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I — Mecanismos corretos e incorretos de reparação

A preservação da informação genética exige fidelidade nos processos de re-
plicação semi-conservativa do DNA e funcionalidade de mecanismos enzimáticos
capazes de reparar eventuais alterações estruturais produzidas por agentes físicos
e químicos do meio ambiente.

A fidelidade é conseqüência de fenômenos observáveis durante ou após a
replicação. No primeiro caso, incluem-se as diferenças de afinidade química das
diversas bases nitrogenadas, a seleção destas pelas polimerases e a existência de
atividades de degradação tendo como substrato regiões onde existam bases incor-
retamente emparelhadas (para revisões e referências, ver: Loeb et ai., 1978; Fersht
e Knill-Jones, 1981). Entre os mecanismos que atuam após a replicação, merecem
especial menção a eliminação de bases púricas ou pirímidicas por glicosidases
específicas (Lavai, 1978; Lindahl, 1979; Lehmann, 1980); Warner et ai., 1981) e
a degradação de fragmentos de DNA indevidamente inseridos, provavelmente de-
pedente dos diferentes graus de metilação entre as helices neossintetizadas e as
pré-existentes (assim, por exemplo, cepas bacterianas que produzem a deoxiadeno-
sina-metilase em falta ou em excesso são hipermutáveis; Glickman e Radman,
1980; Herman e Modrích, 1981). Além disto, o grau de metilação parece distin-
guir seqüências gênicas metabolicamente ativas das inativas (Naveh-Many e Ce-
dar, 1981).

Os mecanismos celulares de reparação do DNA são, em geral, dependentes
dos produtos de diversos genes e se caracterizam por possuírem várias etapas.
Desta natureza poligênica resulta o cunho multienzimático de que se revestem e
a possibilidade de vias alternativas, muitas vezes coexistentes e competitivas (re-
visões: Alcantara Gomes, 1979; Hanawalt, et ai., 1979).

Algumas das enzimas de reparação encontram-se pré-formadas na célula, en-
quanto outras são significativamente acumuladas após o aparecimento das lesões
no DNA (ou das alterações bioquímicas delas decorrentes). Torna-se difícil, entre-
tanto, definir com precisão a natureza constitutiva de determinado mecanismo de
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reparação; este é o caso, por exemplo, da reparação por cxmio , visto a endo-
nucleases responsável por sua primeira etapa em Escherkhia coli poder ser indu-
zida por tratamentos que lesam o DNA, como recentemente demonstrado (Fo-
gliano e Schendel, 1981; Kenyon e Walker, 1981). J i em Mkncoccus, luteus, o
processo se inicia, provavelmente, pela produção de um sítio apurínico ou apiri-
midínico, como conseqüência da remoção, por uma glkosidase específica, da base
nitrogenada lesada (Livneh et ai., 1979; Haseltine, et a/., 1980). Em Saccharomyces
cereviÂae, a mcisão é dependente dos produtos de, pelo menos, quatro fenes
distintos (Reynolds e Fríedberg, 1981), enquanto em células eucarióticas este nú-
mero deve ser bem mais elevado, como indica a existência de diversos grupos de
complementado em pacientes acometidos de xeroderma pigmentosum (revisão:
Sarasin, 1981).

Algumas vias de reparação atuam preservando a informação genética (me-
canismos corretos), ao passo que outras se traduzem por modificações do conteúdo
informacional, freqüentemente compatíveis com a manutenção da viabilidade (isto
é, mutagênicas), como representado esquematicament^ na figura 1.
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Figura 1 — Papel dos mecanismos de reparação na preservação do conteúdo in-
formacional (reparação correta) e na evolução biológica (mutagêoeae,
ou seja, reparação incorreta).
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II — Respostas celulares induzidas pelas lesões do DNA
Diversas respostas celulares são induzidas por tratamentos com agentes físi-

cos e químicos, capazes de promover lesões no DNA, em células possuidoras dos
alclos seivagens dos genes recA e lexA. Tais respostas costumam ser designadas
como funções SOS e incluem (revisões: Witkin, 1976; Devoret, 1978; Alcantara
Gomes, 1979; Moreau, 1981):

— indução do profago em cepas lisogênicas;
— mutagênese;
— Weigle-reativação (reativação induzida do fago);
— filamentação;
— tennoindutibilidade;
— bloqueio da respiração pós-irradiação.
O produto do gene lexA (proteína LexA) é o repressor do gene recA, do

seu próprio operon e de diversos genes que se expressam após o aparecimento de
lesões no DNA, tais como sfiA (que controla a filamentação) e umuC (que con-
trola a reparação incorreta, isto é, a mutagênese; Kenyon e Walker, 1980). Um
alelo do gene umuC, designado como muc, foi recentemente mapeado no plasmídeo
pKMIOl, podendo talvez explicar o aumento da taxa de mutagênese em células
portadoras deste plasmídeo (Langer et ai., 1981).

Após o tratamento com agentes físicos ou químicos,. algumas moléculas da
proteína RecA adquirem atividade proteolítica e se tornam assim capazes de
clivar repressores intracelulares, entre os quais a proteína LexA e o lepressor do
profago \. Aliás, estas duas proteínas possuem regiões homólogas que, provavel-
mente, seriam os sítios de clivagem (Horii et ai., 1981). As diferenças de afinida-
de entre o produto de ler A e os diversos operou por cie reprimidos poderiam
justificar as distintas cinéticas de indução das diversas funções SOS (Brent e
Ptashne, 1981; Little et ai, 1981).

A proteína RecA parece também desempenhar um papel significativo na
manutenção da viabilidade celular, interagindo com os fragmentos do DNA em
hélice simples e protegendo-os, assim, de uma degradação excessiva pelas exonu-
cleases celulares, talvez atuando justamente com topoisomerase» (ver, por exemplo:
Cunnigham, et ai., 1981).

Na figura 2 podem ser vistas, de forma esquemática, as vias que conduzem
à indução das funções SOS.
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Figura 2 — Representação esquemática da indução das funções SOS, indicando
também o controle da fidelidade da replicaçâo semiconservativa e a
mutagênese direta por erros de emparelhamento.



HI — Efeitos moleculares da redutona

A redutona (HOCH*-CO-CHO), um ceto-aldeído produzido pela termodegra-
dação de diversos sacarídeos, em pH alcalino, produz intensa inativação em cé-
lulas proficientes em reparação previamente expostas ao UV (para revisão e refe-
rências, ver: Alcantara Gemes et ai., 1973; Leitão, 1977; Alcantara Gomes, 1979).

A redutona bloqueia a degradação de DNA conseqüente das atividades exo-
nucleolíticas em células irradiadas com UV, mas não o faz em mutantes polA,
o que sugere ser esta substância capaz de interagir com a polimerasc I, mas não
com a polímerase II (ou III) (Leitão et ai., 1981).

A redutona também produz quebras em cadeias polinucleotídicas, detectáveis
em experimentos de ultracentrifugação em gradientes de sacarose (Leitão et. ai.,
1981). Tais quebras não podem ser explicadas por atividades enzimáticas ligadas
ao reparo, pois foram igualmente observadas em preparações de DNA extraído de
fago T, (Leitão et ai., em publicação).

A cinética de produção de quebras, em cepas proficientes em reparação e em
mutantes uvrA, pode ser vista na figura 3. Verifica-se, assim, que a redutona
não interfere na fase de incisão do processo de reparo, mas a reparação das
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Figura 3 — Cinética de produção de roturas simples no DNA por tratamento
com redutona, em células irradiadas ou não.
A — Cepa proficiente em reparação
B — Cepa «vrA6
( o ) células não irradiadas e tratadas com redutona
( • ) células irradiadas (dose que reduz a soSrevivência a 0,04)
( • ) células irradiadas (sobrevivência: 0,04) e tratadas com redutona
Maiores informações e detalhes experimentais podem ser encontrados
em Leitão et ai., em publicação.
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quebras, ao longo da incubação pós-irradiação, parece ser inibida em ambas as
cepas testadas.

As lesões produzidas pela redutona são capazes de promover a indução liso-
gênica, como mostrado na figur- 4, assim como a mutagênese. A Weigle-reativa-
ção, entretanto, não foi observada em células tratadas com redutona (resultados
não mostrados) o que talvez decorra da existência de limiares diversos para o
desencadear das várias funções SOS ou de uma eventual degradação do DNA
viral logo após sua penetração na célula hospedeira, durante um período no qual
as biossínteses celulares estão ainda bloqueadas pela ação metabólica da substância
(para revisão e referências sobre reparo em bacteriófagos, ver: Bernstein, 1981).
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Figura 4 — Indução lisogênica pela redutona, podendo também ser vistos alguns
controles utilizados em experimentos com a cepa de E. coli GY5O27
(envA uvrB).
NCS — neocarcinostatina
MMC — mitomicina C
AFBI — aflatoxina BI previamente metabolizada
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Outro agente redutor, o ácido ascórbico, mostrou-se capaz de induzir células
lisogênicas e produzir mutações de forma análoga à redutona (Valsa, 1980; Valsa
e Alcantara Gomes, manuscrito em preparação).

Os efeitos tóxicos e mutagcnicos da redutona e do ácido ascórbico só são
observáveis em atmosferas oxigenadas (para revisão e referências, ver: Valsa,
1980; Oliveira, 1980). Da mesma forma, os produtos da termodegradação de
sacarídeos redutores só atuam em presença de oxigênio (Oliveira e Alcantara
Gomes, 1980; Oliveira et ai., em publicação).

IV — Interações celulares em populações irradiadas

Os experimentos radiobiológicos envolvem, freqüentemente, o plaqueamento
de culturas irradiadas em meios gelosados ou a incubação de amostras da popu-
lação por tempos relativamente loucos. Mede-se, assim, a capacidade de formar
colônias (ou o comportamento de cada célula), admitindo-se, como premissa, que
o potencial de divisão e os fenômenos metabolicos ocorridos neste intervalo de
tempo sejam independentes da existência de outras células nas virínhanya«t viá-
veis ou não.

Células inviáveis podem liberar, no meio de cultura, substâncias que alteram
(freqüentemente aumentando) a capacidade de divisão celular, fenômeno este des-
crito sob o nome de "reparação por vizinhança" (para referência e revisão, ver:
Bernardo Filho, 1978; Bockrath et ai., 1980). O fenômeno pode ser mimetizado
pela adição, a culturas irradiadas, de extratos bacterianos livres de células e pa-
rece estar intimamente associado à filamentação. Em condições que facilitem a
troca de substâncias entre células de uma população irradiada, ocorre acúmulo
de proteína RecA, mas a mutagênese é inibida, o que sugere interferência na ex-
pressão fenotípica das funções SOS (Bockrath et ai., 1980). Uma das formas de
expressão dos fenômenos devidos à vizinhança, a septação em células irradiadas,
foi recentemente explicado através da redução do teor de oxigênio no meio ge-
losado (Adlcr et ai., 1981).

Curvas de sobrevivência de culturas bacterianas, proficientes ou não em
reparação, apresentam pontos de inflexão em suas porções terminais. A medida
que a dose aplicada cresce, há necessidade de espalhar, na placa de Petri, quan-
tidades crescentes de células e a distância entre estas diminui, o que deve facilitar
a passagem de fatores de uma célula para outra, talvez justificando o aparecimen-
to das "caudas" nas curvas de sobrevivência.

A heterogeneidade genética, nestes experimentos, foi excluída por meio de
testes estatísticos, sendo analisada a fotossensibilidade de elevado número de co-
lônias formadas em cada placa (Bernardo Filho e Alcantara Gomes, manuscrito
em preparação). Da mesma forma, a sincronização das culturas não indicou fos-
sem as "caudas" decorrentes de eventuais heterogeneidades fenotípicas.

Células irradiadas e incubadas antes do plaqueamento, em meio não nutrien-
te (em tampão, por exemplo), apresentam progressivo aumento de viabilidade
("liquid holding recovery"; para revisão e referências, ver: Aragão, 1980).

A reparação em meio não nutriente foi interpretada como sendo mediada
pela polimerase I e, durante a incubação em tampão, parece ocorrer contínua
degradação e ressíntese de DNA (Tang et ai., 1979); a irradiação afetaria a taxa
de ressíntese e poderia conduzir ao aparecimento de lacunas em zonas diametral-
mente opostas da estrutura em dupla hélíce do DNA, provavelmente letais.

Este fenômeno só é detectável em cepas proficientes em excisão e mostra-se

bastante amplificado em mutante* recA; recentemente foi mostrado, com o em-
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prego de cepas termossensíveis, que o gene recA deve estar inativo durante a
incubação em meio de crescimento, mas não quando da manutenção em tampão,
para que o fenômeno se evidencie (Tang e Smith, 1980).

E indispensável, entretanto, em experimentos desta natureza, distinguir a re-
cuperação de viabilidade pós-irradiação da multiplicação de células ainda viáveis,
tornada possível pela liberação, no meio de incubação, de substâncias provenientes
de células já inviáveis (Aragão et aí., 1980). Para tal, diversos métodos foram uti-
lizados, tais como o plaqueamento em tampão solidificado ou em membranas de
nitrocelulose, bem como o estudo da viabilidade em alíquotas da cultura irradiada,
conveniente diluídas, conforme a metodologia empregada por Luria e Delbruck
para realização do teste de flutuação. Estes métodos foram aplicados ao estudo
de diversas cepas bacterianas, proficientes em reparação ou portadoras de mu-
tações (uvrA, recA, polA, lexA etc), permitindo uma nítida distinção entre re-
cuperação da viabilidade e multiplicação celular (Aragão, 1980; Aragão et. ai.,
1980).

V — Utilização de testes microbianos para detecção de atividades oncogênicas

A detecção de substâncias potencialmente oncogênicas pode ser feita, com
elevado grau de acuraria, através de testes microbianos, nos quais são medidas
a capacidade mutagênica, a indução do profago ou a Weigle-reativação (para
revisão, análise crítica e referências, ver, por exemplo: Moreau c Devoret, 1977;
Serres e Shelby, 1979; Devoret, 1979; Valsa, 1980; Quadra, 1980; Anderson
et ai, 1980).

Os resultados já descritos no item ID deste trabalho permitem, a luz dos co-
nhecimentos atuais, incluir a redutona e as soluções cúpricas de ácido ascórbico
entre as substâncias potencialmente oncogênicas (Valsa, 1980; Valsa e Alcantara
Gomes, manuscrito em preparação).

Testes análogos foram realizados com 15 compostos farmacêuticos dotados
de atividade diurética, freqüentemente empregados em nosso meio, avaliando-se a
indução do profago em cepas lisogênicas de E. coli e a capacidade mutagênica
em cepas de S. typhlmurium. Nestas condições, sem o emprego de prévia me-
tabolização dos fármacos testados, o ácido tienílico e a espirolactona mostraram-
se potencialmente oncogênicos (Quadra, 1980; Quadra a Alcantara Gomes, ma-
nuscrito em preparação).

VI — Conclusões

A viabilidade celular traduz a expressão final de processos competitivos en-
tre a evolução das lesões produzidas por agentes físicos e químicos e os meca-
nismos enzimáticos que as eliminam. Alterações das condições ambientais podem
e devem interferir em ambos os processos e, consequentemente, modificar a via-
bilidade.

A manutenção da capacidade de divisão, isto 6, de formação de colônias,
não implica na eliminação de todas as lesões. Algumas podem persistir, sendo
"toleradas" pelas células ou diluídas de geração em geração, enquanto outras se
traduzem pela indução das funções SOS, do que resulta a mutagênese, a indução
lisogênica, e, ao nível de organização dos eucariotos, talvez a oncogênese.

Os ciclos bioquímicos de ínterconversão e armazenamento de energia regem
a maquinaria celular, na qual processos biossintéticos e degradativos se encontram
em permanente competição, deslocando-se o equilíbrio em funções das condições
ambientais.

19



Ê evidente que a elucidação destas complexas vias bioquímicas exige o prévio
conhecimento do equipamento enzimático celular. Mesmo em E. coli, talvez o
organismo mais estudado até o momento atual, as proteínas já identificadas não
ultrapassam 50% do total que poderia ser codificado pelo DNA bacteriano. Mui-
tas das enzimas participam de diversos processos metabólicos e competem fre-
qüentemente, pelos mesmos substratos.

Embora haja, freqüentemente, uma correlação aceitável entre reparação de
lesões no DNA e manutenção da viabilidade celular, isto nem sempre ocorre. É
provável que, em algumas situações, a remoção de tais lesões constitua somente
um dos fatores condicionantes da sobrevivência, mas não tenha papel fundamen-
tal. O reinicio da replicação semiconservativa do DNA representa um momento
crítico para a manutenção da viabilidade celular, podendo propiciar condições
para o aparecimento de ruturas duplas nas cadeias polinucleotídicas, lesões fre-
qüentemente letais.

O mecanismo de reparação por excisão em células integralmente proficien-
tes na capacidade de eliminar lesões é, provavelmente, o mais significativo de-
terminante da viabilidade celular (para a quantificação das eficiências das dife-
rentes vias de reparo, ver, por exemplo: Pélico e Alcantara Gomes, 1979). A ati-
vidade desta via pode ser significativamente aumentada por alterações metabólicas
como as acarretadas pelo carenciamento das células em fontes de carbono, embo-
ra, nestas condições, a amplificação da excisão não pareça dependente da poli-
merase I (Pélico et ai., 1980).

Os diversos tratamentos descritos no presente trabalho devem atuar de formas
complexas na maquinaria celular e, principalmente, na desrepressão de vias bio-
químicas. Os mecanismos propostos representam simplificações, baseadas em fatos
supostamente conhecidos, e é assim que devem ser encarados. Eles interferem,
simultaneamente, no metabolismo e na reparação das lesões, modificando a so-
brevivência celular e o patrimônio genético.

Na figura 5 estão representadas as vias metabólicas e de reparação nas
quais devem atuar estes tratamentos. O modelo se fundamenta em processos com-
petitivos. O modelo se fundamenta em processos competitivos entre a evolução
da lesão e sua eliminação, sendo ainda especulativo e eivado de incertezas, como
tudo mais em Ciência. Fundamentado nos argumentos experimentais obtidos, ele
traduz crenças do presente, sem compromssos com o futuro.

Os resultados apresentados neste trabalho foram obtidos em colaboração com
os professores B. R. Aragão, A. C. Araújo, M. Bernardo Filho, A.C. Leitão, H. C.
Motta, R. L. C. Oliveira, J. V. C. Pélico e J. O. Valsa, graças ao apoio financeiro
do CNPq, PIG-III, CAPES, MEC/SESU, CNEN e FINEP.
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