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INTRODUÇÃO

As furocumarinas bi-funcionais do tipo 8-metoxipsoralem (8-MOP) cm pre-
sença de radiações ultravioletas le 365 nm (UVA) reagem covalentemente com as
bases pirimidlcas do DNA, conduzindo a formação de monoadições e de pontes
entre as fitas do DNA (Song e Tapley, 1979). Os compostos mono funcionais do
tipo 3-carbetoxipsoraIem (3-CPs) produzem unicamente monoadições (Averbeck
et ai., 1978). Essas foto-lesões provocam efeitos letais, mutagênicos e recombino-
gênicos nos organismos procarióticos e eucarióticos (Scott et ai., 1976; Parsons,
1980).

A reparação destas lesões em Escherichia coli requer as funções das vias de
reparação por excisão-ressíntese e do tipo recombinacional Cole, 1973; Cole et
ai., 1976). Entretanto em células eucarióticas poucas são as informações disponí-
veis sobre as etapas moleculares e o controle genético da reparação das lesões foto
induzidas no DNA pelas furocumarinas.

A reparação das foto-lesões induzidas pelas furocumarinas
requer funções do tipo recombinacional em S. cerevisiae.

Utilizando cepas de 5. cerevisiae defectivas em diferentes sistemas de repa-
ração, tem sido mostrado que as vias de reparação por excisão-ressíntese (tipo
rad3) e mutagênica (tipo rodo") são necessárias para reparação das lesões do DNA
provocadas pela foto adição de furocumarinas (Averbeck e Moustacchi, 1975;
Averbeck et ai., 1978). Recentemente, demonstrou-se que a terceira maior via
implicada na reparação de quebras de fitas do DNA (tipo rad52) está também
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envolvida na reparação de tais lesões (Henriques e Moustacchi, 1980a). Os mu-
tantes dessa via (série radSO) são deficientes na reparação de quebras de fitas de
DNA induzidas pelas radiações ionizantes (Haynes et ai., 1978).

Com exceção do mutante rad53, todos os outros sete mutantes da via do tipo
rad52, os quais são implicados na recombinação radio-induzida (Resnick, 1975;
Saeki et ai., 1980), perdem ou mostram uma redução, como no caso das radia-
ções ionizantes (Resnick, 1975; Saeki et ai., 1980), da resistência característica das
células haplóides em fase ou G2 ou de células no estado diplóide após a foto-
adição do 8-MOP (Henriques et ai. 1977) e do 3-CPs. Essas observações sugerem
que certas etapas da via tipo rad52 são implicadas numa reparação por recom-
binação.

Uma nova classe de mutantes de S. cerevisiae
sensíveis a foto-adição de furocumarinas.

• Resultados anteriores, demonstram claramente que a reparação das lesões induzi-
das pelas radiações e pela fotoadição de furocumarinas apresentam alguma(s)
etapa(s) em comum. Entretanto, como esses tratamentos provocam diferentes
lesões no DNA c que certos mutantes rad são ainda capazes de reparar uma im-
portante quantidade das foto-lesões induzidas pelas furocumarinas, poderia se ques-
tionar a existência de uma via de reparação adicional na levedura implicada uni-
camente na reparação de tais lesões. TNa realidade, isolou-se um novo grupo de
mutantes de S. cerevisiae pela seleção" à foto-sensibilidade ao tratamento com 8-
MOP mais UVA de uma população de levedura haplóide 'N123 a hisl) mutage-
nizada com etilmetanosulfonato (Henriques e Moustacchi, 980b). Três mutantes,
psol-1, pso2-l e pso3-l foram estudados em detalhe. A análise meiótica e os
testes de complementação demonstraram que os genes pso se comportam como
genes mendelianos recessivos e SJ complementam entre si e com os mutantes
rad e rev pertencentes as três maiores vias de reparação existentes na levedura.

A tabela I mostra que pso2-l e pso3-l são especificam -nte sensíveis a foto-
adição de furocumarinas, mono e bi funcionais, enquanto que o mutante psol-1 apre-

TABELA I — Resumo das características fenotípicas dos mutantes pso.

Tratamento

CEPAS

N123
pso2-l
pso3-l
psol-1

8-MOP + UVA

fases

ESTA. EXPO.
LDjo Fração

Resist.

1.9 + + +
0.7 + +
1.1
0.3 +

3-CPs+UVA
fases

ESTA. EXPO.
LD10 Fração1

Resist.

5.7 + + +
3.6 + + +
2.7
1.9 ++- +

UV(254i:m)

fases

ESTA. EXPO.
LDio Fração

Resist.

52.5 + +
42.5 + +
45 + +
8.7 + +

RAIOS f
<

ESTA.
LDJT

4.5
4.5
4.5
2.8

:ases

EXPO.
Fração
Resist.

+ + +
+ + +
+ + +
+ + +

LDm ou LD,o corresponde a dose em Kjnv' de UVA para o 8-MOP e 3-CPs ou
em Jm J para o UV de 254 nm em Xrads para as radiações y que em fase
estacionaria de crescimento (ESTA.) deixa 37% ou 10% de sobreviventes. + + +,
+ +, + refere a presença de uma fração resistente na população em fase expo-
nencial (EXPO.) com um decréscimo de sensibilidade aos diferentes tratamentos —
refere a ausência de fração resistente. As condições de tratamento a esses quatro
agentes foram previamente descritas por Henriques e Moustacchi, 1980b.
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senta uma sensibilidade cruzada às radiações "f~ e UV de 254 nm. A comparação
da sensibilidade desses mutantes em diferentes condições de crescimento nos per-
mitiu mostrar (a) que o bloqueio na capacidade de reparar as pontes e as mono-
adições para os três mutantes pso concerne as células em fase Gl e no início de
S; (b) que a mutação pso2-l elimina a resistência característica das células ha-
plóides em fase G2 (Tabela I) e no estado diplóide (Henriques e Moustacchi,
1980b), unicamente após a foto-adição do 8-MOP e do 3-CPs. Consequentemente,
pode-se sugerir que os produtos dos genes PSO2-1 controlam uma etapa de um
processo de tipo recombinacional que age especificamente sobre as lesões foto-
induzidas pelas furocumarinas.

Uma das principais características dos mutantes pso é que eles são defectivos
para a indução de ambas as mutações reversas (hisl+ HIS + , figura la e b) e
"forward" (mutações da sensibilidade à canavanina, CAN,S -» can,R) pela foto-
adição de 8-MOP e de 3-CPS (Cassier et ai., 1980). Este bloqueio na indução
de mutações, em comparação a cepa selvagem PSO + , é observado em função da
dose de UVA e do nível de sobreviventes. Isto nos leva a concluir que os pro-
dutos dos genes PSO controlam uma via de reparação mutagênica. É interessante
salientar que os três mutantes, pso em fase exponencial de crescimento (fase G2)
como no estado diplóide homozigótico, são também pouco mutáveis pela foto-
adição de furocumarinas. Isso sugere que a reparação do tipo recombinacional
em células diplóides ou haplóides cm fase G2 não é mutagênica.
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4
B

Figura 1 — Indução de revertentes HIS + na cepa selvagem NI23 (• ), psol-1 (o ),
f6t>Z-l{m\ e /WOJ- I (A) após tratamento em presença de UVA, com concen-

trações equimolares (5.10-r'M) de 8-MOP(A) e de 3-CPs (B), como
uma função da dose de irradiação.

Enfim, a comparação da indução de mutantes HIS+ na cepa selvagem pela
fotoadição de furocumarinas mono (3-CPs) e bi (8-MOP) funcionais (Fig. 1A e
B) confirmam os resultados previamente descritos (Averbeck e Moustacchi, 1980;
Grant et ai., 1979) que tanto as pontes como as monoadições são mutagênicas,
sendo as primeiras potencialmente mais eficazes na indução de mutações.

Modelo genético e molecular da reparação das lesões
foto-induzidas pelas furocumarinas na levedura:

O exame da resposta de duplos mutantes psol-1, pso2-l e pso-rad a sensi-
bilidade à fotoadição de uma furocumarina bi-funcional em relação a dos sim-

27



pies mutantes, nos permitiu definir por uma método genético, as interações entre
esses genes (Henriques e Moustacchi, 1981). Para a fotoadição do 8-MOP, psol-1
e rad-3-12 (ou rad2-6) defective no sistema de reparação por excisão demonstram
uma interação do tipo sinergística, indicando serem envolvidos em duas dife-
rentes vias de reparação. Entretanto, psol-1 foi epistático a pso2-I, rad6-I e a
rad52-l, sendo os dois últimos respectivamente bloqueados nas vias de reparação
mutagênica e de quebras de fitas de DNA. rad6-l e rad52-l demonstraram entre
eles uma interação não epistática, enquanto que rad3-12 e rad52-l são epistático
(R. Chanet, comunicação pessoal). Conseqüentemente, os produtos dos genes
PSOI e RAD3 controlam etapas precoces de reparação em duas vias indepen-
dentes, levando a um intermediário que poderia por sua vez ser reparado pelas
três vias independentes, governadas pelos genes PSO2-1, RAD6-1 e RAD52-1
(Fig. 2).

DNA

PONTES

-

-

1 *-

\ rad3-12 y

(rad2-6)

CONTENDO

E M O N Ü A D I Ç C E S

-- rad6-l

/ rad52-l

\_psoZ-l

Figura 2 — Representação esquemática da situação das vias de reparação que
interpretam os resultados obtidos após a fotoadição do 8-MOP.

O mutante pso2-l sendo epistático a radi-12, conseqüentemente os produtos
do gen PO2 agiriam a nível de uma etapa tardia que segue a incisão das lesões
induzidas pelas furocumarinas.

Recentemente, mostrou-se através de técnicas de sedimentação em gradientes
de saca rose neutro e alcalina (Fig. 3 e 4) que as células da cepa selvagem em
fase exponencial de crescimento são capazes de eliminar as pontes foto-induzidas
entre as fitas do DNA pelo 8-MOP ao longo de 2 horas de incubação em meio
nutritivo que seguem o tratamento (Magana-Schwencke et ai., 1981). Na remoção
dessas pontes ocorre a produção de quebras de cadeia simples (Fig. 3a) e duplas
(Fig. 4a) do DNA. Esta etapa de incisão é acompanhada, posteriormente, de uma
restituição de um DNA de alto peso molecular.

O mutante rad3-2, o qual é defectivo na incisão de dímeros de pirimidinas
induzidos pela UV de 254 nm é também bloqueado na incisão das pontes foto-
índuzidas pelo 8-MOP. Essas observações confirmam o modelo genético (Fig. 2),
e indicam que os produtos genes da via de excisão-ressíntese (tipo rad3) são ca-
pazes de reconhecerem, como em E. coli (Cole et ai., 1976) e em fibroblastos
humanos (Kaye et ai., 1980), lanto os dímeros de pirimidina como as pontes foto-
induzidas pelas furocumarinas.
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As figuras 3C e 4B, mostram que o mutante pso2-l é capaz de incisar as
pontes, mas é bloqueado na etapa de reparação das quebras de cadeia simples
e duplas.

»"4^ >
NU«C«O D€

mmtm M nuç4n

Figura 3 — Sedimentação em gradientes de sacarose alcalinos 15-30% dos DNAs
das células da cepa selvagemíA) e dos mutantes rad3-2(B) e pso2-l
(C) tratados em fase exponencial de crescimento com 8-MOP (5.IO-5)
mais UVA (6 KJm-2) e incubadas à 37°C para a remoção das pontes.
(• ) DNA das células não tratadas, (m) DNA das células tratadas
e não incubadas, (o ) DNA das células tratadas e incubadas por 15
minutos e por 2 horas ( A ) . A sedimentação é da direita para a
esquerda.

Figura 4 — Sedimentação em gradientes de sacarose neutro 15-30% dos DNAs
da cepa selvagem (A) e do mutante pso2-l. Mesmos símbolos c
condições de tratamento da Fig. 3.
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Similarmente a pso2-I, mostrou-se que o mutante radS2-l, implicado na re-
combmação genética (Saeki et ai., 1980), é também bloqueado na reparação das
quebras de cadeias que ocorrem durante a remoção das pontes foto-induzidas
pelas furocumannas (Jachymczvck e von Borstel, comunicação pessoal). Essas
observações, juntamente com o fato que pso2-l e rad52-l pertencem a duas dife-
rentes vias metabólicas (Fig. 2), nos permite sugerir que a reparação das que-
bras de cadeias em S. cerevisiae, requer as funções de dois processos de recom-
binação distintos controlados pelos produtos do gene PSO2 c RAD52.

CONCLUSÃO

O modelo proposto para E. coli (COLE et ai., 1976; SINDEN e COLE,
1978), parece de uma maneira geral válido igualmente para S. cerevisiae no que
concerne a intervenção provavelmente seqüencial dos mecanismos de excição e
de recombinação para eliminar as pontes foto-induzidas. Entretanto, a maior
diferença consiste no fato que em E. noli as quebras de cadeias duplas não são
detectadas (COLE, et ai., 1976), enquanto que na levedura tais intermediários
são claramente produzidos. Isto significa que a natureza dos intermediários de
recombinação e provavelmente o modo de remanejamento desses intermediários
sejam diferentes nos dois organismos.
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