catalase destruiria
estes produtos, aumentando, consequentemente, a sobrevivên-
cia das células irradiadas.

Estudos posteriores (Latarjet e Caldas,1952; Mi-
letic e Horene, 1952; Hiletic, 1954) permitiram caracteri -
zar as seguintes propriedades do fenômeno:

a - a catalase, adicionada a culturas de certas
cepas bacterianas irradiadas com UV, i.capaz de restaurar
uma importante fração destas culturas.

b - a restauração pela catalase ê assegurada por
pequenas quantidades de enzima colocada em contato com as
células, mesmo por um período muito curto ( 5 minutos).

c - o efeito restaurador máximo ê conseguido em
doses que, no caso da cepa E. coíi. KI2, deixam de 10
10 sobreviventes.

-4

d - A restaurabilidade depende do estado fisiolõ-
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gico das células no momento da irradiação; por isto, os re-
sultados variam muito de uma experiincia para outra. A 37°C
a restaurabilidade persiste por cerca de duas horas após a
irradiação e então cai rapidamente.

e - a restauração pela catalase não ocorre apôs
irradiação com raios X.

2 . Nova interpelação da restauração pela catalase

Objetivando esclarecer vários pontos que permane-
ciam obscuros na interpretação da restauração pela catalase,
tais como (i) - não restaurabilidade de cilulas submetidas
aos raios X, dificilmente explicável, pois esta radiação de
ve formar elevado número de peróxidos, (ii) - o papel de ca
talase intrabacter*ana, que deveria estar presente em quan-
tidades suficientes para desdobrar a maior parte dos perõxj^
dos induzidos pelo UV, foram realizadas experiincias utili-
zando diferentes cepas bacterianas e complexos fago-bacté-
ria, tendo sido mostrado que a interpretação anteriormente
dada ao fenômeno não era válida, baseando-se nos seguintes
resultados experimentais (Alcântara Gomes, 1966, Caldas et
ai, 1967):

a - a restauração pela catalase não ocorre quando
as células são plaqueadas em meios orgânicos (contendo cal-
do de carne) após a irradiação com UV.

b - a restauração pela catalase também não ocorre
quando após a irradiação as células são plaqueadas em meios
minerais nos quais o agar e a solução de sais tenham sido
esterelizados separadamente (meios claros).

c - a catalase sõ exerce sua ação restauradora
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quando as células são plaqueadas, após a irradiação, em
meios minerais nos quais o agar tenha sido esterilizado,en
autoclave* em pH alcalino, juntamente com os fosfatos con£
tituintes do melo ("meios escuros").

d - a reprodutibilidade dos resultados pode ser
acentuadamente melhorada, dependendo da observância de di-
versos fatores na preparação do meio de cultura, tais como
temperatura e tempo de esterilização em autoclave, pH do
meio, tempo decorrido entre a preparação do meio e sua uti.
lização, etc.

Tendo em vista os resultados obtidos e a observe
ção de que sacarTdeos tais como a glicose, quando esterilj^
zados em autoclave em presença de fosfatos, conduziam ao
aparecimento de compostos inibidores do crescimento de mi-
croorganismos (Finkelstein e Lankford, 1957), foram reali-
zadas experiências adicionais, utilizando outros glicidios
(sacarose, galactose e lactose)buscando analisar a forma-
ção de substâncias tóxicas quando da esterilização destes
açúcares em presença de fosfatos. Os resultados destes eŝ
tudos (Alcântara Gomes, 1966) mostraram ser a sacarose o
único glicTdio, entre os testados, incapaz de dar origem ao
citado efeito tóxico. Considerando que o agar e um poli£
sacarTdeo relacionado com a galactose foi sugerido que o
fenômeno de restauração pela catalase seria devido a uma
proteção conferida pela enzima contra os efeitos tóxicos
de substâncias existentes nos meios de cultura nos quais o
agar tenha sido esterilizado em presença dos fosfatos.

A ação tóxica destas substâncias ê pouco acentua
da ou nula em células não irradiadas, ao contrário do que
ocorre quando as células são irradiadas com UV.
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3. - Redutoiia

Objetivando identificar as substancias responsá-
veis pelo efeito tóxico observado» foram testados diversos
produtos da degradação a quente de sacarideos, tais cesso:
2-furaldeido, metil-glioxal, di-hidroxi-acetona, gliceral-
deido, aldeido fõrmico, aldeido crotsnico e aideido enol
tartrônico (redutona), sendo que somente este último repro
duziu o efeito letal do meio tóxico sobre as bactérias ir-
radiada-, além de ser o único passível de tzr SJJ;:. açãc b?£
queada pela catalase (Caldas et ai, 1968).

Como a hidrólise a quente de certos sacarídeos
conduz I formação de redutona (von Euler e Nartius,1933) e
como esta substância pode combinar-se com a catalase, sen-
do deste modo inibida a sua ação tóxica, admitiu-se que se
ja ela a responsável pelo efeito observando quando o agar
é esterilizado em presença de fosfatos.

A partir destas descobertas,diversos pesquisado-
res empenharam-se na elucidação do mecanismo de ação da re
dutona (Alcântara Gomes et ai, 1970; 1971; 1973; Leitão,
1971; Leitão et ai, 1971; Aragão, 1972) tendo sido caracte
rizados os seguintes aspectos:

a - a redutona é capaz de bloquear a síntese de
macromoléculas em bactérias irradiadas e não irradiadas,
sendo este efeito reversível após a retirada da redutona
do meio de cultura.

b - cepas resistentes ao UV, quando tratadas com
redutona apôs a irradiação, sofrem um efeito letal adicio-
nal, enquanto que nas cepas sensTveis este efeito não é ot>
servado.

c - a redutona bloqueia a respiração celular em
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bactérias irradiadas e não irradiadas.

d - era presença de redutona, a curva representa-
tiva da sobrevivência de cipas resistentes ao UV, normal-
mente sigmõide, transforma-se em exponencial.

e - todas as cepas sensíveis ã redutona tanbëro o
são ã cafeína.

f - para as mesmas doses, a faixa de radiação cã
paz de sensibilizar as células ao efeito letal da redutona
está compreendida entre 230 e 310nm.

g - cepas auxotrõficas para timlna e sensTveis
ao efeito letal adicional da redutona quando cultivadas em
presença de 5-bromouracil tornam-se sensíveis ao UV e o
efeito letal adicional da redutona não se verifica.

h - e m células irradiadas e fotorrestauradas, o
efeito letal da redutona diminui a medida que aumenta a am
plitude da fotorrestauraçao.

i - a redutona impede a degradação de DNA que
normalmente ocorre em cepas selvagens irradiadas com UV.

j - o efeito letal adicional da redutona não se
expressa se ela for retirada de cultura antes da irradia-
ção.

1 - o efeito letal adicional da redutona não se
manifesta apôs a irradiação das culturas com radiações X
ou gama, em condições onde predomina o efeito direto ou na
quelas em que o efeito indireto i o mais importante.

m - em cepas deficientes no gene Kuck, mas pos-
suidoras do sistema de excisão, a redutona por si, exerce
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um efeito letal bastante intenso. Se estas células forem i£
radiadas com UV antes da adição de redutona, o efeito letal
ê bastante diminuído, ou seja, aparentemente a irradiação
protege as células contra o efeito letal da redutona.

n - o efeito letal adicional da redutona não é ob-
servado quando as células são tratadas por agentes alquilan-
tes, tais como a mostarda nitrogenada e a nitrosoguanidina.

o - a redutona não provoca inativação adicional em
32

bactérias lesadas pela desintegração de P incorporado em
ácidos nucleicos.

Os diversos resultados experimentais obtidos suge-
riam ser a redutona um agente bloqueador dos processos de
restauração das lesões provocadas pelas radiações UV, interá
gindo provavelmente com os fotoprodutos.

Esta hipótese era reforçada pelos resultados obti-
dos quando as culturas eram irradiadas com radiações X, tra-
tadas por agentes alquilantes ou lesadas pela desintegração
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de P, tratamentos pelos quais as lesões produzidas não sejr
viriam de substratos para a ação da redutona.

Entretanto, alguns fatos permaneciam sem uma explj
cação razoável, tais como: o efeito anômalo obtido com os mjj
tantes JteeA; o intenso efeito letal em células não irradia-
das deficientes no gene polA, etc.

Visando esclarecer estes pontos, foi desenvolvi-
do o projeto experimental com o objetivo de elucidar o modo
de ação da redutona ao nível molecular e cujos resultados
são descritos neste trabalho.



CAPITULO III

MATERIAL £ MÉTODOS

1. Cepas bacterianas

Todas as cipas utilizadas neste trabalho são deri.
vadas de E. coZÍ K12. As cepas e suas características geniti.
cas relevantes para o presente estudo e respectivas proceder^
cias estão listadas na tabela I.

2. Fagos

Foi empregado o fago T4, proveniente da coleção do

Instituto do Radium da Fundação Curie, Paris.

3. Meios de cultura

As cepas bacterianas foram cultivadas em meio H9
(Anderson, 1946), contendo por litro: NH4Cl,lg; Na2HP0412H20,
15g; KH2P04,3g; NaCl, 5g; glicose, 4g; MgS047H20, 0,2g,sup1e
mentado com casaminoãcidos livres de vitaminas (Difco),2,5g.
Para o cultivo das cipas da serie AS foi acrescentada tiaini.
na (5yg/ml) e para as da série JG foram acrescentadas niaci-
na (5ug/ml) e timina (20Ug/ml).

A contagem de colônias foi feita em placas de Pe-
tri contendo meio BT (composição por litro: NaCl 5g; caldo
nutriente 3g; caldo triptonado 5g; solidificado pela adição
de agar 15g}. 0 caldo nutriente, o caldo triptonado e o
agar eram provenientes de Difco Laboratories Inc.. Os outros
componentes, tanto do meio M9 como do meio BT e demais solu-
ções eram de grau de pureza "P.A.", sendo a maioria proceder^
te da Indústrias Químicas E. Merck.



TABELA I

Cepas bacterianas utilizadas

Designação
Características radiobiologicas

Genotipo DL10(Jxm"
2)

outras características

ABÍ157
AB1886

AB2463

AB247O

AB2480

set vagem
uvrA6

recA13

recB21

uvrA6 recA13

70,0
3,0

0.7
20.0

0,1

Exigências: treonina,

leucina, prolina, hijs

tidina, tiamina e ar-

ginina. Não utilizam

os açúcares: galacto-

se, arabinose ,xilose

e mani tol.Resistentes

ã estreptomicina.

I

ÜG113
JG112

JG136

selvagem

polAl
uvrA6 polAl

70
18
3

,0
,0
.0

Exigências: timina e

ni a ei na. Não utilizam

o açúcar lactose. Re-

sistentes ã estrepto-

micina.

As cepas da serie AB foram isoladas e fornecidas por P. Howard-Flanders.

As cipas da série JG são derivadas da W3110 isolada por De Lucia e

Cairns. Foram obtidas por J.D. Gross e fornecidas por R. Devoret, exce

to a JG136, fornecida por R.M. Tyrrell. uvrA-deficiente em reparação

por excisão; recA-defici ente em recombinação genética: polA-deficiente

em DNA polimerase I. Todos os mutantes são sensTveis aos raios X, exce

to a AB1886.

OBS.: Além destas, utilizamos a E.coli B/r dependente de timina e

triptofano, fornecida por R.M. Tyrrell, para obtenção de fagos

marcados.



30

4. Redutona

A redutona foi sintetizada nos laboratórios de Ra-
diobioloçia do Instituto de Biofísica da UFRJ e do Instituto
de Biologia da UERJ, segundo a técnica de von Euler e Mar-
tius (1933). A purificação foi realizada como anteriormente
descrito (Caldas et ai, 1968). Testes adicionais para veri-
ficação de peso molecular e fórmula estrutural foram realiz_a
dos no Centro de Pesquisa de Produtos Naturais da UFRJ, con-
sistindo de análises de espectroscopia no infra-vermeiho,re£
sonância nuclear magnética e espectroscopia de massa. Estes
testes confirmaram a formula proposta originalmente, qual se_
ja: H0CH2C0CH0.

5. Produtos radioativos

3
Foram utilizadas a H-metil-timidina (atividade eŝ

pecifica 40-60 Ci/mmole) e a C-2-timina (atividade especi-
fica 1-5 mCi/mmole), ambas adquiridas de New England Nucle-
ar, USA.

6. Técnicas experimentais

6a - Conservação das culturas bacterianas

As culturas são conservadas a 5°C, em meio BT a-

crescido de agar (1,5%), sendo renovadas aproximadamente de
3 em 3 meses.

6b - Obtenção de culturas para experiências

Com o auxTlio de uma alça de platina, uma parte da
cultura era transferida para um erlenmayer contendo 10ml de
melo M9 suplementado e acrescido das substâncias necessárias
para o desenvolvimento de cada cepa, sendo este colocado em
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um Banho Maria a 37 C provido de um sistema de agitação pa-
ra permitir a aeração da cultura. Apôs 15-18h (cultura em
fase estacionaria), uma alíquota (0,2ml) era retirada e
transferida para um erlenmayer contendo 10ml do mesmo meio.
A nova cultura era então incubada nas mesmas condições du-
rante o tempo necessário para que o número de células atin-
gisse aproximadamente 2x10 por ml (correspondente ao »elo
da fase exponencial de crescimento). A absorvãncia corres-
pondente era medida através de um fotocoiorímetro "Bausch
& Lomb - Spectronic-70", a 660nm. Ao atingirem o número
desejado, as células eram centrifugadas (10.000 rpm durante
10 minutos, rotor SM42 em centrifuga SORVAL RC2B) a 0°C, e
ressuspensas em igual volume de melo H9 sem glicose.

6c - Determinação da Dt10 (dose letal que reduz o
numero de sobreviventes a 10%).

Após a centrifugação e ressuspensão.a cultura era
colocada em uma placa de Petri de vidro, com um diâmetro
de 10cm e irradiada (placa aberta) com doses crescentes de
UV. Apôs cada dose, uma alíquota era retirada (0,lml), di-
luída convenientemente em meio H9 sem glicose e 0,lml era
espalhado com o auxílio de um bastão de vidro esterelizado,
em uma placa de Petri contendo meio BT solidificado pela
adição de agar (1,5%). As placas, sempre em duplicata,
eram então incubadas em estufa a 37°C durante um período
de no mínimo 24h (tempo necessário para que todas as célu-
las viáveis formassem colônias visíveis, como determinado
em testes preliminares). As colônias formadas durante a ÍTI
cubação eram contadas, tomando-se como valor a média das
duas placas. Uma vez obtidos os números de sobreviventes
apôs cada dose, calculava-se as respectivas percentagens e,
em um gráfico semi-logaritmico, conttruia-se a curva repre-
sentativa da sobrevivência, plotando nas ordenadas (logarít
micas) as percentagens de sobreviventes e nas abscissas (li



neares) as doses de irradiação correspondentes. Determina-
va-se então, graficatnente, a dose de irradiação UV capaz de
reduzir o número de células a 10% do original.

6d - Técnica de irradiação
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Para a irradiação com UV foi utilizada uma limpa-
da "germicida" "General Electric G15T8" de 15 watt de p o tini
cia, funcionando e baixa pressão, que apresenta a quase to-
talidade da emissão UV no comprimento de onda de 253,7 nm.
0 fluxo de energia ao nTvel da preparação era medido atra-
vés de um dosTmetro fotoelêtrico (Latarjet et ai, 1953},sen

-2 -1 ""do que as densidades variavam desde 0,02 a 2 Jxm xs ,coi»
forme a cepa utilizada. Para a obtenção de baixas densida-
des, as partes laterais da limpada eram cobertas com papel
de alumínio. Durante todo o tempo de irradiação, a placa
era agitada de modo a assegurar melhor homogeneização da
distribuição da dose na cultura, sendo que, além disto, o
volume a ser irradiado nunca ultrapassava 8ml, o que resul-
tava em uma espessura da preparação sempre inferior a Imm.

6e - Tratamento com redutona

Após a irradiação, uma parte da cultura(2,5ml)era
colocada em um erlenmayer ao qual era adicionada redutona
(5mg) e 2,5ml de meio M9 contendo o dobro das concentrações
dos suplementos necessários para o desenvolvimento normal
da cepa, sendo a cultura incubada a 37°C. 0 mesmo procedi-
mento era feito para a cultura não irradiada. De tempos em
tempos, alíquotas (0,lml) eram retiradas, diluídas conveni-
entemente e plaqueadas como descrito anteriormente. 0 núme_
ro de sobreviventes durante o tratamento era determinado
por contagem de colônias, sendo os resultados obtidos plo-
tado em um gráfico semi-iogaritmico, assinalando-se a per -
centagem de sobreviventes em função do tempo de incubação
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em presença de redutona. Vinte minutos após a adição de re
dutona, uma alíquota de 3ml de cada preparação era retira-
da, centrifugada (mesmas condições anteriores) e as células
ressuspensas em meio M9 suplementado. A cultura assim obtj^
da era incubada a 37°C, determinando-se a sobrevivência co-
mo no caso anterior.

Como controle para este tipo de experiências, alj
quotas da cultura irradiada e não irradiada eram incubadas
pelo mesmo tempo, determinando-se a sobrevivência do mesmo
modo.

6f - Medida da degradação do DNA bacteriano

Para a medida da degradação do DNA, as células
eram cultivadas em meio M9 suplementado, acrescido de H-
metil-timidina (2yCi/ml) e deoxiadenosina (200ug/m1) (Boyce
e Setlow, 1962) exceto as cepas da série JG, as quais, por
serem dependentes de timi na, dispensam a adição de deoxiade^
nosina.

Após o crescimento, as células eram submetidas ao
tratamento com redutona e, de tempos em tempos, alíquotas
(20yl) eram retiradas, colocadas em retingulos de papel
Whatman n? 1(1,5 x 3cm); apôs 3 segundos, aproximadamente,
o papel era mergulhado em uma solução de ácido tricloroacé-
tico (TCA) 5% gelado. Apôs a precipitação em TCA (15 min)
os papeis eram retirados e mergulhados em etanol 95% e ace-
tona por 15 e 10 minutos respectivamente. Posteriormente,
as amostras eram secas sob infravermelho e colocadas em
frascos contendo solução cintiladora (5ml) constituída de;
5g de PPO (2,5-difeniloxazol) elOOmg de POPOP (1.4-bis-2-
(5-feniloxalozil)-benzeno) por litro de tolueno.

A radioatividade de cada amostra era determinada
em um sistema de cintilação líquida (Beekman LS-250), com
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uma eficiência de 95 a 100% para tri tio.

Os resultados eram expressos plotando-se a perceit
tagem de radioatividade ãcido precipitãvel em função do tem
po de incubação.

6g - Determinação de quebras simples (ligações
frágeis a pH alcalino)

Para este tipo de experiências, as células eram
cultivadas em presença de precursor radioativo, como no ca
so anterior e, apôs os tratamentos desejados, alíquotas de
0,2m1 eram retiradas e colocadas durante 10 min a 0°C em
presença de uma solução (0,3ml) contendo TRIS (Hidroximetil_
aminometano), 0.05M; EDTA (Etileno-diamina tetraacêtico),
0.005M; lisozima, 50ug/ml (Sigma, 3X cristalizada). Apôs a
reação, uma alíquota (0,1 ml) era colocada no topo de um gra_
diente (linear) alcalino de sacarose 5-20%, contendo: NaCl,
0,5M; NaOH, 0,2M; EDTA, 0.01M, ao qual havia sido adiciona
do 0,2ml de uma solução de lise constituída de: NaOH, 0,5H
e dodecil sulfato de sódio (SOS), 0,851. Após uma incuba-
ção por 30 min ã temperatura ambiente, as preparações eram
centrifugadas a 20°C em um rotor SW 50.1 a 30.000 rpm du rain
te 105 min, em uma centrifuga "Spinco L3-50". Apôs a ceji
trifugação, o gradiente era fracionado em um sistema ISCO
modelo 640, obtendo-se em média 30 frações de igual volume
(aproximadamente 0,15ml) em tiras de papel Whatman 17M, sejn
do cada fração colhida em um retangulo de 1,5 x l,8cm. Apôs
secagem, as frações eram tratadas como no caso anterior pa-
ra a medida da radioatividade. Os resultados eram expressos
plotando-se a percentagem de radioatividade em cada fração
versus o n9 da fração.

6h - Determinação de quebras duplas

Seguia-se o mesmo procedimento utilizado para a



determinação das quebras simples, exceto que o gradiente era
neutro (obtido pela omissão de NaoH), a solução de lise coin
tinha pronase (50yg/ml) (Sigma» repurificada) em lugar de
NaOH e a sedimentação era feita a 8.000 rpm durante 16h. Os
resultados eram expressos da mesma maneira.
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6i - Obtenção de fagos marcados

A técnica utilizada consistia em cultivar a E.coti.
- 14

B/A auxotrofíca para timina e triptofano em presença de C-
2-timina(0,27mg/ml - 0,lmCi/ml). Ao atingir o início da fase
exponencial (5-8 x 10 ) eram adicionados os fagos numa rela-
ção de 1 fago para 10 bactérias, sendo a cultura continuada
por mais 4 horas. ApÕs este tempo eram adicionadas 2-3 go-
ta« de clorofõrmio e a cultura era centrifugada (como ante-
riormente descrito).- 0 sobrenadante era então recentrifuga^
do a 24.000 rpm durante 35 min em rotor Ti50, utilizando a
centrifuga "Spinco" L3-50. Apôs a sedimentação, o sobrena -
dante era removido e Iml de meio MS sem glicose era adiciona
do ao sedimento, junto com DNAase (Sigma, purificada cromat£
graficamen.te) (50yg) e incubado por 30 min a 37°C. Apôs a
incubação a preparação era colocada no topo de um gradiente
descontínuo de cloreto de cisio, com densidade variando deŝ
de 1,20 a 1,55 e a sedimentação era realizada em um rotor
SW50.1 durante 60 minutos a 28.000 rpm. A banda de fagos
era retirada com o auxílio de uma seringa, obtendo-se aprox^
madamente 0,5ml de preparação. A solução de fagos era então
dialisada contra tampão fosfato 0.15H durante 15 horas, a
5°C, obtendo-se a preparação de fagos em concentração próxi-
ma de 10 fagos por ml.

6j - Obtenção do DNA dos fagos

Apôs a diálise em tampão fosfato, a preparação era
novamente dialisada contra tampão MZ (Massie e Zimm,1965)que
consiste de: NaCl, IM; EDTA, 0.001H; NaH2P04, 0.002M e
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Na2HPO 4! 0.006M, sendo o pH ajustado para 7.

ApÕs a diãlise (24h) a preparação era colocada a
55 C e então era adicionado fenol saturado com o mesmo tam-
pão (HZ) incubando-se por 5 min. Apôs a incubação a prepa-
ração era centrifugada (8.000 rpm, 5 min, 0°C) e retirada a
parte contendo fenol e proteínas desnaturadas» com auxTlio
de uma pipeta Pasteur. A operação era repetida por mais 3
vezes e a preparação de ONA assim obtida era dialisada con-
tra uma solução de salina-citrato (NaCl, 0,15H; citrato de
sódio, 0.015M) durante 15 horas.

61 - Teste da redutona "in vitro"

Utilizando o DNA do fago T4, obtido como anteri-
ormente descrito, era feita uma mistura de reação contendo
redutona dissolvida em meio M9 sem glicose e solução de DNA
de fago (concentração aproximada de 10 moléculas de DNA
por preparação). Apôs incubação por diferentes tempos, ou
utilizando diferentes concentrações de redutona em um detejr
minado tempo,alíquotas (0,1 ml) eram submetidas a sedimentai
ção em gradientes (lineares)alcalinos ou neutros de sacaro-
se, como descrito anteriormente, sendo a sedimentação pro-
cessada a 39.000 rpm durante 120 minutos. 0 processo de
fracionamento e contagem de radioatividade era idêntico ao
utilizado pare as bactérias.

Para as experiências nas quais se desejava medir
a ação da redutona em diferentes tempos de Incubação,apôs o
tempo desejado adicionava-se catalase (Calbiochem) (1 mg) ã
preparação.

6m - Utilização de colunas de filtração molecular

As colunas eram montadas utilizando Sepharose 4B
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em meio M9 sem glicose, em um tubo de vidro de 30cm de com-
primento por lern de diâmetro.

Para o teste do efeito da redutona foi utilizada
uma solução de DNA comercial (Sigma, altamente polimeriza-
do) (250 ug/mi) ã qual era adicionada redutona, numa concert
tração final de 10mg/ml. Esta solução, após reação por 10
min a 37°C, era colocada no topo da coluna e a eluição era
feita com meio M9 sem glicose. Durante a eluição, eram re-
colhidas frações (0,5 ml) ãs quais eram adicionadas 0,5 ml
de meio M9 sem glicose e a absorvãncia de cada uma era de-
terminada em um espectrofotômetro "Beekman DB-GT" em cube-
tas de quartzo com lern de trajeto ótico e lml de capacida-
de, a 260nm.

Os resultados eram expressos plotando-se a absor-
vãncia de cada fração contra o número da fração. Como con-
trole para este tipo de experiência eram eluidas, separada-
mente, soluções de DNA e redutona nas mesmas concentrações
utilizadas na reação.

6n - Irradiação com UV longo

Nas experiências em que se desejava estudar o e-
feito da redutona em células submetidas ao UV longo, foi
utilizada para a irradiação uma fonte constituída de uma
lâmpada de mercúrio/xenõnio, de 2,5 kW (Hanovia, 929B) em
combinação com um prisma de predispersão (Schoffel) e um mo
nocromador de grade (Bausch & Lomb), que permite isolar
bandas bem definidas. As culturas a serem irradiadas eram
colocadas em cubetas especialmente fabricadas, que permitem
aerar e refrigerar a preparação durante o período de irrad^
ação.

0 comprimento de onda selecionado para este tipo
de experiência foi o de 365nm, que é" emitido com grande in-
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tensidade pela limpada utilizada. A densidade de fluxo foi
-2 -1

de 1000 Jxm xs , medida utilizando um radiômetro calibra-

do (Yellow Springs Instrument Co., Kettering, Nodilo 65 A).



CAPITULO IV

RESULTADOS

1. Efeito da redutona em células desprovidas de restauração
por excisao

Resultados anteriormente obtidos (Leitão et ai,
1971; Alcântara Gomes et ai, 1971,1973) sugeriam que a ação
da redutona se processasse ao nTvel da restauração por exci^
são, em alguma etapa posterior ã incisão, provavelmente in-
terferindo com a degradação. Isto baseava-se nas observa -
ções de que a redutona exerce um efeito letal bastante in-
tenso em cepas selvagens de E.coll irradiadas, não tendo e>
feito letal adicional em cepas desprovidas dos genes "UVA".

Como a interpretação acima era fundamentada exclii
si vãmente em resultados referentes i ação da redutona na
viabilidade celular, obtidos atravis do estudo das varia-
ções de sobrevivência de bactérias submetidas a diferentes
doses de irradiação e posteriormente incubadas com redutona
por determinado tempo, foi analisado o fenômeno a nTvel mo-
lecular, objetivando testar a hipótese estabelecida.

Em outro tipo de experimento havia sido mostrado
que a presença de redutona após a irradiação era capaz de
impedir a degradação do DNA, que ocorre em células selva-
gens nestas condições. Entretanto, não havia ficado escla-
recido se o efeito era devido ã presença da redutona durani
te a incubação após irradiação ou se o contacto da cultura
com esta substancia por algum tempo já seria suficiente pa-
ra que o efeito se explicitasse. Para elucidar este ponto



foram realizadas experiências nas quais a redutona, apôs um

contacto de 20 minutos com a cultura, era retirada por cen-

trifugação, sendo então medido o seu efeito durante a poste

rior incubação.

Para o aprofundamento destes estudos utilizamos

duas cipas de t.colli a AB7J57 e a A81&86, sendo a primei-

ra selvagem e a segunda um mutante derivado da primeira,com

uma deficiincia no gene "UVA.", denominada UVA.A6.

Como primeira etapa foram determinadas as sobre-

vivincias das duas cepas, no sentido de estabelecer a dose

de radiação UV capaz de reduzir o número de células a 10%
2

do original. Uma vez determinadas estas doses (70 J/m pa-
ra a ABH57 e 3J/m para a AB1S86) as culturas foram ijr
radiadas e submetidas 5 ação da redutona (lmg/ml) por dife-
rentes tempos.

Vinte minutos após o inicio da incubação, uma alj

quota das culturas que estavam em presença de redutona (ir-

radiada e não irradiada) foi centrifugada e ressuspensa em

meio M9 suplementado, continuando então a incubação.

Os resultados obtidos, em termos de sobrevivência

bacteriana, estão representados na figura 1 , cuja análise

permite verificar que a redutona exerce um efeito letal adĵ
cional bastante intenso na cepa selvagem irradiada, não o
fazendo na deficiente em restauração por excisão, assim co-
mo nas células não irradiadas nas duas cepas. Verifica-se
ainda, na mesma figura (IA), que o efeito letal adicional
cessa imediatamente apôs a sua retirada da cultura, uma vez
que o número de sobreviventes permanece constante durante o
restante da incubação.

os resultados apresentados nesta figura assim como nas de

mais, representam a média de 3 experimentos.
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Figura 1 - Efeito da redutona em E.cot*, ABÍÍ57 e AB1S86.
Culturas de ABÍÍ57 e AB18&6, em fase exponencial <>e multiplicação,
foram centrifugadas (10.000 rpm, 10 min) e as células ressuspensas
em meio M9 sem glicose.
Alíquotas destas culturas foram submetidas, então, aos seguintes
tratamentos:
(a) controle - adição ao meio das substâncias necessárias a multi-

plicação celular e incubação a 37°C com agitação durante 120
min (-—) .
(a.l.) idêntico a (a)_adicionando redutona (1 mg/ml) no iní-

cio da incubação ( O ) .
(a.2.) idêntico^a (a.l.), sendo a redutona removida por cen-

trifugação apôs 20 minutos de incubação e esta prosse -
guida em meio M9 suplementado por. 100 minutos adicio -
nais ( D ) .

(b) irradiação com UV (DL i Q), adição das substâncias necessárias
ao crescimento e incubação a 37°C com agitação durante 120 min
(—•).
(b.l.) tratamento idêntico a (a.l.), utilizando a cultura ir-

radiada ( # ) . ^
(b.2.) tratamento idêntico a (a.2.), utilizando a cultura ir-

radiada (• ) .
A seta indica o momento de retirada da redutona.



Para a medida da degradação de DNA, alíquotas da
mesma cultura, previamente marcada com uns precursor radioa-
tivo, eram retiradas de tempos em tempos e submetidas Ü prê
cipitaçlo em TCA gelado, sendo a degradação acompanhada co£
forme descrito no item 6f do Capitulo III.

Os resultados obtidos podem ser vistos na figura
2, onde se verifica que a presença de redutona impede a de-
gradação do ONA das células da cepa selvagem irradiada. Pç>
de ser constatado também que, após a retirada da redutona,
as células degradam o DNA, praticamente com a mesma cinéti-
ca que as não tratadas com redutona. Na figura 28, onde e£
tão representados os resultados obtidos com a cepa desprovi^
da do gene "UVA." verifica-se que tanto a irradiação como a
presença de redutona durante a posterior incubação ou por
um período de 20 minutos não acarretam degradação de DNA.

Outro tipo de experiência foi realizado no senti-
do de verificar se a redutona seria capaz de impedir a ação
da enzima de incisão, responsável pela primeira etapa do
sistema de restauração por excisão, e se a retirada da redjj
tona após 20 minutos de incubação com as células irradiadas
permitiria a sua restauração, como sugeriam os resultados
anteriores de sobrevivência e degradação de DNA.

Para testar esta hipótese, foram utilizadas as
mesmas culturas das experiências anteriores, retirando alí-
quotas nos tempos indicados nas legendas das figuras 3 e 4.
As células, após serem transformadas em esferoplastos e li-
sadas, foram submetidas a centrifugação em gradientes alca-
linos de sàcarose e a distribuição da radioatividade do DNA
foi determinada conforme descrito no Ttem 6g do Capitulo
III.

Na figura 3 estão representados os resultados ob'
tidos com a cepa selvagem. Em relação ãs células não trata-
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Figura 2 - Efeito da redutona na degradação do DNA de E.colÅ. AB? 757
e AE1SS6.
Células em fase^exponencial de multiplicação, cultivadas em presen-
ça de timidina H, após centrifugação (10.000 rpm, 10 min), foram
submetidas aos tratamentos descritos na figura 1. Durante a incu-
bação,^alíquotas (20 yl) foram retiradas e tratadas como descrito
no capitulo III item 6f.
Símbolos e observações idênticos aos da figura 1.
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Figura 3 - Sedimentação em gradientes alcalinos de sacarose do DNA
de É.co-d-c A8II57 submetida ao tratamento com redutona.
Células em fase exponencial de multiplicação, cultivadas em preseji
ça de timidina 3H, após centrifugação (10.000 rpm, 10 min) foram
submetidas aos tratamentos descritos na figura 1. Nos tempos indjL
cados abaixo, alíquotas (200 pi) foram retiradas, as células trans
formadas em esferoplastos e a sedimentação processada como descri-
to no capitulo III item 6g.
(O) - controle (# ) - células irradiadas e incubadas por 20 min
(O) ~ células irradiadas e incubadas por 90 min (• ) - células in
cubadas com redutona por 20 min (D) - células incubadas com redu-
tona por 20 min, centrifugadas e reincubadas sem redutona por 90
min (A) - células irradiadas e incubadas com redutona por 20 min

- células irradiadas, incubadas coia redutona por 20 min, cen-
trifugadas e reincubadas sem redutona por 90 min,
A seta indica a direção de sedimentação.



das com redutona (figura 3A) os resultados confirmam os ci-
tados na literatura, ou seja, quando as células são irradijt
das hã um deslocamento de radioatividade para as frações
correspondentes a DNA de baixo peso molecular e com a conti^
nuação da incubação o ONA volta a ter o peso molecular do
não irradiado. Admite-se que estes deslocamentos represen-
tem o processo de incisão (deslocamento para frações de bai,
xo peso molecular) e restauração completa (volta do pico de
radioatividade para frações de alto peso molecular).

Na figura 3B verificamos que a adição de redutona
a cultura é capaz de provocar o mesmo tipo de deslocamento
de radioatividade que a irradiação. (Na figura esta repre-
sentado o deslocamento correspondente a 20 minutos de Incu-
bação, uma vez que não existe diferença significativa entre
20 e 90 minutos). Podemos observar ainda, que 90 minutos
após a retirada da redutona o pico de radioatividade retor-
na ã posição correspondente ao DNA integro. Esta volta do
pico para frações de alto peso molecular se acentua com o
aumento do tempo de incubação apôs a retirada da redutona
(resultados não mostrados).

No caso das células irradiadas, o deslocamento do
pico de radioatividade é mais pronunciado e pode-se verify
car que apôs a retirada da redutona não ocorre a volta pa-
ra frações correspondentes ao DNA integro.

0 mesmo tipo de experiência foi realizado com a
cepa deficiente em restauração por excisão, sendo os resul-
tados obtidos representados na figura 4.

Neste caso,nas células não tratadas com redutona,
o deslocamento do pico de radioatividade não é verificado,
o que está de acordo com a ausência do gene "UVA", responsa
vel pela sTntese da endonuclease que promove a Incisão
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Figura 4 - Sedimentação em gradientes alcalinos de sacarose do DNÀ
üecTcõZ-c ABI 886 submetida ao tratamento com redotona.
Condições experimentais, símbolos e observações como descrito na
figura 3.
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do ONA. Entretanto, como foi observado para as células da
cepa selvagem, a incubação com redutona provoca o mesmo de_s
locamento de radioatividade e, ainda, quando da retirada da
redutona, pode verificar-se a volta do pico de radioativida_
de» mesmo nas células irradiadas.

2.Efeito da redutona em células deficientes em DNA polime-
rase I.

Havia anteriormente sido sugerido que a ação da
redutona talvez se processasse a nível da repolimerização.
Entretanto, os primeiros resultados obtidos com cepas defi-
cientes em DNA polimerase I, embora não caracterizassem um
efeito letal adicional daquela substância nas células irra-
diadas, mostravam que a redutona, por si, já causava um e-
feito letal bastante intenso.

Com o objetivo de verificar a nível molecular,
qual seria a causa deste efeito, foram realizadas experiên-
cias nas quais se analisou a degradação de DNA destas célu-
las quando submetidas ao tratamento com redutona, assim co
mo a sedimentação em gradientes alcalinos da sacarose nas
mesmas condições.

Como primeira etapa do estudo, culturas de E.coli.
JG n3(selvagem) e JG112 poiAI (deficiente em DNA polimera
se I), ambas derivadas de E.coll W3H0, foram incubadas com
redutona, tendo as experiências sido conduzidas da mesma
forma que para as cepas da série AS, cujos resultados jã fo
ram descritos.

E necessário ressaltar que em todas as experiências deste
tipo, a cultura, antes de ser tratada para a sedimentação,
era previamente submetida a centrifugação para a retirada
da redutona.



Os resultados obtidos com a eipa se1vagem(não mos_
trados) foram idênticos aos observados com a ASH57, tanto
em termos de sobrevivência como de degradação e sedimenta-
ção do DNA.

Na figura 5 estão representados os resultados ob-
tidos com a cepa JG112. Pode observar-se que a cepa ê ex-
tremamente sensível ao efeito üa redutona mesmo antes da ijr
radiação e que, além disto, esta substância exerce somente
um pequeno efeito letal adicional após a irradiação. Veri-
fica-se também, que com a retirada da redutona cessa o efei.
to letal, mantendo-se o número de sobreviventes durante o
restante da incubação, como no caso da cepa selvagem. 0 fe-
nômeno é observado tanto em células irradiadas como naque-
las que não o foram. .

A medida da degradação do DNA desta cepa pode ser
vista na figura 6. Pode observar-se que neste caso, mesmo
em presença de redutona, hâ uma pronunciada degradação do
DNA tanto nas células irradiadas como nas não irradiadas.E£
ta degradação continua mesmo após a retirada da redutona da
cultura.

A analise da sedimentação em gradientes alcalinos
foi realizada também nesta cepa, objetivando determinar uma
correlação entre os resultados bacteriológicos (importante
efeito letal da redutona por si) e produção de lesões nas
moléculas de DNA.

Pelos resultados apresentados na figura 7,pode se
verificar que quando do tratamento com redutona há um pro-
nunciado deslocamento do pico de radioatividade para as fra_
ções de baixo peso molecular e que, diferentemente do que
acontece com a cepa selvagem, a retirada da redutona apôs
20 minutos de incubação não possibilita a volta total do p_i
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Figura 5 - Efeito da redutona em E.coZZ JG ÍÍ2.
Condições experimentais, símbolos e observações como descrito
figura 1.
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Figura 6 - Efeito da redutona na degradação do DNA de E.COÍÃ. JG 112.
Condições experimentais como descrito na figura 2.
Símbolos e observações idênticos aos da figura 1.
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Figura 7 - Sedimentação em gradientes alcalinos de sacarose do DNA
de CTCOZÃ. JG 111 submetida ao tratamento com redutona.
Condições experimentais, símbolos e observações, como descrito na
figura 3.
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co de radioatividade, notando-se, entretanto, um pequeno des_
locamento neste sentido. Experiências adicionais(resultados
não mostrados) revelaram que se o tratamento com redutona se
processa somente por 10 minutos a volta do pico e mais acen-
tuada, não chegando entretanto 5s frações correspondentes ao
DNA Tntegro. Para tratamentos com 30 minutos de incubação
com redutona, não ha qualquer deslocamento na direção dos
fragmentos de maior peso molecular após a retirada da redut£
na. Outro fato observado (e não mostrado) ë que quanto
maior o tempo de incubação mais acentuado o deslocamento do
pico de radioatividade para frações de baixo pelo molecular.

No caso das células irradiadas, os resultados ^
dos são essencialmente idênticos aos conseguidos com a cepa
selvagem, isto e, não hã volta do pico de radioatividade pa-
ra frações de alto peso molecular.

3. Efeito da redutona em células deficientes em DNA poli-
merase I e na etapa de incisão

Os resultados ate agora descritos sugerem que a d£
gradação do DNA em presença da redutona ou em conseqüência
do tratamento com esta substância estejam relacionados com a
deficiência de DNA polimerase I. Devido ao fato de que em
células deficientes nos genes"uv*" a redutona não é capaz de
promover este tipo de degradação, foram feitas experiências
no sentido de determinar se haveria alguma correlação entre
a degradação verificada nas cepas deficientes em DNA polime-
rase e a presença ou não dos genes " V

Inicialmente foi verificado o efeito da redutona
na sobrevivência de uma cepa deficiente nos dois sistemas(E.
coll JG136 VLVKKÒ poíAJ). Foi constatado (figura 8)que assim
como no mutante polM, a redutona,por si, exerce um efeito
letal bastante, intenso e quando da irradiação da cultura a
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Figura 8 - Efeito da redutona em E.colÂ. JG 136.
Condições experimentais, símbolos e observações como descrito na
figura 1.



substância promove um pequeno efeito adicional,da mesma or-
dem de grandeza que para o mutante deficiente somente em DNA
polimerase I. Por outro lado, quando da retirada da reduto-
na após 20 minutos de tratamento, o efeito letal cessa imedj[
atamente, como nos casos anteriores.

A análise dos resultados obtidos quando do estudo
da degradação de DNA nesta cipa (figura 9) sugere não haver
uma dependência total da presença do gene "cM>*",uma vez que,
a degradação nesta cepa processa-se da mesma maneira que pa-
ra o mutante poíAl quando do tratamento com redutona.

4. Efeito da redutona em células deficientes em
ção por recombinação genética

restaura-

Em trabalhos anteriores tinha sido mostrado (Ara-
gão, 1972; Alcântara Gomes et ai, 1973) que a redutona exer-
ce um efeito letal bastante intenso em células deficientes
no gene -tecA. Entretanto, este efeito i muito menor se a
cultura for previamente irradiada com UV, existindo uma esp£
cie de proteção pela radiação, contra o efeito letal da redû
tona. Como este fenômeno era de difícil explicação com base
nos dados ate então obtidos (percentagem de sobreviventes
apôs o tratamento de células irradiadas e não irradiadas com
redutona), foram realizadas experiências de verificação da
degradação de DNA e análise em gradientes alcalinos de saca-
rose.

Para este tipo de experiências utilizamos a cepa
de E.zoti AB2463, derivada de A87I57, porem deficiente no ge_
ne

Os resultados bacteriológicos obtidos (figura 10}
confirmam os que haviam sido observados anteriormente, isto
ê, o efeito letal da redutona ê maior em células não irradia
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Figura 9 - Efeito da redutona na degradação do DNA de E.coZí 3G 136.
Condições experimentais como descrito na figura 2.
Símbolos e observações idênticos aos da figura 1.
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Figura 10 - Efeito da redutona e.m E.coti. AÜ2463.
Condições experimentais, símbolos e observações como descrito na fi
gura 1. —
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das que naquelas submetidas a uma dose (Pi-;«) de irradiação
com UV. Pode verificar-se também que, como em todas as ci-
pas testadas, a retirada da redutona após 20 minutos de tra
tamento conduz a uma parada da inativação celular.

No estudo da degradação do ONA desta cipa foi po£
sTvel verificar (figura 11) que em presença de redutona ha
uma pequeno degradação tanto nas células irradiadas como
nas que não o foram; entretanto, quando a redutona é reti-
rada da cultura, a degradação é acentuada, sendo idintica
nos dois casos.

Os resultados de sedimentação em gradientes
linos de sacarose estão representados na figura 12,onde se
pode observar que também nesta cepa a redutona exerce um
efeito que se expressa pelo deslocamento do pico de radioa-
tividade para frações de baixo peso molecular; quando po-
rém da retirada da redutona e posterior incubação.o DNA voj^
ta a sedimentar próximo ao das células não tratadas, tanto
nas culturas irradiadas como nas não irradiadas.

5. Efeito da redutona em células deficientes em recombina-
ção genética e excisão

Visando a confirmação da dependência ou não da
presença do gene "uvJt"para o aparecimento da degradação do
DNA pelo tratamento com redutona, foi utilizada uma cepa de*
ficiente tanto no sistema de recombinàção genética . quanto
no sistema de excisão, a E.coti AB24S0 UVA.A A.ecA. 0 protoco
Io experimental neste caso foi o mesmo que 'havia sido utilj^
zado para o mutante JtecA.

Os resultados obtidos, em termos de sobrevivência
bacteriana, representados na figura 13, confirmam os ante-
riormente obtidos, ou seja, a redutona exerce um efeito le
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Figura 11 - Efeito da redutona na degradação do DNA de B.aoZl ABZ463,
Condições experimentais como descrito na figura 2.
Símbolos e observações idênticos aos da figura 1.
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Figura 12 - Sedimentação em gradientes alcalinos de sacarose do DNA
~dê E. cot-L AB2463. submetida ao tratamento cora redutona.
Condições experimentais, símbolos e observações como descrito na fjL
gura 3.
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AB 248O(uvrA6 r«cAI3)
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Figura 13 - Efeito da redutona em B.COIÅ, AB24S0.
Condições experimentais, símbolos e observações como descrito na
Figura 1.
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tal bastante intenso em células não Irradiadas, não tendo
qualquer efeito letal adicional apôs a irradiação.

Em termos de degradação, os resultados(figura 14}
são semelhantes aos obtidos com o mutante uvAÁpoIA (vide fi.
gura 9).

6. Efeito da redutona em células desprovidas do gene

A deficiência do gene *ec8 em uma célula, embora
conduza a um aumento da sensibilidade ãs radiações UV, não
acarreta uma grande degradação do DNA destas cepas, compara^
da com a observada nos mutantes -tecA. Postula-se que isto
é devido ao fato de que os mutantes *ec8 não possuem a exo-
nuclease responsável pela degradação que normalmente ocorre
nos mutantes -tecA submetidos ã 'irradiação {ver Ttem 3.3.
do Capitulo I).

0 efeito da redutona nesta cipa [E.cotl AB2470
4£cB) foi testado tanto em termos de inativação bacteriana
como de degradação do DNA, no sentido de verificar se have_
ria uma especificidade da exonuclease produzida pelo gene
JiacS na degradação promovida pela redutona nas cipas em que
ele esta fora de contrõle(^ecA e avfiA

Em termos de inativação celular, a redutona exe£
ce um efeito letal bastante intenso, como pode ser visto na
figura 15. Entretanto, após a irradiação não hã qualquer
efeito adicional. Também neste caso, a retirada da reduto-
na impede que a inativação continue.

Em presença da redutona ou apôs a sua retirada da
cultura não hã qualquer degradação apreciável do DNA, como
mostrado na figura 16, o que leva a sugerir que a exonuclea.
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" E f e f t o d a redutona na degradação do DNA de E.coli AB24S0.
experimentais como descrito fi 2

cigltf? f d a redutona na degradação do D
Condições experimentais como descrito na figura 2
Símbolos e observaçSes idênticos aos da figura 1,
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Figura 15 - Efeito da redutona em E, col*. AS2470.
Condições experimentais, símbolos e observações como descrito na
figura 1.
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Figura 16 - Efeito da redutona na degradação do uNA de E.coZl A82470.
Condições experimentais corao descrito na figura 2.
Símbolos e observações idênticos aos da figura 1.



se produzida pelo gene KZCB talvez esteja de alguma maneira
relacionada com o efeito da redutona na degradação do DNA
celular.

6b

7. Produção de roturas duplas no DNA celular pela
da redutona

ação

Em trabalhos recentes, Bonura e Smith (1975) mos_
traram que para altas doses de irradiação UV as células a-
presentavam roturas duplas nas moléculas de DNA. Os auto-
res sugeriram que estas quebras seriam uma conseqüência da
ação dos sistemas restauradores, quando o número de lesões
fosse bastante elevado. Devido ã proximidade das lesões em
helices opostas, a degradação consequente dos processos de
restauração acabaria por conduzir a produção de duplas ro tu
ras na cadeia de DNA.

Como os resultados até agora descritos conduzem ã
suposição de que a redutona pode produzir lesões passíveis
de restauração e que na sua presença ou devido ao seu efei-
to as celuías degradam o seu DNA, foram realizadas experiên
cias no sentido de determinar se a adição das lesões da re-
dutona ãs produzidas pela radiação UV, em doses que não a-
carretam roturas duplas, conduziriam ã produção, deste tipo
de lesão nas moléculas do DNA celular.

Para este tipo de estudo foram utilizadas as ce-
pas de E.zotl ABH57 (selvagem) e JG7Í2 poíÁÍ, que após se-
rem submetidas a tratamentos com UV e redutona, foram trans:
formadas em esferoplastos e o seu DMA foi analisado através
da sedimentação em gradientes neutros de sacarose.

Analisando os resultados apresentados nas figuras
17 e 18 pode verificar-se um deslocamento do pico de radioa_
tividade para frações correspondentes a DNA de baixo peso
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Figura 17 - Sedimentação em gradientes neutros de sacarose do DNA
de E. coZÁ. ABI 757 submetida ao tratamento com redutona.
Células em fase exnonencial de multiplicação, cultivadas em pre-
sença de timidina 3H, após centrifugação (10.000 rpm, 10 min) f£
ram submetidas aos tratamentos descritos na figura 1. Nos tempos
indicados abaixo, alíquotas (200 ul) foram retiradas, as células
transformadas em esferoplastos e a sedimentação processada como
descrito no capítulo III, item 6h.
(O)-controle (£) - células irradiadas e incubadas por 90 min
(•) - células tratadas com redutona por 20 min (D) - células
tratadas com redutona por 90 min (A) - células irradiadas, trata
das com redutona por 20 min e reincubadas sem redutona por 70 min
(Ä) - células irradiadas e tratadas com redutona por 90 min.
A seta indica a direção de sedimentação.
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Figura 18 - Sedimentação em gradientes neutros de sacarose do DNA
de E.COZÁ. JG112 submetida ao tratamento com_redutona.
Condições experimentais, símbolos e observações como descrito na
figura 17.
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molecular nas células irradiadas e tratadas por ZO ou 90 mi_
nutos com redutona. No caso do tratamento por 20 minutos,
após a retirada da redutona a cultura foi incubada por mais
70 minutos. Observa-se que o deslocamento do pico de radie»
atividade i praticamente idintica nos dois casos.

A açá*o da redutona em células não irradiadas, pe-
los mesmos períodos de tempo,também pode ser vista,notando-
se que não hã qualquer deslocamento de radioatividade neste
caso, permanecendo o pico de radioatividade em posição idêri
tica ao das células não irradiadas e não tratadas com redu-
tona.

Na figura 18 estão representados os resultados ot>
tidos com a cepa deficiente em DNA polimerase I, onde se pç>
de observar que nas células não irradiadas a presença de r£
dutona, seja por 20 ou por 90 minutos acarreta um desloc£
mento do pico de radioatividade para as frações de baixo pe_
so molecular, o que sugere o aparecimento de roturas duplas
no DNA destas células. Em experiências paralelas, com célu-
las Irradiadas (resultados não mostrados) observou-se acen-
tuada dispersão da radioatividade pelas diversas frações o
que praticamente impossibilita a interpretação.

8. Efeito da redutona "in vitro"

Os resultados ate aqui descritos sugerem que a re
dutona seja capaz de provocar lesões nas moléculas de DNA,
além de bloquear os sistemas de restauração celular. A pro
dução destas lesões, que finalmente vão se expressar como
roturas quando da análise em gradientes alcalinos ou neu-
tros de sacarose, pode ser devida a uma ação direta no DNA
ou a uma ação enzimãtica. Para esclarecer este ponto,foram
realizadas experiências nas quais a redutona era adicionada
a uma solução de DNA de fago T4 e, após diferentes tempos
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de reação este DNA era analisado em gradientes alcalinos de
sacarose.

Outro tipo de teste consistia em adicionar a uma
concentração fixa de DNA quantidades diferentes de redutona,
e, após um determinado tempo de reação (10 minutos),analisar
o DNA de maneira idêntica.

0 terceiro tipo de estudo realizado consistia era
incubar a solução de DNA com redutona por determinado tempo
e posteriormente analisar a sedimentação em gradientes neu-
tros de sacarose, para a verificação da produção ou não de
roturas duplas.

Os resultados obtidos, que podem ser vistos nas fj_
guras 19,20 e 21, sugerem que a redutona é capaz de provocar
tanto roturas simp?es como duplas, nas moléculas de DNA, e
que esta ação ê* independente da ação de enzimas. Isto pode
ser depreendido pelos deslocamentos de radioatividade obser-
vados tanto quanto a analise é feita em gradientes alcalinos
como em gradientes neutros.

Pode ser verificado (figura 19) que o deslocamento
de radioatividade é tanto maior quanto maior for a concentra_
ção de redutona, parecendo, entretanto, haver uma saturação
para concentrações em torno de 6mg/ml. Além disto, o des-
locamento do pico de radioatividade cresce com o tempo de iin
cubação com redutona (figura 20).

Na figura 21, estão representados os resultados oj>
tidos quando o DNA, após tratamento com redutona i analisado
em gradientes neutros de sacarose, detectando-se, neste ca-
so, o aparecimento de roturas duplas.

Um outro tipo de teste "in vitro" consistiu em fa-
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Figura 19 - Sedimentação em gradientes alcalinos de sacarose de
DNÂ de fago T4 tratado com redutona.
DNA de fago T4, extraído e purificado conforme descrito ao cap_í
tulo III itens 6i e 6j, foi tratado com diferentes concentra-
ções de redutona, durante 10 minutos, a 37°C, e submetido ã 's£
dimentação (39.000 rpm,120min) (O) - DNA não tratado (#)
DNA tratado com redutona (2 mg/ml) (•) - DNA tratado com redu-
tona (6 mg/ml) (A) - DNA tratado com redutona (10 mg/ml) .
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Figura 20 - Sedimentação em gradientes alcalinos de sacarose de
DNA de fago T4 tratado com redutona.
DNA de fego T4, extraído e purificado conforme descrito no capjí
tulo III, itens 6i e 6j foi tratado com redutona (10 mg/ml) por
diferentes tempos a 37°G e submetido ã sedimentação(39.000 rpm,
120 min). (O) ~ DNA não tratado (®) - DNA tratado com rcduto-
na por 2 min (A) - DNA tratado com redutona por 4 min (• )
DNA tratado com redutona por 8 min.
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Figura 21 - Sedimentação em gradientes neutros de sacaro
se de DNA de fago T4 tratado com redutona.
DNA de fago T4, extraído e purificado conforme descrito
no capitulo III itens 6i e 6j foi tratado com redutona
(10 mg/ml) por 10 min a 37°C e submetido a sedimentação
(39.000 rpm, 120 min). (O) - DNA não tratado (#) - DNA
tratado com redutona.
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zer reagir a redutona com DNA comercial (timo de bezerro) e
analisar o eluTdo apôs fil tração molecular em colunas de Se-
pharose 4B.

Foram realizados dois tipos de teste: utilizando
DNA nativo e DNA desnaturado pelo calor, objetivando verifi-
car se as quebras induzidas pela redutona dependeriam ou não
da integridade da dupla hei ice do DNA.

Os resultados obtidos podem ser vistos nas figu-
ras 22 e 23 e a sua análise permite sugerir que a produção
de quebras i independente da integridade da dupla hélice,
pois as roturas aparecem tanto nc DNA desnaturado ( figura
22), como no DNA nativo (figura 23). Por outro lado, os re-
sultados representados na figura 23 (ação da redutona em DNA
Integro) sugerem uma vez mais a possibilidade de produção de
quebras duplas pela redutona, uma vez que a análise neste ti-
po de experiincia foi realizada em condições de pH neutro.

9. Ação da redutona em células submetidas ao UV longo

Foi mostrado recantemente(Tyrrel,1973,1974; Tyrrell
e Webb, 1973) que as radiações de UV longo (365nm) são capa-
zes de inativar os sistemas reparadores das lesões provocadas
tanto pelas radiações UV (254nm) como pelos raios X.

Os resultados ati aqui descritos, quanto ao efeito
da redutona, sugerem que as lesões provocadas por esta subis
tãncia sejam passíveis de restauração. Com o intuito de v e Q
ficar se seriam os mesmos sistemas os responsáveis pela res-
tauração das lesões provocadas pela redutona, forara realiza-
das experiincies nas quais culturas de E.co£-£. A87557 (selva-
gem) eram irradiadas com UV longo e posteriormente incubadas
com redutona. A dose de UV longo utilizada {li? J/re*") nlo e
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Figura 22 - Filtraçao de DN*, comercial ("desnaturado") tratado
com redutona utilizando colunas de Sepharose.
DNA comercial (timo de bezerro) foi aquecido (100°C durante 5
min), resfriado a 0°C rapidamente, tratado com redutona 10mg/
ml) durante 10 minutos a 37°C e eluïdo através de uma coluna de
Sepharose 4B, sendo medida a absorvância das alíquotas colhidas
(0,5ml). (O) - DNA não tratado (•) - DNA tratado com redutona,
( •) - redutona.
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Figura 23 - Filtração de DNA comercial ("nativo") tratado com redju
tona utilizando colunas de Sepharose. ~
DNA comercial (tirao de bezerro) foi tratado com redutona (10mg/ml)
durante 10 minutos a 37°C e aluído através de uma coluna de Sepha-
rose 4B, sendo medida a absorvâneia das alíquotas colhidas (0,5ml).
(O) - DNA não tratado (•) - DNA tratado com redutona ( )
redutona.
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capaz de inativar mais do que 5% das células; no entanto, i
suficiente para inativar os sistemas enzimãticos de restaura
ção.

Quando as células, apôs o tratamento com 13V longo
são incubadas em presença de redutona (figura 24) observa-se
um efeito letal bastante intenso, o que sugere serem as le-
sões provocadas pela redutona restaurada pelos ir.esmos siste
mas restauradores das lesões do UV e raios X, sendo que a
inativação destes sistemas pelo UV longo tornaria irrepará-
veis as lesões provocadas pela redutona.
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Figura 24 - Efeito da redutona em E.coll ASJÍ57 irradiada com UV
longo (365nm).
Uma cultura de A8I757 na fase exponencial de multiplicação foi cen
trifugada (10.000 rpm/10 min) e apôs ressuspensão em .meio M9 sem
glicose dividida em duas partes. Após irradiação de uma das par-
tes (10 Jxm"1* - sobrevivência de 95% da população) foram adi-
cionadas ãs duas partas, as substâncias necessárias para o desen-
volvimento da cultura e redutona (lmg/ml). ( -) - controle (- ) -
células irradiadas (O) - células tratadas com redutona (#) - cé-
lulas irradiadas e tratadas com redutona.



CAPITULO V

DISCUSSÃO

1. Efeito da redutona em células deficientes em excisão

Os resultados mostrados na figura 1 confirmaram
os anteriormente descritos para as cepas KJ2AJ5 (selvagem)
e K12AH (deficiente em excisão) (Leitão et ai ,1971),quais
sejam, o efeito letal adicional intenso da redutona em cuj[
turas da cepa selvagem irradiada com UV e sua não ocorrên-
cia naquelas deficientes em excisão, assim como nas cultu-
ras não irradiadas.

Os resultados obtidos neste caso, com as cepas
ABT í 57 (selvagem) e AB1886 (deficiente em excisão), pare-
cem ser uma extrapolação dos descritos anteriormente, uma
vez que, no primeiro caso, a incubação em presença de redji
tona havia sido realizada por apenas 15 a 30 minutos e nes.
te ela foi realizada por 90 a 120 minutos.

A introdução de um novo esquema experimental pa-
ra a verificação do efeito letal da redutons, qual seja a
sua retirada da cultura após 20 minutos de incubação e pojs
terior análise da sobrevivência bacteriana, tornou possí-
vel a verificação de que o efeito letal cessa imediatamen-
te após a retirada da substância,permanecendo o número de
células viáveis praticamente constante durante o restante
da incubação.

Esta estabilização do número de células viáveis
por um período longo, que em condições normais permitiria
em torno de quatro divisões, ê provavelmente devido ao fa-
to de que a redutona i capaz de bloquear a divisão celu-



lar, como havia sido verificado anteriormente(Alcintara Go
mes et al, 1969).

A inexistência do efeito letal adicional na cepa
deficiente no mecanismo de restauração por excisão conduz
ã suposição de que provavelmente a redutona atue como um
bloqueador deste sistema de reparação, o que poderia expl2
car o seu efeito na cepa selvagem.

A analise da figura 2 reforça a hipótese formula,
da acima, uma vez que a presença de redutona durante o tem
po de incubação após a irradiação impede a degradação do
DNA que normalmente ocorre na cepa selvagem. Por outro Ija
do, a retirada da redutona da cultura possibilita o funcio_
namento do processo degradativo, sugerindo que o bloqueio
seja devido ã presença de redutona e não a uma possível mo
dificação química irreversível dos fotoprodutos (modifica-
ção do substrato) ou das enzimas responsáveis pela degradja
ção.

Levando em consideração as hipóteses acima, os
resultados apresentados na figura ZB são perfeitamente co£
cordantes, ja que a cultura se comporta praticamente como
se a redutona não estivesse presente, sendo desprezível o
seu efeito. Isto sugere a necessidade da presença dos ge-
nes "UVK" tanto para que o efeito letal se manifeste (vide
figura 1 ) como para que a degradação do DNA seja observa-
da após a retirada da redutona (figura 2). Convém salien-
tar, entretanto, que o número de fotoprodutos formados na
cipa deficiente em excisão é" muito menor (da ordem de 20
vezes), não havendo degradação do ONA após a irradiação.

A análise do ONA das células tratadas com redut£
na, através da sedimentação em gradientes alcalinos de sa-
carose, permitiu verificar que esta substancia, por si, ê
capaz de provocar modificações no ONA celular,as quais vão

79
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se expressar como roturas na molécula. Este fato pode ser
observado pela análise da figura 38, onde se verifica que
a adição da redutona a culturas não irradiadas provoca um
deslocamento do pico de radioatividade para posições corres_
pondentes aquelas obtidas quando as células, irradiadas com
70 J/m , são incubadas por 20 minutos (figura 3A).

Na mesma figura pode ser observado que a retirada
da redutona possibilita uma recuperação quase total das mo-
léculas de DNA (sugerido pela volta do pico de radioativida^
de para posições correspondentes ãs das culturas não trata-
das), o que permite supor serem reversíveis as modificações
introduzidas pela redutona.

No caso das cilulas irradiadas, os fragmentos de
DNA obtidos após o tratamento com redutona são menores,pois
ha um deslocamento mais acentuado do pico de radioativida-
de. Observa-se também que a reparação das lesões não se ve
ri fica neste caso, ou se existe e muito pequena mesmo apôs
90 minutos de incubação depois da retirada da redutona, fi-
cando o pico de radioatividade praticamente na mesma posi-
ção do das cilulas irradiadas e não tratadas com redutona.

Objetivando verificar se a presença dos genes
"UVA." contribuiria para a produção das modificações observa^
das no DNA quando as células são incubadas com redutona,fo
ram realizadas experiências de sedimentação em gradientes
alcalinos de sacarose com culturas deficientes nestes ge-
nes, cujos resultados são apresentados na figura 4.

A analise da figura permite sugerir que as modify
cações introduzidas pela redutona no ONA celular sejam in die
pendentes dos genes "ut/Ji", uma vez que, mesmo nesta cepa,
a incubação da cultura com redutona por 20 minutos conduz
ao deslocamento do pico de radioatividade para valores cor-
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respondentes aos obtidos com a cepa selvagem.

Verifica-se também, neste caso, a reparação das 1e
soes, jã que a posterior incubação em ausência de redutona
por 90 minutos permite o deslocamento do pico de radioativi.
dade para valores correspondentes aos obtidos com as células
sem nenhum tratamento.

Convém salientar que, neste caso, mesmo nas célu-
las irradiadas e tratadas com redutona, o pico de radioativa
dade desloca-se da mesma maneira que nas células não irradia_
das, sugerindo ocorrer a reparação das lesões que se expres^
sam como roturas de hél ice de DNA.

Estes resultados estão de acordo com os obtidos em
termos de viabilidade celular, pois nesta cepa a redutona
não exerce efeito letal adicional (figura IB), mantendo-se o
nível de sobreviventes bastante elevado, em comparação com a
cepa selvagem.

A ausência de degradação observada na cepa defici-
ente no sistema de restauração por excisao comparada com o
resultado obtido por intermédio da sedimentação em gradien-
tes alcalinos de sacarose, ou seja, o aparecimento de rotu-
ras nas moléculas de DNA, permite sugerir que as lesões pro-
vocadas pela redutona sejam simplesmente fragil izações em pH
elevado, que desaparecem com a incubação em ausência da subis
tãncia, ou então lesões que são reparadas independentemente
da presença dos genes "UVK", responsáveis pela primeira eta-
pa do processo de restauração por excisão.

2. Efeito da redutona em células deficientes e«n DNA
rase I

A etapa posterior à incisão, no sistema de restau-
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ração por excisão,consiste em uma degradação e repolimeriza_
ção, realizadas pela DNA pol imerase I (vide Capitulo 1,7tem

3.2).

Com o intuito de verificar se a ação da redutona
se faria a este nível, foram realizadas experiências utilj_
zando a eipa 3G11Z (deficiente em DNA polimerase I), anali-
sando o efeito daquela substância.

0 primeiro fato constatado foi a grande sensibilj.
dade das culturas desta cepa ao efeito letal da redutona, o
que suqere ser a DNA polimerase I um dos fatores necessá-
rios para a restauração das lesões causadas pela redutona.
Por outro lado, após a irradiação, o efeito letal adicional
da redutona é muito pequeno, sendo praticamente desprezível
(vide figura 5).

Analisando a figura 5, pode-se notar que, também
neste caso, a retirada da redutona da cultura conduz a uma
parada imediata do efeito letal, tanto nas células irradia-
das como naquelas que não o foram.

A análise dos resultados obtidos quando da medida
da degradação do DNA desta capa durante o tratamento com re
dutona e após a sua retirada da cultura (vide figura 6) cojrç
duzem a suposição de que possivelmente a DNA polimerase I
seja a responsável pelo controle da degradação induzida pe-
las lesões provocadas no DNA pela redutona, uma vez que,tajn
to nas células irradiadas como nas que não o foram, em pre-
sença de redutona ocorre extensa degradação do DNA nesta c£
pa.

Pode-se observar também que se a redutona for re-
tirada da cultura, a degradação do DNA continua, atingindo
níveis equivalentes aos obtidos na sua presença. Comparando
os resultados de degradação (figura 6) com os de viabilida-
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de celular (figura 5) pode-se sugerir que a degradação obsejr
vada após a retirada da redutona seja devida a dois fatores:
(1) conseqüência da ação dos processos restauradores, uma
vez que o número de sobreviventes permanece constante duran-
te todo o tempo de incubação; e (ii) degradação iniciada e
não controlada das células inviáveis, que neste caso serio a
maioria da população.

Convém salientar que tanto a sensibilidade como a
capacidade de degradação do DNA nesta cepa quando do trata -
mento com redutona são muito semelhantes ãs obtidas pelo tra
tamento com radiações X e diversos agentes alquilantes, pro-
cessos pelos quais as lesões induzidas são basicamente rotu-
ras na molécula.

A degradação observada nesta cepa, em presença de
redutona sugere a participação da DNA polimerase I no contrjô
le deste processo na cepa selvagem, ou seja, a enzima impedi^
ria a degradação consequente is lesões promovidas pela redu-
tona. Por outro lado, a redutona impediria a ação da enzi-
ma sobre os fotoprodutos, sendo esta uma ação de presença,
uma vez que, quando a redutona i retirada, a degradação se
manifesta. Esta ação da redutona sobre a enzima se exerce
provavelmente ao nTvel da função exonucleolïtica.

Analisando a figura 7, pode verificar-se que o tra
tamento com redutona conduz a um deslocamento acentuado do
pico de radioatividade, relativamente maior que o obtido com
as outras cepas. Este deslocamento pode ser correlacionado
tanto com o nível de sobrevivência como com a degradação.Por
outro lado, após a retirada da redutona, a volta do pico que
se observa (interpretado como indicativo de restauração) ê
relativamente pequena e não se aproxima daquela obtida tan-
to para a cepa selvagem como para a deficiente em excisão.



Esta correlação com o nível de sobrevivência ê* bem
evidenciada quando foram variados os tempos de i;icubação cem
redutona, pois tanto o deslocamento do pico acompanha os ní-
veis de sobrevivência como o retorno do pico de radioatividji
de para frações de alto peso molecular apôs a retirada da re
dutona e bastante significativo quando a incubação ê realiza^
da por 10 minutos e não e observado para 30 minutos»situação
na qual o nTvei de sobrevivência já é bastante baixo.

3. Efeito da redutona em células deficientes em DMA pol i me
rase I e na etapa de incisão

Com o intuito de verificar se a presença ou ausên-
cia dos genes "avn." influenciaria o efeito letal observado
nas células deficientes em DNA polimerase I, foram realiza -
das experiências com um mutante deficiente nos dois siste-
mas.

Os resultados obtidos, representados na figura 8,
sugerem mais uma vez esta independência, ja que a sensibili-
dade ao efeito da redutona nesta cepa iuvi~pol~)ê quase idêjn
tico ao obtido com o simples mutante ipaZ~) ou seja, a ausirt
cia do gene "uvi" não afdta a sobrevivência desta cepa ao
efeito letal da redutona.

Os resultados obtidos quando da medida da degrada-
ção promovida pela redutona tanto em células irradiadas como
em não irradiadas, como pode ser visto na figura 9, são per-
feitamente comparáveis aos obtidos com o simples mutante (vi.
de figura 6), sugerindo que o gene "UVK" não interfira com a
degradação observada.

Estes resultados permitem sugerir que a redutona
seja capaz de promover o aparecimento de "verdadeiras" rotu-
ras na molécula de DNA, jã que outros tipos de lesão, tais
como os que promovem distorções na molécula, necessitariam
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dos produtos do gene "uvt" para que se iniciasse o processo
de degradação com o cortefincisão) promovido pela endunucljs
ase.

Evidencia-se também que a redutona, embora provo
que as lesões que vão conduzir ã degradação do DNA, é* tam-
bém capaz de bloquear, ao menos parcialmente, as enzimas
responsáveis por esta degradação, uma vez que a sua retira-
da conduz a uma degradação um pouco maior que a ocorrida em
sua presença, fato este bem evidenciado no caso da cepa sej_
vagem, onde a DNA polimerase l i a responsável pela degrada_
ção e menos evidenciado, mas também presente, nos mutantes
nos quais outras exonucleases são as responsáveis.

4. Efeito da redutona no sistema de restauração por recom-
binação genética

Anteriormente havia sido mostrado que a redutona
exerce um efeito letal bastante intenso em células deficiein
tes em recombinação genética e, alem disto, se as células
fossem previamente irradiadas com UV o efeito da redutona
era menor que em células não submetidas ã irradiação, suge_
rindo que a radiação exercia de alguma maneira um efeito
protetor contra a ação letal da redutona (Alcântara Gomes
et ai, 1973).

Este fato, idêntico ao obtido com dinitrofenol na
mesma cepa (Van der Schuere^ e Smith, 1974), havia sido ex-
plicado como sendo uma conseqüência da parada da divisão ce
lular, o que facilitaria a ação dos mecanismos de restaura-
ção ou devido a uma ligação da redutona aos fotoprodutos, o
que impediria a degradação letal do DNA desta cepa.

Os resultados obtidos confirmam os achados ante-
riormente, como pode ser visto na figura 10. Embora a hipo
tese admitida anteriormente não possa ser inteiramente des
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prezada, uma análise mais acurada tanto do efeito da reduto
na como da sobrevivência ãs radiações UV desta cípa, permi-
te sugerir um mecanismo para esta proteção.

A sobrevivência das células deficientes em recom-
binação genética (*ecA) é representada por uma curva expo-
nencial quebrada, o que representa uma hetereogeneidade da
população. Esta heterogeneidade ainda não tem uma explica-
ção satisfatória; a cultura porém, comporta-se como se con-
tivesse células sensíveis e resistentes ãs radiações. Pode-
se admitir, para a explicação do efeito da redutona neste
caso, que a dose de irradiação necessária para reduzir o nú
mero de sobreviventes a 102 do inicial seja suficiente para
inativar a maior parte das células sensíveis a radiação,res_
tando a parte resistente, que também o seria ã redutona.Pojr
tanto, a proteção observada contra o efeito da redutona sjs
ria devida ã eliminação das células sensíveis.

0 importante efeito letal da redutona nas células
deficientes em recombinação genética sugere que também o
produto do gene JiecA esteja envolvido na reparação das le-
sões causadas pela redutona, além da DNA polimerase I.

A analise, em termos de degradação do DNA, sugere
uma vez mais que a redutona, além de produzir as lesões que
acarretam a degradação do DNA também é capaz de exercer um
bloqueio sobre o sistema responsável por esta degradação.Is
to é verificado na figura 11 pois, quando da retirada da ns
dutona, o processo é bastante acentuado.

Além disto, uma confirmação adicional ê dada pe-
los resultados obtidos quando são variadas as concentrações
de redutona (não mostrados). Se a incubação é feita em pre
sença de 2mg/ml de redutona, não se observa degradação de
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DNA; no entanto,quando é usada uma concentração de 0,5ng/ml,
a degradação atinge níveis muito mais elevados do que os ob-
tidos com 1mg/ml (figura 11).

A análise dos resultados obtidos através de sedi-
mentação em gradientes alçaiinos de sacarose (figura 12) são
semelhantes aos conseguidos com a cepa deficiente em exci-
são, pois após o tratamento com redutona o pico de radioati^
vidade desloca-se para as frações de baixo peso molecular,
mostrando o aparecimento de roturas nas moléculas de DNA, e,
após incubação posterior em ausência de redutona, há o retôjr
no da radioatividade para as frajões de alto pelo molecular
(restauração), tanto em células irradiadas como em não irra-
diadas.

Estes resultados podem ser discutidos da mesma for
ma que para a cepa deficiente em excisão, uma vez que o ní-
vel de sobrevivência neste caso também e relativamente alto,
o que permitiria uma recuperação quase total do DNA.

Comparando a restauração observada neste caso com
a degradação que ocorre apôs a retirada da redutona da cuitu^
ra (figura 11} pode-se sugerir que neste caso a degradação
seja devida principalmente a processos de restauração.

5. Efeito da redutona em células desprovidas de recombinação
genética e excisão

Devido ao fato de que a cepa desprovida dos siste-
mas de restauração por excisão e recombinação genética degra
da o seu DNA quando submetida a baixíssimas doses de radia-
ção UV (0,1 Jxm' í e apresenta uma inativação exponencial,r£
presentativa de uma homogeneidade da população, o estudo do
efeito da redutona nesta cepa permitiria confirmar a hipóte-
se proposta para o efeito anômalo encontrado com a cepa *eeA.
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Alem disto, a ausência do gene nuvV serviria para testar
mais uma vez a dependência da presença ou não deste gene
para o aparecimento da degradação induzida pelas lesões pro
movidas pela redutona.

Os resultados obtidos (figura 13) sugerem que a
hipótese proposta deve ser valida, uma vez que, mesmo sendo
a cepa deficiente no gene iecA, não aparece qualquer prote-
ção pela radiação contra o efeito da redutona.

Nota-se também, que a irradiação não promove quaj^
quer efeito adicional da redutona nesta cepa, o que pode
ser devido ao pequeno número de fotoprodutos formados pela
radiação.

Em termos de degradação do DNA,os resultados mais
uma vez sugerem a não interferência do gene "U.VA" na degra-
dação induzida pelo tratamento com redutona, uma vez que há
uma grande degradação em presença de redutona. Por outro
lado, o aumento da degradação quando da retirada da reduto-
na da cultura reforça a idéia de que esta substância exerce
também um efeito bloqueador no sistema responsável pela de-
gradação do DNA.

6. Efeito da redutona em células desprovidas do gene

Como foi dito anteriormente (vide capitulo I,?tem
3.3 ) a falta do gene JtecB condiciona as células ã não de-
gradação do seu DNA quando submetidas ã irradiação, devido
ao fato de que este gene é o responsável pela formação da
exonuclease V, responsável pela mencionada degradação.

Visando testar se seria a mesma enzima a responsai
vel pela degradação provocada pelas lesões induzidas pela
redutona, foram realizadas experiências nas quais este mu-
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tante foi submetido ã ação daquela substância.

Os resultados obtidos em termos de sobrevivência,
representados na figura 15, mostram que esta cepa é bastan-
te sensível ao efeito letal da redutona, da mesma ordem de
grandeza do mutante *ecA (vide figura 10}. Neste caso tam-
bém não se verifica qualquer efeito protetor pela radiação,
o que suporta a hipótese proposta para o caso da cepa AecA.
Evidentemente, a sobrevivência desta cepa i representada
por uma exponencial.

Analisando comparativamente os resultados em ter-
mos de degradação do DNA com os de outros mutantes testa-
dos, evidencia-se (figura 16) que a redutona neste caso não
provoca a degradação, do DNA. Isto sugere que seja o produ-
to do gene 4e.cS o responsável pela degradação das demais cê
pas submetidas ao tratamento com redutona, pois mesno apôs
a retirada da redutona, não se observs um aumento significa
tivo da degradação.

7. Produção de roturas duplas no DNA pela ação da reduto-
na

Os resultados até aqui discutidos sugerem que a
redutona seja capaz de provocar roturas nas moléculas de
DNA, uma vez que não hi dependência do gene "UVA." para que
apareça a degradação do DNA. Entretanto, outros fatores pp_
deri am estar interferindo, como por exemplo, poderia admi-
tir-se que a redutona provocasse lesões "sensíveis" a eleva_
do pH reconhecíveis por endonucleases inespecTficas, o que
do mesmo modo acarretaria tanto as roturas observadas nos
gradientes alcalinos como a degradação do DNA verificada em
diversas cepas.

Objetivando estudar estes pontos, foram realiza-
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das experiências nas quais o DNA das células tratadas com
redutona foi analisado através de sedimentação em gradien-
tes neutros de sacarose. Para isto foram utilizadas duas
cipas: a E.cotl AB7J57 (selvagem) e a JGHZfdeficiente em
DNA polimerase I}. sendo a escolha da segunda devido ã sua
grande sensibilidade ã redutona, independentemente da irra
diação.

Os resultados obtidos (figura 17) evidenciara o
aparecimento de quebras duplas nas moléculas de DNA da ce-
pa selvagem quando as células são irradiadas e tratadas
com redutona, seja por 90 minutos ou somente por 20 minu-
tos e posterior incubação por 70 minutos. Isto pode ser
deduzido pelo deslocamento do pico de radioatividade para
frações de baixo peso molecular.

Foi observado que a simples presença da redutona
não é suficiente para causar o aparecimento de tais que-
bras em células não irradiadas.

0 aparecimento das roturas duplas nas células ijr
radiadas assim como o não aparecimento em células não sub-
metidas ã irradiação explica os resultados obtidos quando
da analise da sedimentação em gradientes alcalinos (figura
3), onde foi visto que as roturas produzidas pela redutona
em células não irradiadas são totalmente reversíveis, en-
quanto aquelas produzidas em células irradiadas são irre-
versíveis.

A formação destas quebras duplas pode ser expli-
cada por dois processos: ação dos mecanismos de restaura
ção, os quais encontrando um grande número de lesões intnj
duzem degradações diametralmente opostas nas duas hélices
do ONA ou simplesmente a superposição de roturas em hélj[
ces opostas.

0 aparecimento destas roturas duplas em presença



de redutona sugere que a endonuclease produzida pelos genes
"uvV não é afetada pela redutona, promovendo cortes mesmo
na sua presença; a somação de roturas conduziria S formação
da dupla rotura. Este fato é evidenciado também em gradiein
tes alcalinos, onde se verifica (figura 3) um maior desloca
mento do pico de radioatividade quando as células são irra-
diadas e tratadas com redutona, em relação ãs células sim-
plesmente irradiadas ou tratadas com redutona.

No caso de tratamento com redutona por 20 minutos
e posterior incubação na sua ausência, o aparecimento das
quebras duplas seria explicado tanto pelo processo acima
descrito como pela degradação posterior aos cortes tanto
promovidos pela redutona como induzidos pelos fotoprodutos,
o que sobreporia quebras simples.

Estes resultados sugerem, embora não possa ser to
talmen te abandonada a hipótese da produção de lesões frá-
geis em elevado pH, que a redutona promova roturas "reais"
nas moléculas de DNA.

0 aparecimento de roturas duplas devido ã degrada^
ção do DNA tratado com redutona pode ser observado quando
da analise dos resultados obtidos com a cepa deficiente em
DNA polimerase I, que, como já vimos, degrada muito o seu
ONA em presença de redutona. Verifica-se, neste caso,o apa_
recimento das roturas duplas {figura 18), mesmo em células
não irradiadas.

Provavelmente, neste caso, a extensa degradação
seria a causa do aparecimento das quebras. Por outro lado,
como a análise foi realizada em gradientes neutros, isto é,
mais uma evidência da produção de quebras "reais" pela redij
tona.
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Os experimentos até agora descritos e discutidos
sugerem que a redutona seja capaz de provocar roturas nas
moléculas de DNA. Entretanto, não havia ficado estabeleci^
do se seriam roturas "reais" ou lesões que se transforma-
riam em roturas em elevado pH, por serem sensTveis a este
tratamento, ou roturas promovidas por alguma endonuclease
inespecTfica.

Para esclarecer este ponto foram realizadas expe_
riências utilizando DNA extraído do fago T4 e fazendo-o
reagir com redutona em uma solução tampão (meio H9 sem glj_
cose).

Como primeira etapa foram testadas diferentes
concentrações de redutona para uma mesma quantidade de DNA
e a reação ocorrendo durante 10 minutos a 37°C. Os resul-
tados obtidos (figura 19} sugerem que a produção das que-
bras i independente da ação enzimãtica, uma vez que ha um
grande deslocamento do pico de radioatividade para frações
de baixo peso molecular, e ainda, este deslocamento acomp£
nha a concentração de redutona colocada na reação.

Em uma segunda etapa, foi utilizada uma concen-
tração de redutona (10mg/ml) e o DNA foi analisado apôs
diferentes tempos de incubação. Foi pessïvel constatar(f^
gura 20) que o deslocamento do pico de radioatividade tam-
bém acompanha o tempo de incubação com redutona, sugerindo
mais uma vez a independincia de uma ação enzimitica para a
produção de roturas pela redutona.

Entretanto, como as sedimentações foram realiza^
das em gradientes alcalinos, os resultados não excluíam a
hipótese de produção de lesões sensTveis a pH elevado. Pa_
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ra esclarecer este ponto, foram realizadas experiências ut±
lizando gradientes neutros.

Os resultados obtidos (figura 21) sugerem que a
redutona promove o aparecimento de roturas "reais",uma vez
que mesmo em gradientes neutros há o deslocamento do pico
de radioatividade para frações de baixo peso molecular.

Neste caso, o aparecimento das roturas duplas se-
ria devido ã superposição de roturas em hil i ces opostas, o
que é explicável pela alta concentração de redutona utiliza
da.

Um outro tipo de experiência, utilizando colunas
de filtração molecular, permitiu verificar que a ação da re_
dutona na produção de roturas ê independente da forma estni
tural do DNA (desnaturado ou nativo), já que as quebras ap£
recém tanto em um como no outro (figuras 22 e 23).

Evidentemente que estes resultados, embora sugi-
ram que a redutona realmente conduza ã formação de roturas
na molécula de DNA,não nos permitem abandonar a suposição
de que ela promova outros tipos de lesões reconhecíveis por
enzimas inespecTficas e que num sistema "in vivo" estas le-
sões possam contribuir para o efeito tctal da redutona.

9. Efeito da redutona em células submetidas a UV longo

Quando células são irradiadas cosi UV longG{355R!s)
detecta-se um bloqueio da ação da DNA poli merase I e do
sistema de recombinação genética. Como os resultados atê
aqui discutidos sugerem que são esses mecanismos os respon-
sáveis pela restauração dos danos causados pela redutona,
foram feitas experiências com E.COIÀ. A8J757 submetida a d£
ses de irradiação com UV longo capazes de inativar somente
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Neste caso, a dose correspondente de UV curto não
i capaz de sensibilizar as células ao efeito letal da red£
tona (resultados não mostrados).

Os resultados obtidos (vide figura 24) sugerem o
envolvimento destes sistemas na restauração dos danos caus£
dos pela redutona, uma vez que nota-se uma acentuada sensi-
bilização ao efeito da redutona neste caso.

Analisando 'os resultados até aqui discutidos poàe
mos formular hipóteses para explicar os efeitos da redutona.
Admitindo a produção de roturas nas moléculas de DfíA e a
possibilidade de reparação destas lesões pela DNA poTimera^
se I e pelo sistema de recombinação genética, o fato da ine
xistincia de efeito letal tanto na cepa selvagem como na de;
ficiente na primeira etapa de excisão { UVJI A6) i perfeita-
mente coerente, uma vez que estas possuem os dois sistemas.

0 efeito da redutona nas outras cepas sugere que
ela provoque lesões itíinticas ã dos raios X, ou seja, rotu-
ras no DNA; estas lesões parecem ser reparadas pelos mesmos
sistemas utilizados na restauração das lesões provocadas p£
los raios X ítipo II e III, realizados respectivamente pela
DNA polimerase I e pelo sistema de recombinação), os quais
são inibidos pela irradisção com UV de 365nm.

Alem do seu efeito na produção de roturas, a rediu
tona parece exercer um bloqueio na função exonucleolTtica da
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DNA polimerase I, responsável pela degradação das cepas pot A
e selvagem e na exonuclease V produzida pelo gene Jiccß, o que
explicaria os resultados obtidos no estudo da degradação des-
tas cepas assim como nos mu tant es AzcA e

0 efeito letal adicional ã irradiação UV, que pra-
ticamente só se observa na cipa selvagem, poderia ser explica^
do pelo aparecimento de roturas duplas devidas ã superposição
de lesões nas duas helices. Entretanto, a degradação observe^
da I perfeitamente comparável 5 obtida nas células irradiadas
e não tratadas com redutona, o que possivelmente reflete uma
especificidade para a lesão da redutona, ou seja, a rotura
se daria em locais específicos nos quais a reparação tanto pe_
Io sistema que utilizasse DNA polimerase I como pelo de recom
binação genética não conduziria ã degradação do DNA, sendo a
degradação observada, quando da retirada da redutona, devida
exclusivamente ã reparação dos dTmeros induzidos pela radia-
ção ÜV.



RESUMO

A redutona, um cetoaldeido formado pela degradação
a quente de diversos açúcares, produz um efeito letal inteji
so em cepas selvagens de E. coíl irradiadas cora ultraviole_
ta. Este efeito adicional não ê observado em mutantes defi^
cientes em restauração ou em células selvagens que tenham
sido pri-incubadas em meio completo antes da adição de retto
tona, o que sugeria ser esta substância um bloqueador da r£
paração enzimãtica dos danos causados pelo UV.

Estudos de sedimentação de DNA em gradientes alcalj^
nos e neutros, medidas da degradação do DNA e da sobrevivin
cia de diferentes mutantes de E, coVL irradiados ou não e
tratados com redutona conduziram ãs seguintes observações:

a) A redutona por sï, exerce uci efeito letal intenso
em mutantes poZA, uviApo£At *ecA, uv-ttoecA, e AecB, sendo
desprezTvel o efeito em cepas selvagens ou ttv*A.

b) A redutona exerce um efeito letal adicional ã ra-
diação UV nas cepas selvagens. No mutante tizch, a irradia_
ção protege a cultura contra o efeito da redutona.

c) A presença de redutona causa a degradação do DNA
nas cepas poZA, uvKApolA, tiecA e uvtiAizcA A retirada da
redutona da cultura favorece um aumento da degradação na cê
pa JtecA, não alterando a degradação nas outras cepas.

d) Em células irradiadas a redutona bloqueia a degra
dação do DNA da cepa selvagem, sendo que esta se manifesta
após a retirada da redutona.



97
e) A redutona promove o aparecimento de roturas sim

pies nas moléculas de DNA de cepas uvtiA, ntck, polk e
vagem, sendo estas lesões reparãveis em uvtik e JtecA
adas ou não, na selvagem não irradiada e irreparáveis na
selvagem irradiada e na polA irradiada ou não. Estas rotu
ras também são observadas em DNA de fago T4 e DNA comerci-
al apôs reação com redutona "In vi-tio".

f) A redutona promove o aparecimento de roturas djj
pias no DNA de cepas selvagens e polk irradiadas e em polk
não irradiada. Estas roturas também são detectadas em DNA
de fago T4 e DNA comercial apôs reação com redutona "In vi
tio".

g) Células selvagens irradiadas com UV longo(365nm)
tornam-se sensíveis ao efeito da redutona.

Tais resultados permitem sugerir que a redutona se_
ja capaz de bloquear os sistemas de restauração das lesões
do UV, interagindo com a função exonucleolítica da DNA po-
limerase I e com a exonuclease V produzida pelo gene -tecB,
além de provocar roturas nas moléculas de DNA provavelmejn
te por uma ação direta. Estas lesões seriam reparadas p£
la DNA pol imerase I e pelo sistema de recombinação genéti-
ca.



ABSTRACT

Reductone, a keto-aldehyde produced by hot degradation
of several sugars, causes an intense lethal effect in wildtype,
ultraviolet irradiated E. coll. This additional effect is
not observed in repair .deficient nsutants or in wildtype cells
that have been incubated in complete growth medium before
addition of reductone,which suggests that this substance
may block enzymatic repair of the UV lesions.

Sedimentation in alkaline and neutral sucrose gradients,
DMA degradation and survival rieasurenents of various F. coll
mutants that have been submitted or not to irradiation anH
treated with reductone led to the following observations:

a) Reductone produces an intense lethal effect in poZA,
uviApolA, fizcA, uvA.AKe.cA and AecB mutants. This effect is not
observed in wildtype and UVKA cells.

b) Reductone produces an additional lethal effect after
UV irradiation in witdtype cells. In the AecA mutant, the
irradiation protects the cells against the e'fect of reductone.

c) Reductone causes 9-!A degradation in polk,
/tecA and UVKAKZCA strains. Additional TlHR degradation is
observed in the mcA strain after removal of reductone from
the the culture.

d) Reductone blocks DNA degradation in wildtype
irradiated cells.
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e) Reductone promotes single strand breaks in the DNA
of UVKA, AecA, polA and wildtype cells. These lesions are
repairable in the irradiated or non-irradiated uv*A and *ecA
cells and in the non-irradiated wildtype cells. They are
not repairable in the irradiated wildtype and in the potA
irradiated or non-irradiated cells. Similar breaks are
also observed in T4 and calf thymus DMA after "in vitro"
treatment with reductone.

f) Reductone promotes DNA double strand breaks in
wildtype irradiated cells and in polA cells irradiated or
not. Similar lesions are also observed in T4 and calf
thymus DNA after "in vitro" treatment with reductone.

g) Far UV (365nn) irradiation sensitizes wildtype
cells to the lethal effect of reductone.

These results suggest that reductone is able to block
the repair mechanisms of the UV lesions by interaction with
the exonücleolytic activity of the DNA polymerase I and the
exonuclease V produced by the tecS gene. In addition, D'JA
breaks caused by direct action of reductone are repairable
by DNA polymerase I and by the genetic recombination
system.
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Figura 1 - Efeito da redutona em E. coli AB1157 c ABI886.
Culturas de ABI 157 c ABI886, em fase exponencial de multiplicação, foram centrifugadas (30.000 rpm, 10 min) t
as células ressuspensas em meio M9 sem glicose.

Alíquotas destas culturas foram submetidas, então, aos seguintes tratamentos:
(a) controle — adição ao meio das substâncias necessárias à multiplicação celuiar c incubação a 37°C com agitação

durante 120 min ( ) .

( a . l . ) Idêntico a (a) adicionado redutona (1 mg ml) no início da incubação ( 0 ) -

(a.2.) idêntico a ( a . l . ) , sendo a redutona removida por centrifugação após 20 minutos de incubação e esta
prosseguida em meio M9 suplementado por 100 minutos adicionais ( • ) •

(b) irradiação com UV (DL,,,), adição das substâncias necessárias ao crescimento e incubação a 37°C com agitação
durante 120 min ( • — ) .

( b . l . ) tratamento idêntico a ( a . l . ) , utilizando a cultura irradiada ( O ) .

(b.2.) tratamento idêntico a (a .2 . ) , utilizando a cultura irradiada ( • ) .
A seta indica o momento de retirada da redutona.

Figura 2 — Efeito da redutona na degradação do DNA de E. coli AB1157 e AB1SS6.
Células em fase exponencial de multiplicação, cultivadas em presença de timidina 3H, após centrifugação (10.000 rpm,
10 min), foram submetidas aos tratamentos descritos na figura 1. Durante a incubação, alíquotas ( 20 jul) foram
retiradas e tratadas como descrito no capítulo III item 6f.
Símbolos c observações idênticos aos da figura 1.

Figura 3 — Sedimentação em gradientes alcalinos de sacarosc do DNA de E. coli AB1157 submetida ao tratamento
com redutona.

Células em fase exponencial de multiplicação, cultivadas em presença de timidina 3H, após centrifugação (10,000
rpm, 10 min) foram submetidas aos tratamentos descritos na figura 1. Nos tempos indicados abaixo, alíquotas (200 /J)
foram retiradas, as células transformadas em esferoplastos e a sedimentação processada como descrito no capitulo
III item 6g.

( 0 ) — controle ( £ ) — células irradiadas e incubadas pjr 20 min ( O ) — células irradiadas e incubadas por 90
min ( • ) — células incubadas com redutona por 20 mia ( • ) — células incubadas com redutona por 20 min,
centrifugadas e reincubadas sem redutona por 90 min ( £ ) — células irradiadas e incubadas com redutona por 20 min
( A ) — células irradiadas, incubadas com redutona por 20 min, centrifugadas e reincubadas sem redutona por 90 min.
A seta indica a direção de sedimentação.


