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liaram.



Para Rita e Rogério



S U M A R I O

CAPÍTULO I ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS INDUZIDAS PELA RADIAÇSO

ULTRAVIOLETA

1 - ALTERAÇÕES METABOlICAS

2 - ^LAMENTAÇÃO

3 - RECUPERAÇÃO POR INCUBAÇAO EM MEIO LÍQUIDO

NflO NUTRITIVO

1

6

10

CAPÍTULO I I MATERIAL E MÉTODOS

1 - CEPAS BACTERIANAS 22

2 - MEIOS DE CULTURA E PLAQUEAMENTO 22

3 - DROGAS UTILIZADAS 27

4 - PRODUTOS RADIOATIVOS 28

5 - CULTURAS BACTERIANAS
«

5 . a - Conservação de c e p a s b a c t e r i a n a s 28

5 . b - P r é - c u l t u r a s 28

5 . c - Obtenção de c u l t u r a s p a r a e x p e r i m e n t o s 29

6 - TÉCNICA DE IRRADIAÇÃO 29

7 r MEDIDAS ESPECTROFOTOMETRICAS 30

8 - DOSAGEM DE PROTEÍNAS E DE FOTOPERCOCIDOS 30



9 - TRATAMENTO CCM MOSTARDA NITROffiNADA 31

10 - TRATAMENTO COM CAEEÍÜA 31

11 - TÉCNICAS EE INCUBAÇAO EM TAMP»)

11. a - Tanpão l íqu ido 31

11 .b - Tanpão f o s f a t o gelosado 32

11. c - Reespalhamento 32

11.d - Incubação em msnforana de n i t rnce lu lo se 33

11.e - Plaqueamento por rep l i ca 33

11. f - Teste de f lutuação baseado na d i s t r i - 33

buição de Poisson

12 - MEDIDA DA MULTIPLICAÇÃO CELULAR EM PRESENÇA DE 34

MATERIAL LIBERADO POR CÉLULAS IRRADIADAS

13 - MEDIDA DA INCORPORAÇÃO DE PRECURSORES E SÍNTESE 35

DE DNA E PROTEÍNA

14 - ESTUDO DA CINÉTICA DE DEGRADAÇÃO DE INA, RNA 36

E PROTEÍNA

CAPÍTULO I I I - RESULTADOS •

1 - SUBSTÂNCIAS LIBERADAS POR CÉLULAS DE E . c o l i K12S 3 8

DURANTE A INCUBAÇAO EM TAMPÃO

2 - AUMENTO DO NIJMERO DE UNIDADES FORMADORAS DE COLO 4 4

NIAS EM E . c o l i K12S DURANTE A INCUBAÇAO EM TAM-

PÃO (RESTAURAÇÃO EM TAMPÃO)

3 - MULTIPLICAÇÃO CELULAR EM CULTURAS DE E . c o l i K12S 49

DURANTE A INCUBAÇÃO EM TAMPÃO



4 - AlfCNTO DO NÚMERO EE UNIDADES FORMADORAS DE 5 5

COLÔNIAS B I CULTURAS DE E . c o l i K12S,IRRADIA

DAS E NÃO IRRADIADAS .DURANTE A INCUBAÇAO EM

TAMPÃO

5 - TÉCNICAS BACTERIOLC3GICAS UTILIZADAS PARA DIS . 5 8

TINGÜIR MULTIPLICAÇÃO CELULAR DE RESTAURAÇÃO

PROPRIAMENTE DITA

6 - UTILIZAÇÃO DO TESTE DE FLUTUAR v- r fUDO 6 4

DA RESTAURAÇÃO EM TAMPÃO BA DIFERENTES CEPAS

7 - SÍNTESE DE M A C R ( M ) L E C U L A S DURANTE A INCUBA - 6 7

ÇAO EM TAMPÃO

8 - DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS DE CÉLULAS DE 6 7

E . c o l i K12S DURANTE A INCUBAÇAO EM TAMPÃO .

9 - DEGRADAÇÃO DE MACRONDLÉCULAS EM E . c o l i K12S 75

DURANTE A INCUBAÇAO EM TAMPÃO

10 - DEGRADAÇÃO DE DNA EM E . c o l i AB2463 DURANTE 78

A INCUBAÇAO EM TAMPÃO

CAPÍTULO IV - DISCUSSÃO

1 - ALTERAÇÕES DE PERMEABILIDADE 8 1

2 - MULTIPLICAÇÃO CELULAR DURANTE A INCUBAÇAO EM 82

TAMPÃO

3 - MÉTODOS BACTERIOLÓGICOS UTILTZADOS PARA DIS 87

TINGUIR RESTAURAÇÃO DE MULTIPLICAÇÃO CELULAR

4 - RESTAURAÇÃO EM TAMPÃO ( RECUPERAÇÃO POR 89

INCUBAÇAO EM TAMPÃO - RIT ) .



CONCLUSÃO 98

RESIM) 100

ABSTRACT 102

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 104



C A P Í T U L O I

ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS INDUZIDAS PELA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA

1 - ALTERAÇÕES ^ABOllCAS

A principal a l te ração metabõlica que ocorre em cepas E .co l i ,

irradiadas com u l t r av io l e t a , e s t á relacionada com a s ín tese de DMA

(Kelner, 1953). Imediatamente após a irradiação ocorre um bloqueio quase

que total na síntese desta macromolécula (Kazanir e Errera, 1954;Swenson,

Ives e Schenley, 1975), cujo período máximo de duração corresponde apro-

ximadamente ao tenpo de uma geração de uma cultura bacteriana ( Doudney,

1965; Swenson, Ives e Schenley, 1975). Durante a inibição da replicaçlo

do ENA ocorre uma inibição transitória da respiração, que é bastante a-

centuada quando as células foram crescidas em presença de glicerol. Este

bloqueio da respiração deve estar associaao à diminuição de nucleotideos

de pirimidina, cujo "pool"* intracelular fica reduzido a 651, quando as

as células foram crescidas em presença de gliccse, e 15% quando a fonte

de carbono usada foi o glicerol (Swenson e Schenley, 1970 ; Swenson,Ives

e Schenley, 1975; revisão: Swenson, 1976).

* Embora se tenha evitado no texto o uso de termos estrangeiros«estes fp_
ran empregados quando ínexístem vocábulos em Português que permitam u-
ma tradução exata.



Após este período de bloqueio, a célula volta a sintetizar INA,

nas, para tanto, faz-se necessário que ocorra síntese proteica ( Harold

e Ziporin, 1958; Doudney, 1959; Drakulic e Eirera, 1959).

Doudney (1968) sugeriu que a parada da síntese de ENA seria pro

vocada por lesões irreversíveis no sítio de replicação do ENA e que o re

início da síntese dependeria de uma proteína neossintetizada que iria

promover um novo início de replicação.

Bridges (1972) propôs que o início da síntese de ENA envolvesse

um sistema de reparo das lesões e que esta parada de replicação ocorre -

ria era virtude da existência de regiões descontínuas, promovidas pela

reparação.

Rupp e Howard-Flanders (1968) mostraram que cepas deficientes em

restauração por excisão (Uvr~) sintetizam fragmentos de EMA de modo des-

contínuo, sendo o tamanho médio dos fragmentos correspondente à distância

media entre os dfineros de pirimidina presentes na hélice parental em

virtude da irradiação com ultravioleta. Esta síntese é mais intensa que a

promovida pela reparação por excisão e talvez seja a principal responsa -

vel pela pequena incorporação de timina (síntese residual), durante o pe-

ríodo de inibição da replicação semiconservativa, provocada por altas do-

ses de ultravioleta. A síntese de ENA, que tem início na fase de inibi -

ção da replicação semiconservativa e que continua apôs este bloqueio, de-

pende da funcionalidade do gene recA e é denominada de reparação por re -

* A substituição da grandeza dose por fluência foi proposta por diversos

autores; dadas,entretanto, diferenças físicas nas conceituações de am-

bas, há, atualmente, tendência ao retorno do uso da primeira (ver, por

exemplo: Rupert, 1974 ; Rupert e Latarjet, 1978).



combinação genética (Clark e Margulies, 1965 ; revisão: Swenson, 1976).

Neste tipo de reparação, as regiões não lesadas da molécula de

OíA são replicadas, originando fragmentos que progressivamente se reu -

nem elevando, assim, a massa molecular do ENA neossintetizado ( Rupp e

Howard-Flanders, 1968). Em seguida, parece ocorrer troca de material ge

nético entre as hélices de ENA neossintetizado e parental (Rupp, Wilde,

Reno e Howard-Flanders, 1971; Ley, 1973) e os dímeros inicialmente exis_

tentes são "diluídos" de geração em geração (Ganesan, 1974; revisões :

Smith, 1978; Alcantara Gomes, 1979 ; Hanawalt, Cooper, Ganesan e Smith,

1979).

Setlow e Carrier (1964) e Boyce e Howard-Flanders (1964a),tra -

balhando respectivamente com E.coli K12S e E.coli B/r, observaram que,

após a irradiação com ultravioleta, estas cepas apresentam intensa degra

dação da molécula de ENA. Em mutantes uvr esta degradação é praticamen-

te nula, indicando que o mecanismo de restauração por recombinação gené-

tica normalmente não esta envolvido nesta intensa degradação de EMA

(Boyce e Howard-Flenders, 1964b; Swenson e Schenley, 1974).

A degradação de ENA que ocorre em células irradiadas e que de -

pende da ação dos produtos dos genes uvr é denominada de mecanismo de

restauração por excisão, cujas principais etapas sao (revisões:Grossman,

1975; Hanawalt, 1975; Swenson, 1976, Grossman, 1977; Smith, 1978; Alcan-

tara Gomes, 1979; Hanawalt, Cooper, Ganesan e Smith, 1979) :

(i) reconhecimento e incisão da região lesada - a distorção pro

vocada na molécula do ENA pela lesão (um dimero de pirimidina por exem -

pio) é reconhecida por uma enzima, que produz uma rotura na cadeia nas

vizinhanças da lesão ;



(ii) excisão e replicação de reparação - uma enzima dotada de

atividade nucleolítica e polimerãsica remove o fragmento lesado, sinteti

zando simultaneamente um novo fragmento, obedecendo a informação contida

na outra hélice;

(iii) ligação - o fragmento neossintetizado ê ligado à extremida

de livre da hélice pré-existente por uma polinucleotideo ligase.

Durante a inibição da replicação semiconservativa do ENA, a re-

paração por excisão torna-se bastante evidenciada, sugerindo que o blo -

queio de síntese de ENA promove um tempo extra para o reparo das lesões

causadas pela radiação (Radman, Cordone, Krsmanovic-Simic e Errera.1970).

Mutantes recA de E.coli K12, ao contrário dos mutantes recB e

recC , que apresentam uma degradação de ENA menor que a cepa selvagem ,

mostram uma intensa degradação ( Clark, Chamberlin, Boyce e Howard -

Flanders, 1966; Howard-Flanders e Theriot, 1966). Esta degradação é pro

movida pela exonuclease V, uma desoxiribonuclease que necessita de adeno

sina trifosfato (ATP) (Buttin e Wright, 1969; Oishi, 1969;Barbous e Clark,

1970; Goldmark e Linn, 1970).

Cepas portadoras de mutações no locus lexA apresentam intensa de

gradação de ENA, após a irradiação com ultravioleta (Howard-Flanders e

Boyce, 1966). Quando as mutações recB e recC estão presentes em cepas

exrA, a degradação de ENA é bastante reduzida (Donch e Greenberg, 1974a).

Há evidências de que as mutações exrA e lexA sejam mutações em um mesmo

cistron (Donch e Greenberg, 1974a, b). Assim sendo, é possível que a exo-

nuclease V, codificada pelos genes recB e recC (Emmerson, 1968; Tomzawa

e Ogawa, 1972), tenha sua atividade controlada, pelos produtos dos genes

lexA e recA .(Marsden,Pollard,Ginoza e Randall, 1974).



Em células irradiadas com ultravioleta, a síntese de RNA e

proteínas sofre apenas uma pequena redução, que não é afetada pelo blo-

queio da síntese senáconservativa de EMA. Quando as células voltam a

sintetizar ENA, ocorre um incremento na síntese de RNA e proteínas

(Hanawalt e Setlow, 1960; Swenson, Ives e Schenley, 1975).

Utilizando um sistema "in vitro" contendo ENA e RNA polimerase

ENA-dependence, Hagen, Keck, Krtíger, Zimerroann e Lucking (1965) demons-

traram que a presença de dímeros na molécula de ENA é capaz de reduzir

a cinética de produção de RNA.

A síntese de proteínas é mais afetada que a de RNA, provável -

mente porque o ENA lesado codifica mensagens sem sentido no RNA msnsa -

geiro e estas moléculas alteradas não seriam capazes de traduzir mo-

léculas proteicas (Hanawalt e Setlow, 1960). As células irradiadas sin-

tetizam RNA com massa molecular menor que a sintetizada pelas células

não lesadas, possivelmente porque a RNA polimerase pararia a transcri -

ção quando a molécula de ENA contivesse um dímero (Michalke e Bremer,

1969). Em conseqüência disto, seriam sintetizadas pequenas moléculas de

RNA, que por sua vez, originariam as cadeias peptídicas encontradas nas

células irradiadas. As proteínas e os fragmentos de proteínas sintetiza

das, bem como as moléculas de RNA,são normalmente liberadas dos poliri-

bossomas (Brunschede e Bremer, 1969; rcásão: Swenson, 1976).

Durante a inibição da replicação senáconservativa do ENA, na

presença de funcionalidade dos produtos dos genes recA e lexA, ocorre

síntese proteica e como conseqüência o desencadeamento de uma série de

respostas celulares, como o aumento da taxa de mutação (Defais,Fouquet,

Radman e Errera, 1971; Radman, 1974 e 1975 ) . , inibição da degrada



ção de ENA (Pollard e Randall, 1973), indução lisogênica (Iwoff ,

Simonovitch e Kejldgaard, 1950; Roberts e Roberts, 1975), Weigle Teati-

vação (Neigle, 1953; Miura e Tonázawa, 1968; Defais, Fouquet, Radman e

Errera, 1971) e filamentação (para referências, ver o item 2 do capítu-

lo I), fenômenos estes englobados como funções SOS (Raduan, 1974 e 1975;

revisões : Witkin, Iü76 ; Alcantara Gomes , 1979).

2 - FILAMENTAÇ»)

Células de E.coli B, irradiadas com ultravioleta, formam lon -

gos filamentos não septados, se incubadas em meio nutritivo apôs a irra

diação (Hinshelwood, 1946; Witkin, 1947; Nickson, 1948).

A cepa E.coli B/r, derivada de E.coli B , não filamenta apôs

a irradiação, o que talvez explique a diferença de sensibilidade entre

estas duas cepas (Witkin, 1947), uma vez que anibas são proficientes nos

processos de reparo (Setlow e Carrier, 1964). A capacidade de filamenta

ção e controlada geneticamente e, nestas cepas, os fenotipos resultan -

tes costumam ser designados de Fil" e Fil+ , respectivamente.

Howard-Flanders, Simson e Theriot (1964) isolaram uma cepa mu-

tante de E.coli K12, que e sensível ao ultravioleta e ao raios X. Esta

cepa imitada no gene JLon, apôs baixas doses de radiação apresenta inibi-

ção na septaçao celular (Howard-Flanders,Simson e Theriot, 1964; Adler

e Hardigree, 1965a, Walker e Pardee, 1967) e suas células crescem em

forma de longos filamentos "multinucleados", lisando após 5 horas de

íncubação em meio nutritivo rico (Adler e Hardigree, 1965a).

A maior sensibilidade das cepas lon", em oposição às portado -

ras dó alelo lont parece estar relacionada com a incapacidade dos fila-



lentos em originar unidades formadoras de colônias., uma vez que a fração

de células que não sobrevivem e igual a das células que filamentam

(Adler e Hardigree, 1964). Por outro lado, certos tratamentos físicos

que aumentam a sobrevivência também promovem a septação de uma fração

destes filamentos (Adler e Hardigree, 1965b).

Aparentemente cepas lon~ possuem as enzimas necessárias para

reparar díneros de pirinádina, una vez que permitem o crescimento do bac

teriofago T^ irradiado com ultravioleta, da mesma maneira que as cepas

selvagens (Howard-Flanders, Simson e Theriot, 1964).

Os mutantes lon de E.coli K12 apresentam o mesmo comportamento

de E.coli 8 (Fil+), são sensíveis à radiação, formam longos filamentos e

apresentam reativação pela célula hospedeira (Hcr+) (RBrsch, Edelman.Van

der Kamp e Cohen, 1962; Rürsch, Edelman e Cohen, 1963; ver também o item

3 do capítulo I).

A formação de septo em cepas lon" pode ser restabelecida pela

introdução do alelo lon+ e também por alterações nutricionais ( Walker e

Pardee, 1967).

A introdução da mutação lon em certas cepas de E.coli, que se

caracterizam por apresentarem células amorfas, gera o aparecimento de cé

lulas gigantes, que podem atingir de 500 a 1000 vezes o seu diâmetro ini

ciai, processo este que é desencadeado pela irradiação com ultravioleta

(Adler, Terry e Hardigree, 1968).

A radiação ultravioleta parece exercer seu efeito em mutantes

lon, em virtude de promover lesões no ENA (Kantor e Deering, 1967;Walker

e Pardee, 1968). Da mesma maneira, substâncias que inibem temporariamen-

te a síntese de ENA, como o ácido nalidíxico e a hidroxiureia, também



induzem a filamentação (Kantor e Deering, 1968; Walker e Pardee.1968).

0 tratamento com nátonácina C, antibiótico que lesa o DMA,pode

desencadear a filamentação, em E.coli (Shiba, Teratfáki, Taguichi e

Kawamata, 1958; Reich, Shatkin e Tatum, 1961) e estes filamentos tendem

a lisar após prolongada incubação com o antibiótico (Grula e Grula,1962;

Durham, 1963).

A filamentação também pode ser induzida pela presença de couple

xos metálicos de platina, rutênio e ródio (Rosenberg, VanCamp e Krigas ,

1965; Rosenberg, Renshaw, VanCanp, Hartwick e Drobnik, 1967; Rosenberg,

VanCanp , Grimley e Thomson, 1967); nestes casos foram encontrados íons

metálicos associados a nsetabÓlitos intermediários de ácidos nucleicos e

a proteínas citoplasmãticas (Renshow e Thomson, 1967).

Em E.coli B irradiada com ultravioleta, o tamanho dos filamen

tos é proporcional ã intensidade da síntese proteica que ocorre durante

o bloqueio da replicaçao semiconservativa do DNA e qualquer tratamento

capaz de reduzir a síntese de proteínas, também o é de inibir a filamen

tação e, consequentemente, aumentar a sobrevivência das células (Witkin,

1976). Resultados semelhantes foram descritos por Walker e Snáth (1970)

para cepas lon".

A filamentação não ocorre em cepas recA (Green, Greenberg e

Donch, 1969) ou lexA (Donch, Green e Greeriberg, 1968),da mesma maneira

que o prof ago X também não é induzido nestas cepas (Brooks e Clark, 1967;

Hartman e Luria, 1967; Donch, Greenberg e Green, 1970). A expressão dejs

ta função, como das demais funções SOS, necessita da funcionalidade dos

produtos dos genes recA e lexA, bem como de síntese proteica após o

tratamento indutor. Durante o bloqueio da replicaçao do ENA, ocorre a



síntese de um fator proteico, ainda não identificado, em conseqüência da

desrepressão de um operon específico. Da cinética de acúmulo deste fator

proteico depende a possibilidade de ser inibida ou não a filament ação, an

tes de atingir um grau incompatível com uma posterior septação e, conse-

quentemente, a sensibilidade da cepa quando se usa como parâmetro as uni

dades formadoras de colônia em meio gelosado (Witkin, 1976).

0 primeiro modelo que propõe a ação dos produtos dos genes recA

e lexA na regulação das funções SOS foi sugerido por Gudas e Pardee

(1975), baseado em estudos da indução da proteína X realizados por Inouye

e Guthrie (1964)e Inouye e Pardee (1970).

A proteína X apresenta uma massa molecular próxima de 40.000

daltons (Inouye e Pardee, 1970) e provavelmente representa o produto do

gene recA (McEntee, 1977; Gudas e Mount, 1977; Sèdgwick, Levine e Bailone

1978).

O produto do gene lexA, identificado por Little e Harper (1979),

parece ser o repressor do gene recA (Gudas, 1976; Mount, 1977) e, conse-

quentemente , controlaria a síntese da proteína X, provavelmente por for-

mar um conplexo com esta proteína (Devoret, 1975; Witkin, 1976; Devoret ,

1978); de alguma maneira a proteína X controla sua própria cinética

(McEntee, 1977).

Segundo Witkin (1976), cada função SOS expressaria a atividade de

operons distintos controlados por repressores próprios. Estes repressores

não seriam semelhantes, mas quando estivessem ligados aos seus respectivos

operons apresentariam sítios similares para o acoplamento do complexo pro-

teína X e produto do gene lexA. Os sinais que desencadeiam as funções SOS

atuariam alqstericamente na proteína X e o complexo (proteína X e produto
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do gene lexA) seria dss&coplado,deixando os reprèssores sensíveis ao ata

que das proteases celulares e, como conseqüência, as funções SOS seriam

expressadas.

0 fenômeno primário básico responsável pela indução destas fun-

ções parece estar relacionado com o acúmulo de precursoras da síntese de

IWA (Goldthvai? e Jèc-b, 1964) ou com produtos de sua degradação ( Gudas

e Pardee, 1975).

Dados mais recentes indicam que a proteína X apresenta ativida-

de proteolítica e controla sua própria síntese e as demais funções SOS.

A proteína X, já existente em níveis constitutivos, em presença de indu-

tores sofreria modificações alostéricas e seria capaz de deslocar o pro-

duto do gene lexA , o que resultaria em desrepressão do locus recA e no

acumulo de quantidades elevadas do seu produto final, isto é, da proteí

na X modificada alostericamente. Algumas moléculas de proteína X modifi-

cadas seriam ativadas pelo ATP, adquiririam atividade proteolítica, pro-

moveriam a clivagem dos repressores e consequentemente seriam desencadea

das as funções SOS (Roberts e Roberts, 1975; Morand, Goze e Devoret.1977;

McEntee, 1977; revisões: DevoTet, 1978; Alcantara Gomes, 1979).

3 - RECUPERAÇÃO POR INCUBAÇSO EM MEIO LÍQUIDO Nft> NUTRITIVO ( RES -

TAURAÇÃO EM TAMPÃO - RT )

As primeiras evidências de restauração de lesões provocadas por

radiações surgiram dos trabalhos de Hollaender e Curtis (1935).Hollaender

e Claus (1937), mostrando que esporos de fungos e bactérias, irradiados

com ultravioleta, apresentam uma maior sobrevivência se forem incubados

em salina antes de serem semeados em meio gelosado.
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Posteriormente, a recuperação em meio líquido foi estudada em

E.coli B por Roberts e Aldous (1949). Esta recuperação não parece depen-

der de nenhum componente do meio fluido, uma vez que aproximadamente o

mesmo resultado foi observado em solução de sais de meio M9, salina, á-

gua destilada, independentemente do pH, ao menos na faixa compreendida

entre 5 e 9. 0 número de bactérias incubadas também não afeta o resulta-

do final.

A recuperação em meio líquido é função crescente da dose de

radiação Ô é inibida pela diminuição da temperatura de incubação, quase

não sendo observada a 3°C (Roberts e Aldous, 1947).

0 "pool" enzimático celular não parece afetar este fenômeno ,

pois células cultivadas em nutriente "Broth", nutriente "Broth" com gli-

cose ou meio M9, embora possuam teores enzimãticos diferentes (Gale, 1947)

e apresentem diferentes sensibilidades ao ultravioleta, mostram o mesmo

tipo de recuperação em meio líquido (Roberts e Aldous, 1949).

Em E.coli B irradiada com ultravioleta, a sobrevivência é

maior quando as células são semeadas em meio sintético. Neste caso, o

tempo que as células levam para formar colônias não parece ser o fator

responsável pelo aumento da sobrevivência, uma vez que células semeadas

em place3 de meio rico e incubadas durante 24 horas a 15°C, antes de

serem incubadas a 37°C, apresentam o mesmo número de colônias das pla-

cas incubadas diretamente a 37°C. Este acréscimo de sobrevivência deve

estar relacionado com a filamentação (ver o item 2 do capítulo I), haja

visto que a adição de 11 do nutriente "Broth" às placas de meio sintéti-

co é suficiente para reduzir este acréscimo de sobrevivência. Esta mes-

ma condição aumenta intensamente a fi lamentação em E.coli B ( Roberts e
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Aldous, 1949).

Baseado nestes dados, Roberts e Aldous (1949) postularam que

as condições que favorecem a restauração em meio líquido são as mesmas

que previnem a filamentação. Em células irradiadas, a radiação promove -

ria um desequilíbrio entre o crescimento e a septação celular e as célu-

las se transformariam em longos filamentos inviáveis. Fatores que inibem

este desequilíbrio são passíveis de aumentarem a sobrevivência. Os auto-

res não encontram esta modalidade de restauração em E.coli B/r (Fil~).

Em virtude de suas características, este tipo de restauração

foi denominado de "restauração em tampão" (Liquid Holding Recovery) e

Alper e Gillies (1958, 1960a) e Jagger, Wise e Stafford (1964) propuse-

ram que a incubação em tampão promoveria um retardo do crescimento na

placa, permitindo um maior tempo para o reparo do ENA.

Harm (1966) estudou o efeito de cafeína, droga conhecida como

inibidora da restauração por excisão (Harm, 1966; Shináda e Takagi,1967;

Setlow e Carrier, 1968; Aragão, 1972; Alcantara Gomes, Leitão, Aragão e

Caldas, 1973), durante a incubação em tampão. Seus resultados mostram

que células de E.coli B, irradiadas com ultravioleta, incubadas e semea

das em meio contendo ou não cafeína, apresentam sobrevivência dez vezes

maior nas placas sem cafeína quando a semeadura é feita imediatamente a

pôs a irradiação. Apôs 4 horas de incubação, o numero de colônias é a

proximadamente igual nos dois tipos de placas.

Com base nestes resultados Harm (1966) sugeriu que a restaura

ção em tampão ocorreria durante a fase de incubação líquida, hipótese

esta conflitante com a postulada por Alper e Gillies (1958, 1960a) e

Jagger; Wise e Stafford (1964). Porém o mesmo autor (Harm, 1966) mos-
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trou resultados de culturas irradiadas, incubadas em tampão com cafeína

e semeadas em placas contendo ou não esta substancia, onde a sobrevivên

cia é maior nas placas sem cafeína, o que indica e^tar ocorrendo alguma

restauração no meio da semeadura.

Alguns trabalhos ojstram evidências que o gene que controla a

reativação pela célula hospedeira (Hcr+) pode de alguma maneira afetar

a restauração em tampão (Harm, 1966; Rupert e Harm, 1966); foi demons -

trado também que durante a incubaçao em tampão ocorre a excisâo de dime

ros de pirinádina (Castellani, Jagger e Set low, 1964; Jagger, Wise e

Stafford, 1964). Em E.coli B, a cinética de excisão de df meros de tioú-

na é comparável a cinética de excisão em E.coli B/r (Setlow e Carrier ,

1964). Como os produtos dos genes uvr (uvrA, UVTB e uvrC ) controlam

reativação pela célula hospedeira e o mecanismo de restauração por exci_

são (Boyce e Howard-Flanders, 1964a; Howard-Flanders, Boyce e Theriot,

1966), deve haver alguma relação entre a presença destes genes e a res-

tauração em tampão.

Em trabalhos realizados com mutantes de E.coli K12, Ganesan e

Smith (1968a, 1969, 1970) mostraram que a restauração em tampão, nestas

cepas, depende de certas mutações rec, incluindo reçAl ,rec-12, recA13

e rec-56, não sendo encontrada restauração significante nos mutantes

reçB, recC, uvrA, uvrB, uvrC ou em quaisquer dos duplos mutantes. Ba -

seados nestes dados os autores propuseram que a restauração em tampão

seria controlada diretamente por produtos dos genes uvr e que sua ex-

pressão fenotipica depende de certas mutações no gene rec.

Os mutantes rec , nos quais foi encontrada restauração em

tampão, apresentam degradação espontânea de ENA (Clark, 1967; Taylor e

Trotter, 1967), degradação esta, que é aumentada pela irradiação com
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ultravioleta (Clark, Chamberlin.Boyce e Howard-Flanders, 1966; Howard-

Flanders e Theriot, 1966; ver também o item 1 do capítulo I).

Os mutantes recB e recC , que não apresentam restauração em

tampão (Ganesan e Smith, 1968a), também não sofrem degradação de ENA

•esmo após irradiação com ultravioleta (Howard-Flanders e Boyce , 1966 ;

Enerson e Howard-Flanders, 1967).

Green, Donch e Greenberg (1969) encontraram restauração em tam

pão em mutantes de E.coli K12, com características genéticas diferentes

das cepas utilizadas por Ganesan e Smith (1968a, 1969, 1970). A restau-

ração nestas cepas está intimuiente relacionada com a capacidade de fila

mentaçio e não com a mutação recA , pois não ocorre no mutante Uvr" lon"

nem no selvagem 0Vr+ lon* só ocorrendo no mutante üvr+lon". Por outro Ia

do, a introdução do gene sul que produz repressão da filament ação blo-

queia a restauração em tampão (Donch . Chung e Greenberg, 1969).

Recentemente foi sugerido que a ENA polimerase I, uma das enz_i

nas mais importantes envolvida na restauração por excbão, estaria desem

penhando papel importante na restauração em tampão (Tang e Patrick, 1977b;

Tang, Wang e Patrick, 1979). Segundo este modelo, a restauração em tam-

pão ocorreria como uma expressão dos produtos dos genes uvr , medida pe-

la atividade exonucleolítica ( 5'-* 3' ) da ENA polimerase I ( Tang e

Patrick, 1977a) e sua detecção não seria possível na cepa selvagem, em

virtude da maior eficiência da restauração por excisão e por recombina -

ção, quando atuam em conjunto (Ganesan e Smith, 1969; Tang e Patrick,

1977b).

Un outro fenômeno que promove o aumento de sobrevivência de

E.coli. em condições de não crescimento, esta relacionado com á taxa de
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dose; assim, para uma determinada dose de ultravioleta, a sobrevivência

cresce com a redução da taxa de dose, embora nenhum aumento adicional na

sobrevivência seja observado com a posterior incubação em tampão ( Harm,

1966).

0 aumento de sobrevivência promovido pela prolongada irradia -

ção com baixa taxa de dose é conhecido como reparação dependente da taxa

de dose (KDTD) e da mesma maneira que a restauração em tampão, está ass£

ciado à existência do mecanismo de restauração por excisão (Tang e

Patrick, 1977a). Assim, a sobrevivência e a excisão de dímeros em

E.coli B/r é muito maior nas células irradiadas com baixas taxas de

dose que nas irradiadas com altas taxas, mesmo que os tenpos de incuba -

ção sejam equivalentes Cisto é, que a soma do tenpo de irradiação com

maior taxa de dose e posterior incubação em tampão seja equivalente ao

necessário para a irradiação com menor taxa Tang e Patrick, 1977a) .Tang

Wang e Patrick (1979) observaram que durante a incubação em tampão, de

culturas não irradiadas de E.coli B/r,ocorre uma contínua degradação e

ressíhtese de EMA. Assim sendo, quando as células forem irradiadas, hã

possibilidade da ocorrência de excisão de dímeros de pirinãdinas ( via

reparação por excisão) em regiões opostas àquela na qual está ocorrendo

o "turnover" normal da molécula de EMA, o que resultaria no aparecimento

de uma rotura dupla na molécula e, consequentemente na inviabilidade ce

lular. A probabilidade de ocorrência desta lesão letal depende do delica

do balanço entre o "turnover" de ENA e a ação do mecanismo de reparação

e é diretamente proporcional à taxa de dose. Desta maneira, a RETD esta

associada ao aparecimento de roturas duplas no EMA e consequentemente o

acúmulo destas roturas seria o fator responsável pela redução de sobreyi
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vencia quando a irradiação é feita com alta taxa de dose fTang, Wang e

Patrick, 1979).

A restaurarão em tampão pode ser bloqueada, nos mutantes recA

de E.coli K12 e em E.coli B, pela adição de extrato de levedura (0,0751)

(Alper e Gilier, 1960b ; Ganesan e Smith, 1968a). Esta inibição é semt-

lhante à encontrada pelo enriquecimento do meio de incubação e que também

induz a filamentação em E.coli B (Roberts e Aldous, 1949). Em mutantes

recA , a inibição pelo extrato de levedura pode ser anulada pela presença

de cloranfenicol. A incubação com extrato de levedura induz uma maior de

gradação de ENA, e a presença de cloranfenicol é capaz de reduzir este

acréscimo de degradação (Ganesan e Snáth, 1968b).

H bastante conhecido que os efeitos letris provocados por ultra

violeta podem ser revertidos pela irradiação com comprimentos de onda su

periores a 300 nm, este fenômeno é conhecido como fotorreativação (FR) e

sua ação consiste em monomerizar "in situ" os dímeros de pirimidina

(Setlow, 1967). Em E.coli B irradiada, a população responde de maneira se_

melhante quer o tratamento seja fotorreativação, incubação em tampão ou

os dois tratamentos conjuntos, havendo uma superposição de efeito nestes

dois casos (Castellani, Jagger e Setlow, 1964; Harm, 1968). Foi demonstra

do também que a inibição da divisão celular, provocada pelo ultravioleta,

pode ser revertida através da fotorreativação (Kelner, 1949; Jagger e

Stafford, 1965).

Em E.coli B, a inibição da filamentação promovida pela fotorrea

tivação não ocorre se o tratamento for feito a 4°C (Kantor e Deering ,

1967). A dependência da temperatura no tratamento de fotorreativação, foi

demonstrada por Kelner (1949) utilizando como parâmetro a capacidade for-

madora de colônias e por Rupert, Goodgal e Herriot (1958) utilizando um
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sistema "in vitro", com enzimas de fotorreativaçÜo de E.coli e fator

transformante de Hemophilus influenzae.

Na cepa E.coli B/r irradiada com ultravioleta, a amplitude da

restauração em tampão cresce linearmente durante 96 horas de incubação ,

mas ? viabilidade total para o tratamento conjunto com fotorreativação

decresce até 45 horas de incubação; apôs este período, a fotorreativação

não apresenta nenhum efeito adicional (Harm, 1968). A redução da fotor -

reativação e a perda da viabilidade total entre 0 e 40 horas de incuba -

ção,. poderia indicar que a restauração por excisão estaria parcialmente

completa, tendo ocorrido incisão e(ou)excisão,o que toma a lesão irrepa

rãvel para o tratamento de fotorreativação (Swenson, 1976). A restaura -

ção em tampão B.coli B/r foi também descrita por Tang e Patrick

(1977a) e Tang, Kong e Patrick (1979) ao contrário dos dados de Roberts

e Aldous (L949) que mostram a não existência de restauração em tampão

nesta cepa.

A pré-irradiação, com ultravioleta longo (300-400 nmj, de cul-

tura de E.coli B protege as células contra os efeitos letais das radia -

ções ultravioleta (Weatherwax, 1956; Jagger, 1960). Este fenômeno que

é conhecido como fotoproteção inibe a filamentação das células de E.coli

B, induzidas pelo ultravioleta, e não é temperatura dependente como a fo

torreativação (Kantor e Deering, 1967). Nesta cepa, o tratamento fotopro

tetor apresenta o mesmo incremento de viabilidade promovido pela restau

ração em tampão, e os dois efeitos não são somáticos (Jagger , Wise e

Stafford,1964). Lakchaura (1972) mostrou que em E.coli K12, o efeito fo

toprotetor sõ ocorre no mutante recA,sendo desprezíveis na cepa selvagem

(U\rr*Rec+) e em mutantes uvrA; resultados estes semelhantes aos encontra-

dos pelo tratamento com a incubação em tampão (Ganesan e Smith, 1968a ,

1969, 1970).
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As cepas bacterianas fotoprotegidas apresentam inibiçao de

crescimento, de multiplicação celular (Jagger, Wise e Stafford , 1964 ;

Phillips, Person e Jagger, 1967; Jagger, 1972), de síntese proteica

(Ramabhadran, 1975; Swenson, Ives e Schenley, 1975) e parada respiratõ -

ria (Kashket e Brodie, 1962; Swenson, Ives e Schenley, 1975).

Outros pós-tratamentos, com agentes físicos ou químicos, que

atuam inibindo a síntese proteica, o crescimento e a respiração celular,

também promovem uma ação protetora em bactérias irradiadas COÜ>. ultravio-

leta, semelhante a fotoproteção e a incubação em tampão.

Harm (1966) mostrou que a termorreativação em meio gelosado

promove um aumento na sobrevivência de E.coli B . A termorreativação em

meio líquido também atua aumentando o número das unidades formadoras de

colônias, estes tratamentos provavelmente atuam em nível de bloqueio

de filamentação, respiração e síntese proteica (Anderson, 19Sl;Swenson,

Boyle e Schenley, 1974; Swenson e Schenley, 1974).

Células de E.coli B irradiadas com ultravioleta e semeadas em

presença de cianeto de potássio ou 2,4-dinitrofenol apresentam um aumen

to de sobrevivência. Este incremento na sobrevivência é proporcional ã"

extensão da inibiçao do crescimento e superponivel ao efeito fotoprote-

tor (Lakchaura e Jagger, 1972).

0 dinitrofenol age desacoplando a fosforilação oxidativa e o

cianeto interferindo com os citocromos a^ e a2 (Gel'man, Lukoyanova e

Ostrovskii, 1967).

Em E.coli K12, o dinitrofenol só apresenta efeito protetor

em cepas recA13 e este efeito é semelhante ao da incubação em tampão

(Van der Schueren e Smith, 1974).
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O aldeido enol tartrõnico (redutona), droga capaz de inibir a

síntese de ENA, RNA e proteínas, bem como de bloquear a respiração celu-

lar (Alcântara Gomes, Mayr, Souza e Caldas, 1970) protege nutantes

recA13, de E.coli K12, contra o efeitc letal da radiação ultravioleta (A

ragão, 1972; Alcantara Gomes, Leitão, Aragão e Caldas, 1973). Além disto,

é capaz de bloquear a intensa degradação de SNA que ocorre nesta cepa

(Leitão, 1977). De algum modo este efeito protetor parece semelhante ao

causado pelo tratamento com dinitrofenol e por incubaçao em tampão.

Células de E.coli B , irradiadas com ultravioleta, apresentam

maior sobrevivência se, antes de semeadas, forem incubadas em presença

de cloranfenicol (Alper e Gillies, 1958). 0 tratamento com cloranfenicol

reduz o número de células filamentadas e de filamentos lisados, aumentan

do consequentemente o número de unidades formadoras de colônias ( Brown

e Gillies, 1972). Em E.coli K12, somente os mutantes lon, recA e exrA

são protegidos pelo tratamento com cloranfenicol (Marshal, Gillies e

Panchapagesan, 1973).

O bloqueio da biossíntese proteica apôs a irradiação, por tra-

tamento com kasugamicina e rifampicina, em cepas lon, acarreta um aumen-

to de sobrevivência semelhante ao tratamento causado pela incubaçao em

tampão e que esta relacionado com a inibição da filamentação ( Kato e

Nakayama, 1977).

A previa incubaçao de E.coli B em presença de 5-fluouracil tor

na as células mais resistentes ao ultravioleta (Ben-Ishai, Goldin e

Oppenheim, 1962), Esta resistência esta associada ã incorporação deste

análogo ao RNA mensageiro e ao acúmulo deste RNA na fração árido insolú-

vel da célula ( Ben-Ishai, Cavari, Goldin e Kerpel, 1965). Foi mostrado
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também que o efeito protetor só* ocorre em cepas, que após a irradiação

formem filamentos e que o mesmo está relacionado com a diminuição da

filamentação (Ben-Isüai e Zeevi, 1967; Swenson, Schenley e Boyle,1972).

0 tratamento com pantoil lactona, droga capaz de reverter a

inibição da divisão célula;* e consequentemente bloquear a filamentação,

também protege as células de E.coli B contra os efeitos da radiação ul

travioleta, proteção esta semelhante ã promovida pela incubação em tam

pão CVan de Putte, Westenbroek e RBrsch, 1963; Adler e Hardigree, 1964;

Harm, 1966; Swenson, Schenley e Boyle, 1972).

Analisando os dados até aqui discutidos, podemos chegar a con

dusão que a restauração em tampão ocorre em pelo menos quatro grupos

bacterianos distintos, cujas características genéticas são:

(i) cepas Fil+, proficientes em reparação por excisão;

(ii) cepas Ion", proficientes em reparação por excisão;

(iii) cepas recA , proficientes em reparação por excisão;

(iiii) cepas prototrõficas (ÜVT* Rec*)

Nos dois primeiros e no ultimo caso não há necessidade de

mutação recA para que ocorra restauração em tampão, da mesma maneira

que não parece haver nada em comum nestes grupos,a não ser a proficiên -

cia em reparo por excisão,por outro lado,cepas auxotrõficas proficientes

em reparação por excisão e recombinação genética, como E.coli AB1157 ,

não apresentam restauração em tampão (Ganesan e Smith, 1968a). Em termos

de proficiência de mecanismo de reparo esta cepa é semelhante a E. coli

B/r , que apresenta restauração em tampão, diferindo-se apenas por ser

uma prototrõfica enquanto a outra apresenta auxotrofia para alguns a

minoácidos. Isto significa que a restauração em tampão pode

ocorrer em cepas recA , em alguns tipos de cepas üvr* Rec*
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o que toma a hipótese desenvolvida por Ganesan e Sndth (1969) e Tang

e Patrick (1977b) para explicar o mecanismo da restauração em um caso

particular.

No presente trabalho, tentamos demonstrar que a incubaçio em

tampão aumenta o nível de sobrevivência das células por modificar algu -

mas alterações bioquímicas (provocadas pela irradiação) , que seriam ca-

pazes de desencadear alterações fisiológicas irreversíveis e que leva-

riam ã norte celular.
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C A P Í T U L O I I

MATERIAL E MÉTODOS

1 - CEPAS BACTERIANAS

As cepas bacterianas utilizadas neste trabalho estão rela

cionadas no Quadro I, assim como suas características genéticas relevan

tes, suas origens e referências pertinentes.

2 - MEIOS DE CULTURA E PLAQUEAMENTO

A composição dos meios de cultura e dos tampões emprega -

dos nos experimentos pode ser vista nos Quadros II e III.

Os meios de plaqueamento gelosado eram obtidos acrescen -

tando-se agar-agar na concentração de 1,5$ aos meios complexos antes da

esterilização; no caso dos meios de composição definida, a gelose foi

esterilizada separadamente, a fim de evitar a formação de produtos tóxi

cos, originados pela áegrad^ão, a quente, de polissacarídeos em presen

ça de fosfatos (Lederberg, 1947; Alcantara Gomes, 1966; Caldas, Alcanta

ra Gomes e Elias, 1967),

Nas experiências com cafeína esta substância foi sempre

adicionada ao meio gelosado na concentração de 1 mg.ml'1 e ao meio de



QUADRO I

CEPAS BACTERIANAS UTILIZADAS

DESIGNAÇÃO

E.coli ABI157

E.coli AB1886

E.coli AB2463

S.coli AB2480

S.coli K12A16

E.coÜ K12S

S.coli B/r

MARCADORES GENÉTICOS

DE REPARAÇÃO

Selvagem

uvrA6

recA13

uvrA6,recA13

uvrAlô

Selvagem

Selvagem

tre

tre

tre

pro

leu

leu

leu

thi

-

-

-

AUXOTROFIAS

pro hi8 arg

pro his arg

pro his arg

thi

thi

thi

FORNECIDA POR

Howard-Flanders

Howard-Flanders

Howard-Flanders

Howard-Flanders

Institut Curie

Institut Curie

Institut Curie

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFI-

CAS PERTINENTES

Howard-Flanders,Simson,
Theriot, 1964

Boyce e Howard-Flanders,
196 Ac

Howard-Flanders e Theriot,
1966

Howard-Flanders, Theriot
e Stafford, 1969

-

Appleyard, 1954

-



QUADRO II

MEIOS DE CULTURA UTILIZADOS

a - METÍ1S DE COMPOSIÇÃO DEFINIDA

24

COMPONENTES

NH4CI

Na2HPO4.12H2P

K2HPO4

NaCl

MgSO4.7H2O

Glicose

Tiamina

L-Treonina

L-Leucína

Argínína

Histídina

Prolina

Ãgua deionizada e
bídestilada até

Referência Bibliográfica

M9

1 6

15 g

3 8

0,5 g

0,2 g

4 g

-

-

-

-

-

1000 ml

ANDERSON,1946

M9 - SUPLEMENTADO

1 8

15 g

3 g

0,5 g

0,2 g

4 g

0,001 g

0,15 g

0,12 g

0,06 g

0,02 g

0,03 g

1000 ml



QUADRO II

MEIOS DE CULTURA UTILIZADOS

b - MEIOS COMPLEXOS
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COMPONENTES

Bacto triptona

"Nutrient Broth"

Extrato de levedura

Peptona

Timina

NaCl

KH2PO4

Azul de metileno

Eosina

Glicose

Xgua deionizada e
bídestilada até

Referência Biblio -
grafica

BT

5 g

3 g

-

-

-

5 g

-

-

-

1000 ml

MARCOVICH,

1956

5NBS

-

AO g

-

0,08 g

0.08 g

5 g

-

-

-

-

1000 ml

HOWARD -

FLANDERS,
(não publicado)

EMB-GLICOSE

-

-

1 g

10 g

-

5 g

2 g

0,065 g

0,4 g

20 g

1000 ml

LEDERBERG ,

1947



QUADRO III

TAMPÕES UTILIZADOS
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COMPONENTS

KH2FO4

MgSO47H20

NaCl

NH4CI

Na2HPO412H2O

Na2HPO4 2H2O

A*gua deionizada e
bidestilada até

Referência bibliográ-
fica

FOSFATO/67 nM,PH 7
(TP)

3,52 g

-

-

-

-

7,26 g

1000 ml

CASTELLÃNI, JAGGER
e SETLOW, 1964

SAIS DE MEIO M9
(SSM9)

3 8

0,20 g

0,50 g

1 g

15 g

-

1000 ml

ANDERSON, 1946
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diluição na concentração de 2,5 mg.ml"1, como estabelecido em experiên -

cias prévias.

Para determinação do número de unidades formadoras de co -

lônias, alíquotas das culturas bacterianas, convenientemente diluídas em

tampãa fosfato (IP) ou tampão M9 (SSM9), foram espalhadas em placas de

Petri, contendo meio gelosado, por meio de hastes de vidro, estéreis, do

bradas em ângulo reto. As placas assim preparadas eram posteriormente in

cubadas a 37°C, ao abrigo da luz, durante um período de 18 horas, apôs o

qual se procedia a contagem das colônias visíveis.

Os resultados apresentados são, em regra, os valores mé-

dios de três ou mais experimentos, em cada um dos quais o valor obtido

para cada ponto corresponde a média de, no mínimo, duas placas.

Os ingredientes dos meios de cultura foram obtidos de:

"Difco Laboratories", Michigan, EUA; "E. Merck, Darmstadt", Alemanha O ã

dental; "BBL", Maryland, EUA; "Reagen Quimibrás Industrias Químicas S.A."

e "Carlo Erba do Brasil".

3 - DROGAS UTILIZADAS

No presente trabalho foram utilizadas as seguintes drogas:

- cafeína anidra, obtida de"Carlo Erba do Brasil S.A."

- mostarda nitrogenada (Cloridrato de BIS-(2-Cloroetil) -

Metilamina), obtida de'Trodutos Farmacêuticos Simens do

Brasil S.A."

- 2'deoxiadenosina, obtida de"Sigma-Chemical Company',' EUA.
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4 - PrODUTOS RADIOATIVOS

Foram -iti l izadas a ^ - m e t i l - t i m d i n a (49Ci.n Mol"1) e a

EL - leucina-l-1 4C (240mCi.m Mol"1) antas obtidas de CE.A. , França, e

a 5,6-3H-uridina (41Ci.m Mol"1) obtida de Radiochemical Center -AmershaV

Searle Corporation . Inglaterra .

5 - CULTURAS BACTERIANAS

5.a - Conservação de cepas bacterianas

As cepas bacterianas foram conservadas em 2 ml de meio

5 NBS, acrescido de gelose (8 g . l " 1 ) , contido em um tubo de ensaio (60mra

x 9 mm), fechado com rolha de cor t iça previamente enibebida em parafina

fundida (tubo - coleção) e este mantido a temperatura ambiente, ao abr i -

go da luz; nesta situação a viabilidade celular se mantém por vários a-

nos (Suassuna, Suassuna, Ricciardi e Formiga, 1977).

Com alça de p la t ina , amostra de cada cultura dos tubos-co-

leção eram transferidas para o meio desejado e, apôs 15 horas de cresc i -

mento a 37°C, quando a fase estacionaria era atingida, adicionava-se gH

cerol na concentração f inal de 301; estas "culturas glicerinadas" eram

conservadas a -20°C, por períodos compreendidos entre 3 e 4 semanas, sem

pre ao abrigo da luz.

5.b - Pre-culturas

Alíquotas das culturas eram diluídas 100 vezes em meio M9,

quando as cepas ut i l izadas eram E.coli B/r , E.coli K12S e E.coli K12A16,

ou em meio M9 suplementado, no caso das cepas E.coli AB1157 , ABI886 ,
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AB2463 e AB2480. Estas células eraa cultivadas por 15 horas, a 37°C, com

agitação e as culturas assim obtidas designadas como "pernoites" ou pré-

culturas.

5.c - Obtenção de culturas para experimentos

Alíquotas eram retiradas da pré-cultura e transferidas pa-

ra erlenmeyer de 50 ml, contendo M9 ou meio M9 suplementado, na propor -

ção de 1:100. Os erlenmeyers eram incubados em banho-maria com agitação,

a 37°C, durante aproximadamente 5 horas, tempo necessário para a cultura

atingir 5 IO8 células por ml, correspondendo a uma turbidância de 0,5

em 600 nm, medida no espectrofotômetro Bedanan, Mod. 25, utilizando-se u

ma cubeta de quartzo com caminho ótico de 1 cm. Ao atingir esta turbidân

cia, as culturas eram filtradas em membranas de nitrocelulose, com dia -

metro médio dos poros de 0,45 um (Sartorius MembTanfilter, Alemanha Oci

dental), lavadas com igual volume de SSM9 ou TP e ressuspensas no mesmo

tamplo, onde a turbidância era novamente ajustadas para 0,5.

6 - TÊOIICA DE IRRADIAÇSO

Para a irradiação foi utilizada uma lâmpada ultravioleta

germicida "Antibact LK 1000/25", de 25 W de potência, funcionando a bai

xa pressão, que apresentava 801 de emissão na faixa de 254 nm ( Jagger,

1977). A taxa de dose ao nível da preparação era medida por meio de dos£

tro fotoelétrico (Latarjet, Morene e Berger, 1953), calibrado primaria -

mente no "Institut Curie',' Paris, França . Conforme a cepa utilizada, as

taxas de dose variaram de 0,02 a 2,5 W.m~2, ao nível da preparação.

• Durante todo o tempo de irradiação, a placa de Petri de
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vidro (90 ran x 15 rim) aberta, era agitada de modo a assegurar melhor ho

•ogeneização da distribuição da dose na cultura, sendo o volume irradia

do sempre igual a 10 ml.

Todas as manipulações com culturas irradiadas eram feitas

em ambiente iluminado com luz amarela para impedir uma eventual fotorre

ativação (ver o item 5 do capítulo I).

7 - MEDIDAS ESPECTROroTOMffrRICAS

Para obtenção dos espectros de absorção, 3 ml da cultura

que recebeu o tratamento desejado, eram filtrados em membrana de nitro

celulose (Sartorius Membranfilter, poro : 0,45 pi) e o filtrado recolhi

do em tubos de ensaio. Este era transferido para cubetas de quartzo, de

1 cm de caminho ótico,e analisado no espectrofotômetro Bedanan, Mod.25,

acoplado com um sistema de registro Beckman, Mod. 24 - 25 ACC.

A turbidância das culturas também era acompanhada no mes-

mo espectrofotômetro, sendo a leitura efetuadas em 600 nm.

8 - DOSAGEM DE PROTEÍNAS E DE FOTOPER0XIDOS

A dosagem de proteínas, quer do f i l t rado l ivre de células,

quer da cultura apôs precipitação com NaOH 0.1N, foi fe i ta pelo méto-

do de Lowry, Rosenbrough, Farr e Randall (1951).

A dosagem de fotoperoxidos de lipideos foi fe i ta por rea-

ção com o ácido t iobarbitúrico, após precipitação com ácido tr icloroacé

t i co , conforme método desenvolvido por Placer, Cushman e Johnson (1966)

e modificado por Roshchupkin, Pelenitsyn , Potapenko, Talitsky e

Vladimirov (1975).
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9 - TRAXAMEOTO COM MDSTARDA NITROGENAM

Nas experiências cora mostarda nitrop^nada, a cultura em

SSM9, contendo 5 10^ células por ml era incubada com diferentes concen-

trações desta droga (0,9 mg.ml"1 e 0,6 mg.ml"1), em banho-maria com agg_

tação, a 37°C, durante 2 horas. Após este tratamento, a cultura era fil

trada em membrana de nitrocelulose (Sartorius Membranfilter, poro: 0,45

ym), lavada com igual volume de SSM9, ressuspensa em SSMS com e sem ca

feína e semeada em placas de BT gelosado com e sem cafeína (Ar?gão,1972;

Alcantara Gomes, Leitão, Aragão e Caldas, 1973).

10 - TRATAMENTO O0M CAFEÍMA

Após irradiação ou incubaçao com mostarda nitrogenada,

3 ml da cultura em SSNS, contendo 5 10^ células por ml, eram incubados

com cafeína (1 mg.ml"1), em tubos de hemõlise envoltos em papel lamina-

do, a 37°C, sem agitação.

0 mesmo procedimento era feito com a cultura não tratada

(controle) e, de tempos em tempos, alíquotas eram retiradas, conveniente

mente diluídas em SSM9 com cafeína (2,5 mpi.ml"1) e plaqueadas em meio

BT gelosado com cafeína (1 mg.ml"1).

11 - TÊOIICAS DE INCUBAÇflO EM TAMPÃO

11.a - Tampão líquido

Apôs o tratamento desejado, irradiação com diferentes do

ses de ultravioleta, incubaçao com diferentes concentrações de mostarda

nitrogenada, ou irradiação com uma dose de ultravioleta que reduzisse a
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a fração de sobrevivência a 10"*, 3 ml da cultura em SSM9 ou TP eram co-

locados em um tubo de hemólise envolto em papel laminado, e os tubos in-

cubados a 37°C, sem agitação. De tempos em tempos, alíquotas eram retira

das e, apôs conveniente diluição, semeadas emplacas contendo BT-gelosa-

do ou EMB (glicose)-gelosado, sendo o nível de sobrevivência determinado

pela contagem das unidades formadoras de colônia. Experimentos similares

foram feitos com culturas não irradiadas.

11.b - Tampão fosfato gelosado

Papos a irradiação da cultura, alíquotas foram retiradas e

após conveniente diluição foram adicionadas a 5 ml de tampão fosfato

contendo 0,75% de agar ou 0,6% de agarose, homogenizadas, semeadas em

placas de Petri e incubadas a 37°C, ao abrigo de luz. De tempos em tem -

pos, estas placas eram retiradas da estufa e adicionava-se 6 ml de EMB-

glicose, contendo 0,751 de agar. As placas eram novamente incubadas a

37°C, durante 18 horas, e as unidade formadoras de colônias contadas.

11.c - Reespalhamento

Alíquotas (0,1 ml) da cultura irradiada, convenientemente

diluídas, eram semeadas em placas de Petri contendo tampão fosfato gelo-

sado (1,5% de agar ou 1,2$ de agarose)e as placas incubadas a 37OC, ao

abrigo da luz. De tempos em tempos, estas placas eram reespalhadas com

1 ml de tampão fosfato e, apôs conveniente diluição, as células eram se_

meadas em placas contendo BT-gelosado e incubadas a 37OC, para posterior

contagem das unidades formadoras de colônias. -
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11. d - Incubação em membranas de nitrocelulose

Alíquotas (1 ml) das culturas irradiadas foram filtradas

em membranas Sartorius (diâmetro: 25 nm, poro : 0,45 um) e incubadas a

37°C, na obscuridade, em atmosfera saturada de vapor d'água e banhadas

em tampão fosfato por capilaridade. De tempos em tempos, estas membra-

nas foram colocadas em placas de Petri contendo EMB(glicose)-gelosado,

ou as células ressuspensas em tampão fosfato e semeadas no mesmo meio.

As placas foram incubadas por 18 horas, a 37OC, para posterior conta -

gem das unidades formadoras de colônias.

11.e - Plaqueamento por réplica

Culturas bacterianas, irradiadas e convenientemente di-

luídas , foram semeadas em placas de Petri contendo tampão fosfato gel£

sado (1,51 de agar ou 1,2% de agarose) e incubadas a 37°C. De tempos

em tempos, réplicas destas placas (Lederberg e Lederberg, 1957) foram

transferidas para placas de Petri contendo BT-gelosado, as placas incu

badas a 37°C, durante 18 horas, e as unidades formadoras de colônias

contadas.

As réplicas eram feitas introduzindo-se na placa matriz

um cilindro de madeira, envolto por veludo preso com um aro de metal,

em seguida este cilindro era suavemente prensado contra uma outra pia

ca contendo BT-gelosado, formando-se assim uma réplica da placa matriz.

11.f - Teste de flutuação baseado na distribuição de

Poisson

Culturas irradiadas foram convenientemente diluídas, de
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forma a ser obtido, em média, 0,5 células viáveis em cada 50 vi, imedia

tamente após a irradiação. Alíquotas (50 yl) foram distribuídas em 5

baterias de pequenos tubos ( 5 x 60 tubos de 30 mm x 5 mm) e estas incu

badas a 37°C, na obscuridade. Nos tempos Oh, 2h, 4h, 6h e 24h, 200 yl

de BT foram adicionados a cada tubo de uma bateria e esta incubada por

mais 18 horas, a 37°C, na obscuridade. A análise das baterias foi feita

pela determinação dos tubos nos quais não ocorreu multiplicação celular,

verificada por ausência de turvação do meio nutritivo.

Em casos aleatórios como este, a distribuição de Poisson

prevê que a probabilidade P de existirem x células em um tubo é dada

por:

x :

onde y é o numero médio de células por tubo e £ ê a

base dos logaritmos neperianos.

Como, no presente caso, nos interessa o P { 0 , v }, onde

x e 0, ou seja, os tubos que não apresentam crescimento, a probabilida-

de £ será dada por:

P { 0,y > = e -y'

Nos nossos resultados, apôs o cálculo da porcentagem P

dos tubos não crescidos (eventos nulos), o número médio de células por

tubo (li) foi determinado pela distribuição de Poisson.

12 - MEDIDA DA MULTIPLICAÇÃO CELULAR EM PRESENÇA DE MATERIAIS

LIBERADOS POR CÉLULAS IRRADIADAS

Nos experimentos visando mostrar a multiplicação celular
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de E.còli K12S, em presença de material liberado por células irradiadas;

amostras de uma cultura desta cepa, em SSM9, foram incubadas, a 37°C ,

em tubos de hemõlise envoltos em papel laminado, juntamente com 5 10^ cê

lulas por ml de E.coli AB1157, previamente irradiada com ultravioleta

(120 J.m"2, sobrevivência : 5 10~4). De tempos em tempos, alíquotas con

venientemente diluídas eram semeadas em placa de Petri contendo meio M9

gelosado, com a finalidade de prevenir a multiplicação das células de

E.coli AB1157. Experimentos foram realizados, incubando-se células de

E.coli K12S, em SSM9, contenio material liberado de culturas irradiadas.

£ste material foi obtido por filtraçao (membranas Sartorius, poro: 0,45

pm) de uma cultura de .E.col^ K12S, :ontendo 5 10^ células por ml,previa

mente irradiada com ultravioleta (1.500 J.m~2, sobrevivência inferior a

10~8) e incubada em SSM9, durante 24 horas, a 37°C e ao abrigo da luz.

13 - MEDIDA DA INCORPORAÇÃO DE PRECURSORES E SÍNTESE DE DNA

E PRDTETMA

Culturas contendo 4 IO8 células por ml, em SSM9, irradia

das e não irradiadas, foram incubadas a 37°C, sem agitação, com leucina

(120 ng.ml-1, 4 pCi.ml"1) e timidina (20 pg.ml"1, 4 yCi.ml"1). De tem-

pos em tempos, alíquotas eram retiradas para determinação da incorpora-

ção de precursores e da síntese de macromoleculas. Para medir a incorpo

ração de leucina e timidina no "pool" intracelular a reação era parada

por filtraçao e para medir a incorporação em macromoleculas, as alíquo-

tas eram precipitadas em ácido tricloroacético (TCA) a 10o*. Todas as

amostras eram filtradas em membranas Sartorius (poro: 0,45 pm) previa -

mente embebidas em leucina e timidina não marcadas, sendo os filtros Ia
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vados com 10 ml de SSM9, ou 10 ml de TCA a 101, no caso das amostras pre

cipitadas. Posteriormente, os filtros de nitrocelulose eram secos e

transferidos para frascos contendo 5 ml de solução cintiladora constituí

da du: 5 g de PPO (2,5 - difenilaxazol) e 0,1 g de POPOP {1,4 - Bis -2-

(5-Feniloxalozil) - benzeno } por litro de tolueno.

A radioatividade de cada amostra era determinada em um.

sistema de cintilação em fase líquida (Beckman Instruments, Inc., Mod.LS-

250) e, após as correções necessárias, as incorporações de leucina e ti

itddina no "pool" intracelular, bem como a síntese de DNA e proteínas cal-

culadas .

14 - ESTUDO DA CINÉTICA DE DEGRADAÇÃO DE ENA, RNA E PROTEÍNA

As cepas bacterianas eram cultivadas em meio M9 ( E. coli

K12S) ou M9 suplementado (E.coli AB2463) acrescido de leucina (2yCi.ml-l),

timidina (2 yCi.ml"!) ou uridina (2 yCi.ml"*) (para medida de degradação

de proteína, DNA e RNA, respectivamente), por aproximadamente 5 horas, a

37°C, tempo necessário para a cultura atingir 5 10^ células por ml. No

caso da incorporação de timina, a marcação foi feita em presença de deoxjl

adenosina, na concentração de 200 yg.ml"! (Boyce e Setlow, 1962).

Após o cultivo, as células eram filtradas em membranas Sar

torius (poro : 0,45 um), ressuspensas no mesmo meio contendo 120 mg.rnl"-̂

de leucina, 50 ug.ml"! de timina ou 5 yg.ml"* de uracil e incubadas por

mais 30 minutos.

Finda esta incubação em meio não radioativo, as células e-

ram novamente filtradas, lavadas com tampão, ressuspensas em SSM9 ou tam

pao fosfato, submetidas ao tratamento desejado t.incubadas a 37°C, em
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tubos de hemolise envoltos em papel laminado. De tempos em tempos, alíquo

tas (100 ul) eram retiradas, colocadas em retangulos de papel "Whatman "

17M (W.E. L. Balston Ltd., Inglaterra), de 1,5 cm por 3 cm, e estes, após

alguns segundos, mergulhados em ácido tridoroacetico (TCA), a 4°C, na

concentração de 101; depois de 15 minutos os papéis eram retirados «mergu-

lhados em etanol a 95%, durante 15 minutos e, em seguida, em acetona, por

10 minutos (Bollum, 1966). Após secagem, a radioatividade das amostras e-

ra determinada como descrito no item 13 do capítulo II.
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C A P f T U L O I I I

R E S U L T A D O S

1 - SUBSTÂNCIAS LIBERADAS POR CÉLULAS DE E.coli K12S, DURANTE A

INCUBAÇAO EM TAMPÃO

Culturas de E. coli K12S, quando irradiadas com ultraviole-

ta e incubadas em tampão, liberam algum tipo de material, cuja presen-

ça no compartimento extracelular pode ser evidenciado pela determina -

ção do espectro de absorção do meio de incübaçao, livre de células

(Figura 1). A análise desta Figura permite identificar a existência de

dois piques de absorção, localizados nas regiões de 205 e 250 nm.

O mesmo tipo de espectro poderia ser obtido a partir de uma

solução contendo proteínas e ácidos nucleicos, ou de um extrato livre

de células (Bernardo Filho, 1978).

A absorvãncia nestas duas regiões, utilizada para expressar

a cinética de eliminação de material celular, é função crescente do

tempo de incübaçao e tende a um patamar, que é atingido em torno de

20 horas de incübaçao. A cultura não irradiada também é capaz de libe-

rar material celular, embora neste caso, a saturação ocorra apôs 50 h

de incübaçao e os valores sejam inferiores aos obtidos com células ir-
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Figura 1 - Espectro de absorção das substancias liberadas por

células de E.coli K12S durante a incubação.

Este espectro foi obtido do tampão SSM9 livre de

células, de uma cultura de E.coli K12S (5 10** cel.

ml"l), irradiada com 120 Jm"2 (Fração de sobrevi-

vência : 5 10~4) e incubada a 37°C durante 4 horas.
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TEMPO DE INCUBAÇÃO (horas)

Figura 2 - Cinétíca de eliminação de material celular em fun-

ção do tempo de íncubação.

Absorvincia do meio de incubação, livre de células,

de uma cultura de E.coli K12S (5 108 cel.ml"1),ir-

diada com 120 Jm~2 ( • ) e não irradiada ( o )

A - Absorção em 205 nm

B - Absorção em 250 nm.
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radiadas. (Figura 2 A e B).

Na Figura 3 pode ser observado que a quantidade de substân -

cia liberada cresce com a dose de radiação, seja o espectro obtido ime

diatamente após a irradiação ou depois da incubação da cultura durante

24 ou 120 horas. Esta Figura indica também que a curva representativa da

cinética de liberação tende à saturação com doses da ordem de 120 Jm .

A irradiação com ultravioleta não altera o espectro do tampão

M9 (resultados não mostrados).

Em virtude do não aparecimento de um pique de absorção em

280 nm, provavelmente mascarado pela absorção em 250 nm e que viria indi

car a existência de material peptídico, foi necessário efetuar dosagens

proteicas. A curva representativa da cinética de liberação de material

peptídico é similar ã obtida por medida espectrofotométrica, cresce com

a dose de radiação, atingindo um limite máximo para doses da ordem de

120 Jm"2 , e também com o tempo de incubação, da mesma maneira, as célu-

las não irradiadas também eliminam material peptídico (Figura 4).

Em trabalhos anteriores foi demonstrado que a radiação ultra

violeta promove um aumento de permeabilidade em células de leveduras

(Doyle e Kübistschek, 1976), e que em hemãcias este aumento de permeabi-

lidade pode resultar em hemolise, sendo, neste caso, o aparecimento de

fotoperóxidos de lipídeos o principal fator responsabilizado pelo fenS-

meno (Roshchupkin, Pelenitsyn.Potapenco, Talitsky e Vladirárov , 1975) .

Procurando relacionar a eliminação de material para o meio

de incubação, com o aumento de permeabilidade celular ou mesmo lise indu

zida por fotoperoxidação de lipídeos de membrana, efetuou-se dosagem des_

tes fotoperóxidos tanto no meio livre de células, como nas próprias cé-

lulas irradiadas.
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DOSE (J.m"2)

Figura 3 - Cínética de eliminação de material celular em fun-

ção da dose de radiação.

Ab8orvancia do tampão SSM9, livre de células, de

uma cultura de E.coli K12S (5 10^ cel.ml"1), irra-

diada com diferentes doses de ultravioleta e incu-

bada durante: zero h ( o ), 24 h ( • ) e 120 h (•)

A - Absorção em 205 nm

B - Absorção em 250 nm.
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Figura A - Cinética de eliminação de material peptídico liberi

do por células de E.coli K12S durante a incubação

em tampão.

Dosagem de proteínas do tampão SSM9, livre de célu-

las, de uma cultura de E.coli (5 IO8 cel.ml"1), ir-

radiada com diferentes doses de ultravioleta e in-

cubada durante: zeroh( o ) , 24 h (•) e 120 h

(• )
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Nas condições experimentais adotadas neste t rabalho, não foi

possível evidenciar o aparecimento de fotoperõxidos de l ipídeos, quer no

meio l ivre de células , quer nas células i r radiadas , provavelmente em vrr

tude das doses ut i l izadas formarem uma quantidade muito pequena destes

fotoprodutos , (resultados não mostrados).

Em experimentos nos quais foram feitas medidas de turbidância

em culturas de E.coli K12S, contendo 5 IO8 células por ml, irradiadas

com diferentes doses de u l t ravio le ta e incubadas por diferentes tempos,

pode se r observado que os valores da tubidância decrescem em função do

tempo de incubação. Após 120 h de incubação a redução da turbidância é

da ordem de 17 vezes e parece independer da dose aplicada (Figura 5 ) .

A observação em microscopia ótica mostra uma redução nas cft

nensões celulares , redução esta que não chega a afetar a mobilidade das

células .

2 - AUMENTO DO NÜNERO DE UNIDADES FORMADORAS DE C0LONIAS EM E.coli

K12S, DURANTE A INCUBACBO EM TAMPÃO (RESTAURAÇÃO EM TAMPÃO)

Com a finalidade de acompanhar a sobrevivência das cé lulas

irradiadas durante a incubação em tampão, cul turas de E.col i K12S foram

irradiadas com diferentes doses de u l t r av io l e t a e , em seguida, semeadas

ou incubadas a 37°C, sem agitação, para pos te r io r plaqueamènto em meio

gelosado. Nos experimentos em que foi u t i l i zado cafeína, droga que age

por ação de presença (Harm, 1967), apôs a i r radiação as células foram in

cubadas e semeadas em presença da substância em questão.

A Figura 6A representa as curvas de sobrevivência obtidas ime
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Figura 5 - Medida da turbidância da cultura.

A medida turbidímétrica foi feita a partir de uma.

cultura de E.coli K12S (5 108 cel.ml*"1), irradiada

com diferentes doses de ultravioleta e incubada du-

rante : zero h ( o ), 24 h ( • ) e 120 h ( • ) .

As medidas foram efetuadas a 600 ntn, com prévia di-

luição da cultura (1 : 4).
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diatarente após a irradiação e após 48 horas de incubação em SSM9, em

aubos os casos, em presença e ausência de cafeína.

Estes resultados mostram que, após a incubação em tampão, a

fração de sobrevivência torna-se igual a IO'1, independentemente da do

se aplicada. Por outro lado, muito embora a cafeína reduia a sob revi ven

cia das células, não é capaz de bloquear o aumento do número de unida -

des formadoras de colônias, durante a incubação em tampão.

0 aumento da viabilidade que ocorre durante a incubação em

tampão foi expresso através da percentagem de recuperação (R), defini-

da como :
St

R = - 1 100

Onde :

St = Fração de sobrevivência no tempo zero

St - Fração de sobrevivência após incubação em

tampão

Na Figura 6B estão representados os valores de "R" em função

da dose de radiação. Como visto na Figura 6A, esta recuperação só oco£

re para doses superiores a 60 Jm"^, que é o valor encontrado pela extra-

polação da porção retilínea da curva dos valores de "R" ao eixo das

abscissas. A grandeza "R" cresce com a dose de Tadi..ção e atinge valo-

res máximos com doses da ordem de 180 Jm"2. Nesta mesma Figura,pode ser

observado que a cafeína não bloqueia a recuperação, mas, ao contrário ,

aumenta oc valores de "R".

Na Figura 7 podem ser vistos o aumento da fração de sobrevi-

vência e dos valores de "R" em função do tempo de incubação em tampão .

A curva representativa da cinética destes dois fenômenos é uma sigmóide



47

10

10
_6

120 180 60 120

DOSE (J.m-2)

180

Figura 6 - Recuperação em tampão em E.coli K12S.

A - Uma cultura de E.coli K12S (5 IO8 cel.ml"1) foi

irradiada com diferentes doses de ultravioleta e s£

meada em meio,contendo ou não cafeína, imediatamen-

te apôs a irradiação ou após 48 horas de incubação

em SSM9. Sem cafeína : zero h ( • ) 48 h ( o )

Com cafeína : zero h (•) 48 h ( ° )

£ - Percentagem de recuperação (R) em função da do-

se de radiação, em ausência ( • ) e presença de

cafeína ( • ) .
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Figura 7 - Cinética de recuperação em tampão em E.coli K12S.

A - Uma cultura de E.coli K12S, contendo 5 IO8 cel.

ml~l, foi irradiada com 120 Jm~2 (Fração de sobre-

vivência : 5 10~4) e incubada em SSM9, a 37°C. De

tempos em tempos,alíquotas eram semeadas para a me

dida da fração de sobrevivência. Controle ( o )

Irradiada ( • ) .

jB - Percentagem de recuperação em função do tempo

de incubação.
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que atinge valores máximos após 48 horas de incubação.

A cinética de recuperação em tampão é* semelhante a cinética

de liberação de substâncias celulares (ver o item 1 deste cupítulo).

A recuperação em tampão pode também ser observada em célu

Ias lesadas por mostarda nitrogenada e da mesma maneira, ••: cafeína é

incapaz de bloquear o aumento da fração de sobrevivência que ocorre du

rante a incubação em tampão (Figura 8).

Com a finalidade de testar o efeito da concentração de cêlu

Ias durante a incubação em tampão, culturas irradiadas de E.coli K12S,

contendo diferentes concentrações de células, foram incubadas a 37°C

e, de tempos em tempos, alíquotas eram retiradas para a determinação do

número de unidades formadoras de colônias.

Como pode ser observado na Figura 9, o número de unidades

formadoras de colônias cresce com o tempo de incubação em tampão e

independentemente do número inicial de células, a população atinge o

mesmo valor após 48 horas de incubação (10? células por ml). Este re -

sultado mostra que está ocorrendo multiplicação celular, uma vez que ,

mesmo supondo a recuperação de todas as células lesadas, a cultura di-

luída não poderia alcançar o título final de 10 células por ml.

3 - MULTIPLICAÇÃO CELULAR EM CULTURAS DE E.coli K12S DURANTE A

INCUBAÇflO EM TANPft)

Os resultados descritos no item anterior mostram a possibiH

dade de multiplicação das células viáveis, possivelmente às custas de

metabolização do material liberado pelas células que sofreram alteração
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120

Figura 8 - Recuperação em tampão em E.colí K12S tratada com

mostarda nitrogenada,

A - üma cultura de E.coli K12S (5 IO8 cel.mrbfoi

tratada com diferentes concentrações de mostarda ní_

trogenada e incubada em SSM9, com e sem cafeína, a

37OC. De tempos em tempos, alíquotas eram semeadas,

em presença e ausência de cafeína, e a fração de so_

brevivência determinada. Controle ( o ),0,6 mg.ml"1

( • )> 0,9 mg.ml"1 ( D ) , 0,9 mg.ml"1 mais cafeína

' < • . ) .

B - Percentagem de recuperação em E.coli K12S trata

da com mostarda nitrogenada. Símbolos idênticos aos

de A.
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Tigura 9 - Efeito da diluição na recuperação em tampão.

Uma cultura de E.coli K12S (IO8 cel.ml"1) foi irra -

diada com 120 Jm"2(Fração de sobrevivência : 5 10"*)

e dividida em duas frações: A_ - não diluída e B. - di.

luída 103 vezes. Estas frações foram incubadas em

SSM9, a 37°C, e,de tempos em tempos, alíquotas eram

semeadas para a medida do número de unidades formado^

ras de colônias.

( • ) não diluída í células viáveis ppr ml - 5 IO4

(zero h) (total de células por ml - IO8

( • ) diluída IO3 í células viáveis por ml - 5 IO1

yezes J totftl dc c g l u l a g por ml > 1 05
(zero n) s
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de permeabilidade após serem irradiadas.

Para testar esta hipótese, culturas de E.coli K12S, contendo

diferentes concentrações de células, foram incubadas em SSM9 contendo

células de E.coli AB1157 , irradiadas com ultravioleta. De tempos em

tempos, alíquotas eram retiradas e semeadas em placas de Petri contendo

meio M9 gelosado, com a finalidade de previnir o crescimento das célu -

Ias de E.coli ABUS7, que apresentam auxotrofia para alguns nutrientes

(ver Quadro I) ; este tipo de experimento está representado na Figura 10.

Nestas condições, as células de E.coli K12S são capazes de se multiplica

rem, utilizando o material liberado pelas células lesadas da cepa

E.coli AB1157. A amplitude desta multiplicação é tanto maior quanto me

nor for o título inicial das células incubadas.

A simples incubação de células de E.coli K12S não irradiadas,

quer em SSM9 ou em tampão fosfato, resulta em multiplicação celular.Porém

a detecção deste fenômeno só é possível quando o título inicial é baixo ,

sendo desprezível para concentração da ordem de IO8 e IO7 células por ml.

A taxa de multiplicação que ocorre nestas condições é inversamente pro -

porcional ã concentração inicial de células e, pelo menos neste caso, in-

depende do tampão no qual a cultura foi incubada (Figura 11).

Na tentativa de quantificar o incremento da taxa de multiplica

çao provocado pela presença do material liberado por células irradiadas ,

foram feitos experimentos, nos quais diferentes concentrações de E.coli

K12S foram incubadas em SSM9 contendo material liberado por uma cultura

de E.coli K12S irradiada com ultravioleta. Este material foi obtido por

filtração, após a cultura irradiada ter sido incubada durante 24 horas a

37°C. •
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Figura 10 - Multiplicação celular de E.coli K12S em presença

de substancias liberadas por culturas de E.coli

AB1157, irradiadas com ultravioleta.

Diferentes concentrações de células de E.coli K12S

foram incubadas em SSM9 contendo 5 IO8 células por

ml de E.coli AB1157, irradiadas com ultravioleta

(120 Jm"2, sobrevivência : 5 10"*). De tempos em

tempos, alíquotas eram retiradas e semeadas em

meio M9 gelosado, com a finalidade de previnir a

multiplicação das célula3 de E.coli AB1157.
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Figura 11 - Multiplicação celular de E.coli K12S durante a in-

cubação em tampão.

Diferentes concentrações de células de E.coli K12S

foram incubadas em SSM9 ( • ) ou TP ( • ), a 37°C.

De tempos em tempos, alíquotas foram retiradas pa-

ra determinação do número de unidades formadoras

de colônias.
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A multiplicação celular que ocorre em presença de material l i

berado por células irradiadas é , pelo menos 10 vezes, superior a das cé-

lulas simplesmente incubadas em tampão. Esta diferença é tan to maior

quanto maior for a taxa de multiplicação ce lu l a r (Figura 12).

4 - AUMENTO EO NÚMERO DE INIuADES FORMADORAS EE COLÔNIAS EM CUL-

TURAS EE E.coli K12A16 , IRRADIADAS E NÃO IRRADIADAS, DURANTE

A INCUBAÇÃO EM TAMPÍO

Resultados anteriormente obtidos mostram que a restauração em

tampão é promovida pelos produtos dos genes uvr (ver o item 3 do capítu-

lo I ) . Por outro lado, os resultados obtidos com cafeína, droga que i n i -

be a restauração por excisão (Harm, 1966 ; Shimada e Takagi, 1967;Setlow

e Carr ier , 1968 ; Aragão, 1972 ; Alcantara Gomes, Leitão, Aragão e Cal-

das , 1973), indicam que es ta substância não bloqueia o aumento do numero

de unidades formadoras de colônias (Figuras 6 e 8 ) , foram fe i tas experi-

ências com um mutante deficiente do mecanismo de restauração por excisão.

Para es te t ipo de experiência foi u t i l i z ada a cepa E.coli K12A16(uvrA16),

derivada de E.coli K12S. Os resultados mostrados na Figura 13 são seme-

lhantes aos obtidos com E.coli K12S . Como E.coli K12A16 não apresenta

restauração por excisão e como a restauração por recombinação genética

sõ ocorre em meio nu t r i t i vo , muito provavelmente o aumento do número de

unidades formadoras de colônias deverá e s t a r ocorrendo ém vir tude de

multiplicação ce lu lar . A divisão ocorre tanto nas células i r radiadas co

mo nas não irradiadas e , como no caso da cepa E.coli K12S, para que ocor

ra multiplicação s igni f ica t iva é necessário que a população i n i c i a l de
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Figura 12 - Efeito das substâncias liberadas por células irra-

diadas na multiplicação em tampão de E.coli K12S.

Diferentes concentrações de células de E.coli K12S

foram incubadas em SSM9 ( » ) ou era SSM9 contendo

material celular liberado por uma cultura de E.coli

K12S (5 IO8 cel.ml"1), irradiada com 1.500 Jm~2 (sçi

brevivência inferior a 10~8) e incubada durante

24 horas ( o ) .
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12 24 36 48
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Figura 13 - Multiplicação em tanpao de células irradiadas e não

irradiadas de E.coli K12A16 (uvrAló).

As células foram incubadas em SSM9, a 37°C.

( o ) - células não irradiadas : uma cultura conten

V do 5 IO8 cel.ml foi incubada não diluída, diluída

10 vezes ( 5 107 cel.ml"1) e 10A vezes (5 10* cel.

ml-1).

( • ) - células irtadidadasl uma cultura contendo

5 IO8 cel.ml foi irradiada com 20 Jm~2 (sobreviven

cia : 8 10'*) e incubada : não diluída e diluida 10

vezes. •
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células viáveis seja inferior a 10' células por ml.

5 - TÉCNICAS BACTERIOLÓGICAS UTILIZADAS PAT \ DISTINGUIR MULTIPLI-

CAÇÃO CELULAR DE RESTAURAÇÃO PROPRIAMENTE DITA

Como os resultados a t é aqui descr i tos indicam a poss ib i l idade

de multiplicação ce lu la r em tampão,é muito provável que durante a incuba

ção de cul turas i r radiadas em meio tamponado possam e s t a r ocorrendo t r ê s

fenômenos d i s t i n t o s :

( i ) recuperação de uma fração da população lesada ;

( i i ) multiplicação das células que não chegaram a sof re r lesão

ou que apresentam lesões compatíveis coro a s í n t e s e de DMA

e a septação ce lu la r ;

( i i i ) e, finalmente, a mult ipl icação das cé lu las res tauradas .

Assim sendo, tomou-se necessár io empregar métodos que permi-

tissem d i s t ingu i r recuperação de v iabi l idade (restauração em tampão) de

multiplicação ce lu la r .

Na Figura 14A e s t á representado o aumento da re lação Nt/Nt0

(número de unidades formadoras de* colônias no tempo t. / número de unida-

des formadoras de colônias no tenpo zero) em quatro condições experimen-

t a i s d i ferentes . Nestes experimentos, as células de E.col i K12S, em TP ,

foram ir radiadas com 120 Jm"2 e divididas em quatro frações:

( i ) incubada em TP

( i i ) incubada em TP gelosado com agar

( i i i ) incubada em TP gelosado com agarose

( i i i i ) incubada em membrana de n í t roce lu lose .
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Estes resultados indicam que somente no caso das células que

ficaram livres no tampão liquido ocorre aumento do número de unidades

formadoras de colônias.

A incubação das células em membranas de nitrocelulose apresen

ta o inconveniente dos resultados flutuarem de experimento para experi -

mento, em virtude das células não ficarem totalmente retidas nas membra-

nas durante o período de incubação e da perda da capacidade formadora de

colônias destas células, quando o período de incubação é superior a 6 ho

ras. Nestes tipos de experiências, usou-se para crescimento o meio EMB

(glicose)-gelosado, com a finalidade de melhor evidenciar as pequenas co

lônias formadas, que em outros meios, como BT ou M9, ficavam quase invi-

síveis. Convém salientar que as células incubadas em tampão líquido e se_

meadas em EMB ou BT apresentam o mesmo número de unidades formadoras de

colônias.

As condições experimentais utilizadas por Ganes an e Smith

(1968a), pré-incubação por duas horas, ou as utilizadas por Tang e

Patrick (1977a), incubação durante a noite a 4°C seguida de uma pré-incu

bação de duas horas, não afetam o resultado final mostrado na Figura 14,

a não ser modificando a radiossensibilidade das células (resultados não

mostrados).

0 incremento relativo que ocorre na população de células irra

diadas e incubadas em tampão líquido parece estar associado ã multiplica

çãb e não ã restauração, uma vez que este fenômeno não ocorre nas outras

três condições. Estes dados, entretanto, devem ser considerados com cau-

tela, pois, as condições experimentais utilizadas são análogas, mas não

idênticas às. de incubação em meio líquido.
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Cor. a finalidade de demonstrar a multiplicação das células in

cubadas em membranas de nitrocelulose e tampão gelosado com agar ou aga

rose, foram feitos experimentos utilizando técnica de reespalhamento e

plaqueanentc por replica (ver os í^ens l lc e d do capítulo I I ) .

A Figura 14B mostra que o crescimento em agar e agarose gelo-

sados é muito maior do que no tampão líquido, provavelmente em virtude

dos produtos de hidrõlise a quente destas substancias funcionarem como

fonte de carbono. Nestas condições, após 18 horas de incubação, pode se

observar o aparecimento de micro-colônias, como mostrado pela técnica de

plaqueamento por réplica (Figura 146), sendo o número destas igual ao

encontrado pelo reespalhamento das placas no tempo zero de incubação. Os

experimentos de reespalhamento das membranas de nitrocelulose apresentam

os mesmos inconvenientes citados anteriormente.

Tendo em vista as restrições em relação às técnicas até aqui

descritas, foi desenvolvida uma técnica baseada na distribuição de

Poisson e na qual as células de E.coli K12S são realmente incubadas em

tampão líquido (ver o item l l f do capítulo I I ) .

A distribuição de Poisson foi anteriormente usado por Luria e

Delbruck (1943) para mostrar a taxa de mutação viral ; uma técnica seme-

lhante a utilizada no presente trabalho foi desenvolvida por Levisohn e

Spiegelman (1968) para evidenciar a replicação de RNA viral e Green,

ffciriel e Bridges (1976) também usaram este tipo de distribuição para de-

tectar baixos níveis de mutação.

Na Tabela I estão representados os dados de experimentos ut i -

lizando a técnica de flutuação, onde P(O,u) corresponde a fração de tu-

bos não crescidos e p o numero médio de células por tubo. Para efeito de
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Figura 14 - Aumento relativo do numero de unidades formadoras

de colônias em E.coli K12S durante a incubaçlo em

tampão.

A - culturas de E.coli K12S (5 IO8 cel.ml"1) foram

irradiadas com 120 Jm~2 (sobrevivência : 5 10~4) e

incubadas a 37°C, em quatro condições.experimentais

diferentes (ver o item 11 do capítulo II): ( • ) TP;

( • ) TP gelosado com agar ; ( D ) TP gelosado com

agarose ; ( o ) membrana de nitrocelulose.

B_ - O mesmo de A, apôs técnica de reespalhamento

( A ) técnica de plaqueamento por réplica, a pactir

das placas de tampão gelosado com agar ou agarose.
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comparação foi representado também o incremento relativo da densidade po

pulacional durante a incubação em tampão, utilizando o método tradicio -

nal de incubar as células sem prévia diluição.

Estes resultados mostram que os valores P e y permanecem cons

tantes durante as 24 horas de incubação, enquanto que a população contro

le apresenta um incremento relativo de 80 vezes. Caso o incremento fosse

promovido por restauração, haveria uma tendência a aumentar o número mé-

dio de células viáveis por tubo e,consequentemente, P(0,u) tenderia a

zero, uma vez que:

ti = uQ x IR = 0,2 x 80 - 16
e

P(0,u) = e"p = 1,1 x IO"7

Onde

Vo = número médio de células por tubo no tempo

zero

IR = incremento relativo da população.

A multiplicação celular não afeta os valores de u, pois ela

so poderá ocorrer em tubos que contenham células viáveis ; por outro la-

do, a restauração celulat tende a aumentar estes valores uma vez que ela

poderia acontecer em tubos que contivessem ou não células viáveis.

Com base nestes dados pode-se concluir que o aumento do nume-

ro de unidades formadoras de colônias que ocorre durante a incubação em

tampão de E.coli K12S é promovido principalmente pela multiplicação das

células viáveis.



63

TABELA I

DISTINÇÃO ENTRE RECUPERAÇÃO EM TAMPÃO E DIVISÃO CELULAR POR MÉTODO PRO-
BABILÍSTICO EM E . c o l i K12S.

Tempo de

Incubação

(horas)

0

2

4

6

24

Fração de tubos

não crescidos

P (0)

0,81

0,75

0,80

0,82

0,74

N9 médio de célu-

las viáveis . por

tubo (u)

0,2

0,3

0,2

0,2

0,3

Incremento rela-

tivo de densida-

de populacional

durante a incuba

ção em tampão

0

0,2

0,3

1

80

Observação : Sobrevivência:5 10"^ , Dose: 120 Jm~2
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6 - UTILIZAÇÃO DO TESTE DE FLUTUAÇÃO PARA ESTUDO DA RESTAURAÇÃO

EM TAMPÃO EM DIFERENTES CEPAS

Com o objetivo de caracterizar a restauração em tampão foi

aplicada a técnica descrita no item anterior em seis cepas portadoras

de características genéticas diferentes, divididas em dois grupos:cepas

prototrôficas e cepas auxotróficas. Nestes experimentos, culturas das

diferentes cepas foram irradiadas com doses que reduzissem a fração de

sobrevivência a aproximadamente 10~4 e, em seguida, as células foram in

cubadas em TP ou diluídas no mesmo tampão, sendo posteriormente distri-

buídas em 5 baterias de pequenos tubos ; o número de unidades formado -

ras de colônias e o número médio de células por tubo foram calculados

como descrito anteriormente.

A Tabela II representa este tipo de experimento para duas çe

pas prototrôficas : E.coli B/r , proficiente em restauração por excisão

e recombinação e E.coli K12A16, deficiente em restauração por excisão .

Em ambas as cepas o número médio de células por tubo permanece constan-

te durante as 24 horas de incubaçao, enquanto que na população controle

ocorre um incremento relativo no número de unidades formadoras de colô-

nias. Isto sugere que durante a incubaçao destas cepas ocorre multipli-

cação celular, e não restauração.

Na Tabela III estão representados os testes de flutuação pa-

ra quatro cepas auxotróficas : E. coli AB1157 (Uvr+ Rec +), E.coli

AB2463 (Uvr+ Rec"), E. coli AB1886 (Uvr~ Rec+) e E.coli AB2480

(UVT" Rec"). Como pode ser observado, a restauração durante a incubaçao

em tampão ocorre somente em E.coli A62463, e em nenhum dos casos foi
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TABELA I I

ESTUDO DA RECUPERAÇÃO EM TAMPÃO EM E . c o l i B/r e K12A16

Tempo de

tncubação

(horas)

0

2

4

6

24

E.coli B/r

N9 médio de

células viã_

veis p/tubo

(u)

0,30

0,25

0.20

0,20

0,25

Incremento relativo
da densidade popul£
cional durante a in
cubação em tampão

0

0

0

0,2

. 41

E.coli K12A16

N9 médio de

células via

veis p/tubo

(V)

0,10

0,20

0,20

0,15

0,20

Incremento relativo

da densidade popula

cional durante a in

cubaçao em tampão

0

0,8

1

2,5

17

Observação : Sobrevivência : E.coli B/r : 10"*

E.col i K12A16 : 4 10"4

Dose : E.coli B/r : 130 Jm"2

E.col i K12A16 : 20 Jm"2



TABELA I I I

ESTUDO DA RECUPERAÇÃO EM TAMPÃO EM E . c o l i AB1157, AB2463, AB1886 e AB2480

Tempo de

Incuba -

ção (h)

0

2

. 4

6

24

AB1157 (Uvr+Rec+)

N<? médio de

cil. / tubo

0,4

0,3

0,5

0,4

0,4

Incremento

em meio

liquido

0

0,7

0,3

0,2

0

AB2463 (Uvr+Rec~)

N? médio de

cél. / tubo

0,007

0,3

2

3

9

Incremento

em meio

liquido

0

1,5 101

8,6 101

2,2 IO2

8,6 IO2

AB1886 (Uvr-Rec+)

N9 médio de

cél. / tubo

0,9

0,8

1,0

1,0

0,9

Incremento

em meio

líquido

0

0,45

0,64

0,47

0,1

AB2480 (Uvr~Rec~)

N9 médio de

cél. / tubo

0,25

0,25

0,30

0,35

0,30

Incremento

em meio

liquido

0

0

0

0

0

Observação : Sobrevivência :AB1157 : 2 IO"4 ; AB2463 : 3,4 10~5 ; AB1886 : 1,9 IO"4 ; AB2480 1,6

Dose: AB1157 : 180 Jm~2 ; AB2463 : 9 JnT2 ; AB1886 : 20 Jm"2 ; AB2480 : 0,16 Jm~2
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detectada multiplicação celular , possivelmente em vir tude da auxotrofia

destas cepas.

7 - SÍNTESE DE MAOEMOLÊCULAS DURANTE A INCUBAÇSD EM TAMPÃO

Com a finalidade de medir a s ín tese de macromolêculas durante

a incubação em tampão, culturas de E.coli K12S,irradiadas ou não, foram

incubadas em SSM9, em presença de leucina l^C e timidina ^H (ver o item

13 do capítulo I I ) .

A Figura 15 representa a quantidade r e l a t i va de leucina in t r a

celular , bem como a que foi incorporada em moléculas p ro te icas . Nestas

condições, a incorporação de leucina em moléculas proteicas nas células

não irradiadas foi de 85$, enquanto nas células i rradiadas foi de 67%.

A Figura 16 mostra a cinét ica de acúmulo in t race lu la r de tiirà

dina e a síntese de ENA em células de E.coli K12S, irradiadas e não i r -

radiadas ; este resultado indica que a i rradiação reduz a s ín tese de ENA.

Os valores quantitativos de leucina e t imidina incorporados em

macromolêculas, bem como a relação entre proteína/ENA sinte t izado estão

representados na Tabela IV. A Telação proteína/ENA decresce em função do

tempo de incubação e este decréscimo parece es ta r associado a fase de

mais intensa multiplicação celular (comparar os dados com os da Figu -

ra 11).

8 - DOSAGEM DE PROTEflíAS TOTAIS DE CÉLULAS DE E.coli K12S DURANTE

A INCUBAÇAO EM TAMPÃO

Os resultados mostrados no item an t e r io r indicam que durante
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I

g
20 .

48 72

TEMPO DE INCUBAÇÃO (horas)

Figura 15 - Transporte de aminoácidos e síntese de proteínas,

em células .de E.coli K12S, irradiadas e não irra-

diadas , durante a incubação em tampão.

Controle : ( o ) leucina transportada

( D ) leucina incorporada em macro-
moléculas

Irradiada: ( • ) leucina transportada

( • ) leucina incorporada em macro-
moléculas

A cultura contendo 4 IO8 células por ml foi irra-

diada com 120 Jm~2 (sobrevivência : 5 10~4), AB

condições experimentais estão descritas no item

13 do capitulo II.
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30 -

20 .

M

I

s 10 -

24 48 72

TEMPO DE INCUBAÇÃO (horas)

Figure 16 - Transporte de timidiua e síntese de DNA em células

de E.coli K12S,Irradiadas ou não, durante a incuba

ção em tampão.

Controle : ( o ) timidina transportada

( O ) timidina incorporada em macromo-
léculas

Irradiada : ( • ) timidina transportada

( • ) timidina incorporada em macromo-
léculas

. A cultura contendo 4 IO8 células por ml foi irra -

diada com 120 Jm~2 (sobrevivência : 5 10"*). As

condições experimentais estão descritas no item 13

do capítulo II. '



TABELA IV

SÍNTESE DE MACROMOLÉCÜLAS EM CULTURAS DE E.coli K12S (4 IO8 eel/ml) DURANTE A

INCUBAÇÃO EM TAMPÃO

Tempo de

Incubaçio

(horas)

5

24

48

72

Ug/ml de leucina in-

corporada em proteí-

nas

0,95

2,64

7,24

11,08

pg de leucina incor-

porada em proteínas

por célula

2,37 10~3

4,10 IO"3

1,81. IO"2

2,77 IO"2

pg/ml de timidina

incorporada em

DNA

1,31 IO"2

8,00 IO"2

3,40 IO'1

4.30 IO"1

Relação entre proteína

e UNA sintetizado

72,52

33,00

21,29

25,76
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a incübaçao em tampão ocorre síntese de macromoléculas, porém devem ser

olhados com reserva, uma vez que o meio de incübaçao contém um anánoáci-

do e una base nitrogenada, substâncias que poderiam também funcionar co

no fonte de energia.

Cora a finalidade de localizar a fonte de carbono utilizada pe

Ias células durante a multiplicação celular em condições reais de tampão,

foram desenvolvidos experimentos nos quais as proteínas totais das célu-

las foram dosadas por métodos bioquímicos. Estes dados estão representa-

dos nas Tabelas V e VI, onde também foi calculado a quantidade de proteí

nas por célula e o número médio de moléculas por célula, considerando -

se como sendo 40.000d a massa molecular média das proteínas celulares.

A quantidade de proteína por célula encontrada antes da incübaçao foi de

0,21 pg, resultado muito próximo aos descritos na literatura, ou seja,

0,25 pg de proteína por célula de E.coli Kl2 em fase exponencial de

multiplicação ( ver,por exemplo, Watson, 1976).

Os resultados obtidos mostram que, independente do tampão, pa

ra uma concentração inicial de 10 células por ml a quantidade de proteí

nas totais decresce 25%, após 48 horas de incübaçao e para uma população

inicial de 10 células por ml a redução é de 501. Partindo-se da premis-

sa que durante a incübaçao em tampão não ocorresse degradação de proteí-

nas, é possível baseado nos dados obtidos na Tabela V e Figura 11, calcu

lar que a quantidade de proteínas por célula diminui de 2,Í.10~1 pg para

1,8,10"-* pg quando a população cresce de 4.10^ células por ml para

4,5.10^ células por ml. Isto resulta na redução de 99,11 do número de

moléculas proteicas por célula. £ importante salientar que estes cálcu -

los não levam em conta a utilização de proteínas como fonte de carbono ,



TABELA V

DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS DE DMA CULTURA DE E.coli K12S (4 IO8 cel/ml) INCUBADA EM SSM9 e TP

Tempo

de

Incubação
(horas)

0

4

24

48

u<g de proteína / ml

SSM9

85

73

65

64

TP

80

72

62

60

pg de proteína / cel.(*)

SSM9

0,21

0,18

0,16

0,16

TP

0,20

0,18

0,15

0,16

N9 de moléculas proteicas/cel. '

SSM9

3,1 106

2,7 IO6

2,4 106

2,4 106

TP

3,0 IO6

2,7 IO6

2,2 IO6

1,2 IO6

(*) O número de moléculas proteicas foi calculado considerando como sendo 40.000 d. a massa molecular média
das proteínas celulares.

(**) 0 teor proteico por célula de E.coli em fase exponencial de multiplicação é estimado em 0,25 pg (Watson,
1976).

4
IS)



TABELA VI

DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS CE UMA CULTURA DE E.coli K12S (3 IO7 cel/ml) INCUBADA EM SSM9 E TP.

Tempo

de

Incubaçao
(horas)

0

4

24

48

)jg de proteína / ml

SSM9

10

10

8

5

TP

8

8

4.5

4,0

pg de proteína / cel.(*)

SSM9

0,25

0,25

0,20

0,12

TP

0,20

0,20

0,11

0,10

N? de moléculas proteicas/cel.(**)

SSM9

3,7 IO6

3,7 IO6

3,0 IO6

1,8 IO6

TP

3,0 IO6

3,0 IO6

1,6 IO6

1,5 IO6

(*), (**) Ver a Tabela V.



TABELA VII

ESTIMATIVA DOS TEORES DE PROJLÊÍNAS TOTAIS EM CÉLULAS DE E.coli K12S DURANTE A MULTIPLICAÇÃO EM SSM9,

Tempo de
Incubação
(horas)

0

24

48

NV de

4.0

2,0

4.5

células /ml

. IO3

. IO5

. IO5

pg de

8

8

8

proteína /ml (*)

,5

.5

,5

. IO2

. IO2

. 102

Pg

2

4

1

de

,1

.2

.8

proteína / cel.

. IO"2

. IO"3

. IO"3

N9 de moléculas
proteicas /cel.(**)

3,0 .

6,3 .

2,7 •

IO6

10*

IO4

(*) A dosagem proteica foi efetuada antes da diluição ( 4 10 cel.ml"**)
i

(**) Ver a Tabela V. .

Observação; Para os cálculos não foi levado em conta a degradação de proteínas que ocorre durante a
incubação em tampão.
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mas tão somente a redistribuição das proteínas originalmente existentes

entre as células que sofreram divisão (Tabela VII) .

9 - DEGRADAÇÃO DE MACRONOLÉCULAS EM E.coli K12S DURANTE A INCÜ -

BACK) EM TAMPft)

Para explicar a intensa multiplicação celular que ocorre du-

rante a incubação em tampão é fundamental estabelecer onde a célula ob-

tém carbono como fonte de energia, androãcidos para síntese proteica e

nucleotídeos para síntese de ácidos nucleicos.

Com a finalidade de esclarecer estes aspectos, experimentos

foram realizados com culturas marcadas com leucina ^ C , uridina % e

tinádina %, como descrito no item 14 do capítulo I I .

A Figura 17 representa a cinét ica de degradação de proteí -

nas em culturas de E.coli K12S, irradiadas e não irradiadas. Esta degra

dação é bastante intensa durante as primeiras 12 horas de incubação,nas

quais ocorre degradação de aproximadamente 25% do "pool" celular; valor

este idêntico ao obtido através de dosagem química (ver Tabela V). Esta

fase in ic ia l de intensa degradação corresponde ao período de mais inten

sa multiplicação celular (ver Figura 11).

A degradação de RNA (Figura 18) apresenta cinética semelhan-

t e , principalmente no período compreendido entre 1 e S horas de incuba-

ção,período este no qual ocorrem duas fases de ressíntese destas duas

macromoleculas. Em ambos os casos, a degradação é mais acentuada nas cé

lulas irradiadas.

Contrariamente aos resultados obtidos com proteína e RNA, du
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12 16 20 24

TEMPO DE INCUBAÇÃO Choras)

Figura 17 - Degradação de proteínas em células de E.coli K12S,

irradiadas é não irradiadas, durante a incubação

em tampão.

( • ) Controle

( o ) Irradiada com 120 Jm~2 (sobrevivência:5 10"^)

A cinética de degradação de proteínas foi determina

da por medida da radioatividade na fração ácido-in-

solúvel e os resultados expressos em relação ao

tempo 0 de incubação.
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Figura 18 - Degradação de RNA em células de E.coli K12S, irra-

diadas e não irradiadas, durante a incubação em

tampão.

( • ) Controle

( o ) Irradiada com 120 Jm"2 (sobrevivência:5 10"*)

A cinetica de degradação de RNA foi determinada por

medida da radioatividade na fração ãcido-ínsoluvel

e os resultados expressos em relação ao tempo de

incubação. .
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rante a incubacao em tanpão de cé lu la s não i r rad iadas não ocorre degra-

dação de ENA, degradação e s t a que só pode s e r observada quando a cu l tu-

r a é" previamente i r r ad iada (Figura 19) .

10-- DEGRADAÇÃO DE DNA EM E .co l i AB2463 DURANTE A INCURAÇSO EM

TAMPÃO

Como foi mostrado no item 6 deste cap í tu lo , apenas a cepa

E.coli AB2463 (recA) apresentou res tauração em tampão, enquanto que as

demais cepas tes tadas apresentaram sõ mult ipl icação c e l u l a r (cepas p ro -

to t róf icas) ou nenhum dos dois fenômenos (cepas auxot rô f icas ) . Tentando

relacionar e s t e aumento de v iab i l idade ce lu l a r com a degradação de DNA

comandada pelos produtos dos genes uvr , foram fe i tos experimentos nos

quais cul turas de E .co l i AB2463.previamente marcadas com t inddina ^H e

i r radiadas com u l t r a v i o l e t a , foram incubadas em meio M9 suplementado e

em tampão fosfa to . De tempos em tempos, a l íquotas foram r e t i r ada s e a

cinét ica de degradação de DNA determinada (ver o item 14 do capí tu lo I I ) .

A Figura 20 mostra que a degradação e s t á bas tan te reduzida

quando as cé lu las são incubadas em tampão fosfa to , principalmente na ra

se i n i c i a l de incubação (entre 0 e 6 ho ras ) , período e s t e que correspon

de ao maior n íve l de recuperação ce lu l a r (ver Tabela I I I ) . Após 24 ho-

ras de incubação a degradação a t inge valores muito próximos nos dois

t ipos de meios.
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TEMPO DE INCUBAÇAO (horas)

Figura 19 - Degradação de DNA em células de E.coli K12S , irra-

diadas e não irradiadas, durante a incubação em

tampão.

( • ) Controle

( o ) Irradiada com 120 Jm~2 (sobrevivência:5 10"^)

A cinética de degradação de DNA foi determinada por

medida da radioatividade na fração ãcido - insolú -

vel e os resultados expressos em relação ao tempo 0

de incubação.
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Figura 20 - Degradação de DNA em células de E.coli AB2463

(recA) irradiadas.

Culturas de E.coli AB2463 (5 IO8 cel.ml"1) foram

irradiadas com 9 Jm"2 (sobrevivência: 3,4 10~5 )

e incubadas em meio M9 suplementado ( • ) e em

tampão fosfato ( o ) . A cinltica de degradação de

DNA foi determinada por medida da radioatividade na

fração ãcído-ínsoluvel e os resultados expressos em

relação ao tempo 0 de incubação.
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C A P Í T U L O I V

D I S C U S S Ã O

1 - ALTERAÇÕES IE PERMEABILIDADE

Os resultados mostrados nas Figuras 1, 2, 3 e 4 indicam

que, ao longo da incubação em tampão de células de E.coli K12S i r r a -

diadas com ul t ravioleta , ocorre progressiva liberação de substâncias

para o meio. As substâncias liberadas, entre as quais foi identifica-

do material peptídico, possuem espectro de absorção semelhante ao en

contrado para amostras diluídas de meios de culturas complexas.

A eliminação de material celular, que absorve em 260 nm,

foi descrita por Billen, Strehler, Stapleton e Brigham (1953) em cê

lulas de E.coli B/r e de leveduras, irradiadas com raios X ou u l t ra -

violeta e incubadas em meio contendo fonte de carbono ; resultado se_

raelhante foi encontrado em células de Herpetomonas samuelpessoai po*

Esteves (1978). Entre as substâncias excretadas foram detectados pe£

tídeos, aminoãcidos, nucleotídeos e nucleosídeos. A liberação de ma-

te r ia l celular não parece estar associada à l i s e , uma vez que a obser_

vação microscópica indica permanecer constante o número de células du

rante o período de incubação.
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Esta liberação ocorre provavelmente em virtude de modifi

cações em biomsmbranas entre as quais poderiam ser citadas :

(i) alteração de permeabilidade e, como conseqüência, a

liberação de material celular ;

(ii) alterações ao nível de sistema transportador, o que

resultaria na redução do transporte de aminoãcido e

timidina, como mostrado nas Figuras 15 e 16.

Muito embora nas condições experimentais adotadas no

presente trabalho não tenha sido possível detectar o aparecimento de

fotoperõxidos de lipídeos, isto não significa, necessariamente, que

não esteja ocorrendo fotodestruição de ácidos graxos insaturados de

membranas, um dos principais fatores responsáveis pelas alterações ra

dio-induzidas em biomenbranas (Cook, 1961; Roshchupkin, Pelenitsyn,

Potapenko, Talitski e Vladimirov, 1975 ; Roshchupkin,Marzoev, Puchkov,

Vladimirov e Khripach, 1975 ).

2 - MULTIPLICAÇÃO CELULAR DURANTE A INCUBAÇÃO EM TAMPÃO

Células de E.coli K12S , irradiadas com ultravioleta e

incubadas em tampão, apresentam um aumento da fração de sobrevivência

que independentemente da dose aplicada, atinge o mesmo valor (10"*)

Este incremento dificilmente poderia ser explicado como sendo uma fun-

ção do mecanismo de restauração por excisão, uma vez que para tanto ,

seria necessário admitir que este mecanismo atuaria a partir de uma do

se limiar (60 Jm"2) e sua eficiência cresceria exponencialmente, satu-

rando para doses da ordem de 180 Jm (Figura 6). Por outro lado, erá
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necessário admitir também que a restauração ser ia tanto mais eficiente

quanto menor fosse a concentração das células incubadas (Figura 9) e

que a cafeína, nestas condições, não bloquearia a reparação por exci -

sãc- (Figuras 6 e 8).

Os resultados apresentados na Figura 9 indicam que, pelo

menos, parte do aumento do número de unidades formadoras de colônias é

causado por multiplicação celular, pois , mesmo admitindo-se recupera -

ção de 100% das células lesadas, a cultura diluída 10^ vezes poderia ,

no máximo, atingir o t í tu lo final de IO5 células por ml e, consequen

temente, a diferença entre 8.10^ e 10$ ser ia devido ã divisão das

células viáveis.

Os resultados mostrados nas Figuras 10, 11 e 12 indicam

que células de .E.coli K12S multiplicam-se quando incubadas em presen-

ça de material liberado por células irradiadas, ou mesmo quando são

simplesmente incubadas em SSM9 ou tampão fosfato. Nestes casos, a

taxa de multiplicação é proporcional â quantidade de substâncias l ibe-

radas e inversamente proporcional à concentração inicial das células

incubadas.

Outro argumento a favor da multiplicação de células i r ra

diadas, durante a incubação em tampão, são os dados obtidos com

E.coli K12A16 . Como esta cepa é deficiente em restauração por excisão

e é normalmente aceito que a restauração por recombinação genética só

ocorre em meio nutritivo (Ganesan e Smith, 1970), o incremento do nume

ro de unidades formadoras de colônias deve estar ocorrendo às custas

de.multiplicação das células viáveis (Figura 13).

Com base nos argumentos até aqui citados, é possível su-
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por que, durante a incubação em tampão de cepas prototrõficas cano

E.coli K12S (Figuras 9 e 14, Tabela I ) , E.coli K12A16 (Fir; .- 13, Tabe

Ia II) e E.coli B/r (Tabela I I ) , pelo menos três fenSr*-.^ estejam o-

correndo :

(i) multiplicação das células qiK ./o sofreram lesões ou

que as apresentam de for.» ,'jmpatível com a replica -

ção de ENA e septação celular ;

(ii) reparação das células lesadas ;

(i i i) multiplicação das células reparadas.

Quando a cafeína estivesse presente, bloquearia parte da

reparação, reduzindo assiiu o t í tulo inicial das células viáveis, e,

consequentemente, aumentando a taxa de multiplicação que é inversamente

proporcional à concentração das células incubadas. Este argumento jus-

tificaria porque os valores de "R" (% de recuperação) sãò (superiores

quando as células são incubadas e semeadas em presença de cafeína,subs-

tância que bloqueia a reparação por excisão.

A multiplicação das células viáveis estaria ocorrendo ãs

custas do material liberado pelas células lesadas e que quantitativamen

te são superiores às células viáveis. Este material liberado seria su-

ficiente para que ocorresse esta intensa multiplicação e não parece ser

o fator limitante para a população atingir uma concentração final de

IO7 células por ml. Esta limitação deve estar associada ãs condições de

oxigenação, haja viste que, nestes tipos de experiência, a superfície

de contacto com a atmosfera é bastante reduzida e o meio recebe oxigê -

nio por simples difusão. Por outro lado, não deve ser esquecido que a

concentração total é de 10 ̂  células por ml e que uma fração das células



85

não viáveis ainda pode estar respirando e, consequentemente, disputando

o oxigênio do meio.

A multiplicação é bastante lenta nas primeiras horas de

incubação e atinge sua velocidade máxima entre 10 e 30 horas (figura 7),

fenômeno semelhante ao que ocorre com a eliminação de material celular.

Este período inicial, no qual ocorre degradação e ressíntese de RNA e

proteínas, possivelmente como una adaptação das células ã nova condição

ambiental (Figuras 17 e 18), parece estar associada ao bloqueio da re -

plicação de ENA (ver o item 1 do capítulo I). A partir desta fase tran-

sitória, as células que foram reparadas multiplicariam como se tivessem

sido inoculadas em meio de cultura, cuja oxigenação limitasse a popula-

ção a IO7 células por ml. Isto parece ser verdade em virtude da grande

semelhança entre a cinética de recuperação em tampão e a cinética de

crescimento de uma cultura onde a fase de latencia esta bastante acen -

tuada (Figuras 7 e 8).

A cinética de multiplicação em tampão das células bacte -

rianas prototrõficas não irradiadas é semelhante à das irradiadas, apre

sentando um longo período adaptativo no aual ocorre intensa degradação

e ressíntese de RNA e proteínas (Figuras 17 e 1Q, Provavelmente nesta

fase seriam sintetizadas moléculas de RNA mensageiro que gerariam as

enzimas necessárias para alterar a fisiologia celular, adaptando-a ao

novo habitat. Após esta fase adaptativa, segue-se uma intensa multipli-

cação celular, que é acompanhada da degradação de RNA e proteínas.

Durante a fase de multiplicação, as células reduzem o

seu "pool" proteico ao mínimo possível, degradando proteínas até amino-

ãcidos, que são usados para síntese de novas moléculas e também como
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fonte de carbono para o ciclo dos ácidos tricarboxílicos.

Talvez a maior parte das proteínas degradadas seja u t i l i -

zada conto fonte de energia, uma vez que, quanto maior a multiplicação ,

maior a degradação observada (Tabelas V e VI). Neste processo, os ribos_

scnas devem desempenhar significativo papel pois, em condições de caren

ciamento, eles se degradam a nível de aminoãcidos (Alcantara tornes ,

Jeantet e Monier, 1969 ; Kaplan e Apirion, 1974 ; Kaplan e Apirion.1975

a e b ) .

0 "pool" de RNA existente em condições normais de cresci-

mento (meio nutritivo) toma-se desnecessário quando a célula é incuba-

da em ausência de nutriente ; por consequinte, estás moléculas são de -

gradadas e osnucleotídeos resultantes são utilizados para a formação de

novas mensagens adaptativas (síntese de RNA mensageiro) e provavelmente

para síntese de ENA (Figura 18). .

Nestas condições, a células não degrada INA (Figura 19) ,

mas deve reduzir o "pool" desta macromolêcula a uma única molécula por

célula; normalmente em uma cultura de E.coli, em fase exponencial de

crescimento, as células podem apresentar de 2 a 4 moléculas de EMA

(Larkvi1966 ; Watson, 1976). Assim, a intensa multiplicação ocorreria

em virtude da redução do número de moléculas de ENA por células, bem

como em virtude da síntese de novas moléculas a partir do "pool" de nu-

cleotídeos pré-existentes e do gerado pela degradação de RNA.

As modificações bioquímicas, fisiológicas e morfolõgicas

que ocorrem em células privadas de nutrientes visam provavelmente a pre

servaçâo da espécie. Estas células multiplicam-se, reduzindo todo o

seu*"pool" celular e suas atividades fisiológicas, para quando a condi-
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ção ambiental for novamente favorável, a probabilidade da espécie sobre

viver seja aumentada em virtude da grande quantidade de indivíduos gera

dos. \

A divisão celular, em experiências que visam est idar a

restauração em tampão, provavelmente não foi anteriormente descrita, em

virtude dos controles (células não irradiadas) terem sido efetuados com

uma população de 10 células por ml, condições nas quais a multiplica -

ção não pode ser detectada.

A não ocorrência de multiplicação celular, durante a incu

bação em tampão de cepas auxotrõficas (Tabela III) poderia ser justifi-

cada pela incapacidade destas cepas sintetizarem determinados nutrien -

tes essenciais ao seu crescimento e que não são fornecidos durance a in

cubação em tampão.

3 - MÉTODOS BACTERIOLÓGICOS UTILIZADOS PARA DISTINGUIR RESTAU

RAÇÃO EE MULTIPLICAÇÃO CELULAR

#

A ocorrência de multiplicação celular, durante a incuba -

ção, tornou absolutamente indispensável o emprego de técnicas que permi^

tam distinguir recuperação de viabilidade de multiplicação celular, nos

experimentos destinados ao estudo da restauração em tampão.

A utilização de tampão gelosado com agar ou agarose, ape

sar de constituir método de fácil execução, apresenta o inconveniente

destas substâncias fornecerem produtos de hidrõlise que funcionam co

mo fonte de carbono e, consequentemente, favorecem a divisão celular

(Figura 14).



Além do mais, não é possível afirmar que nestas condições,

as células estejam realmente incubadas em tampão ; quando muito,pode ser

dito que elas se encontram aprisionadas em gel tamponado e, por conse -

giL.nte, estes resultados não devem ser comparados aos obtidos com a in-

cubação de células em tampão líquido.

A incubação em membranas de nitrocelulose apresenta o in-

conveniente das células nao ficarem imobilizadas na matriz sólida, da

ocorrência de inativação celular em experiências com duração superior a

6 horas e das condições experimentais serem bem distintas das observa -

veis em tampão líquidoJ

A utilização de. um teste estatístico, baseado na distribui^

ção de Poisson e adaptado do teste de flutuação desenvolvido por Luria

e Delbrílck (1943), mostrou-se bastante eficiente para evidenciar a ver

dadeira recuperação que ocorre durante a incubação em tampão.

Neste teste, as células são incubadas em reais condições de

tampão líquido e qualquer acréscimo no número médio de células por tubo

tende a refletir a recuperação de uma célula que era inviável antes da

incubação. A multiplicação de células viáveis não altera o resultado ,

pois ele iria ocorrer no tubo onde existisse uma célula viável, conse -

quentemente não aumentando o número de tubos que apresentam turvação e,

por extensão, o número médio de células viáveis.

Baseados nestes dados, pode admitir-se que a utilização do

teste de flutuação, juntamente com o método tradicional, qual seja a sim

pies incubação das células em tampão, representa uma boa metodologia pa-

ra distinguir recuperação de viabilidade de multiplicação celular. Neste

caso, a contribuição da multiplicação seria dada pela diferença entre o
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incremento relativo no meio líquido (recuperação + multiplicação) e o

incremento relativo do número médio de células por tubo encontrado no

teste de flutuação (recuperação).

Sendo :

AM = AML - ANM
*

e
AR = AML - AM

Onde :

AM = Incremento relativo promovido pela multiplicação

AR • Incremento relativo promovido pela recuperação

AMI " (£M + AR) s incremento relativo em tampão

A> v - ̂ AR) » Incremento relativo no número médio de célu -

Ias por tubo

O resultados obtidos em experiências deste t ipo c com

E.coli K12S e .coli B/r mostram que o número médio de ce lu lar por tu -

bo permanece ; ,nstante durante toda a incubaçao em tampão, .> Indicando

que provavelmente o mecanismo de restauração por excisão atua em igual

ef ic iência , qi*r a célula se ja incubada em tampão, quer semeada em

meio nu t r i t ivo líquido ou semi-sõlido. Esta hipótese parece ser verda -

de i ra , haja vis to que durante a incubaçao em tampão ocorre .degraõla -

ção de ENA (Figura 7.9), possivelmente em vir tude da excisão dos dímeros

promovidos pela radiação u l t r a v i o l e t a .

4 - RESTAURAÇÃO EM TAMPÃO (RECUPERAÇÃO POR INCUBAÇAO EM TAM -

' PAO - RIT)
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O aumento do número de unidades formadoras de colônias ,

que ocorre durante á incubação em tampão de cepas auxotrõficas como

E.coli K12S , E.coli K12A16 e E.coli B/r , está intimamente relaciona-

do com a divisão celular. Quando células destas cepas são semeadas ime

diatamente após a irradi3-;ão ocorre, na placa, reparação de uma fração

das células lesadas e cada célula recuperada origina uma unidade for

madora de colônia. No entanto, se estas células forem incubadas em tam

pão, apôs restauração de uma fração das células lesadas, ocorre multi-

plicação das células reparadas, o que redunda em aumento do número de

unidades formadoras de colônias (Figura 21).

Mais um argumento a favor desta hipótese são os dados ob

tidos por Harm (1968), que mostram só funcionar o tratamento conjunto

com fotorreativação em E.coli B/r nas primeiras horas de incubação em

tampão, quando parte das células (reparáveis) ainda não sofreu incisão

e(ou) excisão, o que tornaria a lesão irreparável para o tratamento

com fotorreativação.

Das cepas auxotrõficas testadas neste trabalho, somente

E.coli AB2463 apresentou aumento do número de unidades formadoras de

colônias e este aumento não foi devido a multiplicação celular; as de
ft

mais não apresentaram nem recuperação de viabilidade nem multiplicação

celular. A ausência de multiplicação pode ser explicada pela dependên-

cia destas cepas a uma série de nutrientes (ver Quadro I ) .

A recuperação de viabilidade em E.coli AB2463, durante a

incubação em tampão, comumente designada como restauração em tampão,

foi primeiramente descrita por Ganesan e Smith (1968a). Recuperação se

melhante também foi encontrada em E.coli B (Roberts e Aldous, 1949) e.
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E.coli AB1889 (Uvr+ loT) (Green, Donch e Creenberg, 1969).

A recuperação de viabilidade que estas cepas apresentam

durante a inciibação em tampão é semelhante à proteção promovida por

uma série de pré e pos-tratamentos, quer 3e natureza física, qujr de

natureza química. No Quadro IV estão relacionados 15 tratamentos dife

rentes que atuam basicamente revertendo a lesão ou inibindo respira -

ção e(ou) síntese proteica.

Nas cepas Fil+ ou Ion" estes tratamentos inibem a expre,s

são de uma função SOS (a fi lamentação) e nas cepas recA a degradação

de ENÂ.

Baseados nos dados até* aqui apresentados eu citados, po-

de-se concluir que a recuperação de viabilidade observada durante a

incubação em tampão representa, pelo menos, duas respostas fisiológi-

cas diferentes :

1 - cepas recA

Quando mutantes recA são irradiados com ultravioleta e

semeados em meio nutritivo, ocorre um incremento da degradação esponta

nea do ENA, promovido pela exonuclease V (Clark, Chamberlin, Boyce e

Howard-Flanders, 1966; Howard-Flanders e Theriot, 1966) que, juntamen-

te com a ação do sistema de reparação por excisão, poderia promover ro

turas enzimãticas muito próximas, em helices opostas, levando a uma ro

tura da molécula de ENA, isto é, uma lesão letal .

Estas lesões seriam semelhantes às encontradas por

Bonura e Snáth (1975) em E.coli K12 Pol+ e £01/4, irradiadas com eleva

das taxas de dose de ultravioleta.

Quando mutantes recA são incubados em tampão antes de se_
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rem semeados, a degradação de ENA s e r á reduzida (Figura 20) , p o s s i v e l -

mente por f a l t a de fonte energé t ica geradora de ATP e , como conseqüên-

c i a , da redução da a t iv idade da exonuclease V, dependente de ATP

(Butt in e Ki ight , 1969; Oishi , 19o9; Barbour e Clark, 1970; Goldmark e

L i r a , 1970).Is to r e s u l t a r i a no não aparecimento de duplas ro turas en-

zimáticas e , consequentemente, no aumento do número de unidades forma-

doras de colônias (Figura 21) . Es te t i p o de proteção ocor re r i a em t o -

dos os tratamentos que fossem capazes de bloquearem a degradação de

ENA, promovida pe la exonuclease V (Quadro IV).

2 - cepas F i l + ou lon"

Nestas cepas, o aumento de sobrevivência promovido p e l a

incubação em tampão es t a intimamente associado ã i n ib i ção da fi lamenta

ção (para re fe rênc ias , ver o item 2 do cap í tu lo I ) .

Quando e s t a s cé lu las são semeadas imediatamente após a

i r r a d i a ç ã o , as lesões ex i s t en t e s no ENA, desencadeiam uma função SOS ,

a filamentação, que n e c e s s i t a de s í n t e s e p r o t e i c a pa ra sua expressão .

Como resul tado , uma fração das cé lu las forma longo f i lamentos , não sep_

tados e se t o m a incapaz de gerar unidades formadoras de co lôn ias , re -

duzindo, assim, a sobrevivência .

No caso da cu l tu ra s e r incubada em tampão antes da semea-

dura, a s í n t e se pro te ica se rá i n i b i d a e , consequentemente, não ocorrerá

filamentação. Durante e s t a incubação o DNA será reparado e , quando as

cé lu las forem semeadas em meio n u t r i t i v o , não existem lesões capazes de

induzirem as funções SOS e as cé lu las reparadas originam unidades

doras de colônias aumentando à sobrevivência (Figura 21) .
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Em cepas lon'Uvr" a recuperação em tampão não é observá-

vel porque, durante a incitação, não ocorre excisão das lesões e quan-

do as células forem semeadas, as lesões existentes no ENA desencadeiam

o processo de filamentação (Green, Donch ? Greenberg, 1969).

Em cepas Fil+ e lçn"*, qualquer tratamento que seja capaz

de inibir a fi lamentação, quer seja de natureza física, química ou bio-

lógica, também é capaz de promover uma proteção semelhante a obtida com

a incubaçlo em tampão (Quadro IV).



QUADRO IV

TRATAMENTOS QUE MODIFICAM AS RESPOSTAS CELULASRES XS RADIAÇÕES

Tratamento

Incubação
em tampão

Extrato de
levedura e
meio rico

Cafeína

Introd. do
gene sul

Redutona

Características
genotípica ou
fenotípica

Fil+
lon~
recA

Fil+

recA

Fil+

lon~

recA

Nível de atuação

Respiração e sínte_
se proteica

-

Reparação por exci-
slo

-

Respiração e sínte
se de DNA.RNA e
proteínas

Alterações bioquímicas

ou fisiológicas

Inibe filamentação
Inibe degradação de DNA

Aumenta filamentação
Aumenta degradação de DNA

Bloqueia a excisão de dí-
meros de pirimldina

Bloqueia a fil entação

Inibe degradação de DNA

Nível de sobrevivência

após irradiação

Aumenta

Diminui

Diminui

Aumenta

Aumenta



QUADRO IV (continuação)

TRATAMENTOS QUE MODIFICAM AS RESPOSTAS CELULARES ÃS RADIAÇÕES

Tratamento

Cianeto

Dinitrofe
nol

Termo -
tratamento

Termo-rea
tivação Tí
quida

Cloranfe-
nicol

Caracterís ticas
genotípica ou
fenotítipica

Fil+

recA

Fil+

recA

Fil+

lon" ,

Fil+

Fil+

lon~
recA

Nível de atuação

Citrocromo

Fosforilação oxida-
tiva

Respiração e sínte_
se proteica

Respiração e sínte
se proteica

Síntese proteica

Alterações bioquímicas

ou fisiológicas

Inibe filamentação

Inibe filamentação

Inibe filamentação

Inibe filamentação

Inibe filamentação
Inibe degradação de
DNA

Nível de sobrevivência

após irradiação

Aumenta

Aumenta

Aumenta

Aumenta

Aumenta



QUADRO IV (continuação)

TRATAMENTOS QUE MODIFICAM AS RESPOSTAS CELULARES XS RADIAÇÕES

Tratamento

Kasugamicina
Rifampicina

5-Fluorura-
cil

Pan toil
Lactona

Fotoprote-
çio

Fotorrea -
tivação

Caracter!sticas
genotípica ou
fenotípica

16n~

Fil+

lon~

Fil+

lon~

Fil+

recA

Fil+

lon~
recA

Nível de atuação

Síntese proteica

Síntese proteica

Reverte a inibição
da divisão celular

Respiração e sínte_
se proteica

Reverte os df meros
formados pelo ul-
travioleta

Alterações bioquímicas

ou fisiológicas

Inibe filamentação

Inibe filamentação

Inibe filamentação

Inibe filamentação

Inibe filamentação
Inibe degradação de DNA

Nível de sobrevivência

após irradiação

Aumenta

Aumenta

Aumenta

Aumenta

Aumenta

Observação; Para referências,ver o item 1 do capítulo I.
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u.v.

Prototrôfiea

Kepar.jSo

Célula viável

Multiplicação

K l * ou IOB-

Xnibição d* síntese
protele*

Reparação

Célula viável

(nultipllcação) T

recA

Bloqueio da exoauelea
te V~

Separo

Célula viável

KM loiado

Bloqueio transi-
tório da repli -
cacto senican -
>ervt:ívt

Seat «dura

Incubtção em tampão

Incubcção en tampão
Foteproteçao
Antibióticos
Ciar.eto
Dinitrofenol
Termorrettivação
5-fluoruracil
Fantnil laetona
Cene IUI

Incuba;ão em tecpão
Fotoprotecão
Antibiótico
Cianeto
Dir.i troíenol
Kedutona

Protottóíic»

Reparação

1'nidadei fonuidoraa de
eelônias

Sfnteee proteica

FilanenCação

unidade* forudorti
de colônias

Reparação por excisno
c eção da exonuclcese V

Roturai duplai

Unidades ísmadores de
colônias

Figura 21 - Modelo esquemático proposto para explicar a

recuperação celular.
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C O N C L U S Õ E S

- Analisando os resultados ate aqui discutidos, parece ser

lícito propor uma hipótese para explicar, aos níveis bioquímico e f i -

siológico, as respostas que as células irradiadas apresentam quando in

cubadas em tampão.

0 aumento do número de unidades formadoras de colônias

durante a incubação em tampão de culturas irradiadas não reflete aumen

to da eficiência dos mecanismos de reparo ; este fenômeno é, ha reali-

dade, resposta da interação das células com o meio ambiente. Em outras

palavras, ele traduz alterações fisiológicas e(ou) morfológicas, que

dependem das características genéticas das células e das condições pós-

i irradiação.

Os tratamentos químicos, físicos ou biológicos capazes de:

(i) reduzir o numero de lesões ;

(ii) bloquear a síntese proteica ;

(i i i) atuar a nível de bloqueio respiratório, reduzindo o

"pool" de ATP, são também capazes de aumentarem o ní-

vel de sobrevivência das células, cm virtude das se-

guintes alterações fisiológicas:

(i) cepas prototroficas - redução do "pool" interno de

RNA, proteína e ENA, com concomitante divisão celular;
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cepas recA - bloqueio da exonuclease V, possivelmente

prevenindo o aparecimento de dupla rotura enzimatica

e, consequentemente, aumentando o número de unidades

formadoras de colônias;

(iii) cepas Fil+ ou tan~ - inibição das funções SOS e, como

conseqüência, o não aparecimento de longos filamentos

que são incapazes de produzirem colônias.

Por conseguinte, a recuperação celular que ocorre dinrante a

incubação em tampão, não deveria ser designada como um mecanismo de

reparação e sim como mais um dos muitos fatores que alteram a sensibly

lidade das bactérias irradiadas. Em decorrência disto, propomos que

a "restauração em tampão" passe a ser designada de "recuperação por

incubação em tampão (RIT)",
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RESUMO

No presente trabalho foi feito um estudo das alterações

bioquímicas e fisiológicas que ocorrem em células bacterianas irradia

das e incubadas em meio tamponado, não nutritivo.

Os resultados obtidos indicam que a incubação em tampão,

ã semelhança de uma série de pré e pós-tratamentos que atuam em nível

de bloqueio de biossíntese e de respiração, atuaria, não por interfe-

r i r diretamente com os mecanismos de reparo, mas. sim promovendo alte-

rações inetabolicas que bloqueariam determinadas respostas fisiológicas

irreversíveis e let;ds, permitindo assim que a célula seja capaz de

gerar "unidade formadora de colônia", quando o seu INA tiver sido repa

rado.

Os fenômenos que ocorrem durante a incubação podem ser

classificados em, pelo menos,três casos distintos:

(i) cepas prototróficas - neste caso o aumento do número

de unidades formadoras de colônias ocorre em virtude de multiplicação

das células viáveis, provavelmente por reutilização do material libera

do pelas células lesadas. Multiplicação semelhante também ocorre com

com células não irradiadas, como uma conseqüência da redução do "pool"

celular.
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(ii) cepas recA - o aumento de viabilidade ocorre em vir-

tude do bloqueio da atividade, da exonuclease V.

(iii) cepas Fil+ ou lon" - a incubação em tampão inipede

o desencadeamento da £ilamentação, que é uma função SOS e, como conse-

qüência, promove o aumento do número de unidades formadoras de colônias.

Os resultados obtidos permitem também postular que o sis_

tema de reparação por excisão funciona com igual eficiência, quer as

células sejam incubadas em tanpão, quer sejam semeadas em meio nutriti-

vo semi-solido ou líquido.
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A B S T R A C T

In the present work biochemical and physiological

alterations that occur in ultraviolet-irradiated bacterial cells,

during liquid holding, have been studied.

The results obtained indicate that incubation in

buffer, resembling a sequence of pre and post treatments which

block biosynthesis and respiration, would act not by interfering

directly with the repair mechanisms, but by promoting metabolic

alterations that would block some irreversible and lethal

physiological responses, allowing the cell to be capable of

generating "colony forming units", when i t s ENA has previously

been repaired.

The phenomena that occur during the incubation

can be classified in, at least, three distinct cases:

(i) Prototrophyc strains - in this case the increase

in the number of colony forming units occurs due to the multiplication

of viable cells, probably by reutilization of the material released

by damaged cells. Similar multiplication also occurs with non-

irradiated cells as a consequence of reduction of the cellular
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(ii) recA strains - the increase of viability occurs

due to the blockage of exonuclease V activity.

(iii) Fil or Ion" - the toffer incubation inhibits the

tiset of filamentation, which is ?. SOS function and consequently

promotes the increase on the number of colony forming units.

lhe results obtained also permit to postulate that the

excision repair system works with equal efficiency on cells incubated

in buffer or seeded in nutrient medium.
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