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P R E F A C I O

Em fins de 1976, a Academia de Ciências do Estado de São Paulo
recebeu da Secretaria da Cultura, Ciênci?. e Tecnologia, a incumbência de efe
tuar um levantamento de dados sobre a s/tuaçao atual da Ciência e Tecnologia
no Estado de São Paulo, bem como colher svgftstões de planos e programas prio
ritários para o desenvolvimento científico e tecnológico em diversas áreas .
Em 1977, foram formadas várias comissões compostas de pesquisadores de alto
gabarito, para a execução da tarefo acima. Essas comissões elaboraram relato
rios preliminares, que foram discutidos, ampliados e melhorados num simpósio,

1 com cerca de 900 pesquisadores participando, dando origem â publicação "Ciên
cia e Tecnologia no Estado de SÃO Paulo", em 17 fascículos. As seguintes Ire
as foram incluídas: Agropecuária, Eiociências, Física, Geociências, Matemáti
ca, Química e Tecnologia Biomedicn.

Algumas sub-ãreas è, em particular, a área de 'Tesquisas Tecno
lógicas e Tecnologia Industrial" ficaram para uma data posterior.

A "Cultura de Células", uma sub-área de Biociências é uma d e -
las e, com a autorização e apoio do Sr. Sc».*etário àt Culnrra, Ciência e Tec
nologia, Dr. Max Feffer, constituiu-se uma comissão de 16 cientistas espe-
cialistas para efetuar o levantamento de dados sobre cultura de células. 0
interesse daqueles que realizam pesquisa neste campo foi tão grande que, pa-
ralelamente ao levantamento àt .iados, acabou-se organizando um simpósio cons
tituido de várias palestras.

Assim, temos a satisfação de apresentar aos interessados, os
Anais do Simpósio sobre "Cultura de Células", esperando com isso, contribuir
para o desenvolvimento científico nesse campo.

São Paulo, junho de 1978

Shigueo Watanabe
Editor
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O Papel de Hormônios e Fatores de Crescimento

no Controle da Proliferação Celular em

Mamíferos

Prof. Hugo A. Armelin
Departamento de Bioquímica
Instituto de Química da U.S.P.

INTOODUÇBD

Os mecanismos que controlam a proliferação celular ar mamíferos
eram e ainda são essencialmente desconhecidos. Não obstante nós sabemos que
os hormônios devem desenvolver um papel nesse controle. 0 método básico da en
docrinologia clássica consistia na extirpação de glândulas em animais de la-
boratório para observar as conseqüências deletérias da falta do órgão em estu
do. Em seguida tentava-se recuperar a saúde do animal operado pela adminis -
tração de extratos da glândula extirpada. Esta metodologia permitiu estabele
cer firmemente o conceito de hormônios trópicos, entre os quais estrógenos e
gcnadotropinas são exemplos típicos. Entretanto, a experimentação can ani-
mais inteiros característica da metodologia clássica revelou-se limitada para
a análise dos mecanismos bioquímicos envolvidos na interação entre os hontô -
nios trópicos e suas células alvo. Este problema do enfoque experimental po-
deria ser resolvido cem o isolamento das células alvo en cultura de tecido. As
sim se permitiria un estudo da interação célula-receptor livre dos complexos
circuitos homeostáticos que operam no organismo. Esta idéia, embora atraente
pela simplicidade revelou-se ingênua na prática. Para melhor compreensão de£
ta questão e de outras que serão levantadas neste artigo será útil apontar ai
guns marcos importantes no desenvolvimento das técnicas de cultura de células
de mamíferos.

Una necessidade imperiosa para o bioquímico interessado na uti-
lização da cultura de células é a disponibilidade de um meio mínimo quimica -
mente definido. Por esse motivo foi de grande importância o trabalho de Eagle
(19S9) que desenvolveu pela primeira vez um meio mínimo para o cultivo de cé-
lulas de mamíferos. Este meio deve fornecer todos os nutrientes básicos re -
queridos pela célula, mas tem que ser suplementado com soro. A função do so-
ro, entretanto, é fornecer reguladores de tipo hormonal e não nutrientes. Es
te ponto de fundamental importância para o assunto aqui examinado será mínun-
cioeamente considerado mais adiante.



Por muito tempo considerou-se que quando um tecido é colocado
em cultura as células se desdiferenciam rapidamente perdendo as funções do te
cido de origem. Esta desdiferenciaçãb inexorável tornaria o método da cultu-
ra de células inútil para o estudo das funções diferenciadas. G. Sato e cola
boradores (1960) verificaram que este conceito estava completamente errado .
Estes autores mostraram que apenas fibroblastos se dividem eficientemente nas
condições usuais da cultura primária. Em conseqüência disso, após alguns sub
cultivos a cultura se resume numa população exclusiva de f ibroblastos, inde -
pendente do tecido de origem. Esta ocorrência explica muito bem porque as
funções bioquímicas do tecido de onde se originou a cultura inicial tenha de-
saparecido, simplesmente, as células funcionais não crescem e são eliminadas
logo nos primeiros subcultivos. A contraprova para esta explicação foi dada
quando se demonstrou qeu se células funcionais, diferentes de fibroblastos ,
forem cloradas por técnicas adequadas, elas permanecem indefinidamente em cul
tura sem perder as funções diferenciadas que as caracterizam (Yasunura ,
Tashjian & Sato, 1966; Angasti Tocco & Sato, 1969). Entretanto a técnica de
senvolvida por estes autores envolvem partes de tumores funcionais e não de
tecidos normais. Daí as linhagens de células por eles desenvolvidas serem
consideradas de pouco interesse para o estudo do controle da proliferação por
se tratar de células cancerosas.

Todaro & Green (1963) estabeleceram em cultura a linhagem de
fibroblastos de canundongo chamada 3T3. Estas células exibiam em cultura a
centuada inibição de contato de crescimento, fenômeno considerado caracteris-
tico de células normais. Além disso, as células 3T3 podiam ser transforma-
das pelo virus SVtO perdendo a inibição de contato. Dadas estas observa -
ções o sistema 3T3 passou a ser largamente usado para o estudo dos mecanis-
mos de controle da proliferação celular e da transformação. Entretanto, fi-
broblastos não estão entre as células alvo reconhecidas pela endocrinologia
clássica. Daí os fibroblastos 3T3 serem considerados desinteressantes como
modelo para o estudo dos mecanismos de ação dos hormônios trópicos. Mas, nós
pudemos mostrar pela primeira vez (Armelin, 1973) que na verdade a prolifera
ção de fibroblastos está sob controle de hormônios clássicos e fatores de creB_
cimento de tipo hormonal. Ainda mais, temos sugerido que o padrão de contro
le que observamos para fibroblastos é provavelmente o mesmo para todos os ti-
pos de células (Armelin, 1975; Armelin & Armelin, 1977c e 1977d). Una breve
revisão de nossos resultados será apresentada neste artigo, mostrando suas
principais implicações, bem cano indicando também os runos que estes estudos
estão tomando em nosso laboratório atualmente.



A PROLIFERAÇÃO EE FIBROBLASTOS E CONTROLAI* FOR HORMÔNIOS CLfiSSIOOS E FATORES
DE CRESCIMENTO DO TIPO HORMONAL

A análise do papel de hormônios e fatores de crescimento no con
trole da proliferação de fibroblastos foi levada avante usando os elementos
propostos pelo esquena da Fig. 1, o qual jã examinamos minunciosamente em pu-
blicação anterior (Anaelin, 197S). Este modelo admite que as réyyi«« possuem
um estado fundamental que é dito estado de repouso (R). A divisão só ocorre
se oéluiflB no estado R forem estimuladas para entrar na fase proliferativa
(P), a qual envolve as etapas convencionais do ciclo celular: Gl, S, 62 e nd
tose. Propõe-se que a proliferação é controlada exclusivamente por estimula-
çãb ou inibição da transição 1 da Fig. 1 ( R -» S ). 0 tempo requerido
para as células atravessarem 61, S, 62 e M é tomado cano constante e a tran
sição 3 (Fig. 1) como obrigatória e automática. Os pontos básicos deste
modelo esquenatico foram bem confirmados pelos resultados experimentais.

No meio de cultura é o «roque fornece os fatores que estimulam
a passagem das r^luias de R para P. Se a concentração do soro no meio de
cultura for reduzida as células se acumulai) em R. Células no estado R ca-
renciadas para soro podem ser reeestimuladas elevando-se a concentração do so
ro. Os dados da Fig. 2 auetnaun ccno ocorre esta resposta celular: 14 horas
após estimulação as células <v»*»ffy a entrar em S e 22 horas após iniciam
ndtose. 0 lag entre a estimulação e a entrada das primeiras células em S não
depende da concentração do soro. Qrtretanto, a quantidade de células que en
tra em S por unidade de tempo é proporcional â concentração do soro (Armelin
& Armelin, 1977c e 1977d).

Qn face desses resultados a experiência descrita na Fig. 3 pas-
sou a ser usada cano o ensaio básico da atividade estimuladora de crescimento
Através diste ensaio e da linhagem de f ibroblastos 3T3 um grande número de
hormônios, extratos de giâpAiiaa e frações de soro foram testados com a fina-
lidade de identificar os fatores que regulam a proliferação de fibroblastos (
Annelin, 1973).

Una importante verificação foi feita neste estágio do trabalho:
uma preparação de LH bovina (NIH-LH-B8) fornecida pelo programa de distri-
buição de hormônios doe National Institutes of Health (EUA) continha ativi-
dade estimuladora do crescimento de fibroblastos 3T3. 0 fator ativo se tra
tava de proteína que no entanto não era LH pois este hormônio puro não ti-
nha atividade. Logo em seguida foi possível verificar que a atividade não se
devia a oontandnacão com nenhuma dos hormônios proteicos clássicos da hipóf i-
se (GH, FSH, TSH, prolactina, etc). Qn face desses resultados nós propusemos
que a g\v^%ün hipófise possuía um fator de crescimento para fibroblastos
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FIG. 1 Modelo de ciclo celular segundo Armelin, 1975
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rie. 2 - R***tiaulaç,ão COB «oro d« células ST1 no «ttado d« rapouso: cinática da «ntra

da na faaa S.

Cultura* da cálula* ST1 foraa tran«f«ridaa para aeio contendo apanat 0,21 da

foro da fato bovino * hidrocortiaona • incubada* por 2» hora* para qu« acuau-

la***B no actado da rapouio (coapartiaanto R do «fqiama da nG. 1). Após a ín

cubaçío alguaa* culturas foram raastinuladas pela adição da soro atl i%(0—C)

outras culturas foram aantidas cos» controla 'B—f); ao aasao ttapo que as cá

lula* foras raestiauladas (taapo zaro), adicionou-** a todas as cultural 3H -

tiaidina, pariodlcaawnt* placa* fora» colhida* a praparada* para autorradio -

grafia. A* porcantagan* d* cálulas «arcada» coa 3H-tiaidina «a DHA foraa «•-

tiaada* a lançadas no gráfico sa função do taapo após astiaulação. Duranta o

taapo da axpariãncia taabãa foraa astiaada* a* porcantagans da calula* aitõti

ca* nas cultura*. A* cultura* controla aprasantaraa o indica aitótico inalta

rado a igual a zaro. Na* cultura* aatiaulada* o indica aitótico foi d* xeroa

a 1% soaanta 22 horas apó» a astiaulação, alcançando ua pico da 134 no taapo

21 hora*.



% de Soro
FIG. 3 - Ensaio da atividade estinuladora do soro em células

carenciadas (REPOUSO): curvas de dose para fibroblas
tos 3T3 (§—|) e células adrenais Y-l (0—0)

As células foram carenciadas em 0,2% de saro como descrito na
legenda da FIG. 2 . Apôs carenciamento as células foram esti-
muladas (tempo zero) cem concentrações crescentes de soro de
feto bovino. Entre 12 e 24 horas após a estimulação permitiu-

3 -

-se a incorporação de H-timidina. Apôs a incorporação todas
as placas foram coletadas e as quantidade de radiatividade in
corporadas em ENA foram medidas, cpm/placa foram lançadas em
gráfico em função da concentração de soro. No tempo zero o nu
mero de células por placa era idêntico em todas as placas....
(1,5 x 10 células/placa).
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(PGF) e que este órgão provavelmente era responsável pelj secreçab deste re-
gulador endócrino ainda desconhecido (Armelin, 1973). Na verdade, era relati-
vamente fácil extrair do tecido hipofisário o fator de crescimento para fihro
blastos, conforme os resultados da Fig. t mostram, lima outra observação de
interesse feita na mesma época foi que o hormônio clássico hidrocortisona em
concentrações fisiológicas aumentava a atividade do fator pituitário. Tamtiém
verificamos que EGF (epidermal growth factor) uma pequena proteína ácida ob
tida por Cohen (1962) de glândulas submaxilares de camundongo, estimulava o
crescimento de fibroblastos (Fig. 5a). Esta verificação ganhou destaque pois
acreditava-se que este fator fosse específico para células epiteliais. Na ver
dade, EGF age sobre fibroblastos e provavelmente por um mecanismo diferente
do fator pituitário pois ambos tem atividades somatórias (Fig. 5b). Portanto,
ficou demonstrado que o crescimento de fibroblastos podia ser controlado por
hormônios clássico? e fatores de crescimento, ainda desconhecidos mas prova -
velmente de natureza hormonal. Cabia então mostrar que a atividade estimula-
dara de crescimento do soro se devia a fatores dessa natureza.

£ largamente reconhecido que a análise de todos os componentes
do soro é tarefa bioquímica impraticável mesmo a médio prazo. Portanto, qual
quer projeto de fracionamento do soro deve ter objetivos limitados e ri ara -
mente definidos. Nós desenvolvemos empiricamente um processo para extrair es
teroides do soro cem carvão ativo (TABELA I). A finalidade era obter um soro
pobre em esterois verificando em seguida se a sua atividade estiirul adora do
crescimento de fibroblastos era afetada. 0 processo era suficientemente bran
do para não inativar a maior parte dos componentes do soro, entretanto não
era específico pois muitas substâncias são adsorvidas pelo carvão, inclusive
proteínas. Não obstante, este tipo de extração revelou-se muito útil dadas as
características do soro obtido: a) possuía todos os componentes necessários
ã sobrevivência das células; b) no entanto, apresentava reduzida atividade
promotora de crescimento celular, ceroa de 10% do normal, e c) além disso ,
mais de 95% da preteina total do soro não era extraída pelo carvão. Tentamos
então, recompor a atividade promotora de crescimento do soro pela readição de
hormônios esterois ao mesmo, o resultado foi negativo CIMTELA II). Entre -
tanto, quando combinamos a readição do hormônio esterol hidrocortisonal mais o
fator pituitário extraído CÍ glândulas hipófise bovinas conseguimos total re-
composição da atividade de crescimento do soro (TABELA II). 0 esteroide ne -
cessário tinha que ser glicorticoide, o qual era ativo em concentrações fisio
lógicas (TABELA III). A explicação provável para estes resultados era que o
carvão adsorvia um fator de crescimento do soro que podia ser substituído pe-
lo fator pituitário. A eluição do fator sérico adsorvido ao carvão revelou -
se difícil e por esse motivo procurou-se uma alternativa.
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CONCENTRAÇÃO ( ng de proteína/ml)
U - Atividade estimuladora de crescimento de extratos de hipófise bovina em fi-

broblastos 3T3.

Protocolo dos ensaios conforme descrito na FIG. 3. 0—0 extrato cru; D—D precipi

tado de sulfato de amonio 55%; A—A precipitado de sulfato de amonio 100%; {> — •

NIH - LH - B8; • — • fração ativa (PF) retida em carboximetil sephadex-C50 a pH6,5

tampão fosfato 0,05 M, NaCl 0,1 M. Maiores informações sobre o método de fraciona-

mento aparecem em Armelin, Gamabrini & Armelin, 1976 e 1977.
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FIG. 5 - Atividades estimuladoras de crescimento do EGF e do PF
(fator h ipof i sár io ) em fibrobla6tos 3T3.

Protocolo dos ensaios conforme descrito na FIG. 3. b concentrações; EGF 200
ng/ml e PF 1000 ng/ml (portanto concentrações aturantes).
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TABELA I

Eficiência da extração de esterois do soro com carvão ativo

M - esterois adicionados Concentração do conposto % remanescente após

radioativo adicionado (M) extração

Estradiol

Testosterona

Estrona

Progesterona

Hidrocortisona

Estiadiol-glucoronideo

Testosterona-glucoronideo

Estrona-sulfato

~ C-tiroxina (não esterõide)

2,5 x IO"8

2,5 x 10"10

4,0 x 10"8

2,5 x 10"8

2,0 x 10"8

2,3 x 10"8

3,3 x 10"8

2,5 x 10"8

2,5 x 10"8

5,5 x 10~6

4°C

10,7

-

37,9

4,7

5,5

65,5

-

-

-

55°C

3,3

3,6

0,9

1,2

1,9

1,3

1,6

8,0

4,9

29

Procedimento usado: Os esteroides radiativos foram adicionados a soro de vi-

telo nas concentrações indicadas, incubando-se em seguida

por 24 horas a 4°C. Tornou-se amostras de 2 ml de soro misturando-se a 0,2 ml

da suspensão de carvão (100 mg/ml de Norit A (Sigma Co) e 10 mg/ml deDextrena

T40 (Pharmacia) em saliva fisiológica tampão fosfato pH 7,2. A extração foi

feita por agitação intensa por 30 minutos ã temperatura indicada; imediatamen-

te após a suspensão foi filtrada em filtro de nitroceluloee Millipose. 0 fil-

trado foi usado para medir a radiativiadade remascente após extração. Cada a-

liquota de soro possuía cerca de 5 x 10 cpm/ml de radiatividade inicial. Não

mais que 5% da proteína total do soro é adsorvida ao carvão durante a extra

ção. Una solução de Tl-estradiol em salina fosfato pH 7,2 2,5 x 10" M ,

extraída com carvão pelo mesmo processo a 4°C ou a 55°C, fica apenas com0,2%

da radiatividade inicial.
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TABELA II

Reconposiçio da atividade estimuladora de crescimento do soro extraído com car
vão pela adição de hidrccortisona (H) e fator hipofisário (PF)

Experiência Número de células/placas (xicf ) na densidade estacionaria

Meio: soro (10%) extraído com carvão Meio: soro (10%) não tratado

sem +H +PF +H
+PF

0,21 0,28 0,70 3,2 2,0

0,10 0,09 0,26 1,4

0,35 3,0

As células foram plaqueadas a razão de 5 x 10 células por placa de 6 cm de
diâmetro, em meio de Eagle modificado por Dulbecco (90%) e mais soro de vitelo
(10%9 extraído com carvão ou não. Os valores da tabela representam as densi-
dades de células por placa depois que o crescünento cessou
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TABELA I I I

Especificidade doe hormonios esteroides na

estimuLação do crescimento de fibroblastos 3T3

Esteróide Estimulação de células 3T3 "normais"

Concencração para Estimuiação reJa-

50% de estiraulação tiva má-y-ima

(ng/ml) (%)

Dexametasona 1 100

Hidrocortisona 6 100

Desoxicorticosterona 40 13

Cortisona - inativoa

Progesterona - . inativo

Estradiol - inativo

Testosterona - inativoa

Düiidrotestosterona - inativo

Os valores apresentados são médias de 3 experiências independentes; a: inat i

vo até concentração de 10 ng/ml.
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O saro foi passado por una coluna de carboxijnetilcelulose (CMC)
em condições nas quais o fator pituitário é retido: tampão fosfato 5 mM, pH
6,5. Nestas condições a maior parte da proteína sérica não é retida (98 a
99%), enquanto a proteína adsorvida (1 a 2%) pode ser recuperada por eluição
cem tampão fosfato 5 raM, pH 6,5 mais NaCl 0,2 M.

0 soro apôs passagem na ooluna de CMC se assemelha ao soro ex-
traído cem carvão: a) possui os fatores requeridos para a sobrevivência de fi
brbblastos e b) é pobre na atividade estimuladora de crescimento (Armelin ,
Nishikawa & Sato, 1974; Nishikawa, Armelin & Sato, 1975). A atividade de crês
cimento do soro passado pela CMC pode ser restituída pela readição dos fato
res séricos eluidos da coluna de CMC cem NAQ 0,2 M ou pela adição do fa
tor pituitsrio.

0 corpo de resultados indicado acua permitiu-nos concluir que o
crescimento de fibroblastos é controlado por fatores de crescimento de tipo
hormonal, envolvendo ainda regulação por hormônios clássicos (Armelin, 1973 e
1975). Além disso também sugerimos que um papel do soro no meio de cultura
I fornecer hormônios clássicos e fatores de crescimento, ainda desconhecidos
mas de natureza hormonal.

Um corolário da sugestão proposta acima I que o soro poderia ser
substituído no meio de cultura por uma mistura adequada de hormônios e outros
fatores endócrinos. Obviamente, entretanto, não dispunhamos e ainda não dis-
pomos de informações para definir seja qualitativamente seja quantitativamen-
te esta mistura de hormônios que substituiria o soro. Os resultados da TABE-
LA IV dão una idéia da magnitude do problema. Estes resultados foram obti -
dos durante um trabalho onde se investigou a possibilidade de substituir par-
te das atividades do soro por una misture cujos componentes eram: o fator pi
tuitário, insulina e hidrocortisona (Armelin & Armelin, 1975). Na completa
ausência de saro, hidrocortisona e insulina, isolados ou combinados, não tem
atividade significante para estimular a entrada de fibroblastos na fase S (TA
BELA IV), Entretanto, quando estes hormônios são combinados cam o fator pi -
tuitário consegue-se pelo menos 50% das células replicando o seu ENA (TABELA
IV). Apesar deste grande efeito da combinação de hormônios dois grandes pro-
blemas foram observados na ausência de soro: a) a mistura de hormônios não é
suficiente para garantir a sobrevivência das células, cuja viabilidade cai
constantemente-, b) as células que são estimuladas para entrar em S, come
guem replicar sem ENA mas ficam bloqueadas em 62. Ambos os problemas são
superados se ã mistura de hormônios for acrescentado pelo menos 0,25% de so
ro. Portanto, deve-se procurar identificar os fatores adicionais que possam
substituir totalmente o soro. Este trabalho que pode ser eficientemente abar
dado com a metodologia da cultura de células promete trazer informações impor
tantes para identificar *. esclarecer as funções de componentes do soro e do



TftBELA IV

Estimulação da síntese de ENA. em fibroblastos 3T3 na ccapleta ausência de soro

Adições ao meio de cultura % de núcleos marcados apôs incorporação

de Ti - tinàdina em ENA

Nada zero

Hidrocortisona (H) zero

Insulina (I) 3

Fator hipofisãrio (PF) 9

I + H 0.»»

PF + H 31

PF + I 26 .

PF + I + H 49

PF + I + H + 0,25% soro 98

0,25% soro 8

10% soro 98

As células foram plaqueadas em maio contando 10% de soro de vitelo. 12 horas

após o meio foi nudado para meio de Eagle modificado por Dulbeoco nas comple-

tamente sem soro, sendo então as culturas incubadas por 24 horas. Após esta

incubação as células foram estimuladas por adição de hormônios ao meio, con -

forme indicado. 12 horas depois das adições acrescentou-se ao meio de cul-

tura H-timidina, permitindo-se a incorporação pelas 12 horas seguintes. As

porcentagens de células marcadas nas diferentes culturas foram medidas por

autorradiografia
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o cornou: DA PROLIFERAÇ») EM OUTROS TIPOS EE CÊLUIAS

0 esquema proposto na Fig. 1 para o controle da proliferação ce

lular não se aplica semente a f ibroblastos, pelo contrário estamos admitindo

que seja de aplicação geral. Um exemplo, diferente de fihroblastos, que te-

mos estudado é o caso da linhagem Y-l (Yasumura, Buonassisi & Sato, 1966)

das células funcionais de cortex adrenal de camundongo. Estas células respon

dem a adrenocorticotropina (ACTH) sintentisando e secretando corticosteroi-

des no meio da cultura. Temos usado este sistema como modelo para estudo dos

mecanismos de controle da proliferação em células corticoadrenais (Armelin,

Gambarini & Armelin, 1977).

A síntese de DNA em células Y-l cai quando a concentração do

soro no meio é reduzida (Fig. 6). Nas células carenciadas, a síntese de ENA

pode ser reestimulada pela readiçâb de soro ao meio. Esta resposto de Y-l ao

saro é muito semelhante à resposta dos fibroblastos, isto é, a magnitude da

resposta é proporcional ã concentração do soro estinulador, conforme indicado

pelos resultados da Fig. 3.

A atividade estimulatõria do soro pode ser parcialmente substi-

tuída por fatores proteicos extraídos da hipófise (TABELA V). Estes fatores

não são nenhum dos hormônios proteicos hipofisários conhecidos (Armelin, Gam

barini & Armelin, 1977).

ACTH ao mesmo tempo que estimula a esteroidogênese em células

Y-l também bloqueia a estimulação por soro ou pelos fatores pituitarios (TA

BELA V). Na verdade ACTH inibe o crescimento das células adrenais bloquean

do o ciclo celular exclusivamente ao nível das células Gl que estão mais que

5 heras antes de entrar na fase S. A adição de cAMP ao meio de cultura

nrimetiza o efeito inibitório de ACTH, apenas que este nucleotideo bloqueia

o ciclo celular também ao nível de G2.

Os resultados até agora obtidos com as células Y-l indicam

que o controle da proliferação neste sistema não contradiz o esquema da Fig.l

0 passo decisivo do controle é a transição 1 (R • P) onde fatores proteicos

pituitarios, que só agora são revelados são estimuladores, enquanto o honro -

nio clássico ACTH é um inibidor.

A ABORDAGEM GENÉTICA NO ESTUDO DA PROLIFERAÇÃO CELULAR

Uma das grandes vantagens da metodologia de cultura de células

é permitir a análise genética em células de mamífero; Naturalmente, se trata
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horas após redução do soro

FTG. 6 - Cinética do efeito da redução do soro sobre a síntese de IKA em

células adrenais Y-l. O — 0 culturas mantidas em 10% de sorofe

tal bovino; f>—0 culturas transferidas para 0,2% de soro em ..

t = 0; A—& culturas transferidas para meio sem soro em t = 0

A síntese de ENA foi medida através de pulsos de 30 minutos de

H - timidina.
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TABÜA V

g da síntese de EMA em células
adrenais Y-l; efeito inibitório do ACIH

Adições ao meio de cultura Radiatividade incorporada em EHA

(cpm/placa)

Nenhum (controle) 1800

10% soro 18000

PF (1 pg/ml) 12000

ACIH (0,3 U/ml) 950

+ PF 950

As células foram carenciadas por 21 horas em meio com 0,2% de soro de feto
bovino e depois reestimuladas através das adições indicadas acima. 12 horas
após reestinulaçãb se incorporou H - tinddina pelas seguintes 12 horas.
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de análise genética em células somáticas. Mas pode-se utilizar técnicas seme

Ihantes ãs da genética de microorganismos, cuno poderio analítico é desnecessá

rio enfatizar.

Nos temos adotado experiências orientadas de um ponto de vista

genético no sentido de facilitar o estudo dos mecanismos de ação dos hormô-

nios e fatores que controlam a divisão celular. Para tanto temos procurado î

solar mutantes de crescimento da linhagem de fibroblastos 3T3. Após um vas-

to levantamento de clones derivados de 3T3 foi possível isolar o mutante co

nhecido por STI (Annelin & Armelin, 1977a), cujas propriedades básicas são

apresentadas na TABELA VI. STI diferentemente de 3T3 responde a um peque

no número de hormônios (TABELA VII). 0 fato mais atraente com respeito a es

te mutante é que as células são transformadas em cultura (TABELA VI) e causam

tumores quando injetados em camundongos atímicos do tipo "nude". No entanto,

o hormônio hidrocortisona induz nas células STI uma transição do fenotipo

transformado para o fenotipo normal (Armelin & Armelin, 1978). 0 mecanismo

pelo qual hidrocortisona induz esta transição está sendo intensamente estuda-

do em nosso laboratório no momento. Pensa-se que este estudo pode trazer in-

formações inportantes sobre a bioquímica do fenômeno da transformação.

Ainda dentro da linha de abordagem genética ao estudo do contro

le da proliferação temos procurado obter mutantes de células adrenais Y-l re

sistentes a ACTK. Tais mutantes podem ser úteis ao estudo dos mecanismos de

ação deste hormônio hipofisário. Para seleção deste tipo de mutante adotamos

o seguinte procedimento (Armelin & Armelin, 1977b): a) sob a ação de A d H

as células Y-l se arredondam e tendem a se destacar da superfície da placa

de Petri; b) células que não se arredondam com ACTH foram isoladas pela e

liminação das células redondas; c) a partir das células achatadas em presen

ça de ACTH clorou-se as células AR-1, resistentes ao arredondamento por

ACTH. A estimulação da síntese de ENA nas células AR-1 não é inibida nem

por ACTH (TABELA VIII) e nem por cAMP (TABELA IX). Portanto, contraria

mente â linhagem parental Y-l, as células AR-1 não são bloqueadas em Gl

nem por ACTH e nem por cAMP. Entretanto, as células AR-1 ainda são blo -

queadas por cAMP na fase 6.. As pri.Tcipais implicações destes resultados

são: a) ACTH pode exercer sua atividade inibitória agindo a nível do cíto-

-esqueleto celular e b) cAMP age nas fases 6, e G2 por mecanismos dife

rentes. No memento novos clones estão sendo isolados e estudados para avali-

ar o significado destas observações iniciais.

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Una das principais conclusões deste trabalho foi mostrar que o

controle da proliferação de fibroblastos é exercido por fatores de crescimen-



TABELA VI

Propriedades de células 3T3, ST1 e SV3T3

Linhagem Densidade de saturação Tenpo de dobramento Crescijnento em Metocel Número de cromossomos por célula

-2x (hora)(celulas/cra )

10% CS 1% CS 10% CS 1% CS

3T3 0,4 x IO5 0,9 x

ST1 4,1 x IO5 2,5 x 10U

SV3T3 4,5 x IO5 2,5 x IO5

18

14,5

13

90

38

13

80 ± 2,5

40 _+ 1

75,6 + 4,8 u>

Densidade de saturação e tempo de dobramento foram determinados através de curva de crescimento.

Contagens de células, ensaios de crescimento em suspensão e cariótipos, conforme descrito anteriormente (Armelin, 1977;

Aremlin & Armelin, 1977)
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TABELA VII

Hormônios e fatores ativo6 na regulação do

crescimento das células 3T3, STI e SV3T3 .

Honncnios ou fatores

3T3

Células

sn SV3T3

EGF

PF

Insulina

Scnatcmedinas B e C

Hidrocortisona

Albumina de saro bovinoa

A

A

A

A

A

A

A

I

I

A

I

A

I

A

I

I

I

I

I

I

I

A: ativo
I: inativo

a: atividade devida a contaminantes desconhecidos eventualmente presentes em
albumina cristalina.
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TABEIA VIII

Atividade estinulatória de soro, PF e ACIH
sobre a síntese de ENA de células AR - 1.

cpn/placa

Controle (0,2% PCS) 1350

Soro (10% PCS) W100

PF (1,0 ug/ml) l«*00

ACIH (300 nU/ral) 3300

Soco (10% PCS) + ACIH (300 rfJ/ml) 12500

PF (1,0 v«/aL) • ACIH (300 mU/ml) 12300

As células foram carenciadas por 2H horas em meio can 0,2% de soro de feto
bovino e depois TWfgH»»»i.»*i»g através H*"* adiçnpp indicadas yi1"!*- 12 horas
após reestisulaçao se incorporou \ - tinddina pelas seguintes 12 horas.
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TABEIA DC

Ausência de efeitos de cAMP sobre a atividade

estimulatória de PF e soro na síntese de IKA
de células AR - 1

cpn/placa

Controle (0,2% FCS) 670

cAM9 (IO"3 M) 680

cAMP (IO"4 M) 570

cAMP (IO*5 M) 670

PF ( 1 yg/ml) 6470

PF ( 1 ng/ml) + cAMP (IO"3 M) 6420

Soro (10% FCS) 5400

Scro (10% FCS) • cAMP (IO*3 M) 5050

As células fcrvar. carenciadas per 2M horas em meio can 0,2% de soro de feto

bovino e depois reestimuladas através das adições indicadas acina. 12 horas

após reestinulaçao se incorporou H - timidina pelas seguintes 120 horas.
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to de tipo hormonal e por hormônios clássicos.
0 estudo dos modos de ação destes fatores de crescimento e hor-

mônios tem revelado mecanismos básicos provavelmente válidos para todos os ti
pos de células. Dentro destes estudos também se iniciou experiências de cu-
nho genético, cuja principal finalidade é encontrar mutantes de crescimento ú
teis na elucidação dos mecanismos bic^uímicos de regulação do crescimento.

Esta associação da anal'~-» genética ã abordagem bioquímica, fa-
cilitada pelas técnicas da cultura de células, será usada em grande escala, no
futuro próximo neste campo, com promissoras possibilidades de sucesso.

Acreditamos que os resultados já obtidos, os quais foram sumarl
sados neste artigo, são de suficiente importância para assegurar que estas pre
visões são realistas.
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SUMARIO

A estabilidade do material genético é um conceito relativo desde
que sob inúmeras condições hi alterações estruturais do DNA celular, as
quais desencadeiam processos enzimáticos de reparo das mesmas. Sob certas ci£
cunstãncias, a maquinaria de replicação pode alcançar uma lesão antes que es-
ta seja eliminada. Sabe-se que a maioria das células consegue replicar o DNA
lesado muito embora não se saiba como isto ocorre. Como há fortes indicações
que neste processo podem ser introduzidas mutações, a compreensão deste meca-
nismo reveste-se dajmaigrjjmportãncia. y <j^

C^Nosto artigo são Bevis&ür e discutidos dados que ilustram o atual
estágio de conhecimento deste mecanismo tanto em bactéria como em células de
mamíferos em cultura. \

INTRODUÇÃO

0 conceito da molécula de DNA como estável química e metabolica -
mente deve ser encarado com ressalvas quando a preocupação é a de estudar— se
mutação e carcinogênese. De fato, tem crescido o numero conhecido de agentes
físicos e químicos capazes de reagir com os distintos componentes da molécula
de DNA, alterando a sua estrutura. Somado aos casos clássicos de radiações i_
onizante e ultra-violeta tem-se um numero crescente de substâncias químicas
que reconhecidamente causam descontinuidades estruturais no DNA.

Virtualmente todos estes agentes são mutagênicos e isto é conside
rado como uma forte evidência de que o evento inicial na produção de mutações
é a modificação química da molécula de DNA. De maneira geral, estas lesões
iião são suportadas pela célula que possui um número gTande de sistemas enzima
ticos capazes de reconhecer o sítio alterado, remover a porção do DNA que o
contém e colocar uaa porção nova, através de um processo replicativo em que a
fita oposta e ilesa é utilizada como molde. Este processo ê genericamente dia
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mado de reparo de excisão e a primeira questão que pode ser levantada é a
de, se no momento em que esta lesão é excindida não pode ocorrer u m mutação.
Isto seria possível se a enziaa replicativa responsável pela introdução da
porção nova fosse significativamente sujeita a erro. Nâb parece ser este o ca
so pois, evidências bioquímicas (1) e genéticas (2) apontas o sistema de repa
ro de excisão como sendo essencialmente livre de erros. A alternativa plausí-
vel é a de que as lesões que não são eliminadas a tempo vão ser encontradas
pela maquinaria da replicação e que neste momento a probabilidade de ocorrer
uma mutação aumenta significativamente. Certos tipos de lesões eliminam ou (H
mínuem significativamente a capacidade de pareamento de bases e conseqüente -
mente é possível que a introdução de uma base não complementar ã original se
dê com certa facilidade. Assim, por exemplo, já foi observado que, in vitro ,
DNA com sítios apurínicos propicia una alta freqüência de incorporação alea-
tória (3). Esta hipótese prevê, portanto, que nâb é o momento do reparo e sim
no momento da replicação do ENA que ocorre mutação. Varias evidências supor -
tam este ponto de vista: células mutantes bacterianas (4) e humanas (3) com
menos capacidade de reparo de excisão do que os tipos selvagens sofrem bem
mais mutações do que estes últimos, para uma mesma quantidade de lesões. Isto
é condizente com o fato de um maior numero de lesões não excindidas nos mutan
tes darem origem a um maior numero de mutações durante a replicação. Un outro
argumento favorecendo esta hipótese é o de que quando as células são tratadas
com um agente que lesse o seu DNA e se permite que estas lesões sejam excin
didas por tempos crescentes antes das células entrarem na fase replicativa ,
tanto o efeito mutagênico como letal diminuem consideravelmente (5). Isto é u
ma evidência clara de que excisão não é responsável por mutação mas que, ao
invés, esta resulta de lesões nâb excindidas. Estas considerações ressaltam a
importância de se conhecer o mecanismo de replicação do DNA lesado para se
compreender o mecanismo molecular de mutações.

Quando se consideram os modelos experimentais para estes tipos de
estudo há de se levar em conta dois fatores, o sistema biológico e o tipo es-
pecífico de descontinuidade química que se promove no DNA. Dois tipos princi-
pais de sistemas tem sido empregados: o de células bacterianas e o de células
de mamíferos em cultura. Enquanto o primeiro apresenta a vantagem de ser mais
simples e de contar com inúmeros mutantes deficientes em diferentes vias meta
bélicas de reparo, o segundo é certamente mais relevante para as possíveis in
ferências que se deseja fazer para o organismo humano. Muitas diferenças fun-
damentais tem sido notadas entre mecanismos de reparo de sistemas bacterianos
e de células de mamíferos, tornando perigosa qualquer extrapolação de un sis-
tema para outro. Por outro lado, o emprego de radiação ultra-violeta como fa-
ma de se provocar lesões no DNA apresenta, entre outras vantagens, a de fome
cer praticamente um único produto, o dSnero de pirinidina (diaerização de du-
as pirimidinas consecutivas de una mesma cadeia).



. 67 .

O MBCANISM) DE REPLICAÇÃO DE Hft A PARTIR DE MOLDE LESADO EM BACTERIA

Em bactéria, quando há um dímero na cadeia mole, a maquinaria de

replicação tem una fonna ban singles de contornar o problema da cópia da par-

te lesada: ela deixa de replicar a região contendo a lesão e reinicia Teplica

ção cerca de 1000 bases além da lesão (6). Desta forma, origina-se uma lacuna

oposta ao dímero, a qual deve ser preenchida sob pena de se tei um evento le-

tal no próximo ciclo de replicação da bactéria. A maneira da bacíéria repa -

rar posteriormente esta lacuna é engenhosa e eficiente. Ela emprega recombina

ção entre porções de DNA simples fita (7). Uta destes mecanismos de recombi

nação é ilustrado na Fig. 1. Vê-se que após a replicação gera-se a já menci.

onada lacuna oposta ao dímero. Por recombinação, a parte lesada do molde étro

cada com uma porção homóloga de um DNA já replicado de modo a dar origem a

um molde ileso que pode ser usado para preencher a lacuna. Este mecanismo dá

conta da quase totalidade da replicação de molde contendo dímeros em bactéri-

as e pela sua natureza deve ser essencialmente livre de erros. 0 substrato

para o processo é a lacuna que não pode ser diretamente preenchida pela raaqui.

nária de replicação pois o dúnero de pirimidina não propicia o pareamento cor

reto através das pontes de hidrogênio. Una explicação para isto é que em bac

térias as DNA polimerases possuem a função exonudease 3'-5' , chamada edi

torial, a qual tende a eliminar porções polimerizadas com pareamento errôneo

(8). No caso do dímero de pirimidina é possível que a maquinaria de replica-

ção tente contorná-lo pela introdução de bases não complementares, mas esta

tentativa será àbortiva pois a função editorial da polimerase estará de guar-

da para eliminar as bases introduzidas sem pareamento adequado. (8). Esta é

uma situação não imediatamente extrapolável a células humanas em cujas DNA po

limerases não foi até o momento encontrada associada uma exonudease 3'-5' (9).

Para a bactéria superar o dímero seria necessário o processo de recombinação

já mencionado ou, alternativamente, una inativação da função 3'-5' que permi-

tisse a replicação da região contendo o dímero, através da introdução aleató-

ria de bases. Este último processo corresponde ã concepção mais moderna da

função chamada SOS , induzida em bactérias através da inibição de replicação

e que é dependente dos genes rec A e lex A (12). Esta função se expressa en -

tre outras coisas pelo aparecimento de uma atividade reparo sujeita a erro (mu

tagênica) e que possivelmente, no nível molecular, seria mediada pela supres-

são da atividade 3'-5* do DNA polimerase. Este mecanismo alternativo de

contorno do dímero, ao contrário do recombiracional, é portanto altamente sus

cetível a erro.
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Fig. 1 - Um dos mecanismos de recombinação em bactérias para preencher
lacunas formadas em posição oposta a lesões. 0 dímero de piri.
midina no DNA durante replicação (1) dá origem a uma lacuna .
Um processo de recombinação (2) transfere o dímero para a ca-
deia filha gerando um molde ileso que pode ser usado para pre
encher a lacuna (3). (A) dímero; — DMA molde; —•" DNA filha

(I) (2)

Fig. 2 - Duas possíveis conseqüências da presença de dímero de pirimi
dina no molde durante replicação de DNA em células de mamífe"
ros1 Em (1) a replicação procede normalmente, exceto pelafcr
maçao das lacunas opostas ao dímero. Em (2) há bloqueio dê
replicação pelos dimeros nos distintos sítios de replicação.
Legendas como na Fig. 1.
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O MECANI30 DE REPLICAÇAO DE DNA A PARTIR DE MDLDE LESADO EM CÉLULAS DE
MAMTFEROS. O EFEITO DAS LESÕES NAS ESTOJIURAS DE REPLICAÇAD.

Miitas são as controvérsias a respeito deste mecanismo em células

de mamíferos e a primeira diz respeito ao efeito preliminar do dúnero nas es-

truturas de replicação. Quando se pulsa por tempos curtos, com timidina tri-

tiada, células que foram irradiadas com luz ultra-violeta e se centrifuga em

seguida o DNA em gradiente alcalino de sacarose, observa-se que o DNA recém

sintetizado (marcado com timidina tritiada) é de peso molecular bem mais bai-

xo que em células normais. O seu tamanho é besa mais próximo da distância in-

terdlmero. Una possível explicação para isto é que o sistema de replicação

de DNA proceda como em bactérias, "pulando" o dínero e reiniciando síntese

num ponto além, como mostra o esquema 1_ da Fig.2. No entanto, a peculiarida-

de de células de mamíferos de replicar cada uma das suas fibras de DNA atra

vés de inúmeros sítios de replicação (11) permite considerar uma interpreta -

ção alternativa (esquema 2, Fig. 2) de que a replicação é bloqueada pelos dí-

meros, originando um acúmulo de sítios parcialmente replicados. Ambas as es-

truturas (1 e "L, Fig. 2) dariam origem a DNA nascente-simples fita de baixo

peso molecular como acima mencionado. Vários grupos tem empregado muita ima-

ginação e todos recursos técnicos disponíveis para elucidar o mecanismo corre

to, mas o impasse ainda permanece. A hipótese de lacunas é favorecida por :

a)- experimentos de fotólise de bromouracil (12); b)- pela ação de nucleases

específicas para DNA - simples fita em DNA recém-replicado de células irradi

adas (13); c)- pelo fato de que cafeína inibe crescimento de DNA nascente nas

não inibe a incorporação de timidina tritada em células irradiadas (14), e d)

- pela medida direta de velocidade de progressão da forquilba de replicação ,

por autorradiografia de fibras de DNA em células irradiadas (15). As indica-

ções favorecendo a hipótese do bloqueio de movimento da forquilha de replica-

ção são principalmente duas: a)- em células irradiadas, marcadas com o pTe -

cursor pesado bromodesoxiuridina, há acúmulo de um DNA ile densidade inter-

mediária entre o normal e o híbrido e que corresponde a estruturas de replica

ção (16, 17, 18), e b)- por medida direta da velocidade de progressão da for-

quilha de replicação através da técnica de autorradiografia de fibras de DNA

em células irradiadas (19). 0 gTau de controvérsia ê derrotado pelo fato de

uma mesma técnica, a de autorradiografia de fibras de DNA, fornecer resulta -

dos que suportam ambos os modelos (15, 19). Num caso observou-se que a velo-

cidade de progressão da forquilha crescia inicialmente em células irradiadas,

alcançando um tamanho correspondente ã distância interdímeros e aí parando por

pelo menos 90 minutos (19), sugerindo fortemente o mecanismo 2 da Fig. I. Em

outro caso, a mesma técnica propiciou a observação de uma progressão contínua
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da fòrquilha de replicaçao mana extensão suficiente para ultrapassar vários
dímeros (15), perfeitamente de acordo com o mecanismo 1̂  da Fig. 2. Una dife -
rença no protocolo dos dois experimentos é que naquele em que 6e observou uma
parada da progressão da fòrquilha, o pulso radioativo iniciou-se imediatamen-
te após irradiação enquanto que naquele em que a progressão foi continua o pul_
so foi iniciado 30 minutos após irradiação, É, desta forma, possível que o
bloqueio ocorra nos primeiros 30 minutos em certos sítios de replicaçao e nos.
demais a replicaçao proceda através da formação de lacunas, sem interrupção
no movimento da fòrquilha.

A compreensão total do efeito imediato de dímeros na estrutura de
replicaçao em células de mamíferos não parece estar muito próxima de ser ai -
cançada e nenhum modelo até agora proposto permite explicar a totalidade dos
mais importantes resultados até agora encontrados. UP modelo que nós propuse
mos há a]gum tempo (13) e que não foge ã regra acima, procura conciliar o blo
queio de progressão da fòrquilha com a formação de lacunas (Fig.3). Na sua e-
laboração foi considerado um fato bem comprovado, o de que a replicaçao é ne-
cessariamente descontínua na fita que é replicada no sentido oposto ao do mo-
vimento da fòrquilha (20) e se processa através da formação de fragmentos de
Okasaki, que tem origem nos pontos 0 da Fig. 3. Este modo de replicaçao gera
regiões simples-fita na cadeia replicada descontinuamente e que já foram de -
tectados por microscopia eletrônica (21). Se uma lesão está na fita molde que
é replicada no mesmo sentido que o movimento da fòrquilha, este provavelmente
será bloqueado no ponto da lesão (Fig.3-1); isto porque se a lesão fosse pula
da seriam geradas duas regiões de cadeia simples, uma situação pouco provável
se se admite que a própria polimerização numa das cadeias é fator de desnatu-
ração na região a ser replicada (22). Se a lesão está na cadeia que é replica
da no sentido inverso a do movimento da fòrquilha (Fig.3-2) é concebivel que
a fòrquilha progrida em frente juntamente com a polimerização na fita molde
líder. Esta alcançaria uma nova origem de um fragmento de Okasaki havendo re
plicação na cadeia oposta até o encontro da lesão. Una lacuna seria então fcr
mada como conseqüência da ação bloqueadora da lesão e do mecanismo de Okasaki
de replicaçao.

A ORIGEM DO DNA OPOSTO A LESÃO

Independente do efeito imediato da lesão na maquinaria de replica
ção, se através do bloqueio ou da lacuna, é um fato b«m documentado que o ge-
m m a com dímeros acaba por ser totalmente replicado (23). A questão que se co
loca é de como DNA acaba sendo introduzido na região oposta ao dúnero. Há
apenas duas possibilidades: ou será com material pré-existente e isto implica
num mecanismo de recombinação, como em bactéria, ou será com DNA sintetizado
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Fig. 3 - Modelo para explicar o bloqueio de replicação e a formação de lacunas por dímeros de

pirimidina. Os detalhes estão descritos no texto. (A) dímero; DNA molde;
— DNA filho; (O) origem de fragmento de Okasaki.
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de novo, e neste caso terá que se admitir um processo de "bypass" envolvendo
cópia de região contendo dímeros. Este último processo foi evidenciado por ..
lehmann (12) empregando a técnica de fotólise de bromouracil: após permitir
DNA nascente tritiado de baixo peso molecular ser sintetizado em células ir —
radiadas, a junção dos pequenos segmentos foi permitida ocorrer na presença
de bromodesoxiuridina. Se a ligação dos segmentos (supostamente preenchimento
das lacunas), fosse feito por recombinação, então DNA "velho", contendo timi-
dina, seria utilizado neste processo. Se a ligação fosse via síntese de novo,
então o DNA de junção conteria bromodesoxiuridina. Fotólise a 313 ran do DNA
elongado regenerou os pequenos fragmentos, evidenciando que o DNA de junção
continha efetivamente bromodesoxiuridina e que portanto síntese de novo esta-
ria ocorrendo. Lehmann concluiu daí que o "bypass" seria via síntese de novo
ao invés do processo bacteriano de recomb inação, admitindo porém que alguma
recomb inação poderia ocorrer sem ser detectada pela técnica. Baixos níveis de
recombinação poderiayser detectadtfjde uma maneira totalmente distinta. Como
ilustrado na Fig. 1, um possível mecanismo de recombinação em bactérias, leva
a transferência do dímero para a cadeia filha. Se fosse possível detectar a
presença destes dímeros na cadeia filha se obteria uma forte evidência para o
processo recombinacional. Uma maneira concebida para tal foi através da ação
de uma endonuclease UV, que cliva especificamente DNA na posição imediata 3D
dímero (24). Com esta finalidade, células humanas em cultura foram irradiadas
com luz ultra-violeta e em seguida marcadas com um longo pulso de timidina tri
tiada. 0 DNA feito após irradiação só poderia conter dímeros, e portanto ser
sensível a endonuclease UV se estes tivessem sido transferidos do DNA mãe
feito antes da irradiação. A experiência da Fig. 4c, mostra que isto realmen-
te acontece pois o DNA feito após irradiação cai de peso molecular quando -
tratado com a endonuclease UV . 0 número de quebras (que é uma função dafre
quência de dímeros) pode ser calculado e é menor que o existente no DNA feito
antes da irradiação (Fig. 4b). Que a quebra é efetivamente devida a dímeros
é mostrado pelo experimento da Fig. 4a, no qual DNA de células não irradiadas
não sofreu quebra alguma pela endonuclease UV . A conclusão de que houve
transferência de dímeros da cadeia mãe para a cadeia filha requer a exclusão
da possibilidade de que o resultado da Fig. 4c seja devido a introdução de
dímeros durante a própria irradiação em cadeias filhas já iniciadas. Estas,du
rante o pulso radioativo, seriam apenas alongadas e conteriam dímero na parte
não marcada. Esta alternativa foi testada de várias maneiras, uma delas pela
irradiação de células em Gl , quando ainda não se tem cadeias filhas inicia-
das (25). Assim mesmo, acusa-se a transferência de dímeros (25), e os resulta
dos finais indicam que cerca de 10% dos dímeros passam da cadeia mãe para a
cadeia filha; este número é bem inferior ao encontrado em bactérias (26), que
sabidamente faz praticamente todo o processo de "bypass" por recombinação.
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Fig, 4 - Ação de endanuclease UV em DNA de células humanas. Nos três casos o DNA foi purificado, tratado (0) ou
nSo (0) com uma endonuclease de Micrococcus luteus (que clivn em posição adjacente ao dimero) e centrifu
gado em gradiente alcalino de sacarose, numa ultra-centrífuga preparativa. A direção de eentrifugação ê
da direita para a escjuerda e a distribuição do EWA ê determinada pela radioatividade das frações. Destas
distribuições é possível calcular-se o peso molecular médio (indicado no canto esquerdo das figuras em
milhões de daltons) e o correspondente número de quebras (número de dímerosj introduzido por molécula -
(13). Em (A) tem-se DNA radioativo de células nao irradiadas. Em (B) o DNA foi obtido de células cue
foram primeiramente marcadas com timidina tritiada e depois irradiadas com 125 ergs/nm^ de luz ÜV a
2§4__nm. Em (C) as células foram primeiramente irradiadas como acima e depois marcadas com timidina tri-
tiadaT



CONCLUSÃO

As dujs etapas do processo de replicaçao de DNA a partir de um
molde contendo lesões ainda continuam obscuras em células de mamíferos: a natu
reza das estruturas defeituosas de replicaçao geradas pelas lesões e o mecanis_
mo do seu reparo (o assim chamado reparo pó"s-repli"ição). E claro que a compre
ensão da secunda etapa depende do conhecimento das estruturas defeituosas gera
das na primeira etapa e isto justifica o esforço que vem sendo feito nesta á -
rea. Os resultados mais recentes da literatura indicam que em células de maná
feros, ao contrário de bactérias, o DNA que acaba sendo complementar à lesão
é sintetizado de novo (12, 2S). No entanto, trata-se apenas de evidências indi,
retas, não tendo, até o momento, sido possível uma comprovação direta deste fa
to. E avaliável a dificuldade de se demonstrar, com experiências feitas in vi-
vo, a natureza de uma pequena extensão de DNA que acaba se tornando comple -
mentar â região contendo dímero. Não há razão, no entanto, para se duvidar de
que experimentos engenhosamente desenhados, em que se empregue técnicas enzima
ticas ou biofísicas, venham a esclarecer este importante ponto. Se for compro
vado o que se presume, que o "bypass" da lesão se dá em grande escala por sín-
tese de novo, terá que se responder a uma outra questão: o de como a polimeri-
zação de DNA a partir de molde contendo lesões não instrutivas (que não po -
dem formar par de bases por ponte de hidrogênio) se dá sem um acumulo signifi-
cativo de erros. De fato, uma dose de luz a 254 nm de 50 ergs/nm , que corres-
ponde aproximadamente ao D. para células humanas em cultura (371 de sobrevi -
vencia) (27) introduz cerca de 1 dímero cada 10 deltons (28) e produz uma fre
quência de mutação de 10* por sobrevivente para o locus HGPRT (2). Admitin
do-se para esta proteína um FM de 15.000, o seu gene terê cerca de 300.000 -
deltons e portanto um gene em cada 30 conterá um dímero, à dose de 50* ergs/nm.
Na realidade, a taxa de mutação ê 10~ e portanto bem inferior a 1/30 suge.-in
do que uma taxa superior a 901 dos dímeros é replicada sem erro. 0 grande desa
fio desta área de investigação é o de responder qual o mecanismo molecular que
permite isto e qual a razão dele as vezes falhar gerando mutação.
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Mucopolissacarídeos Sulfatados de Diversos Tipos de
Mastócitos em Cultura*

Profa.HelenaB. Nader
Escola Paulista de Medicina
Depto. de Bioquímica e Farmacologia

Mastócitos distribuem-se por todo o tecido conjuntivo frouxo,prin
cipalraente, em pequenos grupos ao longo dos vasos sanguineos. São especialmer
te, abundantes no tecido conjuntivo de roedores. 0 núcleo das células é peque
no e muitas vezes mascarado pelas granulações acumuladas no citoplasma. Os
grânulos são refráteis, hidrossolúveis e basófilos. Cbram-se era vermelho cas-
tanho escuro pelo vermelho neutro supra-vital e apresentam metacromasia com
as anilinas básicas como o azul de metileno, azur A e azul de toluidina. Apre
sentam reação cromática positiva con o reagente de Schiff.

A oiigeir. dcs mastccitos não é clara e suas funções são objeto de
especulações. São uma rica fonte da histamina (1) e podem ter um papel nos
processos de inflamação e hipersensibilidade. Benditt e col. (2) foram os
primeiros a observar a presença de serotonina, um vaso constritor, nessas cé-
lulas. Embora os grânulos dos mastócitos corem-se metacromãticamente, como o
faz também a heparina, não se pode concluir que ambos estejam associados.pcis,
outras células e substâncias também dão reação metacromãtica positiva.

Por muitos anos, mastocitoraas transplantáveis de camundongos vem
sendo mantidos em vários laboratórios (para una revisão no assunto ver Selye
(1)). Acredita-se que essas células tumorais são ricas em heparina ou em mat£
rial semelhante a heparina.

Nos laboratórios de Spolter e Marx, o mastocitoraa de Furth(4) mos
trou mudanças morfo lógicas e bioquímicas significantes durante o per iode de
transplantação contínua desde 1957. Assim, era de grande interesse reexaminar
a composição de mucopolissacarídeos sulfatados (MPSS1 desse tumor.

Recentemente, um outro mastocitoma (CBF^ foi induzido em caznjn -
dongos de una linhagem híbrida (5). As células desse tumor quando cultivadas
"in vitro" são capazes de ligar I-IgE de rato e liberar histamina(.6). Os
resultados dos estudos preliminares para caracterização dos nucopolissacarí -
deos sulfatados (MPSS) encontrados nessas células indicaram diferenças signi-
ficativas tanto na composição quanto no padrão de MPSS encontrado para otitres
mastocitomas.

Assim, os MPSS desses dois mastocitomas foram analisados em de-
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talhe, empregando-se a metodologia descrita por Dietrich e col.(7-10) baseada

principalmente em microeletroforese em gel de agarose e degradação com mucopo

lissacaridase especificas.

Como tanto os tumores sólidos quanto os obtidos da cavidade peri-

toneal contêm além de mastôcitos, outras células do tecido conjuntivo, a aná-

lise dos MPSS

vitro".

MASTOCITOMAS

Um mastocitoma transplantável "in vivo" originariamente descrito
por Furth e col. (4) vem sendo mantido sob formas sólida (intramuscular ou
subcutânea) e intraperitoneal (ascítica) (11) no Laboratório de Bioquímica Ce
lular do Veterans Administration Hospital de Sepulveda, Califórnia, USA sob
direção do Dr. L. Spolter. 0 tumor foi descrito em camundongos da linhagem
LAF, após irradiação do corpo inteiro do animal, sendo, desde então, trans-
plantado para camundongos dessa mesma linhagm. Inicialmente, os tumores tor-
navam-se palpáveis em 4 meses e os animais vinham a falecer 7 a 10 meses após
o transplante. Atualmente, o tempo entre transplantes era de 20 dias.

Um outro mastocitoma, AB-CBF.-MCT-l , foi recentemente induzido
por Pumphrey e col. (5) em camundongos híbridos (BALB-c x C57BL)F. . Os a m
mais recebiam uma dose única de pristame (2,6,10,14 tetrametilpentadecano) e
30 dias após eram inoculados com o vírus de leucemia Abelson Murine. Os tumo-
res (sólidos ou ascíticos) tornavam-se bem aparentes 30 dias após a inocula -
ção. 0 tumor era então transplantado para animais adultos da mesma linhagem ,
previamente sensibilizados por injeção de pristane.

As células para cultura eram obtidas ou por aspiração estéril do
fluído ascítico ou por maceração do tecido tumoral.

As células dos tumores eram crescidas em mistura nutriente de Ham
(F-10) suplementada com 201 de soro fetal bovino mais bicarbonato de sódio...
(0.12%), L-glutamina (0.15%) ácido fólico (0.0011), inositol (0.0021), L-me-
tionina (0.006%), L-histidina (0.012%), L-triptofano (0.0041) e o meio era tro
cado uma vez por semana.

EXTRAÇÃ) DOS MUCOPLOLISSACARlDEOS W S CÉLULAS

A fim de se marcar os MPSS, S-sulfato livre de carregador e

em alguns casos, D-glucosamina-6-'% eram adicionados à cultura de células e,

em geral, após três dias, as células eram coletadas por centrifugaçãb e homo-

geneizadas com uma mistura de dorofórmio: metanol (2:1, v/v). 0 resíduo de
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celular, livre de gorduras e seco era a seguir incubado com pronase (4 mg/g de
células) no tampão Tris-HQ 0.0S M pH 8.0 na presença de CaCl2 0.001 M e de
algumas gotas de tolueno. A suspensão era incubada a 40°C por 24 horas e, a
seguir, aquecida por 1 minuto a 100°C em banho-maria fervente. Após resfria-
mento, o pH da solução era ajustado para 7.0 e EKase (20 mg/g de células) e
RNase (6 mg/g células) eram adicionadas. Após 24 horas, a 30°C, o pH da sus -
pensão era levado a 11.0 e a hidrólise alcalina processada por 6-8 horas a 20
-25°C. A seguir, o pH era levado a 6.0 e a mistura centrifugada. Os MPSS e-
ram precipitados do sobrenadante pela adição de 2 volumes de etanol absoluto
a 4°C "overnight". 0 precipitado era coletado por centrifugação e lavado < m
etanol 801. O material seco era dissolvido em imoa e analisado por eletrofo-
rese em gel de agarose, degradação enzimatica e caracterização dos produtos
de degradação por cromatograf ia em papel (7-10).

SEPARAÇX) E CARACTERIZAÇÃO DOS MPSS

Os MPSS eram submetidos â eletroforese em gel de agarose usando
tampão 1,3 diaminopTopano-acetato e/ou tampão barbital (7,8), antes e depois
de degradação com condroitinase AC , condroitinase ABC, e mistura de heparina-
se e condroitinases de Flavobacteriua heparinum . O gel era corado com azul
de toluidina e o sulfato radioativo, detectado por radioautograf ia em filme
de raio X. 0 desaparecimento de um MPSS após ação de uma enzima específica,
indicava o tipo de composto presente. Os MPSS eram também analisados quan-
to ao tipo de produtos formados por ação das enzimas específicas. Os produ -
tos de degradação eram separados e identificados por cromatograf ia em papel
no solvente ácido isobutírico: NijOH 1.0 N(5:3, v/v). Os cromatogramas eram
corados pelo reagente de prata cm meio alcalino e para o caso dos produtos sul
fatados marcados, a caracterização era novamente feita por radioautografia.

0 comportamento eletroforético em gel de agarose tampão 1,3 diaad
nopropano-acetato dos MPSS extraídos dos mastocitomas 4/12 J (sob-linha do
Purth, amostra 2) e CBFj (amostra 3) está representado na figura 1. 0 lado
esquerdo mostra as bandas de MPSS coradas pelo azul de toluidina e o lado di_
reito a radioautografia dessa mesma lâmina. Fica jã evidenciado que o padrão
de MPSS observado é característico para cada tipo de mastocitoma.

Em alguns casos, os MPSS foram também cromatograf ados em coluna
de troca iónica de DEAE-celulose, eluída com gradiente logarítmico de cloreto
de lítio (9).
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Fig. 1 - Microeletroforese em gel de agarose, tampão 1,3 dia_
minopropano-acetato, dos mucopolissacarídeos do tu-
mor 4/12J (sub-linha Furth)(2) e do tumor CBFj (3).
Padrões (1 e 4, mistura em ordem decrescente de mobi
lidade eletroforética: condroitim sulfato A, condroí_
tim sulfato B, heparitim sulfato B, heparina). Es-
querdo: coloração com azul de toluidina. Direito: ra
dioautograma do mesmo gel.
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CARACTERIZAÇÃO DOS MUOOPOLISSACARrPEOS DO MASTOCHEMA FURTO

A mic rce l e t ro fo r t s e dos muccpolissacarídeos do tumor Furth m o s -

t rou a presença de 2 bandas (Fig. 1 lade esquerdo, amostra 2 ) . A banda de me-

nor migração mostrou coloração roxo-avermelhada com o corante azul de tolcidi^

na; apresentou una migração in termediár ia en t r e a da heparina e de hepari t im

su l f a to usades cone j>adrões nesses es tudos . A banda de maior migração, por ou

t r o l ade , apresentou coloração azulada, c a r a c t e r í s t i c a para aLÍd':s nuc le icos .

? nenhuma reação metacromâtica f e i observada. Assumiu-se, por tar i tc . siie s e r r a

tava de ácido nuc le ico .

Experintentos empregando as mucopclissacaridases j á mencionadas -

também indicaram que o p r inc ipa í mucopolissacsrídeo presente no tumor Furth

apresenta propriedades semelhantes as da hepar ina . A fração de MPSS do mas-

tocitoma Furth foi quase que tota lmente degradada pelo e x t r a t o bruto da F.he-

parinun (Fig. 2, amostra 4 ) , nas não pe la condro i t inase AC (Fig .2 . amostra 1}

ou condroi t inase ABC (F ig .2 , amostra 2 ) . Esses resu l tados indicavam que essa

fração c o n s i s t i a pr incipalmente de mater ia l semelhante ã hepar ina .

A cromatografia em papel dos produtos de degradação confirmaran

essas observações. A presença de gluccsairdna - 2 , 6 - d i s s u l f a t o e glucosamina-N-

s u l f a t o como os p r i n c i p a i s produtos de degradação após tratamento com o ext ra

t e bruto da F. heparinum fo i considerada como mais una evidência da presença

de mater ia l semelhante i hepaTina nessa fração ( F i g . 3 ) .

0 radioautograma da microe le t roforese dos MPSS do tumor Furth

(Fig .2 , lado d i r e i t o , amostras 3 e 5) mostrou a presença de um out ro componen

t e com migração semelhante ã de cor-dreitim <aifato. Após incubaçâb com condro

ítíuaser- AC e AFC observaaios a formação de d i ssacar ídeos insaturado 4-e 6-

su i f a to (A Di-4S e ADi-6S), produtos de degradação c a r a c t e r í s t i c o s de c o n -

drotim su l fa tos A e C . Esses dados mostram que a fração de MPSS do masto-

citoma Furth contém, além do componente semelhante â hepar ina , condroitim sul

fato AC .

ÜVRACTERI2AÇAD DOS MJCOPOLISSACARrDEOS DO MASTOCiTCMA CBF1

A microele t roforese dos mucopolissacarídeos do tumor CBF. mostrou

una única banda metacromâtica, can migração un pouco menor do que a condroit im

su l f a to B padrão (Fig . 1, esquerda, amostra 3; F ig . 4, esquerda, amostras 3

e 5 ) .

Qufndo os mucopolissacarídeos ex t ra ídos do tumor CBF^ foram .subnie

t idos ao tratôjnenco enzimático seguido de microe le t roforese , o padrão observa-

do fo i , novamente, d i f e r e n t e daquele encontrado para o mastocitoma Furth. A in
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Fig. 2 - Microeletroforese em gel de agarose, tampão 1,3 diaminopropano

acetato, dos mucopolissacarídeos do tumor Furth apôs tratamen-

to com condroitinase AC (1), condroitinase ABC (2), e extra-

to de F.heparinum (4); controles não tratados com enzimas (3 e

5); padrões, como descrito na Fig. 1(6). Esquerda, eletrofore-

se corada com azul de toluidina; direita, radioautograma do mss

mo gel.



-sof GI«~NS

-ADÍ-6S

-Gla-2,6-DiS

-Origin

St 1 2 3

Fig. 3 - Radioautograma da cromatografia em papel dos mucopolissa

carídeos do tumor Rirth apôs tratamento com condroitina-

se AC (1), condroitinase ABC (2) e extrato de F.hepari-

num (4). Controles não tratados pela enzima (3 e 5).Abre

viações: Glu-2,6-DiS, glucosamina 2,6-dissul£ato ADi-óS,

dissacarídeo insaturado 6 sulfato S0x
Glu-NS, glucosamina-N-sulfato.

S-sulfato
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Fig. 4 - Microeletroforese em gel de agarose, tampão 1,3 diaminopropano-

acetato 0,05 M pH 9.0 dos mucopolissacarideos do tumor CBF, ^»s

tratamento com condroitinase AC (1), condroitinase ABC (2), e

extrato de F.heparinum (4); controles, não tratados com enzimas

(3 e 5). Padrões, como mostrados na Fig. 1 (6). Esquerda, ele -

troforese corada com azul de toluidina. Direita, radioautograma

do mesmo gel.
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cubação dos MPSS do CBFj com enzimas específicas, mostrou que essa fração
continha, principalmente, um material susceptível ã ação da condroitinase ABC
(Fig. 4 esquerda, amostra 2) e do extrato bruto de F.heparinum (Fig. 4 esquer
da, amostra 4). Por ação da condroitinase AC, a banda susceptível â ação da
condroitinase ABC (aquela de migração eletroforitica menor do que a do condro
itim sulfato B padrão) passou a migrar mais rapidamente, Isso fica bem eviden
ciado na Fig. 5, que mostra os dados densitométricos destes experimentos. Es-
ses resultados sugerem que esse composto seja um tipo de condroitim sulfato B
contendo algumas ligações susceptíveis ã ação da condroitinase AC.

A cromatografia dos produtos de degradação dos MPSS do mastoci-
toma CBF.. (Fig.6) mostra a formação de ADÍ-4S por ação da condroitliiase
AC (Fig.6, amostra 1) o que implicaria na presença de condroitim sulfato A
nessa fração. For ação da condroitinase ABC , houve a formação de ADÍ-4S e
de um composto com metade da migração do dissacarideo 4-sulfatado, que apre -
senta absorção no U.V. e que convencionamos chamar de "tetra". Esse compos-
to não é mais substrato para nenhuma das enzimas de F. heparinum envolvidas -
na degradação seqüencial desses MPSS . Os estudos de sua estrutura estão em
andamento.

Esses condrotim sulfatos presentes no mastocitoma CBF. foram ca
racterizados pela ação conjunta de condroitínases AC e ABC e condro-4 e 6-sul
fatases. A degradação com condroitinase AC e condo-4-sulfatase confirmou a
presença de condroitim sulfato A nesse mastocitoma (Fig. 7, amostras 1 e 2). A
Fig. 7 mostra, também, a ação da condroitinase ABC sobre os MPSS (amostra 4);
vemos, novamente, a formação de "tetra" e ADÍ-4S. Quando incubados na presen
ça de condroitinase ABC e condro-4-sulfatase (Fig.7, amostra 5) verificamos
a formação de ADi-OS (dissacarideo insaturadc não sulfatado) e de sulfato i-
norgânico, além do acúmulo de "tetra"; Esses resultados confirmam a presença
de um condroitim sulfato A no mastocitoma CBFj . A degradação com o extra-
to bruto de F. heparinum revelou a presença de compostos semelhantes a hepa
rina (ca. 301) nessas células (Tabela 1, Fig.6 amostra 4).

0 teor de glucosamina e galactosamina (Tabela 2) dos MPSS do mas-
tocitoma CBF, concorda com os resultados das análises enzimlticas.

Os métodos tradicionais de fracionamento de mucopolissacarídeos
envolvem ou cromatografia de troca iônica ou complexação com certos detergen-
tes. Tentativas de fracionamento por cromatografia em coluna de troca iônica,
deram resultados negativos. A Fig. 8 mostra o fracionamento dos MPSS das cé-
lulas do tumoT CBF, em coluna de DEAE-celulose. Veto foi possível a separa
çâo entre os condroitins e os heparitins ou "heparinas". Toda a radioativida
de foi eluída em um único pico, numa ampla faixa de concentração de cloreto*
lítio, equivalente a da eluição do condroitim sulfato B e da heparina usa -
das como padrões internos do experimento.

Todos os resultados mostram de maneira clara que o padrão de muco
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Fig. 5 - Resultados densimetricos do radioautograma do experimento
mostrado na figura 4 .
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Fig. 6 - Radioautograma da cromatografia em papel dos mucopolissacarídeos

do tumor CBF, apôs tratamento com condroitinase AC(1), condroi-

tinase ABC (2) e extrato da F.heparinum (4). Controles, não tra-

tados pelas enzimas (3 e 5). Abreviações: Tetra, tetrassacarideo
2_

insaturado; ADÍ-4S, dissacarídeo insaturado 4 sulfato, SO^ " ,
35S-sulfato.
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Fig. 7 - Radioautograma da cromatografia em papel dos mucopolissa

carídeos do tumor CBF^ após tratamento com condroitina

se AC(1), condroitinase AC + 4 condrosulfatase (2), con-

droitinase AC + 6 condrosulfatase (3), condroitinase ABC

(4), condroitinase ABC + 4 condrosulfatase (5), condro

itinase ABC + 6 condrosulfatase (6), incubação contro-

le srm enzimas (7). Abreviações: tetra, tetrassacarídeo

insaturado; ADÍ-4S, dissacarídeo insaturado-4-sulfato ;

SO.2" , 35S-sulfato; St-padrão; 35S , sulfato.
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EFEITO Dl

TABELA 1

: OONDROITINASES E HEPARINASES SOBRE

Porcentagem do t o t a l

LINHA CELULAR CONDROITINASfc
fi\,',

FURTH

CBFj

86.1

77.7

35S-MÜCOPOLISSACARIDEOS DE MASTOCITOMAS

de Micopolissacarídeos não degradados por:

CONDROITINASE
ABC

86.5
35.5

CONDROITINASE + HEPARINASES

5.7

7.7

*

TABELA 2

PROPORÇÕES RELATIVAS DE GLUCOSAMINA E GALACTOSAMINA NOS MPSS DO MASTOCITCMA CBF1

A) suporte: camada fina (Eastman Chronogram 6061)
solvente: piridina: benzeno: água

115 : 100 : 20

Galactosamina : 781

Glucosamina : 221

B) suporte: papel Ú£ cromatografia Whatman nç 1

solvente: acetato de etila: piridina: n-butanol: ácido butírico: água
10: 10: 5: 1: 5

Galactosamina : 751
Glucosamina : 251

* Determinados após hidrólise ácida

(HC1 4,ON 6-8h, 100°C, atmosfera de N2 )
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Fig. 8 - Cromatografia de troca iônica dos mucopolissacarídeos do tumor

CBF, em coluna de DEAE-celulose. Eluição com gradiente logarít

mico de LiCl. Ácido hialurÔnico (HA), condroitim sulfato B (Ch

SB) e heparina (HEP) usados como padrões de referência e dete_r

minados pela reação do carbazol para ácido urônico.

A—ò concentração de LiCl;

0—0 concentração de mucopolissacarídeo;

O — • t\ cpm por ml



. 121 .
polissacarídeos desses dois mastocitomas exibe notadas diferenças. 0 tumor
Furth contém, como principal componente, um material semelhante à heparina.
0 tumor CBFj, por outro lado, consiste, principalmente, de um composto seme-
lhante ao condroitim sulfato B, mas que exibe comportamento eletroforético e
susceptibilidade enzinatica diferentes do condroitim sulfato B padrão. A tabe
Ia 1 resume os resultados das analises enzimáticas dos nucopolissacarideos des_
ses dois mastocitomas.

CINEriCA DE INCORPORAÇÃO DE SULFATO NOS MUOOPOLISSACARtDBOS DA CULTURA CBF1

A Fig. 9 mostra as curvas de crescimento de uma cultura do masto-
citoma CBF. , durante 7 dias, em temos de número de células, quantidade de
proteínas celulares e S-sul fato incorporado nos mucopolissacarídeos.

Quando se relacionou a quantidade de S-sulfato con a quantida-
de de proteínas, em cada ponto, a curva obtida foi a da Fig. 10: uma velocida
de relativamente constante nos primeiros e nos últimos dias e una acentuada
dimimiição no meio do período experimental. Se se assumir que a incorporação
de sulfato está correlacionada com a síntese de mucopolissacarídeo, pode - se
concluir que esta velocidade é mais baixa no quarto dia da cultura, por unida
de de proteína celular.

Todas as frações de MPSS correspondentes a cada ponto da curva
de crescimento da cultura CBF^ foram submetidas a análises de migração ele-
troforética e de degradação enzinatica, e não se pôde observar nos tempos es-
tudados, síntese preferencial de qualquer um dos MPSS .

Un estudo comparativo entre células flutuantes e aderentes ã pare
de do frasco do mastocitoma CBF. não revelou, também, nenhuma diferença qan
to ao tipo, quantidade ou proporção relativa de MPSS .

DISCUSSÃO

Observações anteriores mostravam que a fração de MPSS de mastoci
tomas de camundongos era composta por material semelhante à heparina (para re
visão ver Selye (3)) e una certa percentagem de condroitim sulfato (Ringertz
(12), Helting e col. (13), Lewis e col. (14), Chandrasekaran e col. (15)). Bi
tretanto una análise mais especifica dos MPSS, especialmente, dos condroitim
sul fatos nunca havia sido relatada. Esses estudos mostraram que o mastocito-
ma Furth contém condroitim sulfato A/C (15$) e quérato sulfato (6t) além do
componente semelhante ã heparina.

Com relação âs células do tumor CBF., verificou-se que o princi-
pal MPSS é um tipo de condroitim sulfato B. também estão presentes, conditú
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Fig. 9 - Cultura de células do mastocitoma CBF durante um período de 7 dias.
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tim sulfato A e um material semelhante ã heparina. Esse é o primeiro dos mas_
tocitomas descritos que apresenta esse padrão de MPSS, isto é, a presença de
condroitin sulfato B. Sabe-se que as células deste novo mastoeitoma, são capa
zes de liberar histamina, da mesma forma que os mastócitos normais. Apresen-
tam, no entanto, uma discrepância de "binding" de IgE com relação a estes
mastócitos normais. Essa diferença de "binding" poderia refletir diferenças -
nas proporções moleculares dos receptores. Talvez, a molécula do receptor es_
teja modificada, de forma que o "binding" de IgE fique aumentado durante a
tumorogênese induzida por vírus. Poder-se-ia pensar também, numa seleção de
receptores com alta afinidade para IgE apôs a transformação das células nor
mais . Sabe-se que os receptores estão associados às membranas celulares e
que os MPSS fazem parte da estrutura dessas membranas (16). Assim, poder-s£
-ia pensar que esse tipo diferente de condToitim sulfato B seria um dos res
ponsáveis por essa diferença de comportamento.

Com relação ao metabolismo dos condroitins e heparitins nessas cé
lulas, veriticou-se, nos tempos estudados, una equivalência para ambos. Estu-
dos usando células sincronizadas e tempos mais curtos de incorporação de S-
sulfato estão em andamento.

Além disso, ficou evidente pelos resultados deste trabalho, que
não é possível correlacionar atividade metacrcnatica com presença de heparina
nas células.
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0 colágeno é encontrado desde organismos multicelulares simples -
como esponjas e anêroonas até os mamíferos, nas quais constitue a principal pro
teína fibrosa do tecido conjuntivo e a mais abundante do corpo do animal (cer
ca de 251).

As propriedades do tecido conjuntivo podem variar grandemente des
de uma estrutura como o tendâo com função mecânica e de sustentação até a cáp_
sula do olho, que é uma estrutura neafcranosa. Estas propriedades podem ser no
difiçadas pela proporção relativa de constituintes como elastina, mucopolissa
carídeos, água e cálcio, mas a resistência final do tecido depende do coláge-
no.

Estrutura básica do Colágeno

A estrutura básica do colágeno foi inicialmente estabelecida por
difração de Raio-X e microscopia eletrônica. A unidade básica da fibrila de
colágeno, monômero (ou molécula de tropocolágeno) tem dimensões de um bastão
longo e fino com l,5nm de diâmetro por 300 nm de comprimento. Os polipep-
tídeos individuais contém cerca de 105Ü aminoácidos. são denominados cadeias
a e enrolam-se umas sobre as outras de nodo a formar estruturas tripla-hélice,

A estrutura primária das cadeias a pode ser representada por
(Gly-X-Y)n e nela as posições X e Y podem ser ocupadas por vários aminol
cidos, mas freqüentemente estes são respectivamente prolina e hidroxiprolina.

Nos tecidos as moléculas de colágeno encontram-se precisamente a-
linhadas de modo que se sobrepõe cerca de 25 nm determinando o aparecimento
de zonas de superposição e zonas de vazias que são observadas ã microscopia e
letrônica como periodicidade axial da fibra de colágeno. Estas fibras são in-
solúveis.

Biossintese de colágeno

As cadeias polipeptídicas são sintetizadas em complexos ribosso -
mais como as outras proteínas, mas com algumas características próprias, so-
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frendo modificações após a tradução que envolvem várias etapas. A cadeia sin-

tetizada é um precursor, procolágeno (pro a), maior do que a cadeia a madvn.

e cuja.< extensões terminais são diferentes do colágeno quanto a sua conrçysi -

cão de ajninoácido5 .'por exemplo, contém cisteina. que não é encontrada nas ca

deias a do tipo I e II). Descrição mais detalhada da bio?síntese io cchi^e-

no pode ser encontrada em várias revisões (1, 2, ?, e 4;.

Um outro aspecto que devemos assinalar é que hidroxiprolina e hi-

droxilisina não são incorporadas diretamente na cadeia polipeptídica. Há in-

corporação de prolina e lisina que são posteriormente hidroxiladas per ação i

hidroxilases específicas. A hidroxilaçâo ocorre no peptídeo ainda ligado ao

ribossomo, ê essencial para a estabilidade da molécula (5.6) e requer cofato-

res como oxigênio molecular, ferro (Fe" ), a-ceto-giutarato e ácido ascorbi-

co (7).

Após a hidroxilaçâo dos resíduos lisina, há a adição de galactose

ou galactose e glicose no grupamento hidroxila. Esta modificação é cataii*

zada pelas enzimas galactosil e glicosil transferases, ocorrendo em alguma ex

tensão sobre a cadeia proteica nascente (8).

A síntese da molécula de procolágeno tripla-hélice é feita em 7

minutos na célula, entretanto, a reagregação das helices "in vitro" é um pro-

cesso lento e ineficiente. A rápida associação durante a síntese é provavel-

mente permitida pelas extremidades não helicoidais da molécula (também chama-

das peptídeos de registro) que localizariam o alinhamento correto para a for-

mação da tripla-hélice.

0 peso molecular destas extremidades do procolágeno foi determina

do como sendo de 15.000 daltons para a extremidade amino-terminal e cerca de

35.000 para a carboxi-terminal, havendo evidências que mostram ligações S-S

entre as 3 cadeias apenas na extremidade carboxi-terminal (9). 0 papel destas

ligações na estabilização da molécula ainda não está claro, mas elas devem es_

tar envolvidas na rápida associação das 3 cadeias, finalizando a síntese, uma

vez que nenhuma hidroxilaçâo ocorre depois que a tripla hélice é formada.

As moléculas de procolágeno são convertidas ã colágeno pela remo-

ção dos peptídeos terminais por proteõlise limitada. A detecção de atividade

de procolágeno peptidase no meio de cultura de fibroblasto e não na camada ce

lular sugere que o sítio desta etapa do processamento do colãgeno é grandemen

te extracelular (14,15), embora não possa ocorrer em parte na camada celular.

Existem evidências de que mais de uma enzima estariam envolvida? no processo

(16).

Um sistema favorável para o estudo deste problema tem sido pele -

de gado com dermatosporaxis, uma doença hereditária que acarreta fragilidade

da pele pela presença de moléculas de colágeno cuja extremidade N-terminal

não foi removida. Fibroblastos dermatosparãeticos entretanto não são capazes
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de remover as duas extremidades não colagenosas dos procolágenos sintetizados
e secretados para o meio de cultura (14).

Nos tecidos, a estabilização das fibrilas de colágenos dá-se pela
formação de ligações covalentes intermoleculares (cross-links) que envolvem
inicialmente uma deaminação por uma enzima dependente de cobre, a lisina oxi-
dase. Os aldeidos produzidos condensam com outra lisina, hidroxilisina ou hí
droxilina glicolisada para formar ligações aldimina ou ceto-imina que confe -
rem a necessária força de tensão ã fibrila.

Tipos de colágeno

Vários tipos de colágeno foram encontradas em diferentes tecidos:

a) Tipo I, com composição |cu(I)L ou, e híbrido de dois tipos de cadeias,
apresenta baixa hidroxilação de Usinas (151) e baixo teor de carbohidra
tos. £ o tipo mais abundante tendo sido demonstrado em pele, osso, ten-
dão, dentina, vasos sangüíneos, etc.

b) Tipo II, |a,(II)L, apresenta hidroxilação intermediária (501) e todas
Usinas glicosiladas, tendo sido demonstrado em cartilagem e disco inter-
vertebral.

c) Tipo III, |oj(III)L, contém cisterna, teor de 4-hidroxiprolina maior -
que prolina, glicina representa mais do que- 1/3 dos resíduos de aminoáci-
dos e tem baixa hidroxilação de lisina (151). Ocoire em músculo, vasos
sangüíneos, pele (principalmente fetal) e útero.

d) Tipo IV, |o.(IV)L, contém 3-hidroxiprolina ( H ) , essencialmente todas
Usinas hidroxiladas, baixa porcentagem de alanina e ainda outros carboi-
dratos além de glicose e galactose. Ocorre na membrana basal.

e) Outros tipos ainda não bem caracterizadas tem sido descritas, por exemplo
em células transformadas e membrana fetal humana.

Síntese de colágeno por células em cultura

Como vimos os fibroblastos secretara colágeno para o meio de cultu
ra sob a forma da molécula precursora, o procolágeno. Além do procolágeno de-
vem secretar também uma ou mais enzimas, procolágeno peptidases, que removem
especificamente as extremidades não helicoidais da molécula.

A caracterização dos procolágenos sintetizados por fibroblastos -
humanos diploides foi feita por cromatografia em agarose e eletroforese em
gel de poliacrilamida-SDS (17) e sob condições desnaturantes foram identifi.
cadas no gel trímeros, dímeros de procolágeno e cadeias de procolágeno. Apôs



. 130 .

redução com 3-mercaptoctanol há liberação de procolágeno n. e a, pela disse

ciação dos dímeros e trímeros.

Um estudo mais detalhado dos procolagenos sintetizados em cultura

foi feita recentemente em células de músculo liso ie aorta e fibroblastos de

macaco (18). A análise das proteínas resistentes a digestão por pepsina, pro-

duzidas por células de músculo liso indicam a síntese de colágeno tipo I e ti_

po III.

Os procolagenos produzidos por estas células foram separadas por

cromatografia em DEAE-celulose e identificadas após clivagem por pepsina e

brometo de cianogênio.

As células de músculo liso e fibroblastos diferem quanto a propor

ção de colágeno tipo I e tipo III sintetizado e quanto a atividade proteolíri

ca envolvida na conversão do procolageno e colágeno:

Colágeno
tipo I

Colágeno
tipo III

Procolagenos

células músculo
liso aórtico

32 %

68 %

V » > P-.ii)

fibroblasto

90 %

10 %

pn=pc

pn = procolageno com extremidade amino terminal

pc = procolageno com extremidade carboxi terminal

Estes dados mais uma vez indicam que diferentes enzimas devem es-

tar envolvidas na remoção das extremidades não colagenosas NH, e COOU.

Diferenças na velocidade de conversão de procolageno a colágeno -

foram também encontradas comparando-se 3 tipos de fibroblastos, 3T6 e 3T3

(camundongo) e CRLI (2) (pele humana) (19). Nestas células a conversão do pro

colágeno a cadeias maduras ocorre no meio extracelular e em alguma extensão -

na camada celular e após 24 horas de incorporação de prolina H mais glicina

H demonstram-se que o processamento do colágeno é mais rápido em culturas -

de 3T6 e mais lento em CRLI(2), apresentando valor intermediário em 3T3 .

Comparando-se a velocidade de conversão dos procolagenos I e III

em culturas de diferentes fibroblastos, observou-se deficiência na conversão

do procolageno tipo III, favorecendo seu acúmulo no meio de cultura (20j.

Estes dados foram obtidos analisando-se células em culturas e não

se sabe se teriam significado quando consideramos as células no organismo.
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Uma outra questão a ser respondida era se uma mesma célula sinte-

tiza os 2 tipos de colageno. Inicialmente, demonstrou-se que células clonadas

sintetizavam colageno tipo I e III (21), mas isto não provava que a mesma cé-

lula sintetizava os 2 tipos ao mesmo tempo. Somente recentemente, a utiliza-

ção de anticorpos específicos contra tipo 1 e III permitiram demonstrar a pre

sença simultânea dos 2 colágenos em uma única célula, assim como que a locali

zação de cada tipo é suficientemente discreta para indicar áreas separadas do

citoplasma que contém procolãgeno I e III (22).

Alterações da expressão gênica para colageno tem sido estudadas -

especialmente em condrócitos em cultura. Condrócitos articulares de coelho que

normalmente sintetizam colageno tipo II, quando crescidas em monocamadas pro

duzem tipo I e em suspensão na ausência de cálcio tipo II e em presença tipo

I (23). Ainda condrócitos de coelho apôs várias subculturas passam a produzir

tipo I e III (24).

Condrocito de galinha em cultura passam do tipo II para o tipo I

tanto por envelhecimento como por ação de 5-Bromodeoxiuridina (25).

Durante os últimos anos o colageno tem sido objetivo de intensos

estudos, não só por suas características biossintéticas como também por causa

dos problemas médicos a que está associado.

Em nosso laboratório temos estudado a síntese de colageno em fi-

broblastos de diferentes origens com o objetivo de obter um bom sistema para

estudo de sua biossíntese e processamento. A comparação de porcentagem de

síntese de colageno mostrou que esta varia de um fibroblasto para outro depen

dendo de sua origem.

A determinação da porcentagem de colageno após incorporação de

prolina H em presença de 0 aminoproprionitrila (0,5mM) e ácido ascõrbico

(50 yg/ml) por 24 horas é feita por digestão por colagenase (26) e os resulta

dos para o meio de cultura são os seguintes:

- fibroblasto de embrião de galinha de 7 a 101

- fibroblasto de embrião de cobaia de 18 a 201

- fibroblasto de granuloma induzido por carragenina em cobaia

adulta 101.

- fibroblasto de pele uumana - 101,.

Nestas culturas determinamos também o padrão de colageno sinteti-

zado após extração por ácido acético (27) ou extração salina (28) em presença

de inibidores. Este padrão era analisado por elefroforese em poliacrilamida -

(5%) -SDS e posterior fluorografia (29, 30). Na figura Ia, mostramos o per -

fil obtido com colageno extraído de meio de cultura de tibroblasto de cmbiião

de cobaia. Podemos observar a presença de cadeias maduras eu e a, v de

componentes mais pesados que devem corresponder aos procolágenos. *. alente .

estes componentes são deslocados para a região de cadeias a apôs digestão
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Fig. 1 - Perfil densitométrico de fluorogramas de eletroforese em poliacrilamida de:

a) Procolãgenos obtidos de células normais de embrião de cobaia e

b) Os mesmos procolãgenos submetidos a pepsina (15°C/4horas) em condições

de proteolise parcial.
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Fig. 2 - Perfil eletroforetico de fluorograjnas de eletroforese em poliacrilamida de:

a) Procolagenos obtidos de fibroblastos de pele de pacientes com sindrome

de Ehlers-Danlos, e

b) Mesmo material após tratamento com pepsina em condições de proteõlise

parcial.



TABELA 1

DOENÇAS HEREDITÁRIAS DO TECIDO OQNECITVO - ALTERAÇÕES DO EUEKEVTO HBR0SO

DOENÇAS

a) Primárias
Osteogenese imperfecta

Ehlers-Danlos tipos I,
IT e III

Ehlers-Danlos tipo IV

Ehlers-Danlos tipo V

Ehlers-Danlos tipo VI

Ehlers-Danlos tipo VII

Cutis laxa

Síndrome de Marfan

b) Secundarias
Homocistinúria

Síndrome de Menke ou
de "Kinky Hair"

HERANÇA

AutossÔBica
dominante

AutossÔBica
doninante

provaveLnen
te autosso-
adca reces-
siva

Ligada ao X

- AutossÔBica
recessiva

Autossôaica
recessiva

AutossÔBica
recessiva

Autossônca
doninante

AutossÔBica
recessiva

Ligada ao X

DEFEITO

Defic iência de colágeno t i p o I
ou ausento na proporção de t ipo III

Desconhecido

Def ic iênc ia do colágeno t i p o III

Deficiência de lisina oxidase

Deficiência de lisina hidroxilase

Deficiência de procolageno pepti-
dase

Degeneração das fibras elásticas
da pele ou elastólise

Fossivelaente UB defeito na forma-
ção ou estabilização dos "cross-
links"

Inibição da formação dos "cross-
links" pelo alto teor de homocis
terna.

Deficiência na foraação dos "cross-
links" da elastina por interferên -
cia na reação da lisina oxidase.
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branda por pepsina (15°C/4horas) (fig. lb).

A cinética autorradiográfica de incorporação de prolina Tí mos
trou que após 24 horas de incorporação há diminuição da quantidade de grãos
sobre o citoplasma da célula mas ainda há marcação, enquanto que após 16 horas
de tratamento com colchicina (10 uM) há acúmulo de grãos no citoplasma, em
fibroblastos de embrião de cobaia.

Como a biossíntese de colágeno envolve uma série de reações sequcn
ciais para a formação correta das fibras, eventuais falhas nestes processos po
dem acarretar defeitos patológicos. Deste modo, existe uma série de doenças he
reditirias que afetam diferentes etapas deste processo, como a osteogenesis im
perfecta, cutex laxa, síndrome de Marfan ou Ehlers-Danlos (Tabela 1).

Fibroblastos de pele de indivíduo portador de Ehlers-Danlos tipo
III, cultivadas em nosso laboratório apresentavam deficiência na conversão de
procolageno, tendo proporção muito baixa de cadeias no meio de cultura. Após
digestão branda por pepsina todo material de grande peso molecular, da região
de procolageno, deslocou-se para posição de cadeias a . Neste caso, nossos
resultados poderiam indicar deficiência na atividade de procolageno peptidase,
portanto defeito semelhante ao descrito para Ehlers-Danlos tipo VII. E inte-
ressante notar que o tipo III é descrito como de herança autossômica dominante
enquanto que o tipo VII como autossômica recessiva (14).

Finalizando, o sistema de células em cultura tem sido até o pre -
sente, essencial para a elucidação da biossíntese de colágeno que pela sua com
plexidade apresenta ainda inúmeros aspectos pouco conhecidos.

Perspectivas e Sugestões

A síntese de proteínas por células em cultura possibilita o estu-
do de problemas como o da diferenciação celular e a regulação da atividade gé-
nica.

No caso de colágeno, devemos destacar sua grande importância para
os organismos superiores, uma vez que representa um dos seus maiores componen-
tes proteicos. Por outro lado, o colágeno constitue uma proteína cujo estudo
é extremamente interessante, tanto pelas características da sua biossíntese co
mo pela existência de pelo menos 5 cadeias geneticamente diferentes.

Inúmeros problemas médicos que envolvem alterações da síntese de
colágeno, como por exemplo as doenças hereditárias do tecido conjuntivo, podem
ser auxiliados por culturas de células a partir de biopsias dos portadores das
doenças. Estas culturas possibilitam a determinação do mecanismo molecular en
volvido no processo patológico, auxiliando no seu diagnóstico.

Um outro aspecto interessante que pode ser estudado neste sistema,
é o da senescência celular, uma vez que esta também envolve alterações ao n í -
vel do colágeno.
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Cultura de Tecidos de Insetos •
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INTRODUCE)

Embora as primeiras tentativas de se cultivar tecidos de insetos
tenham se dado por volta de 1915, até 1959 ainda não se havia conseguido uma
linhagem permanente de células, tendo se observado no entanto, crescimento e
sobrevivência prolongados (GRACE, 1959).

0 desenvolvimento lento da cultura de tecidos de insetos pode ser
atribuído a inexistência de um meio de cultura que permitisse manter essas -
células indefinidamente in vitro. Os trabalhos de Hyatt (1956) sobre cultura
de tecidos de Bombix mori e os de WYATT (1961) sobre bioquímica da hemolinfa
de insetos, forneceram o suporte básico para o desenvolvimento de um meio de
cultura apropriado.

Em 1962, GRACE obteve uma linhagem celular permanente trabalhan-
do com pupas.de Antheraea eucalypti, com uso do meio Wyatt modificado. Atual^
mente, diversas linhagens celulares foram estabelecidas com meios que si mu -
Iam a hemolinfa.

Inicialmente, o interesse pela cultura de tecidos de insetos se
relacionava ao estudo da gametogênese, morfogênese e diferenciação, vindo a
seguir o estudo do efeito de determinadas substâncias ou agentes (hormônios,
radiação, etc.) bem como o estudo das relações entre os diferentes órgãos .
Grande importância tem sido dada ã utilização da cultura de tecidos para se
estudar o comportamento de agentes parasitologicos relacionados a insetos.

A manutenção de órgãos in vitro, apresenta também uma série de
vantagens para pesquisas de fisiologia celular, as quais tem sido muito ex -
pioradas desde o estabelecimento rotineiro das técnicas de culturas de teci-
dos. A incubação de tecidos e órgãos contendo células politemicas como por
exemplo, glândulas salivares e, até mesmo núcleos e cromossomos isolados, po
de oferecer uma série de vantagens para estudos de fisiologia cromossômica e
este sistema poderá ser usado como elemento importante na compreensão da re-
gulação gênica dos eucariotos. Células com cromossomos politênicos mantidas
in vitro, conservam algumas funções básicas e alguns puffs são ativados ei -
clicamente em cromossomos de glândulas salivares incubadas por períodos pro-



longados. Um estudo citológico bioquímico dessas funções básicas ativas üi
vitro poderá no futuro constituir um fator de grande importância na eluci-
dação de problemas fundamentais de biologia.

INOJBAÇOES DE GLÂNDULAS SALIVARES DE DlPTEROS

Pesquisas usando a incubação de glândulas salivares de dípteros
tiveram um grande impulso na década de 60, após a publicação dos resultados
de CANNON (1964, 1965), que pela primeira vez incubou glândulas de Sciara
coprophila por 24 horas. Nesse trabalho, foi mostrado que durante esse perío
do de incubação, as glândulas se conservavam íntegras com cromossomos politê
nicos que mantinham sua capacidade funcional.

0 interesse pelo estudo do controle hormonal das atividades cro-
mossômicas, aliado ao aparecimento de meios de cultura químicamente defini-
dos, aumentaram ainda mais o uso da incubação como instrumento de estudo da
fisiologia dos cromossomos politenicos.

A maioria das pesquisas registradas na literatura, entretanto,re
fere-se a incubações rápidas tendo como objetivo primordial pesquisas sobre
a ação de hormônios e outros fatores químicos ou físicos sobre atividade gê-
nica e, em menor escala, o estudo do metabolismo do RNA em glândulas manti
das in vitro (ASHBURNER, 1972, 1974; POELS, 1972; ALONSO & GROOTEGOED, 1973;
BERENDES, 1973).

No presente trabalho, são discutidos vários aspectos relativos ao
comportamento dos cromossomos politenicos de Rhynchosciara provenientes de
glândulas salivares mantidas in vitro por diferentes períodos de tempo, sem
a intervenção dos hormônios de insetos, embora ocorra a presença de esteroi-
des de mamíferos no soro de vitela utilizado para a complementaçao do meio -
de cultura. Uma vez que esteróides de plantas podem mimetizar o efeito da ec
disona, inclusive produzindo a indução e repressão de puffs (PANITZ, 1968;A-
LONSO, 1971; SIMDES § UEMURA, 1978), é possível também que esteróides de ma-
míferos tenham alguma ação sobre algumas das reações observadas nos cromos-
somos de Rhynchosciara mantidos in vitro. A adição do soro é entretanto, um
fator primordial para a manutenção da glândula salivar por vários dias in vi-
tro. A adição do soro é entretanto, um fator primordial para a manutenção da
glândula salivar por vários dias in vitro. Anteriormente, foi experimentado
o uso da própria hemolinfa de Rhynchosciara como suplemento do meio, porém ,
várias dificuldades foram encontradas. Em primeiro lugar, sua extração em
quantidade é extremamente difícil; além disso, a hemolinfa de Rhynchosciara
é passível de uma reação química que provoca seu escurecimento e floculação-
(TERRA, 1972), estado que é aparentemente tóxico para as células da glândula
salivar.



Anteriormente, SIMDES 5 CESTARI (1969) haviam testado diferentes
meios de cultura e aquele que provou ser o mais eíiciente foi o de Lara (Comu
nicação Pessoal), suplementado como soro de vitela inativado. 0 meio Terra -
(TERRA 5 Col., 1976) constitui sob vários aspectos bioquímicos, um aperfeiçoa
mento do meio anteriormente usado. Foi elaborado seguido a composição química
da hemolinfa de larvas do 59 período do quarto estádio larval o que correspon
de a larvas no final do quarto estádio, durante o desenvolvirosn4::) do puff 2
do cromossomo B .

Fazendo uma comparação entre os resultados obtidos com o meio La-
ra e os obtidos com o meio Terra, chegamos ã conclusão que, embora ambos quan
do suplementados com o soro, sejam eficientes na manutenção das glândulas sa-
livares, a eficiência do meio Terra é certamente maior, especialmente em incu
bações prolongadas.

A incubação de glândulas salivares requer uma série de cuidados -
muito especiais.» Além dos problemas relativos ã assepsia de todo material usa
do, sua manipulação deve obedecer normas tais, que previnam a ocorrência de
traumas celulares. Estiletes de metal em contato direto com a glândula geral-
mente provocam a necrose de algumas células. Estiletes de vidro resolveraman
parte esses problemas. A Incubação de glândula juntamente com o corpo gordu-
roso foi também muito eficiente pois este, além de trazer âs glândulas prová-
veis vantagens fisiológicas, serve como elemento de proteção durante os pro -
cessos de transferência de frascos na incubação e as sucessivas trocas do meio
de cultura. As células desse corpo gorduroso mantém-se ativas in vitro, mos-
trando síntese de ácidos nucleicos nos processos autorradiograficos. E possí-
vel que produtos dessas células possam de alguma forma interagir com as célu-
las da glândula e vice-versa. Razões que desconhecemos fazem as células do -
corpo gorduroso tender a se desagregar após alguns dias in vitro. Essa desa -
gregação assemelha-se ao que se observa in vivo na fase de pupa, anterior ã
metamorfose do animal. Não temos, entretanto, informações quanto ao estado fí
siológico das células desagregadas in vitro.

Os critérios usados a fim de avaliar o comportamento das glându -
Ias salivares in vitro variam desde a simples observação da cor e forma das
células incubadas até o estudo citolSgico ou bioquímico de seu funcionamento.
Como foi dito anteriormente, a glândula como um todo, desde que não traumati-
zada, não sofre grandes alterações morfolõgicas ainda que incubada por longos
períodos. As exceções encontradas referem-se principalmente à glândulas orig.i
narias de pré-pupas ou pupas cujo processo histolítico já tenha se iniciado -
ou a glândulas incubadas sem o corpo gorduroso. No primeiro caso, pode-se ob-
servar até dissociação das células glandulares. Nas regiões S2 e Sj as cé-
lulas podem se tornar protuberantes como se estivessem individualmente intu -
mescidas. Quando a glândula é incubada sem o corpo gorduroso observa-se, às



TABELA I

Porcentagem de células anormais e células mortas nas porções SI, S2
e S3 de glândulas provenientes de larvas jovens e nos respectivos

controles (24 horas de incubação)

Incubação
Larva Nova 4' estádio inicial

Controle "in vivo"

Células Mortas Anormais Células Mortas Anormais

SI
S2
S3

151
361
601

21
121

lt

Total da
glândula
inteira

371 10,6» 0,31

TABELA II

Porcentagem de células anormais e células mortas em culturas de larvas
no final do quarto estádio e respectivos controles.

(24 horas de incubação)

SI
S2
S3

Total da
glândula
inteira

Incubação
Larva velha final 4f estádio

Controle "in vivo"

Células Mortas Anormais

11

101

10*

7,11

21
121
201

111

Células Mortas Anormais

21
21

1,31



vezes, um instumescimento geral da glândula, apesar da ausência de qualquer
secreção no seu lúraem. Quando glândulas salivares são incubadas em pequenas
quantidades de meio pode-se observar nas primeiras horas de incubaçao uma n m
or viscosidade do meio de cultura, devida, provavelmente, a secreção liberada
pela glândula. Una vez substituído o meio não se observa mais essa viscosida-
de, o que sugere un bloqueio da atividade secretora da glândula ou a sua redu
ção a níveis mínimos.

A idade larval parece ser um dos fatores importantes que influem
no sucesso da incubaçao das glândulas salivares de Rhynchosciara . A capacida
de da glândula em suportar incubações prolongadas, bem como sua atividade de
síntese de DNA ou RNA são afetadas pela idade da glândula incubada. As Ta
belas I e II mostram algumas das diferenças encontradas entre glândulas de
larvas do 49 estádio e glândulas do final do 4» estádio. 0 número de células
mortas nas glândulas de larvas jovens é muito alto para um tempo de incubaçao
de apenas 24 horas. 0 mais importante ê que esta percentagem de células mor-
tas e anormais é crescente em função do tempo de incubaçao, enquanto que nas
glândulas de larvas mais velhas ela permanece estacionaria. Isto significa
que nas glândulas jovens incubadas, deve estar havendo um processo de degene-
ração celular e que nas glândulas mais velhas este processo foi somente conse
quência do trauma inicial devido ao processo de dissecção da glândula.

Una tentativa de explicação para a taxa mais alta de mortalidade
entre as células ds glândulas jovens poderia basear-se na maior adequação do
meio de cultura para glândulas de larvas mais velhas, isto é do 4* ou 59 perí
odo do quarto estádio segundo TERRA (1973). 0 meio Terra foi elaborado basea-
do na composição química da hemolinfa de larvas do 5' período (TERRA (, Col. .
1976). A concentração iônica da hemolinfa de larvas do 59 período (final do
49 estádio) é muito diferente daquele de larvas de períodos anteriores ao qitar
to estádio (TERRA § Col., 197S).

Além do problema referido acima deve-se considerar a possibilida-
de da existência de características morfolõgicas diversas nas células de lar-
vas jovens ou mais velhas. SILVA DE MORAES (1976), trabalhando com células de
glândulas salivares de abelha, sugere haver, nas diferentes fases do desenvol^
vimento, uma variação do número de poros na carioteca. Não se sabe se em
Rhynchosciara existe tal variação porém, caso exista, esta característicampr
fológica aliada a diferentes concentrações iônicas da hemolinfa poderia acar-
retar uma série de modificações do funcionamento cromossómico e celular. Em
glândulas de larvas jovens incubadas, freqüentemente são observados cromosso-
mos muito descondensados (pompom) ou descondensaçoes nas regiões heterocroma-
ticas. Em experiências realizadas com glândulas de larvas do terceiro estádio
inicial foram observadas descondensaçoes nas regiões heterocromaticas de mais
de 801 das células examinadas, numa incubaçao de apenas 6 horas. £ interessar^
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te notar ainda que a incubação de glândulas de larvas muito jovens acarreta u
ma grande intensificação na síntese de RNA durante as primeiras horas "in vi
tro". Posteriormente, esta síntese diminui gradativãmente, provavelmente, de
vido a intensificação da degeneração e subseqliente morte das células. Após 24
horas de incubação de glândulas nessa fase, praticamente não se observa sínt£
se alguma.

A ultraestrutura do citoplasma de células de glândulas salivares
incubadas é também grandemente alterada. CASCIANELLI § CESTARI (1976) observa
rara inúmeras alterações citoplasmáticas em células da glândula salivar de
Rhynchosciara incubadas "in vitro". Algumas das alterações observadas por es_
ses autores são semelhantes àquelas observadas por JURAND 5 Col. (1967) em
células de Sciara ocellaris infectadas por microsporídeos. CASCIANELLI § CES
TARI (1976), entretanto, trabalharam sempre com larvas da mesma idade, 49'üas,
o que correspondia aproximadamente a larvas no meio ou no final do 4* estádia
Esta limitação torna um pouco difícil a comparação dos dados daqueies autores
com os dados do presente trabalho.

0 problema da indução experimental de "puffs" em cromossomos poli
tenicos de dípteros tem sido estudado sob diversos aspectos e diferentes agen
tes têm sido usados por muitos autores com o propósito de se chegar a uma con
clusão quanto aos mecanismos de controle da atividade cromossômica (ASHBURNER
- 1970; BERENDES, 1972; SANDERS, 1975).

A literatura contém vários trabalhos os quais mostram que choques
de temperatura podem provocar a indução de "puffs" fora da seqtJência normal -
(RITüSSA, 1962, 1963; BERENDES 5 Col., 1965; ASHBURNER, 1970) e que estes -
"puffs" provavelmente sintetizam RNA (RITOSSA, 1962; BERENDES § Col.,1965 ;
ASHBURNER, 1970; SANDERS, 1975). Trabalhando com Drosophila melanogaster, ASH-
BURNER (1970) verificou que um choque contínuo de temperatura (de 25-37°C) re
sulta na indução de puffs em nove "loci", num período de 5-10 minutos. Estes
puffs rapidamente atingem seu tamanho máximo e permanecem ativos por um perío
do de 30 a 60 minutos. Este autor verificou também que a alta temperatura in
duz a regressão de puffs normais presentes no ato do tratamento experimental e
que alguns dos puffs induzidos por temperatura, manifestam-se em sítios que
não apresentam puffs durante o desenvolvimento normal. Essa última observação
coincide com nossos resultados "in vitro", uma vez que além dos puffs nas re-
giões heterocromáticas (SIMDES § COL., 1975) foram observados pequenos puffs
em faixas que normalmente não os apresenta durante o desenvolvimento normal .
0 puff 13 A, aparece no desenvolvimento normal e também em glândulas submeti-
das a altas temperaturas, apresentando um diâmetro maior que nos controles -
mantidos a 19°C. Todavia, o seu comportamento nessas condições é muito instá-
vel, variando de uma célula para outra numa mesma glândula. A instabilidade -
do comportamento desse puff em temperaturas elevadas contrasta com sua relati
va estabilidade observada nas células das glândulas controles. Essa ínstabili.
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dade da região 13 A em temperaturas elevadas torna difícil uma análise do seu
comportamento e os dados obtidos permitem unicamente que ;c diga que ele é a-
fetado pela Hits temperatura, não permitindo, entretanto, chegar-se a uma con
clusão relativa ao seu ciclo de atividade nessas condições.

Uma comparação do ritmo de regressão dos puffs presentes no iní-
cio dos experimentos deixa bastante claro que nas glândulas submetidas a tem-
peraturas elevadas, os puffs regridem mais rapidamente que nos controles a ..
19°C. Essa observação coincide com os resultados obtidos por BERENDES § COL.
(1965) e ASHBURNER (1970) em Drosophila hydei e Drosophila melanogaster res -
pectivamente.

Embora em todos experimentos com temperatura elevada tenha havi-
do uma constância do tipo de alterações encontradas nos cromossonrs, a fre -
quência dessas alterações variou muito de um experimento para outro ou mesmo
no decorrer de uma experiência. Os dados apresentados na Tabela III suraari -
zam os principais resultados obtidos com glândulas salivares incubadas em tem '
peraturas elevadas. Nas primeiras horas em temperatura elevada há uma maior
produção de micronucléoios e também uma intensificação de síntese de RNA, e
tanto a produção de micronucléoios quanto a síntese de RNA decrescent depois
de aproximadamente seis horas em temperatura elevada . Esse decréscimo coin-
cide com o aumento do número de células em degeneração, ou mortas. Esses re -
sultados sugerem que as reações apresentadas pelos cromossomos ao tratamento
experimental, sejam efeitos patológicos. A possibilidade da glândula voltar -
ao normal apôs um certo tempo em temperatura elevada indica a reversibilidade
dessas reações, as quais poderiam também ser interpretadas como reações de de
fesa celular. A célula submetida ao "stress" teria a ativação inicial de algu
mas de suas funções vitais no sentido de recompor parte da subestrutura celu-
lar afetada. Se o "stress" persistisse, a cé]ul3 esgotaria sua capacidade de
defesa e entraria em processo degenerativo.

CASARTELLI (Comunicação Pessoal) observou puffs nas regiões hete
rocromãticas de cromossomos de larva de Rhynchosciara submetida a choques de
temperaturas (37°C); esses puffs eram exatamente iguais àqueles observados em
glândulas incubadas. Submetendo Phaseolus vulgaris e P. coccinens a choques -
de temperaturas. NAGL (1970) observou nos cromossomos politênicos do suspen-
sor dessas espécies de angiospermas, extrusões de cromatina nas regiões orga-
nizadoras dos nucléolos, as quais morfológicamente eram muito semelhantes aos
puffs na heterocromatina observados em Rhynchosciara. Esse ai.tor observou a-
inda que estas estruturas eram reversíveis e apareciam apenas em alguns núcle
os submetidos a choques de temperatura. NAGL (1970) interpreta este feito co
mo sendo devido a diferenças genéticas entre as plantas usadas e diferenças -
no desenvolvimento entre células individuais.

Submetendo-se glândulas incubadas a choques alternados de 30 mi-



TABELA III

Alterações encontradas em cromossomos de glândulas incubadas em temperaturas elevadas e seus respectivos controles

Tempo de Incubação 30' 60' 90' 120' 3 h S h 6 h 7 h 8 h

M" M" M* - - M - M
N N N N* - - - -

1 9 ° C RNA RNA** RNA RNA RNA RNA* RNA flNA RNA*

N

RNA*
-

M*
N

RNA*
-
-

M**
N**

RNA*
-

X

M**

N*

RNA***
-
_

M*
N*

RNA**

H

X

M**

N*

RNA*
H*
X

M**
N*

RNA**

H*
X**

M
—

H
X**

M

RNA
H**
X**

30°C RNAT RNA' RNA' R N A " RNA'T RNA' RNA" RNA S

M - Micronucleolos ao longo dos cromossomos M
N - Nucléolo presente e crescido N

RNA - Explicado no texto
H - Puffs na região heterocromática
X - Células mortas ou em degeneração
Obs.- O sinal • após as letras indica intensidade
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nutos a 37°C seguidos por 30 minutos a 4°C e vice-versa, observou-se puffs na
heterocromatina com intensa síntese de RNA em ambos os casos.

Trabalhando com larvas de Rhynchosciara hollaenderi; SANDERS ...
(197S) submeteu larvas a choques de temperatura e observou duas características
principais devidas ao "stress": alteração da atividade dos puffs, que se refle-
tia no aumento ou redução de seu tamanho e indução de novos puffs. A outra ca -
racterística foi o aparecimento de grande quantidade de micronuclêolos. Nesse
trabalho, entretanto, a autora não observou o aparecimento de puffs nas regiões
heterocromáticas. Essa diferença entre nossos dados e os de SANDERS (1975) pro
vavelmer.te não se deve à diferença de espécies una vez que no nosso caso, os
puffs nas regiões heterocromáticas foram também observadas em glândulas de R.
hollaenderi incubadas.

A presença de grande número de micronuclêolos e a reação dos puffs
são semelhantes nos dois casos, apenas no nosso caso deve-se levar em conta que
o processo de incubação por si já acarreta uma alteração no padrão dos puffs -
presentes e indução de outros. £ interessante ressaltar que, em todos os casos
em que a indução foi feita em condições desfavoráveis (glândulas muito jovens ,
contaminações do meio de cultura, temperatura baixa ou elevada demais) as rea -
ções observadas nos cromossomos foram muito semelhantes, variando apenas a in -
tensidade dos fenômenos observados.

As alterações morfolõgicas e fisiológicas nas regiões heterocromá-
ticas que foram chamadas de "puffs na heterocromatina" (SIMÕES S CESTARI, 1969;
SIMÕES 6 COL., 1975), constituem um dos fenômenos mais curiosos observados nos
cromossomos das glândulas salivares incubadas. Excetuando-se as experiências em
que de uma maneira ou de outra a glândula foi submetida a um "stress", os puffs
na heterocromatina em cultura foram sempre encontrados esporádica e inesperada-
mente. A única previsão possível de se fazer com relação a esses puffs foi rela
tiva à sua freqüência tanto maior quanto mais jovem fosse a glândula utilizada.

Quando um par de glândulas foi mantido por um certo tempo em tempe
ratura elevada sendo uma glândula fixada e seu par colocado em temperatura ade-
quada por mais algum tempo, observou-se uma freqüência alta de puffs na hetero-
cromatina na glândula fixada inicialmente e uma freqüência bem mais baixa na
glândula que foi removida para a câmara da temperatura mais baixa. lisse resulta
do sugere uma reversibilidade dessas formações.

A intensa síntese de RNA observada nos puffs da heterocromatina
(fig. 1) aliada a possível reversão do processo sugerem que esses puffs não fa-
çam parte de um processo gradual de degeneração celular mas sim. constituam icna
hiperativação localizada a qual poderia ser interpretada como um mecanismo de
conservação da célula.

Através das técnicas de hibridização "in situ" DNA/DNA ou DNA/RNA
fcj mostrado que em Rhynchosciara o DNA satélite acha-se associado âs regiões



Fig. 1
1 - 2 : Cromossomo B fotografado antes (2) e depois (1) do processo auto

radiogrãfico. Note-se o puff na região neterocromática 15B em 1
e era I a intensidade de incorporação da uridina tritiada ao lon
go de todo o cromossomo em especial na região heterocromatica.

3 - 4 : Cromossomos A e B antes (4) e depois(3) do processo autoradiogrâ
fico. Note-se no cromossomo B no puff na região 13 bastante de -
senvolvido e pouco desenvolvido na região 15 B. Intensa síntese
de RNA pode ser visualizada em ambas as secções. 0 dado autoradi
ogrãfico, comparado ao esmagamento em orceina acetica, mostra co
mo a incorporação do processo segue perfeitamente as regiões de-
sespirilizadas na heterocromatina. 0 puff observado na região he
terocromatica do cromossomo A (seta) pode ser considerado como
inicial.

5 - 6 : Cromossomo A, A e B antes (6) e depois (5) do processo autoradio
grafico. Note-se a secção 2B (seta) com um puff de ENA em desen
volvimento.

7 : Cromossomos A e B apresentando grande quantidade de micronucléo-
los.

8 : Autoradiograma do cromossomo A com puff na região heterocromati-
ca. Os cromossomos apresentados nesta figura procedem de glându-
las de larvas no final do 4 9 estádio (inicio do puff 2B) incuba-
das por 6 dias.
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20 H

Fig. 2 - SeqUencia esquemática da formação do puff na heterocromatina
nos cromossomos B e A (desenho em câmara clara de J.M.Amabis)
Explicação no texto.
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heterocromãticas nos cromossomos politênicos das glândulas salivaves (ECKHARDT
§ GALL, 1971) e que os cistrons para o RNA ribossômico acham-se localizados
principalmente na região heterocromltica do cromossomo X, podendo também ser
encontradas nos cromossomos B e C (PARDUE e 00L., 1970).

Inicialmente, quando os puffs nas regiões heterocromãticas foram -
observados pela primeira vez (SIMDES 5 PAVAN, 1966; SDOES § CESTAR1, 19Ó9) ha
víamos tentado explicá-los como sendo o resultado de uma hiperativação de regi^
ões organizadoras do núcleo Io. Os dados (*e PARDUE Ç COL. (1970) entre tanto, mo£
tram a presença de cistrons ribossômicos apenas nos cromossomos X, B, e C. Os
puffs nas regiões heterocromãticas não são observados no cromossomo C e o são
no cromossjmo A, onde não foram detectados cistrons ribossômicos. Todas as evi^
dências existentes na literatura mostram que o DNA satélite, altamente repe-
titivo, não transcreve.

Conforme foi observado em nossos experimentos os puffs na hetero -
cromatina representam a desespiralização de grande i»arte das regiões heterocro
mâticas. Estaria a região de DNA satélite desespiralizada ou transcrevendo ?
Não temos ainda resposta para estas questões. Apesar das evidências de PARDUE
§ COL. (1970) cremos ainda na possibilidade de se explicar esses puffs anonoais
como uma hiperativação de regiões produtoras de RNA r. Essa opinião é reforça-
da pela constatação de que esses puffs são mais desenvolvidos no cromossomo X
e que possivelmente desenvolvem-se no cromossomo X e depois nos demais cromos-
somos.

Uma outra explicação alternativa para os puffs da heterocromatina
poderia se basear na morfologia das regiões haterocromáticas dos cromossomos de
Rhynchosciara : Segundo GUEVARA (1971) as regiões heterocromãticas sofrem alte
rações morfológicas durante o desenvolvimento larval, passando de aspecto com-
pacto ou vacuolado. A região heterocroaática do cromossomo X é a que mais so -
fre alterações durante o desenvolvimento. Por observação própria sabemos que
em boas preparações com orceina lático-acética pode-se observar regiões ou faî
xas bem distintas, dentro da massa heterocromática. Essas regiões ou faixas,in
tegradas nas regiões heterocromrticas poderiam conter genes pouco ou nada ati-
vos durante o desenvolviioento normal, os quais em situações especiais seriam -
hiperativados, causando a descondensação de toda a região vizinha (figura 2).

O nucléolo em cromossomos politênicos de glândulas salivares incu-
badas não é reprimido e apresenta um comportamento aparentemente cíclico con-
forme rostram as figuras 3 e 4. 0 nucléolo é reprimido no fim do quarto está -
dio e em glândulas incubadas antes da repressão final, esta não foi observada
"in vitro". Provavelmente, "in vitro" a repressão final do nucléolo se dá dire
tã ou indiretamente devido a um aumento do teor de ecdisoma na hemolinfa. Se -
gundo GUEVARA (1971) o nucléolo do cromossomo X pode ser observado, a partir -
da primeira muda larval, sendo observado durante a segunda e terceira mudas e
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Fig. 3 - 0 gráfico mostra a atividade da região organizadora do nucléolo
do cromossomo X nas 12 primeiras horas de incubaçio, comparada
aos controles do mesmo grupo sacrificadas de hora em hora.

)—o culturas o o controles

12 horas de incubação. Cromossomos de larvas do fim do quarto
estádio, antes do desenvolvimento do puff de ENA 2B .
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100

tfias

Fig. 4 - Glândulas de larvas do fim Jo quarto estádio, incubadas
8 dias antes da inativaçâo final do nucléolo (controles).
O gráfico foi elaborado a partir de contagens ao acaso
de cromossomos da região SI da glândula salivar. Os re-
sultados expressos em porcentagens de núcleolos ativos,
o—o culturas o—o controle
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assim sucessivamente até o final do quarto estádio quando se dá a regressão f_i
nal. As características mais notáveis observadas durante este período são as
modificações de tamanho. 0 nucléolo é muito grande em larvas jovens com 20
dias de idade, diminui em seguida, sendo bastante reduzido por volta dos trin
ta dias. E» seguida há um grande aumento até 45 dias (já no 4* estádio, uma
das fases usadas no presente trabalho) e a partir dos 50 dias inicia-se uma -
redução no volume nucleolar (GUEVARA, 1971).

Os resultados obtidos "in vitro" comparados aos de GUEVARA (1971)
sugerem que o nucléolo talvez seja modulado por sucessivas variações no teor
de ecdisona durante o desenvolvimento. Entretanto, tudo indica que não haja -
um controle real da atividade nucleolar por este hormônio, a não ser talvez ,
no momento de sua retração final. Ê" possível que o funcionamento nucleolar -
em Rhynchosciara, durante o desenvolvimento normal (e também "in vitro") seja
regulado pelo menos parcialmente por um sistema de "feedback". Através desse
sistema poderiam ser explicados os resultados mostrados nas figuras 3 e 4.

Os micronucleolos observados a., longo dos quatro cromossomos poli
tênicos em glândulas incubadas podem aparecer tanto em glândulas de larvas ma
is jovens quanto naquelas de animais «ais velhos. A freqüência de «icronucléo
los, entretanto, é muito mais alta em cromossomos de glândulas mais jovens ,
variando de maneira semelhante aos puffs na heterocromatina, isto é quanto
mais jovem a glândula, maior o número de micronucleolos. Especialmente em g]ân
dulas jovens a freqüência dessas formações é maior durante as primeiras horas
de incubação. Em glândulas de larvas mais velhas incubadas por 20 a 30 dias ,
é muito comum a presença de micronucleolos ao longo dos cromossomos, embora
não haja qualquer regularidade no aparecimento dessas estruturas mesmo em cé-
lulas vizinhas de uma mesma glândula.

Os resultados de SANDERS (197S) com larvas de Rhynchosciara subme
tidas a choques de temperatura mostram que este tipo de "stress" induz a for-
mação de grande número de micronucleolos. De uma maneira geral os resultados
de SANDERS (1975) se assemelham muito aos nossos. principalmente quando se tra
ta de incubações de glândulas muito jovens.

Considerando o conjunto dos resultados obtidos com relação aos -
puffs de heterocromatina, o aparecimento de micronucleolos e observações ante
riores feitas em nossos laboratórios, cremos que o aparecimento de uma gran-
de quantidade de micronucleolos possa ser interpretado como indício da forma-
ção de puffs na heterocromatina. Isto se baseia no fato de que glândulas sali_
vares em que algumas células apresentam puffs na heterocromatina, um grande -
número de células apresentam micronucléoios, e/também,células com puffs incipi
entes na heterocromatina apresentam micronucleolos. £ possível portanto, que
a formação de grande quantidade de micronucleolos seja um passo preliminar pa
ra a formação dos referidos puffs. Como nem todas as glândulas em cujas célu-
las existem micronucleolos exibem puffs na heterocroimtina, é possível que e£
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tes últimos constituam o resultado de um processo mais longo o qual poderia
ser reversível numa determinada etapa.

Desde as primeiras experiências realizadas com incubação de glân-
dulas salivares de Rhynchosciara, a síntese de RNA foi usada como indicador
do estado fisiológico das glândulas salivares (SIMÕES $ PAVAN, 1966; SIMDES §
CESTARI, 1969). Conforme foi dito anteriormente nas primeiras horas de incuba
ção seupre se observa uma ativação da síntese de RNA , com relação aos con -
troles injetados. Após um período que pode variar de 12 a 24 horas cessa o pe
ríodo de intensificação inicial da síntese de RNA , a qual geralmente se es-
tabiliza, mantendo níveis semelhantes aos dos controles. A manutenção de glán
dulas em temperatura acima do nomal durante as primeiras horas de incubação,
ocasiona uma intensificação ainda maior da síntese.

Quando a glândula salivar é incubada, quer seja em temperatura nor
mal ou elevada, ela é sem dúvida submetida a um choque pois ainda que o meio
de cultura tenha sido elaborado segundo a composição química de henolinfa, há
vários fatores que no animal vivo interagem e influenciam o comportamento das
células de um determinado tecido. Ita dos fatores principais, naturalmente,são
os hormônios. Grande parte da atividade cromossôaica esta sob o controle hor-
monal e no momento em que as. células são explantadas para um meio sen aquele
controle é natural que haja um grande desbalanceanento funcional o qual pode
se refletir tanto na síntese de RNA quanto na repressão ou indução de puffs .
Deve-se levar em conta também o fato de que a partir do momento em que a lar-
va é dissecada, de uma certa forma a glândula já está traumatizada. As primei
ras horas de incubação devem ser fundamentais para recuperação do trauma ini-
cial e adaptação d* glândula ao novo ambiente artificial.

0 fato de haver inibição da maioria dos puffs característicos da
fase em que foi realizada a incubação, pode não ter nada a ver com a intensi-
ficação da síntese de RNA . Sabemos que os puffs são sítios de intensa sínte
se de RNA, porém, uma síntese especializada, característica do processo de a-
tivação seqüencial de genes durante o desenvolvimento. Em cromossomos de célu
Ias incubadas há poucos puffs presentes, porém, observa-se intensa síntese de
RNA e esta não depende essencialmente de presença de puffs (BERENDES, 1972) .
Em cromossomos de glândulas incubadas a síntese de RNA é especialmente in -
tensa nas regiões organizadoras do nucléolo e observa-se sempre grande incor-
poração nos micronucléolos distribuídos ao longo dos cromossomos.

A intensa síntese observada inicialmente nas glândulas incubadas
devem ser o resultado da quebra do sistema de controle que mantinha certos s^
tios cromossômicos reprimidos e, seletivamente, outros sítios ativos. A chama
da normalização da síntese que se observa em culturas mais prolongadas, nada
tem a ver com a atividade do cromossomo "in vivo". 0 que provavelmente se pas
sa é, que após um período desregulado, a célula entra m m novo processo vital
e mantém as funções biológicas básicas. 0 modelo de atividade cíclica das cé-
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lulas das glândulas incubadas pode-se enquadrar bem no sistema da manutenção
das atividades básicas uma vez que os produtos celulares só seriam renovados
para atender as necessidades celulares fundamentais e eventual "turnover",ou
desgaste das organelas celulares.

Nina mesma glândula salivar os processos fisiológicos ocorrem ge
ralmente numa determinada seqüência (PAVAN, 1965; SIMÕES, 1967). Desta forma,
mina mesma glândula encontra-se, especialmente em períodos de transição du -
rante o desenvolvimento, grupos de células mais atrasadas ou mais adiantadas
Quando foram incubadas glândulas no limiar da cessão da síntese de RNA, algu
mas células já haviam sido inibidas enquanto outras ainda s« mantinham ati -
vas. Em culturas prolongadas essas últimas sobrevivem normalmente enquanto as
primeiras entram em processo de degenerescência logo nos primeiros dias de
incubação.

Essas observações mostram que uma vez inibida a síntese de RNA
esta não se reinicia "in vitro" e as células que já sofreram esta repressão
não tem mais condições de sobreviver "in vitro", por períodos prolongados .A-
parentemente há pouca influência de uma célula sobre outras vizinhas, uma
vez que em incubações prolongadas, levadas a efeito num período próximo a fa
se de histõlise, encontravam-se células intactas ladeadas por células já em
processo de necrose.

Após uma série de experimentos com incorporação de precursor ra-
diativo do EMA , em que os resultados eram extremamente confusos chegamos ã
conclusão de que a troca do meio de cultura deveria estar de alguma forma re
lacionada com o processo de replicação dos cromossomos politênicos "in vitrd'
Experiências executadas visando especificamente esclarecer este ponto, raos -
traram que de alguma forma a substituição do meio de cultura desencadeia a
replicação dos cromossomos. Esse ciclo de síntese entretanto, é interrompido
aproximadamente depois de 24 horas após a troca do meio de cultura. 0 número
de células em síntese após 24 horas é bem menor que o observado quando se a-
diciona o precursor no ato de substituição do meio ou algumas horas antes.

Esses resultados indicam que a síntese de DNA em glândulas in-
cubadas não é um processo contínuo e que possivelmente a maior parte dos cro
mossomos não tenha um ciclo completo de duplicação. AMARIS (1974) implantou
glândulas de larvas de Rhynchosciara no início do quarto estádio em larvas
no fim do quarto escádio e observou que as glândulas implantadas seguiram -
tanto o ritmo quanto o padrão de replicação das células da larva hospedeira;
concluindo, dessa forma, que fatores hormonais deveriam estar regulando a áh
tese de DNA nos cromossomos politênicos.

E possível pensar em diferentes fatores que na ocasião da substi
tuição do meio de cultura, induzam os cromossomos a entrar em processo de du
plicação ou a continuar, um ciclo interrompido quando da incubação da glându
Ia salivar.
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Considerando que um novo ciclo de replicação seja reiniciado a ca
da substituição do meio de cultura, devemos levar em consideração que o meio,
ao contrário da hemolinfa do animal vivo, não dispõe de uma renovação gradual
dos seus elementos constitutivos nem conta com produtos de síntese de outras
células. A substituição do meio provoca uma renovação brusca de todos os ele-
mentos nutrientes com que conta a glândula salivar "in vitro". Essa renovação
abrupta poderia causar um estímulo tal. que os cromossomos iniciaram um novo
ciclo na síntese.

Não podemos desprezar um possível fator hormonal presente prova -
velmente, no soro de vitela. Os hormônios, como sabemos são muito específicos
para suas células alvo, porém estamos trabalhando com um sistema artificial e,
como sabemos, os hormônios esterõides são bastante semelhantes quimicamente.

Acreditamos ser improvável que, o ciclo de replicação em andamen-
to no ato da incubação, seja interrompido e somente reativado a cada troca do
meio. Quando a glândula é incubada, no final do quarto estádio, durante as pri.
meiras horas de incubação o número de células em síntese é praticamente idên-
tico àquele dos controles e conforme pode ser observado na figura, cerca de
701 das células estão em síntese após 24 horas de incubação. Com base nesses
dados, acreditamos que a hipótese mais viável seja a de que as células em sín
tese no momento da incubação terminam seu ciclo de replicação e esporadicamen
te, uma vez fornecido um estímulo reiniciem novo ciclo "in vitro".

Os estudos da síntese de DNA durante o desenvolvimento larval -
de Rhynchosciara mostraram que, no final do quarto estádio há um aumento a-
brupto do numero de células em síntese e que todas as células em síntese exi-
bem sempre um padrão generalizado de incorporação do precursor radiativo do
DNA (SIMDES, 1967, 1970; MACHADO-SANTELLI $ BASILE, 197S). •

Nos casos em que a troca de cultura estimulou a síntese de DNA
em células de glândulas salivares sempre observamos cromossomos com marcação
generalizada quando trabalhamos com larvas no final do quarto estádio. Essa -
observação nos permite concluir que pelo menos nessa fase do desenvolvimento a
síntese de ENA se inicia simultaneamente em todas as faixas,isto é, como mar-
cação generalizada.Quando trabalhamos com larvas mais jovens no início ou mei
o do 4» estádio,encontramos cromossomos com marcação generalizada e diferenci^
ai.Estes dados substancia-n a hipótese de SIMDES(1967)de que em larvas mais jo
vens o ciclo de duplicação cromossómica seja diferente, cem relação tanto ã
duração do ciclo quanto aos padrões de replicação dos cromossomos. Conforme -
sugeridos por SIMÕES 6 PAVAN (1966) possivelmente em estádios mais jovens a
síntese de DNA nos cromossomos politênicos de Rhynchosciara inicie-se como
uma síntese diferencial em apenas algumas faixas dos cromossomos, passando a
seguir para o padrão generalizado ou contínuo e terminado novamente como dife
rencial com síntese nas faixas de replicação tardia. No final do quarto está
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dio talvez devido ao grande aunento de politenia o início da replicação passa
a ser simultâneo em todas as faixas e possivelmente nessa fase haja também uma
variação na duração do ciclo de replicação (KEYL Ç PELLING, 1966; SIMÕES, 1967,
1970). Nas secções cromossômicas em que havia puff de DNA ou início de ampli
ficação gênica há também uma síntese intensificada de DNA enquanto dura a aü
tura.

0 comportamento dos puffs durante as primeiras horas de incubação
varia muito e acreditamos que pequenas defasagens no grupo de larvas usado ou
pequenas diferenças de idade larval podem alterar por completo o quadro dos
puffs que são reprimidos rapidamente ou daqueles que permanecem ativos algum
'tempo "in vitro". Esse raciocínio baseia-se no fato de que num mesmo grupo de
larvas ainda que razoavelmente sincrônico, os estímulos hormonais não são libe
rados ao mesmo tempo em todas as larvas. Com muito mais razão, larvas de gru-
pos diferentes, porém da mesma idade devem receber estímulos em tempos diferen
tes. Diferenças 'de poucas horas ou talvez de alguns minutos podem alterar o pa
drão de puffs em cromossomos de glândulas incubadas.

Em incubações mais prolongadas estas diferenças são menos relevan-
tes uma vez que a glândula adapta-se ou não ao meio de cultura. Caso positivo,
ela deve manter as atividades vitais básicas para sobrevivência. Acreditamosnis_
so uma vez que os eventos característicos do funcionamento cromossômicodaglân^
dula incubada, são sempre essencialmente os mesmos, desde que a incubação t e -
nha sido efetuada nas condições consideradas ideais.

Conforme mencionado em trabalho anterior (SIMDES, 1977), os puffs
que se tornam ativos em cromossomos de glândulas incubadas por períodos prolon
gados são geralmente os mesmos e o que varia enormemente é a freqüência com
que eles são encontrados ativos numa fase ou outra de incubação. 0 puff 13A é
aquele que se apresenta ativo mais freqüentemente quer seja em incubações cur-
tas (até 24 horas) ou prolongadas (até 30 dias). Segundo GUEVARA (1971) um puff
na secção 13A permanece aberto durante quase todo o desenvolvimento larval,sen
do reprimido no final do 4* estádio e reativado em pré-pupes. Essa reativação
final, é de duração extremamente rápida e difícil de ser observada.

Conforme foi sugerido por AMABIS (1974), poderiam haver faixas rniá
to próximas na região 13A, indistinguíveis pelos métodos citolõgicos usados.
Una delas daria origem ao puff juvenil e seria inibida pelo ecdisona e a outra
poderia ser ativada pela ecdisona e daria origem ao puff tardio. De qualquer -
forma, quando uma delas se abrisse provocaria também uma descondensação da fai_
xa vizinha, uma vez que o puff quando completamente aberto abrange toda a regi_
ão â sua volta. l*na hipótese complementar seria um controle do tipo "feedback"
o que explicaria o comportamento cíclico da região "in vivo" e "in vitro". Ca-
so seja verdadeira a primeira hipótese, o puff cujo desenvolvimento é mostrado
na figura 5, seria originário da faixa juvenil e o outro que deveria ser ativa
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25

Fig. 5 - Ciclo de atividade do puff 13A durante 25 horas de in

cubação. Os controles o—o foram sacrificados a cada

5 horas. Após 15 horas o puff fechou definitivamente

nos controles. Nas glândulas incubadas o puff conti -

nuou ativo até o final do experimento.
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do pela ecdisona jamais seria ativado "in vitro". A região 1ZX que contém o
organizador nucleolar poderia também ter un controle do tipo "feedback" até a
sua instivação final no fim do quarto estágio.

As figuras 6 e 7 que mostram o ciclo de a* • idade dos puffs ZA e
16A, sugerem que ambos tenham uma atividade cíclir: * glândulas incubadas.Em
bora cada puff em particular tenha característ*'..*, funcionais próprias,os nos
sos dados sugerem que todos aqueles que sãc ot jervados consistentemente em
glândulas incubadas tenham uma atividade <-\.lica. Poderíamos ir mais adiante
e sugerir que todos os fenômenos típiv dos cromossomos de glândulas saliva-
res incubadas teriam comportamentr -•\;.ico. Nossos dados sugerem, que micronu
cleadas, puffs na neterocromati. J síntese de RNA e os puffs mais comuns
"in vitro" sejam fenômenos cíclicos "in vitro" e, possivelmente, essas regi-
ões cromossomicas sejam responsáveis pela manutenção das atividades biologi -
cas básicas das células. Os resultados de GUEVARA (1971) e GUEVARA S BASILE
(1973) mostram que pelo menos os puffs que aparecem com mais freqüência email
tura, são puffs que são ativados em diferentes fases do desenvolvimento lar -
vai. Acreditamos que os dados desses autores servem de suporte à nossa hipóte
se levantada acima.

Com relação aos puffs de DNA em glândulas salivares incubadas,a
observação preliminar e mais fundamental é a de que eles nunca são ativados
"in vitro", caso a glândula seja incubada antes do seu desenvolvimento. Con -
forme mostrado nos resultados, os puffs 2B e 3C respondem diferentemente à in
cubação, o 3C retrai-se imediatamente e o 3B pode permanecer aberto "in vitro"
até 24 horas. • Essas observações sugerem que embora ambos os puffs estejam -
sob controle hormonal (STOCKER 6 PAVAN, 1974; AMABIS, 1974; BERENDES 5 LARA ,
1975) esse controle é exercido de maneira diferente em cada puff.

Ao que parece o puff 3C precisa de um estímulo para iniciar a
síntese adicional de DNA e outro estímulo, para abrir, e durante o seu pení
ode de atividade a taxa hormonal deve ser constante ou crescente. Com relação
ao puff 2B, parece haver necessidade de um estímulo inicial e crescente até -
certo ponto, a partir daí o puff se mantém aberto independentemente da presen
ça de hormônios. Os resultados obtidos com implantes a glândulas salivares(A-
MABIS § SIMÕES, 1971) e decerebração de larvas (AMABIS 5 CABRAL, 1970; AMABIS
1974) corroboram essa idéia.

O problema de hístõlise de glândula salivar com relação aos puffs
nos cronossomos politênicos, é um problema complexo uma vez que durante o pe-
ríodo que precede a lise da glândula um grande número de loci são ativados e
a síntese de RNA é muito intensa.

Tomamos o puff 2B como marcador para nossos estudos nessa fase do
desenvolvimento por ser este um puff bem conhecido sob o ponto de vista do seu
desenvolvimento (BREUER Ç PAVAN, 1955) e por ter esse puff um período ativo
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20

Fig. 6 - A figura mostra o ciclo dè atividades do puff 2A o—o
Durante 25 horas de incubação. As glândulas foram de
larvas no final do 4* estádio, durante o desenvolvi -
mento do puff 2B . A linha pontilhada o--o mostra o
desenvolvimento do puff nos controles. Nas glândulas
incubadas foram analisadas 3 glândulas de hora em ho-
ra nos controles, 3 glândulas a cada 5 horas.
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Fig. 7 - A figura mostra o ciclo de atividade do puff 16A o—o

durante 25 horas de incubação. As glândulas usadas fo

ram de larvas no final do 4' estádio, durante o desen

volviraento do puff 2B. A linha pontilhada o—o mos-

tra o desenvolvimento do puff nos controles. Nas glân

dulas incubadas foram analisadas 3 glândulas de hora

em hora e nos controles, 3 glândulas a cada 5 horas.
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relativamente longo (de 4 a 5 dias).

Nossos resultados mostram claramente que a melhor fase do desenvol^
vimento larval para incubações prolongadas da glândula salivar é aquela imedia
tanente anterior ao desenvolvimento do puff 2B ou no início do desenvolvimento
desse puff. Nesta fase, fornecidas as condições adequadas, as culturas podem
ser mantidas facilmente até trinta dias. Obviamente, este limite mencionado a-
cima não é* absolutamente rígido uma vez que já conseguimos anteriormente incu-
baçõe? bem sucedidas com glândulas mais jovens ou um pouco mais adiantadas no
desenvolvimento.

A partir do início do desenvolvimento do puff 2B fizemos incubagões
diariamente e em alguns casos mais que um lote de glândulas por dia, a fim de
comsepnr definir melhor a fase critica para a innihação no período anterior ã
lise da glândula salivar (fig. 8).

As incubações iniciadas na fase 1 do desenvolvimento do puff 2B -
mostraram sempre o início da formação do BNA adicional na secção 2B e também
na secção X . 0 puff X desenvolve-se quando o 2B sstá iniciando a sua re-
tração, entretanto, este puff inicia o processo de amplificação gênica vários
dias antes. fim Hiyndmsciar» hollaenderi, SDflES (1967) e SOflES fi COL.(1970)
mostraram que no caso do puff X o processo de amplificação começa pelo me-
nos uma semana antes do desenvolvimento do puff. Usando a coloração com "fast
green", AMABIS (1974) mostrou em Trichesia pubescens, que todas as secções on-
de se desenvolvem puffs de ENA iniciam o acúmulo de proteínas ácidas simulti
neamente. Em Rhynchosciara possivelmente exista un fenômeno semelhante pois -
em glândulas incubadas antes do desenvolvimento dos primeiros puffs de DMA ,
já se observa, em autorradiogramas marcados com timidina tritiada, una faixa -
mais intensamente marcada na região onde deveriam se desenvolver os puffs de
DNA.

£ interessante lembrar que em qualquer das etapas do desenvolvimen
to do puff 2B em que a glândula fosse incubada, ainda que o puff se mantivesse
aberto "in vitro" por algum tempo, nunca foi observado o caso em que o puff -
progredisse no seu desenvolvimento em cultura. Isto sugere a existência de mais
um controle sobre o desenvolvimento do puff. Como dissemos anteriormente, o
puff 2B difere do 3C no sentido de que este últin.0 regride imediatamente qan
do a glândula é incubada. 0 puff 2B apesar de não regredir, não prossegue seu
desenvolvimento; isto provavelmente seja devido ã falta do hormônio ecdisona -
ou de uma enzima (hormônio-dependente) que controlaria o seu desenvolvimento -
gradual.

Nas experiências efetuadas coo o puff 2B no máximo de sua abertura
ou já em fase de retração, observamos a nítida tendência de degeneração celular
após algumas horas ou alguns dias t cultura. Parece que as defasagens existen
tes num mesmo grupo de larvas ainda que pequenas são muito significantes nes-
ta fase do desenvolvimento, uma vez que, pequenas diferenças podem significar
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Fig. 8 - Fases do desôhvolvimento do puff 2 do cromossomo B.

0 esquema acima foi elaborado arbitrariamente e pos

teriormente comparado ao de MA(HADO-SANTELLI(1973).
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um maior número de enzimas líticas presentes nas células ou células que já ha-
viam recebido o estímulo necessário para a fabricação dessas enzimas e prosse-
guem no processo ainda que incubadas.

A incubação de glândula após a retração do puff 2B é praticamente
inviável pois neste caso a maioria das células já deve ser quase todo o conjun
to enzima tico para a autólise o que provoca uma rápida degeneraçao celular e
nuclear. Além disto, devemos considerar que, spós o desenvolvimento do puff 2B j.
já houve inibição da síntese de RNA . Ainda que os enzimas líticos não tives-
sem condições funcionais "in vitro" as células glandulares não teriam condições
de sobrevivência sem síntese de RNA e consequentemente sem síntese de proteí-
nas essenciais para os processos biológicos básicos.

0 processo morfológico de degeneraçao nuclear por que passam os -
cromossomos "in vitro" é muito semelhante ao que se passa "in vitro". Una com-
paração dos resultados de SIMÕES 5 GOL. (1976) com os do presente trabalho -
mostra esta semelhança entre os dois processos (Tabela IV e V). As células glan
dulares "in vitro" nunca chegam a desaparecer completamente, conforme foi dito
anteriormente, somente em um caso observamos a lise total da célula "in vitro"
embora freqüentemente observássemos a tendência de desagregação das células -
glandulares. Acreditamos que no animal vivo deva existir algum fator exógeno -
~ç;ponsável pela eliminação final da glândula salivar ser.do que de qualquer fbr
f , o que resta da glândula nessas culturas "in extremis" ê apenas um arcabou
o celular.

Três observações devem ainda ser discutidas: 1) Em todas as experi_
i teias feitas para o estudo da histólise "in vitro" una glândula mais jovem foi
ncubada juntamente com a mais velha. Nunca observamos qualquer influência de-
generativa de glândula mais velha com relação ã glândula mais nova. 2) Mesmo
em glândulas incubadas 24 horas após o desenvolvimento do puff 2B, esporadica-
mente encontram-se células intactas sem qualquer sinal de degeneraçao. Em ai —
guns casos deixamos estas células incubadas até 15 dias (as células eram fácil
mente reconhecíveis ao microscópio) e, ao final desse período elas ainda se en
centravam funcionais, capazes de sintetizar RNA . Infelizmente, nossos dados
não permitem qualquer explicação viável para estes casos. 3) Células infecta-
das por microsporídeos encontrados em glândulas após a regressão do puff 28 ,
não são afetadas pela histólise e após 15 dias de incubação tem exatamente o
mesmo aspecto que apresentavam no início da experiência. Não conseguimos, en -
tretanto, detectar síntese de ENA ou RNA nessas células, porém isto pode ser
um acaso, uma vez que somente em duas experiências encontramos essas células - ;
infectadas; numa delas examinamos a síntese de DNA e na outra a síntese deRKA.
Como a célula apresentava aspecto muito senelhante aos controles fixados no \
início do experimento, acreditamos que potencilamente, a célula infectada, se .
mantivesse ativa após a infecção.
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TABELA IV

Aumento gradual em porcentagem de núcleos compactos a partir de pupa de 1 dia
até pupa de 72 horas. Dados de SHOES Ç Col. (1976).

Idade

Pupa

Pupa

Pupa

Pupa

Pupa

Pupa

Pupa

Pupa

Larval

- 1 dia

0 h

12 h

24 h

36 h

48 h

60 h

72 h

Porção
Anterior

9,6
10,0
8.2

30.7
45,2

100.0
100.0
Lisada

Porção
Mediana

14.7
21.7
16.7
69.7
70,8
91.7
98.3

Lisada

Porção
Posterior

4,9
11.5
13,3
8,0

95,0
96,5

100,0
Lisada

TABELA V

Porcentagem de grunos de cromossomos em glanüula salivar de Rhynchosciara
angelae em vias de histólise "in vitro". Cultura feita um dia antes da
pupação.

Tempo em Porção Anterior Porção Mediana Porção Posterior Tomar por
Cultura SI S2 S3 controle

1 dia
2 dias
3 dias
4 dias

10 dias

22,9
40
88,2
98,8

100

30,9
50.8
68,7
70,7

100

28
85
82,5
72
85

Pupa

Pupa

Pupa

Pupa

--

0 h
24 h

48 h

72 h

—



MEIOS EE
CULTURA

TERRA

GRACE

SOtflEIDER

LARA

199

PUROS

Inicialmente os núcleos isolados

se mostram ligeiramente hipotôni^

cos. Decorrida meia hora de incu

bação, tomam-se muito viscosos,

impossibilitando sua manipulação.

SUPLEMENTADOS COM 10, 15

«• 20% de HEMDLINFA IE

LAGOSTA

Grande eliminação de micronucleo

los ao longo dos cromossomos. Ma

teriri muito viacoso apôs 2 ho -

ras ce incubação. Em todos os ca

sos, a suplementação melhor toles

rada foi a de 101.

SUPLEMENTADO COM 10, 15

e 20* de SORO DE VITELA

Os meios GRACE e TERRA suplemen-

tados com 20%, de soro, foram

os melhores em todos os aspectos.

Decorridas até 50 horas de incu-

bação, os núcleos e cromossomos

continuavam mantendo a sua morfo

logia e ativos.

Inicialmente, alguma eliminação

de micronucleolos ao longo dos

cromossomos. Material aparente-

mente normal durante as 12 pri-

meiras horas de incubação.

0 material se tomava mui te re-
traído e viscoso, decorridas 3
horas de incubação.

TABELA VI - Aspecto morfologico dos núcleos e cromossomos isolados em diferentes meios de cultura, suplementados ou não,
com a finalidade de se selecionar o meio mais apropriado para as culturas.
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INCUBAÇOES DE NPCLEOS E CRCMDSSOMDS ISOLADOS

À partir de 1970, desenvolvemos um método para isolar e manter in

vitro núcleos e cromossomos, utilizados então para estudos citológicos e de

síntese de ácidos nucléicos e de proteínas (CESTARI $ PAVAN, 1970; CESTARI ,

1676). Para o isolamento, glândulas salivares de Rhynchosciara no 5* período

do quarto estádio, depois de fragmentadas em solução salina, foram tratadas -

com uma solução dissociadora para separar as células (IWeen 80, ácido acético

e sacarose, respectivamente 1,251, 11 e 0,1 M), e passadas através de microp^

petas siliconizadas de diâmetros decrescentes.

O material isolado (Fig. 9), foi incubado a 19 - 20 °C em câmara

especial (Fig. 10), testando-se vários meios de cultura (Terra, Grace, ^

der, Lara e 199> puros ou suplementados com diferentes concentrações de hemo-

linfa de Lagosta ou soro de vitela (Tab. VI). O meio Terra, suplementado com

201 de soro de vitela, foi o que apresentou melhores condições para a nanuten

ção de núcleos e cromossomos aparentemente normais e metabolicamente ativos.

Nesse meio, foi possível manter núcleos durante até 50 horas. Estes, fixados

após um processo de hipotonizaçao controlado ao microscópio de fase, e que con

sistiu em se acrescentar água distilada muito lentamente à cultura, foram co-

rados metacroiaaticamente com azul de toluidina, evidenciando-se uma ativa sín

tese de RNA . Una das incubações mostrou também a evolução de uma estrutura

semelhante a um cacho de uvas, mais tarde identificada como um nucléolo, pre-

sumivelmente localizado na extremidade heterocromática do cromossomo X. Na fî

gura 11 mostramos esse nucléolo vivo in vitro e o comparamos com autorradio

gramas de esmagamentos de glândulas salivares tratadas com uridina tritiadn .

onde um aspecto semelhante é observado. Portanto, incubando-se núcleos e cro-

mossomos, em situações especiais, a região organizadora do nucléolo pode ser

ativada de novo, corroborando o oi se di ssemos ã respeito da incubação de glân-

dulas salivares.

Com o uso de precursores tritiados de DNA (timidina), de RNA (u

ridina, UTP e CTP) e de proteínas (arginina, glicina, leucina, isoleucina,ii

sina, triptofano e ácido glutâmico), observamos incorporação em culturas que

permanecem "in vitro" durante um tempo médio de 6 horas (Figs. 12, 13 e 14) .

Enzimas digestivas (DNase, RNase, RNase e Pronase) e inibidores de síntese -

de ácidos nucléicos e de proteínas (actinomicina D, puroiaicina, estreptomici-

na e cloramfenicol) foram empregados para análise dessa incorporação (Figs.12

e 13).

A síntese de DNA em núcleos isolados de Drosophila hydei foi

estudada por BOYD $ PRESLEY (1973) com uso do trifosfato tritiado de timidi-

nâ. Entre os precursores que haviam testado, observaram que o TTP e o TDP e -



Fig. 9 - Núcleos (A) e cromossomos isolados (C, D) em solução Shen.
Para fins de comparação, é mostrado em B, o esmagamento de
uma glândula salivar sem rompimento nuclear.



Fig. 10 - "Câmara de Agar" - As incubaçoes foram realizadas em duas a
três gotas de meio Terra suplementado (local assinalado pela seta) ,
contidas em uma lamínula siliconizada (L). Esta era colocada sobre o
agar de uma placa de Petri maior (PG), e protegida pela tampa de o u -
tra placa de Petri menor (PP), enterrada no agar ao seu redor. A pla-
ca de Petri grande deve permanecer tampada.



Fig. 11 - Cromossomos "in vitro", mostrando o desenvolvimento de um nu

cléolo (setas largas) a partir de 12 horas de incubação (A). Em B, a-

põs 24 horas e em C e C, depois de 30 horas. Nas fotos a direita (sé-

rie D), o mesmo aspecto de "cachos de uvas" ê observado em esmagamen -

tos de glândulas salivares tratadas com uridina tritiada (setas finas).



Fig. 12 - Cromossomos isolados incubados com timidina (A, B e C),
trifosfato e uridina (D, E e F) e trifosfato de citidi-
na (G e H) tritiados. Na foto C, o material foi tratado
com DNase e em F com RNase .



Fig. 13 - Cromossomos isolados incubados durante 5 horas em meio Terra

suplementado com 20$ de soro de vitela. Durante as três últimas horas

de incubação, o material permaneceu em contato com uridina tritiada.Os

puffs assinalados em A e B são respectivamente um puff da região 2 do

cromossomo X e o puff 10 do cromossomo B; não foi possível identificar

o puff assinalado em C. Em C e D, o meio de cultura foi também suple -

mentado com adenosina, citidina e guanina não radioativas. E e F são

fotos de cromossomos tratados com actinomicina E e em G e H, os cromos

somos foram tratados com RNAse apôs a fixação.



Fig. 14 - Cromossomos incubados durante 5 horas em presença dos pr£
cursores tritiados L-arginina (A), L-glicina (B), L-leucina (C), L-
isoleucina (D) e L-lisina (E e F). Em F, a seta assinala o puff 10
do cromossomo B .
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ran melhor incorporados.
Sendo o TTP um precursor aais imediato no processo de síntese do

DNA, deve ser mais facilmente incorporado, especialmente usando-se um meio de
cultura específico pára esse fia. Nosso meio, apesar de não ser especialmente
dosado para estudos bioquímicos dessa natureza, permitiu ao material isolado
incorporar timidina, e reter durante maior tempo sua capacidade de síntese.

Observamos também padrões contínuos e descontínuos de marcação .
Provavelmente poderiam ser mais intensos, com exposições autorradiogrãficas -
tão longas como os 7 e 9 meses usados por BOYD 6 PRESLEY . A presença de nú-
cleos que não incorporam o precursor radiativo, o que de acordo com BOYD Ç
PRESLEY poderia refletir uma impermeabilidade natural de membrana nuclear du-
rante determinada fase do ciclo celular, foi constatada muito esporadicamente
em nossas culturas. Sendo a quantidade de material isolado muito pequena, as
vezes 5 a 6 núcleos por lamina, não foi possível determinar sua constância.

Incorporações de timidina tritiada foi também observada « n ú -
cleos isolados de tecidos adultos e embrionários de Xenopus laevis por ARMS
em 1971 . A incorporação era sensível ã DNase e foi verificada em meio de in
cubação semelhante ao usado por BOYD 5 PRESLEY. Os núcleos que se encontra -
vam na fase S do ciclo de divisão celular durante o processo de isolamento,
continuaram a sintetizar DNA "in vitro" . 0 processo de síntese não era irü
ciado e nem evitado pelo isolamento. Esses resultados confirmam a possibilida
de de incorporação de timidina tritiada.

Antibióticos como a actinomicina D , puromicina, cloranfenicol e
estreptomicina muito pouco ou nada inibiram a incorporação de timidina. Com
DNase, a incorporação foi completamente removida (Fig. 12).

De um modo geral, os antibióticos agem nas bactérias, interferin-
do em três mecanismos; a duplicação do DNA, a biossíntese das proteínas e a
constituição da parede celular. Os antibióticos usados interferem com a bios-
síntese das proteínas da seguinte forma: a actinomina D se liga ã guanina,im
pedindo assim a transcrição do RNA; a puromicina mimetiza estruturalmente a
terminação da fenilalanina tRNA, provocando assim uma interrupção na cadeia
polipeptídica em formação; o cloranfenicol inibe a união mRNA com o sítio -
específico na sub unidade 30S do ribossomo bacteriano, e também bloqueia a

t

ligação da alanina com o seu tRNA; a estreptomicina fixa-se na unidade 30S
do ribossomo, provocando una leitura alterada do mRNA pelos anticodons dos •
tRNA (WARNER Ç SOSIRO, 1967; GORINI, 1968; ZYNGIER, 1972). §

MACHADO-SANTELLI (1973) testou o efeito da actinomicina D sobre f
a síntese de RNA e DNA em puffs de cromossomos de glândula salivar de :|
Rhynchosciara angelae . Observou uma redução de cerca de 50% na incorporação ••-.
de timidina tritiada, havendo uma rápida regressão do puff 2 do cromossomo B. •
Esse efeito de regressão poderia ser devido somente ã inibição da síntese de
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RNA pela actinomicina D mas também, conseqüência de sua ação sobre o DNA.Con
cluiu que a actinomicina D pode alterar o desenvolvimento de puffs de DNA
por inibir a síntese de RNA e ou por afetar em certo grau a duplicação do
DNA e consequentemente o processo de amplificação que deve ocorrer nessas re
giões. Nossos resultados, apesar da fraca incorporação obtida com o uso de ti
midina H , o que de certa forma prejudica bastante a interpretação da ação -
do antibiótico, sugerem que a actinomicina D influi muito pouco sobre a sín
tese do DNA .

A maioria dos antibióticos que bloqueiam a síntese de proteínas a
tuam ao nível ribossõmico. De acordo com VASQUEZ (1973), existes de um modo
geral pelo menos duas classes de sistemas para a síntese de proteínas: o sis-
tema do tipo procariótico que inclui as bactérias, algas azuis, mitocôndrias,
cloroplastos e provavelmente os núcleos, e o sistema do tipo eucariótico, ob-
servado nos fungos, algas verdes, protozoãrios, plantas e animais superiores.
Dessa forma, os antibióticos podem ser classificados conforme sua afinidade -
pelos ribossomos, em antibióticos que agem somente sobre procariotos, que a —
gem em eucariotos ou, que agem nos dois sistemas. Segundo VASQUEZ, esta cias
sificaçao demonstra que apesar de existirem diferenças importantes entre os
ribossomos de pro e eucariotos, em ambos os tipos devem ocorrer traços estru-
turais em comum, uma vez que diversos inibidores atuam sobre os dois sistemas.
0 cloranfenicol e a estreptomicina agem no sistema procariótico enquanto que
a puromicina (e actinomicina D) atua nos dois sistemas.

Núcleos isolados de fígado de rato incorporam "in vitro" o TIP H ,
na presença dos demais deoxirribonucleotídeos frios, ATP e íons de Mg (LYNCH
5 COL., 1970). Somente os núcleos que estavam sintetizando DNA "in vitro" e-
ram capazes de incorporar o TTP H . No entanto, se o animal vivo for trata-
do com o antibiótico ciclohexamida, inibidor de síntese proteica, a síntese -
de DNA ê bloqueada "in vivo" mas não "in vitro". Apesar de não se conhecer
o mecanismo pelo qual a síntese de proteína é bloqueada "in vivo", LYNCH §
COL. levantaram a possibilidade da necessidade de algumas proteinas essenciais
durante a síntese do DNA , que poderiam ser obtidas no núcleo isolado atra -
vés de um "esvaziamento" da própria cromatina. De qualquer forma, o fato de a
ciclohexamida não interferir com a síntese de DNA nos núcleos isolados "in
vitro" corrobora :iossos resultados, onde nenhum dos antibióticos usados com -
prometeu a incorporação de timidina FT.

A1 síntese de RNA em núcleos politênicos isolados, foi estudada,
por SIRLIN § SCHOR (1962 a e b ) com o uso de guanosina e citidina tritiadas ;
por RISTOW & ARENDS (1968) com uridina tritiada; por BERENDES $ BOYD (1969) e
ROBERT (1971) com l/TP tritiado, e por SANTELLI (1972) com l/TP e CTP tritia -
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dos. SIRLIN 5 SCHOR utilizaram núcleos de Rhynchosciara; os demais estudos fo

ram realizados com núcleos de Chironomus (RISTOW § ARENDS E ROBERT) e de Dro-

sophila hydei (BERENDES § BOYD).

Provas convincentes de síntese de RNA foram mostradas poi BEREN-

DES § BOYD (1969) e por SANTELLI (1972). BERENDES Ç BOYD constataram incorpora

çces nucleares semelhantes às obtidas quando glândulas salivares eram incuba -

das em meio contendo uridina H ; tanto os nucléolos como os puffs mostravam

maiores concentrações de marcação. Essa incorporação foi estimulada, suplemen-

tando-se o meio com RNA- polimerase extraida de E. coli; removida com trata-

mento de digestão com kNAse-pronase; inibida com o uso de actinomicina D , e

suprimida na ausência dos demais trifosfatos não radioativos. No entanto, a ad

ministração de ecdisterona esteroide que induz a formação de puffs específicos

"in vivo" e "in vitro" , não alterou o padrão de puffs observado no material i_

solado. Essa exceção poderia ser devida a alterações ocorridas na estrutura da

membrana nuclear, impedindo assim que as moléculas do esteroide alcançassem os

núcleos; é também possível que a ausência desses puffs seja uma decorrência dj.

reta da ausência de citoplasma (BERENDES £ BOYD, 1969).

SANTELLI estudou a capacidade de incorporação de nucleotideos tri-

fosfatos em RNA de núcleos isolados de Rhynchosciara, empregando ensaios bi_

oquímicos e técnicas autorradiográficas. Os padrões de marcação observados fo

ram semelhantes aos obtidos em incorporações "in vivo". Verificou que as incor

porações de UTP e CTP H eram sensíveis a RNase e inibidas pela actinomi-

cina D . Tanto ocorriam na presença como na ausência de penicilina e estrepto-

micina, eliminando assim a possibilidade de contaminação bacteriana. Utilizan-

do a alfa-amanitina, droga que inibe preferencialmente a atividade da RNA po-

limerase do tipo II quando a força iônica é alta, SANTELLI'realizou ensaios

diferenciais para os dois tipos de RNA polimerase, normalmente observados nos

núcleos isolados. Verificou que a síntese de RNA é DNA-dependente e é cata

lizada por RNA polimerase.

Utilizando uma solução tamponada específica para estudar a síntese

de RNA, BERENDES $ BOYD (1969) observaram que esta não tinha condições de ocor

rer quando o meio não era devidamente suplementado com os nucleotideos ATP.GTP

e CTP não radioativos. Suplementando-se um meio muito mais rico e que normal -

mente possibilita a incorporação de nucleotideos radioativos decorridos até 30

horas de cultura, observamos tanto com UTP como com CTP tritiados, aumento

de incorporação. Da mesma forma, quando uridina tritiada é usada, a suplemen-

ta^ãu «.um adenosina, guanosina e citidina não radioativas também elevada a in-

corporação. O enriquecimento controlado do meio com os precursores parece faci_

litar o processo de síntese de RNA , estimulando uma maior incorporação do nu

cleotídeo.

Os resultados obtidos com a actinomicina D e a RNase foram seme —
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lhantes aos obtidos nas glândulas salivares controle, e aos obtidos por BEREN
EES G BOTC) e SANTELLI.

Nos experimentos onde os núcleos e cromossomos isolados foram in-
cubados juntamente com RNase durante S horas, houve aumento na incorporação
dos precursores tritiados de RN/V, cerca de 2001 mais intensa que a observada
nos controles (CESTARI $ COL. 1971 a). Em 1964, RITOSSA § VDN BORSTEL d e -
monstraram que ribonuclease induzia puffs em cromossomos salivares de Proso -
phiIa buskii. Em 1965, RITOSSA § GOL., através de uma série de experimentos ,
aventaram que, em decorrência da ação de RNase, a ausência de proteina sinte-
tizada levaria a um efeito de "feedback", induzindo os genes a produzirem ma-
is RNA ou então, que a indução de puffs poderia ser devida a degradação do
RNA, ou por um efeito de "feedback" destes produtos ou por sua ação desinibi-
dora sobre possíveis repressores de síntese de RNA.

Não havendo síntese citoplasmática de proteínas nos núcleos isola
dos incubados, o aumento de incorporação observado seria neste caso, devido à
ação dos produtos de degradação do RNA. Por outro lado, o uso de inibidores
de síntese de proteínas (puromicina, cloranfenicol e estreptccácina) nas glân
dulas salivares controle incubadas juntamente com os núcleos isolados em meio
contendo uridina ou ÜTP tritiados, elevou em mais de 1001 a incorporação(Fig.
15). 0 excesso de estreptomicina também promove o aparecimento de puffs anor-
mais (Fig. 16) ou o aumento de incorporação de uridina H , em glândulas sali-
vares de Rhynchosciara "in vitro" (CESTARI f, GOL., 1971 b). Parece-nos por-
tanto, que tanto a RNase como também a inibição de síntese de proteínas ci-
toplasmáticas, levariam a um efeito tipo "feedback" ou a desinibição de pos-
síveis repressores de síntese de RNA.

Em núcleos politenicos isolados foi observada síntese de protei -
nas com o uso de leucina radioativa por SIRLIN Ç SCHOR (1962 a e b) e RISTOW
$ ARENDS (1968); com o uso de uma mistura contendo histidina, leucina, lisina
e valina tritiadas por HELMSING (1970, 1971), e com leucina, isoleucina, gli-
cina, arginina, lisina, ácido glutámico e triptofano tritiados, em experimen-
tos separados, por CESTARI $ PAVAN (1970, 1971, 1973). Em todos os casos, foi
observada incorporação sobre os cromossomos.

Nossos experimentos com lisina, aminoácido tido como precursor de
proteínas hrtônicas (BOGLIOLO; 1974), mostram incorporações às vezes concen -
tradas em faixas e puffs (Fig. 14). Com triptofano, aninoãcidos tido como pre
cursor de proteínas não histônicas (BOGLIOLO, 1974), e com os demais aminoici
dos empregados, a incorporação observada é intensa e homogênea. Esses resulta
dos sugerem que proteínas histonas poderiam estar sendo sintetizadas. HELMI -
SING (1971) empregando técnicas de cromatografia e eletroforese, observou in-
corporação de aminoácidos H somente em proteínas não histonas. Desde que
se comprove a existência de um mecanismo nuclear de síntese proteíca, não e -



Fig. 15 - A incorporação de precursores de RNA se elevou consideravelmen

te com a adição de inibidores de síntese de proteínas nas glândulas saliva

res controle, incubados juntamente com os núcleos e cromossomos isolados .

A e A, são fotos de glândulas incubadas respectivamente com uridina e UTP

tritiados. B e B, foram tratados com puromicina, C e C , com cloranfeni-

col e D e D . com estreptomicina. Em D, a seta mostra grande quantidade de

RNA sintetizado "in vitro", não disperso pelo citoplasma.



Fig. 16 - Glândulas salivares incubadas depois de um tratamento pTevio com
estreptomicina, mostrando puffs nunca observados. As setas maiores indicam
os mesmos puffs induzidos na região centrométrica do cromossomo A (A e E).
As setas menores mostram puffs semelhantes no cromossomo B (A, C e D), Em
C, ê mostrado um puff no cromossomo X. F e G são glândulas controle nãotra
tadas pela estreptomicina.
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xistem razões para uma síntese seletiva. Ambas as proteínas são importantes ,
estando as ácidas intimamente relacionadas com os processos de pufação obser-
vados em cromossomos politênicos e com a cromatina nas células de mamíferos .
.As proteínas histõnicas se relacionam com a manutenção da estrutura cromossô-
ãiica e provavelmente exercem um papel importante no bloqueio da ação gênica.

Tratamentos com pronase removeram completamente as incorporações
obtidas, confirmando os resultados obtidos por HELMSING (1970). Os antibióti
cos empregados, reduziram irregularmente a incorporação dos precursores radio
ativos. Os poucos casos em que os cromossomos não apresentaram nenhuma incor-
poração foram com o uso de glicina e puromicina, glicina e cloranfenicol e
leucina e estreptomicina. Resultados parecidos foram observados em 1972 por
HELMSING . Verificou que inibições fortes somente ocorriam com o uso de cio -

ranfenicol. A puromicina inibiu 49) da incorporação, e com ciclohexamida, es-
treptomicina e actinomicina D houve muito pouca inibição. SIRLIN § SCHOR(1962
a) também observaram inibição de incorporação com o uso de puromicina.

0 fato de que em nossas incubações restos citoplasmáticos incorpo
rarem precursores de proteínas e se mostrarem sensíveis ã puromicina comprova
a ação deste antibiótico sobre o sistema ribossômico de síntese proteica. Por
outro lado, observa-se que a incorporação nuclear não é definitivamente inibi^
da com os antibióticos testados, o que também foi constatado em Drosophila
hydei por HELMSING (1970) com o uso de cichohexamida e puromicina, e por QNO
ü TARAYAMA (1968) em núcleos isolados de fígado de rato, insensíveis à ação ~
de puromicina, ciclohexamida e actinomicina D. Segundo HELMSING, a inibi -
ção parcial excluiria qualquer possibilidade de contaminação citoplasraãtica ,
reforçando a idéia da existência de um mecanismo nuclear de síntese proteica.

O emprego de actinomicina D inibe mais a incorporação de precurso
res de RNA que os de proteína, sugerindo que. o mecanismo nuclear de síntese
proteica seja um processo independente da síntese persistente de RNA (HELM -
SING, 1970). Isso não é observado em núcleos isolados de timo de vitela, onde
a incorporação de aminoácidos em proteínas nucleares requer síntese prévia de
RNA (ALLFREY § COL., 1964). No entanto, o uso destes núcleos como termo de
comparação deve ser tomado com reservas, até mesmo para confirmar a existên -
cia de síntese de proteínas. Uma vez que teriam capacidade de desempenhar al-
gumas funções característicamente citoplasmáticas, podem apresentar mecaais -
mos de síntese proteica diferentes dos encontrados em outros núcleos.

Os resultados até aqui discutidos sugerem claramente que os nu -
cieos e cromossomos isolados de Rhvnchosciara, incubados em meio Terra suple
mentado com 201 de soro de vitela podem sintetizar ácidos nucléicos e prova -
velmente proteínas. Uma vez que essa incorporação poderia ter outras origens,
os seguintes pontos foram melhor investigados, dando mais suporte ã nossa i -
déia:
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Contaminação bacteriana - essa possibilidade foi excluída com o uso de co
loração pelo método Gram. t.âmina<: contendo material isolado incubado em
uridina H e esfregaços do meio de cultura utilizado, foram comparados -
com lâminas controle de esfregaços de mucosa bucal. Além de não encontrar
mos bactérias em nossas culturas, as preparações previamente tratadas com
uridina H mostraram forte incorporação nos autorradiogramas. Devemos -
lembrar ainda que o meio Terra sempre foi suplementado com antibióticos e
que. durante as incubações, nunca ficou turvo ou acidifiçado.

Contaminação virológica - as polihedroses descritas em Rhynchosciara (DIAS
5 PAVAN, 1965; PAVAN § BASILE, 1966; DIAS 5 COL., 1969), usualmente raos -
tram o aparecimento de cristais poliédricos após o 4* dia de infecção(MDR

GAVTE t, COL., 1970). Una vez que nunca observamos tais cristais nas lâmi-
nas de material isolado como nas de esmagamento das larvas controle, sa-
crificadas depois de decorrido aquele prazo, acreditamos também que essa
possibilidade possa ser excluída.

Contaminação pelos precursores tritiados - a fim de remover os precurso-
res não incorporados, estabelecemos a rotina da lavar o material isolado
ances da fixação, duas vezes em solução Shen contida em lâminas escava-
das. Após a fixação, as lâminas sempre foram tratadas durante uma hora
em álcool 701 e a seguir, durante 10 minutos a 4°C em ácido tricloroa-
cético a 101, a fim de remover qualquer material ácido solúvel não incor-
porado.

Artefato autorradiográfico - Os processos autorradiográficos e a diges-
tão pelas enzimas DNase e pronase foram testados, removendo-se a granula
ção e a emulsão de lâminas previamente submetidas ou não ã ação daquelas
enzimas. Parte das lâminas não tratadas sofreu digestão enzimática usando
-se as demais como controle. Após novo processo autorradiográfico, somen-
te as lâminas controle não submetidas â digestão mostraram incorporação .
0 método da gota de parafina utilizado nos experimentos de digestão com
pronase, mostrou também que tanto a autorradiográf ia como aquela diges -
tão enzimática, se encontravam em ótimas condições operacionais. Devemos
salientar ainda, os resultados semelhantes obtidos com emulsão Kodak NTB
e com o método do "Stripping film" .

Troca atômica ou molecular - As informações dos precursores de ácidos nu-
cléicos e de proteínas que ob ti vemos podem representar síntese verdadeira
ou reações de trocas atômicas ou moleculares. Os testes que realizamos com
inibidores de síntese, digestão enzimática, uso das formas D e L do ácido
glutâmico, uso de diferentes meios de cultura, etc, são fortes argumen-
tos a favor da capacidade que teriam núcleos e cromossomos isolados incu-
bados pelo nosso sistema de sintetizar DNA, RNA e proteínas.
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PERSPECTIVAS DA CULTURA DE TECIDOS DE INSETOS

As perspectivas da cultura de tecidos e células de insetos são má to
aaplas e tem sido convenientemente exploradas, especialmente na última década.
Vários grupos de pesquisa tem se dedicado ao estudo da ação de agentes quimi -
cos, físicos e biológicos sobre células de insetos in vitro, bem coma a estu -
dos básicos de diferenciação celular.

Da mesma forma que para células humanas e de Mamíferos, o cultivo
de células de invertebrados oferece uma grande potencialidade, ainda parcial-
mente inexplorada para pesquisas básicas e aplicadas, como no "screening" de
drogas inseticidas, seu modo de ação aos níveis celular e subcelular, o que
na maioria das vezes, dificilmente pode ser estudado adequadamente in vivo.Ik
nosso laboratório no Departamento de Biologia do Instituto de Biociências, da
USP, estamos iniciando paralelamente ao estudo de glândulas salivares in vi -
tro, una nova linha de pesquisa com o estudo de células de inseto in vitro.

CULTURA DE ORGAOS E NOCLEOS E CRCMOSSCMDS ISOLADOS DE INSETOS - 0 estudo do
comportamento celular em órgãos de insetos in vitro tem sido pouco explorado
apesar da grande potencialidade que oferece. As glândulas salivares dos dípte
ros com seus cromossomos gigantes, constituem um material de extraordinária -
riquesa que deve ser melhor explorado. Até o presente, foi usado principalmen
te em incubações a curto prazo e exceto no caso de Rhynchosciara em que incu-
bações mais prolongadas foram efetuadas, não se tem praticamente nada sobre o
assunto. Considerando o fato de que os cromossomos politênicos nos oferecem u
ma visualização direta da ação gênica, qualquer sistema biológico portadoras
ses cromossomos merece ser profundamente estudado, uma vez que as respostas -
que eles podem nos oferecer são do mais alto significado biológico. No presen
te Simpósio, apresentamos um "vol d'oiseaux" sobre os resultados obtidos em
nosso laboratório, com os quais, esperamos mostrar as potencialidades tantodi
incubação de glândulas salivares, como a incubação de núcleos e cromossomos î
solados.

0 futuro aperfeiçoamento das técnicas de incubação de glândulas -
salivares e núcleos isolados poderá nos oferecer uma excelente ferramenta pa-
ra estudos de ação gênica em insetos e de fatores externos que por ventura -
possam atuar direta ou indiretamente sobre os cromossomos politênicos. Confor
me mostramos anteriormente, as glândulas salivares podem ser incubadas aos pa
res ou isoladamente. Neste caso, temos um magnífico sistema de controle em
que uma das glândulas pode ser submetida a determinados tratamentos, enquanto
seu próprio par serve de controle. Presentemente, estamos pesquisando a viabi^
lidade e conveniência de se incubar células isoladas das glândulas salivares.
Desejamos verificar se a ação de certos agentes naturais (hormônios) é equiva
lente para o óvgào, inteiro ou as células individuais. Há ainda uma vasta ga-
ma de experimentos importantes, que podem ser efetuados com o uso das têcni -
cas de incubação para glândulas salivares ou para a iticubação de células e
cromossomos e núcleos isolados. Esperamos que a exposição feita neste Simpó-
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sio, tenha sido suficientemente esclarecedora quanto is vantagens e possibili
dades que o método poderá oferecer.
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Efeitos das Radiações lonizantes em Culturas

de Tecidos Vegetais

^ Prof. Kurt Gunther Hel l
Departaaento de Botânica - IBP

As culturas de tecidos vegetais também não escaparam ao bombardeio
dos radiobiologistas. Entre os radiobiologistas encontramos os que empregam em
seus estudos, as radiações ditas ionizantes. Estas, compreendem um grupo bastan
te heterogêneo de formas de energia radiante, cuja característica comum consis-
te na produção de reações de excitação e ionização na matéria. Como exemplo de
radiações ionizantes, usadas mais comumente na pesquisa radiobiológica, lembra-
mos as radiações eletromagnéticas (raios-X e gama), as partículas provenientes
da desintegração do núcleo atômico (alfa, beta-menos, neutrons, etc.), ao lado
de elétrons e outras partículas aceleradas. Apenas para dar uma idéia do nível
em que o estudioso das radiações ionizantes trabalha, podemos comparar a ener -
gia emitida durante o decaimento do Cs, que é um dos radioisótopos muito em
pregados como fonte de radiação, com a luz visível. Assim, no extremo inferior
dos comprimentos de onda da luz visível, encontramos a radiação violeta, com
uma energia de 3,3 elétron-volts (eV) por fõton e no extremo superior, o verme-
lho longo, com 1,6 eV/fõton. Durante o decaimento do Cs originam-se duas par
tículas beta-menos, com 0,8 MeV e 1,2 MeV (ou seja, 800.000 e 1.200.000 eV/par-
tícula, respectivamente) e ainda, uma radiação gama com 0,6 MeV (600.000 eV/fõ-
ton). Esta fantástica quantidade de energia interage com a matéria, praticamen-
te sem provocar alterações de calor (em níveis que afetem reações biológicas) .
Outra característica marcante deste tipo de radiação é sua capacidade de ceder
energia de modo não seletivo, podendo formar pares de íons (radicais livres) ,
fortemente reativos quimicamente, ao longo de toda trajetória no interior do te
cido irradiado. Cabe salientar, neste ponto, que os efeitos biológicos das radi^
ações ionizantes, evidentemente, dependerão do tipo especial de radiação empre-
gada (raios-X, gama, neutrons, etc.), da espécie, raça e mesmo variedade bioló-
gica do material tratado, bem como do seu estágio ontogenético e das condições
de meio ambiente, antes, durante e após a irradiação (tensão de oxigênio, hidra
tação, temperatura, e t c ) . Além disso, o efeito será diferente em cada uma des-
tas condições mencionadas acima, se variarmos a dose e a taxa de dose com que a
radiação é administrada. A ausência de seletividade na ionização, aliada a to -
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das estas variáveis, demonstra a extrema complexidade do estudo dos efeitos bi
ológicos das radiações ionizantes. Contudo, o conceito de que, sob o ponto de
vista fisiológico, estes efeitos seriam sempre deletérios, aleatórios e incon-
troláveis, mesmo em doses baixas de radiação, está sendo posto de lado, ainda
que lenta e relutantemente!)

Dos trabalhos de Alan Haber e colaboradores (1961) surgiu a tese,
várias vezes corroborada, que as células vegetais, que se encontram por ocasi-
ão da irradiação nu» estágio de não divisão celular, apresentam una inusitada
radiorresistência. Haber demonstrou em uma série memorável de estudos,que suas
"ganma-plantlets" - originadas do crescimento de sementes de trigo irradiadas
com doses da magnitude de até 800.000 r (a letra r corresponde a "Roentgen", u
na unidade de dose de radiação eletromagnética capaz de provocar a formação de
1,6 x 10 pares de ícns por grana de ar) eram capazes de sintetizar RNA, pro-
teinas e enzimas, realizar fotossíntese e obter energia pela respiração, e ain
da, passar por todo ciclo de diferenciação celular. Ou seja, estas plântulas -
formavam-se a partir do crescimento e diferenciação do embrião da semente, ape
nas por expansão e diferenciação celular, na ausência de síntese de DNA e de
divisão celular. Um corolário desta constatação reside no fato de que o DNA ,
neste sistema, desde que não solicitado à replicação, pode permanecer funcio -
nal durante todo o ciclo vital da célula, transcrevendo os RNA necessários pa-
ra a diferenciação e regulação metabólica das células. Demonstrou-se assim, a
extraordinária diferença na radiossensibilidade (radiossensitividade) dos dois
processos de desenvolvimento nas plantas, sendo o processo de divisão celular
fortemente nfetado e os de expansão e diferenciação celular extremamente resis_
tentes.

Se, por um lado, as "gamma-plantlets" constituem um modelo adequa
do ao estudo do crescimento na ausência de síntese de DNA e de divisão celular,
as culturas de tecidos, aparentemente, seriam o modelo indicado para o estudo L

do efeito das radiações ionizantes em sistemas cujo crescimento depende intrin
secamente da replicação do DNA e da divisão celular^Contudo, neste aspecto,a-
té agora, os resultados pouco puderam acrescentar ao que já se conhecia do es-
tudo com modelos convencionais, como a irradiação de plântulas, sementes, etc.
Estes resultados serviram, contudo, para levantar problemas em outras áreas da
radiobiologia, especialmente a aplicada, bem como para salientar a grande ins-
tabilidade genética dos tecidos vegetais mantidos em cultura.

0 primeiro estudo de que temos conhecimento foi o de Gladys King
(1949), desenvolvido no laboratório de Folke Skoog, na Universidade de Wiscon- pf
sin, USA . A autora irradiou calos de tabaco com várias doses de raios-X e me- \'j
diu o crescimento dos tecidos até 10 dias após a irradiação. Verificou que do- f
ses baixas eram estimulatórias (no sentido de promoverem um maior crescimento
que o do material controle) e doses altas eram inibitórias. Cultivando fragmen
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tos de calo irradiado proximo a fragmentos não irradiados, a autora verificou
a inibição do crescimento destes últimos. Esta observação sugeriu-lhe a possi_
bilidade de que os tecidos irradiados produziam uma substância difusível que
destruía ou reduzia o teor de auxinas presentes no material não irradiado, ini
bindo desta forma seu crescimento. É bem verdade que estes últimos resultados
não puderam ser corroborados por outros autores, porém serviram para lançar a
idéia de que os reguladores vegetais estariam envolvidos no processo da inibi
ção do crescimento de tecidos irradiados. Outro trabalho pioneiro, na mesma
linha, foi o de Klein e Vogel (1956), no qual os autores irradiaram calos de-
rivados de tecidos tumorais (Crown-gall). Estes tecidos, supostamente, cres-
ciam em meios carentes de auxinas devido a sua capacidade de sintetizar as -
próprias auxinas requeridas para o crescimento. Conforme esperado, verificou-
-se que a radiação inibia o crescimento dos tecidos de "crown-gall" e que es-
ta inibição podia ser revertida, total ou parcialmente, pela adição exógena
de auxinas ao meio de cultura. Estes trabalhos e outros do mesmo estilo, deii
varam direta ou indiretamente do cl/íssicd? trabalho de Skoog (1935) no qual su
geriu uma explicação fisiológica pari a inibição do crescimento de coleopti -
les, hipocótilos e epicõtilos de plántulas irradiadas com raios-X. A inibição
do crescimento seria uma conseqüência da radial ise, via peróxidos (especial -
mente perõxido de hidrogênio), da auxinaendógena e em alguns casos, da inati^
vação do sistema enzimãtico envolvido na biossíntese deste hormônio. A influ-
ência desta teoria fisiológica da expressão da inibição do crescimento ê tão
jrande que tanbém tem sido invocada para explicar outros resultados^ como por
exenylo a promoção dá morfo£ênese (Degani e Pickholz 1973, Spiegel-Roy e
Kochba 1973). Este fenômeno teu sido observado repetidas vezes, por diferen -
tes autores, em resposta ã irradiação do tecido ou do meio de cultura. Supõe-
se que em decorrência da inativação de auxinas haveria uma alteração no balan
ço hormonal, de condições favoráveis para o crescimento de calo, para condi -
ções que levam a respostas morfogenéticas, como a regeneração de gemas etc.

A possibilidade de que as auxinas constituam a chave do processo
de inibição do crescimento de tecidos irradiados acabou por sugerir a investi
gação do papel de outros reguladores vegetais neste processo. Nestas pesqui-
sas tem sido dada uma ênfase especial na possibilidade de "restaurar" os efeî
tos inibitórios das radiações ionizantes. Neste contexto entende-se como res-
tauração, a diminuição parcial ou total de uma lesão radio-induzida, sob a
forma de pré-tratamentos ou põs-tratamentos (medidas terapêuticas). Nesta li-
nha colocam-se os trabalhos do grupo liderado por Robert Jonard que sugere a
participação de citocininas na restauração do crescimento de vários tipos de
tteidos irradiados (Jonard e Bayonove 1976).

Podemos especular se fenômenos de restauração são uma conseqüên-
cia da alteração do número inicial de células sobreviventes ou se as variações
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observadas nos valores de crescimento, por efeito de tratamentos
com auxinas e citocininas, são decorrência de alterações na razão
de crescimento da mesma fração celular sobrevivente. Parece indiscutível, po-
rém, que diferentes valores de crescimento podem ser obtidos, conforme a com-
posição do meio de cultura no qual o material irradiado foi inoculado, ou se-
ja, à radiossensibilidade dos tecidos em cultura varia com a composição do meio
de cultura. Este aspecto não tem sido considerado por vários autores que pro-
curam determinar curvas de radiossensibilidade de células em cultura. Assim ,
por exemplo, desde o trabalho de King (1949) encontramos afirmações sobre uma
grande radiorresistência das células em cultura ( é interessante lembrar que
possivelmente a dosimetria de King - uma dosimetria "biológica" - apresentava
falhas no cálculo da dose de radiação efetivamente administrada). Esta maior
tolerância a níveis mais altos de radiação foi atribuída a vários fatores, co
mo estado indiferenciado cias células, simplicidade estrutural, diferentes ní-
veis de ploidia, diferenças em tamanho e maturidade das células, volume nucle
ar, tamanho dos cromossomos e uma reduzida interdependência celular (Bajaj -
1970). Esta resistência das células em cultura tem sido contestada por alguns
autores (mesmo usando tecidos, meios de cultura e radiações diferentes das u-
sadas pelos outros pesquisadores). 0 esclarecimento final desta controvérsia,
possivelmente, ainda vai demorar. Galun e Raveh (1975) mostram que a radiossen
sibilidade de protoplastos de tabaco está dentro do esperado para meristemas
de plantas superiores, sendo as células de origem haplõide mais sensíveis que
as de origem diplóide. Um trabalho que merece ser destacado, neste ponto, é o
de Eriksson (1967) no qual demonstra que a DL50 para tecidos de Haplopappus
gracilis situa-se ao redor de 2000 r de raios gama de Co. Analisando a fre
quência de aberrações cromossômicas e relacionando-as com a letalidade das cé-
lulas em cultura, este autor verificou que o aumento na freqüência das aberra-
ções cromossômicas, detectado no material irradiado, poderia não ser a causa
da inibição do crescimento das células em cultura.

Estudos sobre o metabolismo das células irradiadas, em cultura ,
são escassos, encontrando-se apenas alguns experimentos cujos resultados en -
quadram-se no esperado, ou seja, diminuição na síntese de DNA, RNA, protei -
nas etc. Como não podia deixar de acontecer, fenômenos de "reparo" nas que-
bras de DNA também foram descritos.

A possibilidade de regenerar plantas inteiras a partir de cultu-
ras de tecidos irradiados levou alguns autores a tentar o emprego das radia -
ções ionizantes como agentes mutagênicos. Contudo, os resultados mostraram-se
decepcionantes, quanto ã freqüência de indivíduos mutantes regenerados a par-
tir de culturas irradiadas. A explicação para esta constatação, possivelmen-
te, reside na alta instabilidade genotípica dos tecidos em cultura o que pro-
piciaria uma rápida eliminação, por competição, das células mais afetadas pe-
la radiação. 0 que observamos em alguns casos foi a recuperação, a partir de
tecidos irradiados, de indivíduos heteroplóides em freqüências mais altas que
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as obtidas a partir de tecidos não irradiados. Esta constatação está de acor-
do com a teoria geral de radiobiologia, que supõe que as células de ploidia -
mais baixa são mais sensíveis aos danos da radiação.

Se, quanto ao aspecto de seu emprego como agentes mutagênicos, po
demos afirmar que os resultados obtidos até agora estão longe de espetaculares,
podemos dizer, no entanto, que estes mesmos estudos acabaram demonstrando a
possibilidade da indução de substâncias citotóxicas e radiomiméticas nos meios
de cultura irradiados (Amnirato e Steward 1969). Estes últimos resultados, por
sua vez, mostraram a necessidade de uma revisão crítica do emprego das radia -
ções ionizantes na esterilização e preservação de alimentos a serem consumidos
pelo homem. A possibilidade do emprego das radiações ionizantes como agentes -
mutagênicos em culturas de tecidos, eventualmente, pode ser coroada de êxito
se as células irradiadas foram colocadas imediatamente diante de um agente se-
lecionador, atuante na própria cultura (Dulieu 1972).

PERSPECTIVAS

0 problema fundamental para o avanço no estudo dos efeitos bioló-
gicos das radiações ionizantes reside na instabilidade genômica das células man
tidas em cultura. A solução deste problema, na realidade, foge do âmbito da -
radiobiologia propriamente dita, contudo, de sua solução depende todo progres-
so ulterior da pesquisa com radiações ionizantes em culturas de tecidos. Até o
momento, praticamente, nada se conhece sobre os mecanismos envolvidos na produ
ção de células heteroplóides (principalmente poliplóides e aneuplõides) em cul
turas de tecidos. A instabilidade dos genomas em cultura parece depender de 2
fatores: (a) constituição genética inicial dos tecidos; (b) composição do meio
de cultura. A falta de meios para impedir a alteração no genoma das células em
cultura impede a obtenção e manutenção de linhagens celulares ou clones para o
emprego nas pesquisas com radiações. Apesar destas limitações alguns problemas
possivelmente serão abordados pelos radiobiologistas que trabalham neste campo,
entre estes, podemos enumerar os seguintes:

1 - 0 estabelecimento de curvas de radiossensibilidade de tecidos irradiados ,
tendo em vista os resultados contraditórios encontrados pelos vários auto-
res. Se for confirmada a suposta alta radiorresistência de células em cul-
tura, ff^éstudo das condições (nível de ploidia, meio nutriente, etc) que
levam a esta resistência pode ser altamente interessante.

2 - 0 papel dos reguladores vegetais na expressão da injúria rádio-induzida e
a possibilidade de restaurar (através de reparo e modulações fisiológicas
do metabolismo energético da célula) o crescimento das células irradiadas.
Oestes estudos podem resultar contribuições significativas para a compreen
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são dos mecanismos envolvidos nos processos de inibição e estimulação de
reações metabólicas e do crescimento dos tecidos irradiados.

3 - 0 estudo do fenômeno da estimulação da morfogênese em tecidos irradiados.
Trata-se de um fenômeno descoberto apenas recentemente e cujas implica -
ções não estão ainda bem definidas.

4 - 0 emprego das radiações como agentes mitagênicos, para o isolamento de te
cidos variantes, sob a ação de agentes selecionadores, seguida ou não da
regeneração de plantas a partir destes tecidos.

0 sucesso desta técnica depende do desenvolvimento de métodos que pena -
tam uma seleção precoce das células que tiveram seu patrimônio genético
alterado pela radiação.

Vemos que em todos os possíveis problemas a serem abordados temos
a interferência do fator instabilidade genômica. Contudo, é interessante sali-
entar, que o problema da instabilidade yenpmica geralmente não tem merecido a
devida atenção dos que trabalham com culturas de tecidos vegetais, principal -
mente dos que prometem] miraculosas •mipiiaçn»* do patrimônio genético em plan
tas superiores, a partir de hibridizações somáticas, DNA recombinante etc..

REFERENCIAS

AMORAIO. P.V., and STEWARD, F.C., 1969, Deve lop. Bio 1.. 19,87.

MJMJ. Y.P.S., 1970, Am.Bot., 34, 1089.
DEGANI, N., and PIOKJLZ, D., 1973, Radiation Botany, 13, 381. .
DULIEU, H., 1972, Fhytomorphology, 22, 283.
ERIKSSON, T., 1967, Physiol. Plant., 20, 507.
GA1LUN, E., and RAVEH, 0., 1975, Radiation Botany, IS, 79.
HABER, A.H.. CARRIER, W.L., and RMRD, D.E., 1961, Amer.J. Bot., 48, 431.
JONARD, R., et BAYGNOVE, J., 1976, C R . Acad.Sc., 283, 431.

KING, G., 1949, Aner.J.Bot., 36, 265.
KLEIN, R.M., andVOGEL Jr., H.H., 1956, Plant Physiol., 31, 17.
SKOOG, F., 1935, J.Cell. Conp. Physiol., 7, 227.
SPIEGEL-ROY, P., and KOCHBA, J., 1973, Radiation Botany, 13, 97.


