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INTRODUÇÃO

O estudo de efeitos deletérios da radiação ultravioleta longa (UVL) e visível
em sistemas biológicos é de especial interesse em termos fisiológicos, uma vez
que tais comprimentos de onda fazem parte do espectro solar que atinge a super-
fície da terra. Dentre esses efeitos se incluem: interferência no crescimento e
divisão celular, letalidade celular, indução de mutagênese e de câncer em animais
e no homem. Entretanto, pouco se sabe atualmente sobre os mecanismos molecula-
res da ação da luz.

Recentemente, mostramos que a radiação UVL e visível induz a produção de
quebras de fitas simples no DNA de células de mamíferos em cultura e identifi-
camos o fotoproduto ativo sobre o DNA como sendo o peróxido de hidrogênio
(Hoffmann e Meneghini, 1979 a). Essa substância mostrou-se tóxica e capaz de
induzir quebras no DNA de células humanas em cultura, em baixas concentrações
(Hoffmann e Meneghini, 1979 b) não atuando entretanto sobre DNA purificado
nas mesmas condições experimentais. O mecanismo molecular da ação de H2O2
envolve sua reação com um complexo nuclear, contendo provavelmente ferro,
dando origem a formação de radicais hidroxila ((HO.), que são altamente rea-
tivos e produzem quebras de fitas simples no DNA (Meneghini e Hoffmann,
1980).

Tendo em vista o mecanismo acima interessou-nos verificar se diferentes
linhagens de células de mamíferos em cultura apresentavam sensibilidades dife-
rentes a H2Or Constatamos essa diferença de sensibilidade analisando a sobre-
vivência celular e freqüência de quebras induzidas no DNA de diferentes linhagens
celulares por H7Or Determinamos também a eficiência com que essas células eli-
minam as quebras de seus DNA's e analisamos a possível relação entre a capaci-
dade celular de reparo e de sobrevivência a H2O2-
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RESULTADOS

1. Indução de quebras de fitas simples no DNA por H?O2.

Fibroblastos estabelecidos em cultura de origem humana (VAI?), de harstei
chines (V79) e de camundongo (3T3) foram incubados com peróxido de hiurogí-
nio e os Usados nucleares analisados em gradientes alcalinos de sacarose para H
determinação dos pesos moleculares e freqüências de quebras dos DNA's, como
já descrito anteriormente (Hoffmann e Meneghini, 1979 a). Para uma mesma
concentração de H?O, (1(MM) e igual número de células, a freqüência de que-
bras encontrada em células humanas é 2,4 vezes superior àquela obtida em células
de camundonfio e 8,9 vezes superior à taxa encontrada em células de hamster
(Tabela I).

TABELA I

Freqüência de quebras de DNA induzidas por H2OZ em diferir' li- K .r, •
de céluias.

Linhagem VA13 W! V?9

Mn de células controle 138,8 (32.6 1!),?

Mn de células tratadas com H2O, 10"* 6,0 13,5 37,0

Nq 16,0 6,7 ', H

Fibrcblastos hujnanos (VAI3), de camurutonjo (3T3) e de hamster chines
f} (V79) previamente marcados com timidina-ÇH 10. í ^ Ci/ml, 48,2 m( i/m moT,

48 horas) foram distribuídos em placas de vidro (5 cm de diâmetro) numa den-
sidade de 5 X 105 células/placa. Após 13 horas de incubação a 17°C as células
foram incubadas com H2O, 10-4 M ou PBS-Ca+2 (2 ml/placa) a 37°C por V.)
min. Imediatamente após o tratamento as células foram Usadas corn u.'on (0.5vi
triton x 100, 0.01M EDTA, 0.1M Na Cl) por 1 minuto e os núcleos tratoJos
com 1 ml Na OH (0.3M Na OH, 0.1M Na Cl, 0.01M EDTA; por 1 hoia a 37 C.
Amostras desses Usados foram analisadas em gradientes alcalinos de saca; se cor' J
previamente descrito (Hoffmann e Meneghini, 1979 a).

Mn = peso molecular médio do DNA

Nq = número de quebras /108 daltons de DNA.

2. Efeito letal de H2O2.

A toxidade de H J O J para células em cultura foi avaliada determinando-se
a capacidade de células individuais crescerem formando colônias, >pós tratan:eniu
com concentrações crescentes de peróxido de hidrogênio.. As curvas de >obrrvi-
vencia das células VA 13 e V79 (figura 1) mostram uma maior sobrevivCnüa de
células V79 do que de VA13, quando submetidas à uma dada concentração dt
H2O?. Concentrações de H?O, altamente tóxicas para as células luirn;mas (0,^
1,0 x 10-5M) tem pouco ou nenhum efeito em células V/9.
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FIGURA I Curvas de sobrevivência de células (VA 13 e V79 tratada-; com
H2O7 Células VA13 ( • ) V79 ( • ) foram inoculadas em
meio de cultura (DME -f 15% sôrc ietal) em placas de Petri (5 cm0) numa
densidade de 800 ou 400 células/placa, respectivamente. Depois de 1? h. cíupli-
;~.fitMS de cada linhagem foram incubadas com H?O7, nas concentrações indicada,
oor ?0 minutos a 37°C. Após a remoção de H,O, as células foram mantidas em
crescimento a 37°C em meio + 15% soro fetal por 7 (V79) ou 10 (VA 13) dias
com troca de meio a cada 3 dias. Após esse período as colônias foram fixadas
(!0% formaldeído) coradas (1% cristal violeta) e contadas.

3. Reparo de quebras simples do DNA induzidas por H2O2.

A enorme diferença de sensibilidade de células VA 13 e V79 frente ao
pf<"óxido de hidrogênio, levou-nos a considerar a possível implicação- de processos
celulares de reparo nos efeitos observados. A eficiência de reparo dessas células
foi estudada determinando se a velocidade de desaparecimento -e quebras simples
do DNA induzidas por uma dada concentração de H2O?. (Tabela II). Enquanto
as células V79 reparam cerca de 80% das quebras de DNA em 1 hora, células
VAI3 eliminaram somente 36% dai quebras nesse mesmo intervalo de tempo.
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TABELA H

Cinética de reparo de quebras simples de DNA produzidas por H2Or

Tempo de incubação
(min.)

0

30

60

120

VA 13
% quebras

remanescentes

100

80

64

29

%
reparo

0

20

36

71

V79
% quebras

remanescentes

. 100

34

19

10

%
reparo

0

66

81

90

Células VA 13 e V79 foram distribuídas em placas de Petri (5 cm de diâmetro)
em meio +10% de soro fetal, numa densidade de 2,3 x 105 células/placa. Depois
de um período de lSh. as células foram tratadas com 2ml de H2O7 em PBS-Ca+2

(0,3xl(MM para células V79 e 0,3xlO-5M para VA 13), por 30 nm. à 37°C.
Células controle foram incubadas com tampão PBS-Ca+2, somente. Após a remo-
ção de H2O2, células de cada linhagem foram incubadas em meio fresco por inter-
valos de tempo de 0, 30, 60 e 120 minutos e então processai is para a análisf
de peso molecular dos DNA's como descrito na legenda da Tateia I.

DISCUSSÃO

A exposição de células de mamíferos em cultura a radiação UVL ou visível
leva à formação de quebras de fitas simples no DNA. Esse efeito é devido à um?,
fotorreação entre riboflavina e L-triptofano gerando peróxido de hidrogênio que
é o agente responsável pela indução das quebras do DNA celular (Hoffmann e
Meneghini, 1979 a t b). O peróxido de hidrogênio está sendo implicado também
na letalidade de células de mamíferos expostas à radiação UVL ou visível em meio
de cultura (Wang e Nixon, 1978) e na indução de aberrações cromossômicas por
luz fluorescente em células humanas (Parshad e col., 1980). Esses efeitos resultam
provavelmente da formação de lesões no DNA celular por H?O?. Acreditamos que
as quebras de fitas simples de DNA induzidas por H2O2 desempenhem um impor-
tante papel nesses processos. Uma evidência significativa dessa associação é o fato
de que, células mais sensíveis ao efeito letal de H2O, também mostram uma maior
freqüência de quebras simples no seu DNA.TMoslramos nesse trabalho que células
de hamster chines (V79) são relativamente resistentes à ação tóxica de H2O, (Fig. I)
e apresentam também uma menor freqüência de quebras no DNA celular, quando
expostas à uma mesma concentração de H7O, que células humanas (VA 13) (Tabe-
la I). Essa menor freqüência de quebras e menor letalidade celular das células V79
poderia ser explicada por uma maior capacidade dessas células de reparar as que-
bras simples do seu DNA. A presença de quebras simples no DNA durante a re-
plicação pode levar à formação de quebras cromossômicas cuja conseqüência, após
um novo turno de replicação, seria a morte celular, devido a uma alteração no
balanço gênico (Strauss e col., 1979).

A cinética de reparo de quebras simples do DNA de células V79 e VA 13
(Tabela II) reforça a hipótese acima. Realmente as células V79 Mostram uma eficiên-
cia de eliminação de quebras simples de seu DNA muito maior que as células
VAI3. Essa maior capacidade de reparo poderia explicar a menor freqüência de

88



quebras detectadas nessa linhagem, considerando a possibilidade da r»corrência de
reparo durante o próprio período de tratamento das células com H,O2. Entretan-
to, outro fator a se considerar é o mecanismo de formação das quebras simples
de DNA via radicais hidroxila (HO). Uma composição diferencial dessas linha-
gens com relação ao complexo nuclear que n\?ee com H?O, dando origem aos
radicais hidroxila (Meneghini e Hoffman", '980> i-.<'uHéni r '^ '" ' i t -tplicar a dife-
rença de sensibilidade a H7O- observada

Ê importante considerar que a indução desse* efdt.>s de!'%ténos de H?O, deve
ocorrer quando a concentração intracelular des«e meiabólito for aumentada para
níveis acima do normal, superando a capacidade de defesa celular contra essa
espécie, representada pelas atividades de catalasc e glut-it<;>n:t p'r

Portanto, células que apresentam uma deficiência na atividade dessas enzi-
mas ou de enzimas envolvidas no processo de reparo de quebras simples do
DNA, ou ainda, que apresentem uma maior composição do intermediário nuclear
que gera os radicais hidroxila devem mostrar uma maior ••••nsibiüdado a peróxido
de hidrogênio ou luz. Nesse sentido torna cr mterps;pntí- ;p-..-stigat a ação de
H7O, em fibroblastos humanos oriundos de p->r ;.».<- ,res le ilgumns doenças ge-
néticas relacionadas com sensibilidade k luz solar, :-\diaç;i•.; ionizante ou outros
sistemas que geram espécies ativadas de oxigênio.
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