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INTRODUÇÃO

Células de mamíferos conseguem sobreviver mesmo contendo lesões em seu
genoma. Vários mecanismos celulares já foram identificados que auxiliam esta
resistência a lesões no DNA (Meneghini et ai., 1981).

Em alguns destes mecanismos as lesões são simplesmente eliminadas: células
de mamíferos são capazes de remover danos por reparo excisão. Este mecanismo
envolve uma série de etapas enzimáticas na qual há a substituição dos nucleotí-
deos contendo a lesão. No caso do dímero de pirimidina, lesão introduzida no
DNA por luz ultravioleta a 254 nm (UV), pode haver ainda a eliminação por
simples reversão ao monômero: a fotorreativação, um processo enzimático que
depende de luz e que é específico para dímero de pirimidina (Rupert, 1975). Nem
sempre a lesão é eliminada antes que seja alcançada pela maquinaria de replica-
ção da célula e esta replicação pode ter conseqüências tais como morte ou mu-
tação celular (Mather et ai., 1979). Entre os mecanismos que permitem a repli-
cação de DNA lesado destacamos a existência de processos que seriam induzidos
pela presença de lesões no genoma.

Em bactérias, há o reparo SOS no qual modificam-se as propriedades cata-
líticas das DNA'S polmerases de modo que a região da lesão é mais facilmente
replicada aumentando a viabilidade celular em detrimento de um aumento na
freqüência de erros.

Em células de mamíferos vários resultados indicam a existência de um meca-
nismo semelhante, sendo que recentemente estes resultados foram discutidos em
detalhes por Radman (1980).

Neste trabalho, utlizando células de camundongo (3T3) sincronizadas, obser-
vamos uma recuperação na sobrevivência celular após irradiação com luz UV
que não pode ser explicada somente pela eliminação de dímeros.
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Sugerimos que esta recuperação é devida à indução de: um mecanismo que
auxilia a replicação do genoma lesado.

RESULTADOS

Excisão de dímeros de pirimidina — Utilizando UV-endenuclease (Menck e
Meneghini, 1981) determinamos o número de dímeros presentes a zero ou doze
horas após a irradiação com luz UV a 4J/m2 em células 3T3 sincronizadas. Nos-
sos resultados, apresentados na tabela 1, nos permitem concluir que: 1) o número
de dímeros introduzidos por irradiação no início de G, (A) ou no início de S (B)
não varia significativamente; 2) em células irradiadas no início de G, é cultivadas
por mais 12 horas (C, D) cerca de 90 por cento dos dímeros introduzidos inicial-
mente, ainda estão presentes no genoma. Isto nos indica que durante o período de
12 horas anteriores à fase S apenas 10 por cento dos dímeros são eliminados.
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FIGURA 1 — Sobrevivência em células 3T3 irradiadas durante fase Go-G,
do ciclo celular. (—O—O—) Células 3T3 confluentes por pelo menos dois dias,
foram plaqueadas em baixa densidade (2800 células por placa de 5 cm) em
meio com 0,2% SF. Doze horas depois houve substituição por meio com 10%
SF (tempo zero). As células foram irradiadas (4, OJ/m2) nos tempos indicados.
Oito dias depois contou-se colônias com mais de 20 células. Em linha pontilhada
apresentamos o resultado de um experimento paralelo em que as células foram
sincronizadas da mesma maneira sendo no tempo zero adicionado meio com
H^-timidina (5 ^ Ci/ml). Mediu-se nos tempos indicados a quantidade de isótopos
radioativo incorporado em material ácido insolúvel.
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TABELA T

Excisão de dímeros em células 3T3 sincronizadas.

Experimento

A

B

C

D

Tempo em que as
células foram irradiadas

(hora)

0

12

0

0

Tempo em que foram
medidos os dímeros

(hora)

0

12

12

12

Número de
dimerosfW

daltons

0,57

0,59

0,52

0,53

Células 3T3 foram cultivadas em meio normal (10%SF) contendo timidina H3

(0,25 MCi/ml) por 48 horas. Dois dias após as células alcançarem a confluência,
elas foram plaqueadas e mantidas em meio com apenas 0,2% SF. Doze horas
depois (tempo zero) o meio foi substituído por meio normal. Nestas condições as
células iniciam a fase S do ciclo celular após doze horas. As células foram irra-
diadas (4,0 J/m2 de luz UV a 254 mm) nos tempos indicados. Imediatamente após
a irradiação (A, B) ou doze horas depois (C, D) medimos a quantidade de dímeros
a paritr do número de sítios sensíveis à UV-endonuclease de M. luteus.

Recuperação de sobrevivência

Células 3T3 sincronizadas foram irradiadas durante a fase G, e foi medida a
sua sobrevivência, em termos de capacidade de formação de colônias. Observa-
mos (fig. 1) uma grande variação na resistência celular à luz UV quanto maior
o tempo entre a irradiação e o início da fase S. De fato enquanto a sobrevivência
de células irradiadas no início de fase S é cerca de 21 por cento, as células irra-
diadas no início de fase G, alcançam 56 por cento de sobrevivência.

DISCUSSÃO

Células 3T3 apresentam uma capacidade de eliminar dímeros de pirimidina
bastante pobre, apesar de apresentar uma alta resistência à luz UV, em termos
de sobrevivência (Menck e Meneghini, 1981). Confirmamos este fato medindo o
número de dímeros eliminados durante a fase G, do ciclo celular: apenas 10 por
cento dos dímeros são eliminados em 12 horas. No entanto, observamos nestas
células uma recuperação na viabilidade de células irradiadas a tempos mais dis-
tantes da fase S. Uma vez que é durante a replicação do DNA lesado que ocorre
a fixação do evento letal, esta recuperação deve ser explicada por uma prepara-
ção da célula irradiada durante a fase G,. Esta preparação pode ocorrer por
simples eliminação das lesões do genoma, porém nestas células o baixo reparo-ex-
cisão de dímeros não pode explicar sozinho a variação de sobrevivência obser-
vada. Assim acreditamos que durante G, possa haver a indução de um sistema
de reparo que diminua o efeito letal da replicação do dírr.ero de pirimidina, talvez
de um modo similar ao reparo SOS de bactérias.
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