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RESUMO 

Os resultados obtidos neste trabalho • o s t r a s um novo 
e f e i t o (ainda nSo descrito na l i teratura) da radiaçlo ÜV-365 
nm, verif icado quando bactérias E. c o l l irradiadas coa es te 
comprimento de onda s l o infectadas cem bacteriofagos 
Irradiados cem UV-curto (254 nm) e estes apresentas forte 
dlminuiçlo de sobrevivência. Este fenômeno foi dencainado 
Sobrevivência Diminuída do Bacterlòfago (SDB). Demonstramos 
que a SDB so é induzida em bactérias irradiadas com ÜV-365 nm, 
proficientes no sistema de reparo por recombinaçSo genética e 
que possuam em seus RNAt a 4-thlouridina. Para induçlo da SDB 
ê necessário que os bacteriofagos apresentem lesões produzidas 
por UV-curto e médio. Aparentemente a SDB é um fenômeno 
antagônico ao SOS (induzido pelo UV-curto) pois ê capaz de 
suprimir as mutações induzidas por este sistema. 



SOHKÀRT 

The results of our investigation showed a new effect 

(not yet described in the current literature) of the DV-365 

na, verified when the bacteria E. coll was irradiated with 

this wavelenght and then infected with bacteriophage 

irradiated with short UV (25* ns). In these conditions we 

observed a decrease in the phage survival. This phenomenon was 

called Decreased Survival of the Bacteriophage (DSB). We were 

able to show that DSB was only Induced in bacteria Irradiated 

with UY-365 nm, proficient in recombination repair and owning 

4-thlouridlne in their tRMA. Por the induction of DSB It is 

necessary to promote damage in the bacteriophage through UVA 

and OVB. It seems that DSB and SOS are antagonistic since DSB 

is able to suppress the mutation induced by SOS. 
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I. INTRODUÇÃO 

1. Aspectos Gerais 

As radiações provenientes do sol tem grande impacto 

na superfície terrestre, mantendo a temperatura e 

possibilitando a manutenção do crescimento de plantas 

fotossintêticas, por exemplo. Entretanto estas radiações podem 

também causar danos em moléculas de grande relevância. 

Dentre as radiações solares, as faixas conhecidas 

como ultravioleta (médio e longo) e luz visível são as que 

parecem ter maior importância biológica, participando de 

inúmeras reações químicas responsáveis por diferentes efeitos 

fisiológicos nas células vivas. Entretanto estas radiações 

também podem produzir efeitos deletérios, principalmente o 

UV-médio. 0 UV-curto praticamente não atinge a superfície 

terrestre já que é absorvido quase completamente nas camadas 

superiores da atmosfera (Seliger, 1977; Jagger, 1983). 

A poluição produzida pelo homem como: descargas de 

motores de aviões supersônicos, liberação exagerada na 

atmosfera de clorofluorometanos e o aumento da utilização de 

fertilizantes nitrogenados usados na agricultura, provocam um 

aumento da incidência de radiação ultravioleta mais 

energéticas na biosfera. Este aumento ocorre pela diminuição 

da camada de ozônio (0,), destruído por estes poluentes. 0 

ozônio é formado acima da estratosfera e absorve todas as 

radiações UV de comprimentos de onda abaixo de 290 nm e a 

maioria do ultravioleta médio, ou UVB (290-320 nm). 0 ozônio 

funciona desta forma como um "escudo" primário para proteção 

da vida na terra. A redução crescente da concentração de 

ozônio, inevitavelmente resulta no aumento da radiação UVB na 

superfície terrestre, o que produz efeitos biológicos 

deletérios (Giese, 1976; Parrish et ai., 1978 e Jagger, 1985). 
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Uma recente avaliação sobre a concentração do Ozônio 

na estratosfera mostrou que um decréscimo de 5% na 

concentração do ozônio levaria de 60 à 120 anos para atingir 

de novo o equilíbrio ideal e causaria um aumento de 

aproximadamente 30% na incidência de câncer de pele na 

população humana (Parrish, 1982; Jagger, 1983). 

A magnitude dos efeitos biológicos da radiação 

ultravioleta solar (UVB e UVA) depende de variações da 

distribuição espectral e Irradiação da luz solar. Tais 

variações podem ter diferentes causas (Green et ai., 1974; 

Parrish et ai., 1978): 

a) espessura atmosférica onde os raios solares penetram antes 

de alcançar o observador (ex: altitude, ângulo de 

incidência, latitude); 

b) condições atmosféricas e poluição; 

c) absorção e dispersão dentro das várias camadas 

atmosféricas; 

d) refletividade do solo. 

Na Figura A, observamos que dentro do espectro de 

radiação solar que atinge a superfície terrestre, encontra-se 

o ultravioleta solar que se divide em dois tipos: ultravioleta 

médio ou ÜVB (290-320 nra) e ultravioleta longo ou ÜVA (320-400 

nm). 0 ultravioleta curto ou ÜVC (200-290 nm) não atinge a 

superfície terrestre, porém esta faixa de ÜV tem especial 

relevância nos estudos fotobiolôgicos por incluir a faixa de 

absorção de moléculas de Importância vital para as células, 

como ácidos nucleicos e proteínas. Por este motivo o UVC 

também é conhecido por üV-germicida e dal sua grande 

utilização em indústrias, hospitais, laboratórios de pesquisa, 

etc. Esta faixa de ultravioleta apresenta grande eficiência na 

produção de eritemas e fotoqueratites (inflamação na côrnea). 



.3 

jJL. 
I I 
I » 
I • 

J2 \2-
zamaoa oe ozorcc 

Figura A. Esquema da Penetração do UV-solar na Atmosfera 
Terrestre UVA (320-400 nm); UVB (290-320 nm) e UVC 
(200-290 nm). 
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O UVB alcança a superfície terrestre relativamente 

em pequena quantidade em comparação com o UVA, porém apresenta 

particular eficiência na produçSo de le3oes na pele humana 

como queimaduras, câncer e envelhecimento precoce, o que o 

torna alvo de muitos estudos (Van Der Leun, 1984). 

Especial atenção tem recebido o estudo do UVA nas 

últimas duas décadas, principalmente por ser esta faixa de 

ultravioleta a que alcança a superfície terrestre em maiores 

quantidades. Muitos são os efeitos e as utilizações desta 

faixa de ultravioleta. 0 UVA pode causar reações de 

fotossensibilidade como toxicidade e alergias; apresenta ainda 

efeito melanogênico (produz pigmentaçâo na pele e 

bronzeamento) e eritematõgeno (produz vermelhidão na pele), 

mas a quantidade de energia de UVA necessária para produzir 

efeitos da magnitude do UVB é muito alta, tornando-o 

relativamente ineficiente na produção de câncer de pele e 

fotoqueratoses (Parrish, 1982; Jagger, 1985). 

Na área industrial o UV-longo ê utilizado em reações 

fotoqulmicas que são usadas nas indústrias de borrachas, 

plásticos, metal, papel, fotografia, tintas e reprogramação de 

circuitos integrados em indústrias eletrônicas (Giese, 1976; 

Parrish et ai., 1978). 

Na área médica o estudo do UVA se apresenta em plena 

expansão e suas aplicações se referem à fotoquimioterapia de 

doenças de pele como: psoriases, vitiligo, acnes, eczemas, 

micoses fungoides etc., além de pollmerização de obturaçoes 

dentárias. A radiação ultravioleta longo nestes casos é 

utilizada em combinação com drogas tópicas e fotoativas como 

óleo de alcatrâo, psoraleno e outras. 

Como podemos observar, as radiações que compõem o 

espectro solar atuam de forma a somar os efeitos produzidos 

por cada um de seus comprimentos de onda (Tyrrell e Peak, 

1978). Desta forma, para os estudos dos efeitos biológicos 

destes comprimentos de onda tem sido utilizadas radiações 

monocromáticas, que permitem verificar a interação de 
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diferentes comprimentos de onda de ultravioleta entre si ou 

com outros agentes como calor, agentes químicos alquilantes, 

etc. (Tyrrell, 1976; Moraes e Tyrrell, 1981). 

Além da importância da possível interação das 

radiações do espectro solar, as interações com outros agentes 

tem papel relevante devido à proliferação desenfreada de 

produtos criados pelo homem, que agem de forma indiscriminada 

no meio ambiente, e que na maioria das vezes produzem efeitos 

de ação carclnogênica e mutagênica nos seres vivos. 

Assim, dentro dos comprimentos de onda que compõem o 

UVA, o objeto deste trabalho é o estudo de um efeito biológico 

específico da radiação UV-365 nm em E. coll. Este comprimento 

de onda vem sendo utilizado em grande parte dos estudos do 

ultravioleta solar por coincindir com uma das linhas de 

emissão do mercúrio, usado na confecção das lâmpadas a vapor 

de alta pressão (mercúrio-xenònio) para reproduzir, em 

laboratório, o espectro de radiação solar. 

2. Reações de Fotoadição Produzidas por UVA 

A irradiação do DNA celular por UV-longo, em 

presença de determinadas drogas que em condições normais, não 

reagem com o DNA, pode levar à adição destas drogas ao DNA por 

ligação covalente, uma alteração conhecida por fotoadição ou 

aduto (Parrish et ai., 1978; Averbeck, 1982). 

Por outro lado, a existência de cromòforos diversos 

para estes comprimentos de onda no interior das células leva â 

formação de diferentes fotoprodutos, quando submetidas a esta 

radiação, independentemente da presença de fotossensibllizado-

res. Dentre os principais fotoprodutos conhecidos figuram: 

dímeros de pirlmidlnas do tipo ciclobutano, hldratos de bases 

nitrogenadas, ligações cruzadas entre bases e amlnoácldos, 

formação de timina-glicois, quebras nas helices de DNA, etc. 

(Parrish et ai., 1978; Averbeck, 1982; Jagger, 1985). 
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A indução des tes fotoprodutcs p e l o u l t r a v i o l e t a 
longo ocorre por mecanismos elnda não bem e s c l a r e c i d o s . 

Especial atenção merecem as reaçttes de fo toadiçSo 
promovidas p e l o UV-longo em compostos aromátlcos t r i c i c l i c o s 
do grupo das Furocumarinas. Estes compostos podem ser 
exc i tados pe lo u l t r a v i o l e t a longo produzindo reações 
fo to tbx i cas pela interação com proteínas ou ác idos n u c l e i c o s . 
As reações fo to tôx i cas das furocumarinas ocorrem na c é l u l a 
pe la formação do complexo DNA-compôs t o químico (psoraleno por 
exemplo), por l i g a ç õ e s covalentes do composto às bases 
p i r i m l d i c a s . Se e s ta s l i g a ç õ e s c. 3 or rem em um único s i t i o são 
d i t a s reaç&es de raonoadlção e se ocorrem em dois s í t i o s em 
h ê l i c e s opostas , reação de biadição ( I saacs e t a i . , 1982; 
Dali'Acqua, 1982) . 

Os e f e i t o s da fotoadição de furocumarinas geram 
l e s õ e s na cé lu la t a i s como: erlteraas, plgmentação, ina t ivação 
c e l u l a r e ação mutagênica (Farber et a i . , 1983) . 

As furocumarinas podem ser produzidas 
a r t i f i c i a l m e n t e ou encontradas na natureza em e s p é c i e s 
v e g e t a i s como: tangerina e limão (Rutaceae), f i g o (Moraceae) e 
a ipo (Legumlnaceae) que por apl icação tóp ica em presença do 
s o l , produzem queimaduras (Pathak e F l t z p a t r l c k , 1959)* 

Dentro do grupo das furocumarinas, encontram-se os 
psoralenos (em espec ia l o 8-metoxipsoraleno) que tem a 
c a r a c t e r í s t i c a de formar dois t ipos de fotoprodutos covalentes 
eco o DNA, monoadutos e adutos b l func iona i s . Os psoralenos são 
muito u t i l i z a d o s em tratamentos fototerf ipicos de doenças de 
p e l e . Quando o psoraleno é adicionado a c é l u l a s normals e 
iluminado com UV-365 nm, absorve a energia fo tôn ica resultando 
na formação de um fotoproduto ( t lmlna-psoraleno) que leva â 
i n i b i ç ã o da s í n t e s e de DNA (Parrish et a i . , 1978; Grekin e 
Epste in , 1981) . 
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2.1. Aplicações Médicas do UV-longo 

Nos últimos anos vem crescendo o uso médico do 

UV-longo associado principalmente às furocumarinas, que são 

administradas por via oral ou por uso tópico. Dentre as 

doenças de pele tratadas pelo uso combinado destes dois 

agentes (PÜVA terapia: psoraleno + OVA), podemos citar: 

psoriasis, ptiriasls, vitiligo, mlcose, etc. Entretanto, 

durante estes tratamentos, células não afetadas pelos 

processos patológicos sSo necessariamente irradiadas cem o 

UV-longo em doses grandes o suficiente para produzir efeitos 

biológicos. Na realidade, muitos pacientes submetidos à PUVA 

terapia apresentaram efeitos colaterais graves, como: 

envelhecimento precoce da pele, alterações imunolõgicas, 

alterações de pigmentaçâo, displasias melanoclticas (inclusive 

a formaçSo de melanoma maligno), catarata, etc. (Parrish et 

ai., 1978; Grekin e Epstein, 1981; Wolff, 1982; Farber et ai., 

1983; Greiter e Gschnait, 1984). Ainda não se sabe se estes 

efeitos colaterais são produzidos pelo tratamento PUVA ou por 

um dos agentes implicados: UVA e furocumarinas. 

3. Radiação Ultravioleta Longo 

0 espectro de absorção dos ácidos nucleicos 

apresenta um máximo em 265 nm (UVC), tornando assim o DNA o 

principal cromóforo para a ação biológica desta radiação. Para 

o ultravioleta longo existem outros cromóforos na célula 

(Tabela 1) que podem ser responsáveis pelos fenômenos 

biológicos produzidos por esta radiação (Jagger, 1983 e 1985). 

Entretanto o principal cromóforo e o sitio de ação letal maJs 

importante para esta radiação ainda não foram determinados 

(Tyrrell, 1979; Moraes, 1982; Jagger, 1981 e 1983). 

0 ultravioleta longo parece não agir diretamente 

sobre o DNA, mas associado a determinados sensibilizadores 

produz danos no DNA e em outros sistemas celulares, tais como: 
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s is temas de reparaç&o, RNA-transport&dor ou membranas (Webb, 
1977; T y r r e l l , 1979; Jagger, 1983 e 1985) . E i n t e r e s s a n t e 
r e s s a l t a r que a l e t a l l d a d e produzida pe lo UV-longo ê 
dependente de ox igênio , o que demonstra um p o s s í v e l processo 
fotodinâmico ( T y r r e l l , 1979). Esta dependência de ox igênio 
sugere que o mecanismo pelo qual a radiação UV-longo provoca a 
morte ce lu lar è d i f eren te do mecanismo do DV-curto. Talvez o 
DNA se ja danif icado pe lo UV-longo através de processos de 
fotooxldaç&o, possivelmente envolvido com oxigênio s i n g l e t e 
(Webb, 1977; Jagger, 1983) . 

Tab9l& 1. Picos de absorção de p o s s í v e i s ou conhecidos 
cromõforos para e f e i t o s b i o l ó g i c o s do UV-longo e 
seus c o e f i c i e n t e s molares de absorçEo ( ) . 

COMPOSTO 

4-Thiouridina (*Srd) 
Riboflavlna 

Proteína B2 

Fosfato Piridoxal 
Menaquinona (MQ-8) 
N-formil Quinureina 
DNA de E. c o l l 

(nm) 

330 
375 
360 
390 

334 
318 
310 

e {rr1 cm"1) 

15,200 
10,600 

6,000 
5,500 
4,500 

3,200 

23 

"Retirado de "solar - UV a c t i o n s on l i v i n g 

c e l l s " John Jagger, 1985 (pag. 3 ) . 
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Os efeitos da radiação UV-solar em bactérias podem 

ser classificados de acordo cem as fluêncla* utilizadas. Os 

efeitos podes ser letais ou subletals. Os efeitos letais sto 

aqueles que levam à letalIdade celular através de lesões no 

DNA que podem ser: dlmeros de plrimidinas, quebras simples, 

efeitos Indiretos e alterações na membrana celular (Hess e 

Smith, 1981). Os efeitos subletals são aqueles que ocorrem em 

fluênclas que não apresentam magnitude para levar à morte 

celular. Estes efeitos são temporários e para o ultravioleta 

longo Implicam em modificações da ação letal e mutagênica das 

radiações DVC e ÜVB, o que gera a complexidade dos estudos 

destes efeitos. Os efeitos subletals produzidos por ÜV-longo 

conhecidos são: retardo de crescimento celular; redução da 

capacidade bacterlana em sustentar o bacteriòfago e inlblçSo 

da síntese enzimatica (Moss e Smith, 1981; Peters e Jagger, 

1981; Favre et ai., 1985). 

3.1. Efeitos letais 

A produção de dlmeros de plrimidinas no DNA 

bacteriano é Induzida somente por comprimentos de onda abaixo 

de 405 nm, sendo que quanto menor o comprimento de onda, maior 

a eficiência na produção de dlmeros (Tyrrell, 1979). 0 UV-365 

nm produz dlmeros de plrimidinas do tipo elelobutano no DNA de 

E. coll com baixa eficiência (5.5 x 10"^ dlmeros/genoma/ 

Jm~2), sendo que a proporção de dlmeros timina-timlna é 5 

vezes maior que os dlmeros tlmina-cltoslna (Tyrrell, 1973; 

Webb, 1977). A letalldade produzida pelo UV-longo é dependente 

de oxigênio e foi demonstrado por Webb e Brown (1979a) que 

dlmeros de plrimidinas induzidos por UV-longo resultam de 

estados excitados que podem ser "extintos" pelo oxigênio, 

sendo portanto produzidos por mecanismos diferentes dos 

produzidos pelo UV-curto. 
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Dentre as lesões produzidas pelo UVA nas células 

bacterlanas, as quebras simples nas helices do DNA sío as «ais 

laportantes do ponto de vista da letaildade. Certamente estas 

quebras sío fornadas devido a reações do DNA com espécies 

ativadas de oxigênio (02) induzidas por fotossensibllizadores 

endogenos (Peak et ai., 1984). As evidências que apontas para 

um mecanismo de formação de quebras no DNA mediadas por 

espécies ativadas de 02 sío as seguintes: dependência de 

oxigênio; ocorres em comprimentos de onda de 405 na, onde nlo 

há formação de dime r os de pirialdlna; o número de quebras 

diminui quando a irradlaçlo ê feita na presença de 

"apagadores" de 0^ ativado. Existem ainda correlações entre a 

presença de 4-thlourldlna (Srd) e quebras simples no DNA 

bacterlano que sugerem ser a *Srd a responsável pelo 

considerável aumento de quebras no DNA bacterlano em 

comprimentos de onda em torno de 340 nm (Peak et ai., 1984; 

Miguel e Tyrrell, 1986). 

Pluências que produzem efeitos letais de UV-longo 

parecem danificar a membrana bacterlana com maior magnitude 

que fluênclas letais de UV-curto, porém os efeitos que 

modificam a sobrevivência celular dependem da fase de 

crescimento em que se encontra a população em estudo e das 

condições de IncubaçSo das células após a irradiação (Moss e 

Smith, 1981; Jagger, 1985). Estudos recentes mostraram o 

envolvimento da membrana celular cano sitio de lnativação 

produzida pelo UV-365 nm em E. coll K12 (Moss e Smith, 1981; 

Favre et ai., 1985). 
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3 . 2 . Lfeitos sub- le ta l s 

3 . 2 . 1 . Retardo de crescia ento celular 

Quando a bactéria E. c o l l é submetida a fluênclas 
sub- le ta l s de ultravioleta longo, sofre uma inlblção 
transitória de crescimento e d i v l s l o celular , fenòaeno este 
conhecido por retardo de crescimento celular . Eate fenòaeno 
fo i observado pela primeira vez por Hollander (19*3), poréa sò 
ea 1975-76 dois grupos dist intos de pesquisadores (Thoaas e 
Pavre; Raaabhadraa e Jagger, respectivamente) encontraraa o 
alvo molecular deste e fe i to produzido pelo OV-solar. As 
condições ideais para visualização do retardo de crescimento 
dependem das cepas ut i l izadas e das condições de crescimento a 
que são submetidas as células bacterianas apôs a irradiação 
(Jagger et a i . , 1964; Favre et a i . , 1985). 

Em E. c o l l existem cerca de 50 espécies diferentes 
de RNA de transferência (RNAt), que tem papel relevante na 
transcrição da seqüência pollnucleotldlca do RNA mensageiro 
para a seqüência de pollpeptldeos da proteína. 

0 cromôforo responsável pelo retardo de crescimento 
celular ê o nucleotide o 4-thiouridina (não muito comum) que 
ocorre exclusivamente na posição 8 em cerca de 70% dos RNAs de 
transferência de E. c o l l . A inserção da 4-thiouridina (aSrd) 
no RNAt ocorre como conseqüência da substituição de um átomo 
de oxigênio na posição 4 da urldlna por um enxofre (Figura B). 
Esta modificação da urldlna para 4-thiourldlna ocorre por um 
processo pos-transcrlpclonal (Favre et a i . , 1985» Hajnsdorf e 
Favre, 1986). 

A 4-thiouridina presente nos RNAt, absorve 
fortemente o u l travio le ta longo (328-336nm) e quando es te 
nucleosldeo é fotoexcltado reage com a c l t id lna na posição 13 
(C^o) da estrutura nativa do RNAt, formando uma ligação 
Intramolecular cruzada e estável . Este aduto é formado em 
todos os RNAt que contém resíduos de Srdg e Cj^ (Favre et 
a i . , 1969; Thomas e Favre, 1975; Hajnsdorf e Favre, 1986). 
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.13 

Estudos "in vitro" demonstraram que os RNAt com o 

aduto formado pela f otoexcitação da Srdo (̂ Srdo-C-io) 

apresentam a propriedade química de acllação (devido ao grupo 

Hü2 dos amlnoácldos) mais eficiente que os não alterados. 

Dentre os RNAt testados os que apresentaram as mais baixas 

taxas de acllação foram os RNAt de Fenllalanlna (RNAtpne) e os 

RNAt de Prollna (RNAtPro). Estes RNAt também apresentaram em 

condições máximas de crescimento, níveis residuais menores que 

6X. Estes resultados mostraram que a iluminação dispara "in 

vivo" o "não carregamento" dos RNAtPne e RNAtPr0 que assim não 

transferem seus amlnoácldos para formação da seqüência 

polipeptldica da proteína. Consequentemente ocorre um aumento 

da síntese do fator estrlngente guanosina tetrafosfato, ppGpp 

(regulado pelo gene Rei A). Este fenômeno ê temporário e 

reversível quando a célula retoma a síntese de novas moléculas 

de RNAt (Ramabhadram e Jagger, 1976; Petters e Jagger, 1981; 

Thiam e Favre, 1984; Pavre et ai., 1985; Jagger, 1985; 

Hajnsdorf e Pavre, 1986; Caldeira de Araújo e Pavre, 1986). 

Resultados recentes mostraram que sob determinadas 

condições, o crescimento e as taxas de divisão celular são 

desacopladas uma da outra, levando as células a uma redução do 

volume celular sem diminuição da síntese de DNA (Caldeira de 

Araújo e Pavre, 1985), quando irradiadas com UV-longo. 

3.2.2. Redução da Capacidade da Bactéria em Sustentar 

o Bacteriôfago e Inlblção da Indução de Síntese 

Enzimátlca 

Os estudos realizados na bactéria E. coll B e no 

bacteriôfago T7 demonstraram que o ultravioleta longo (33
1* nm) 

reduz a capacidade bacterlana em sustentar o crescimento do 

bacteriôfago, apresentando aspectos similares ao retardo de 

crescimento celular no espectro de ação e nas fluências 

necessárias para a indução deste. Este fato sugere que este 

fenômeno seja dependente da ação dos produtos dos genes rei e 
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nuv (Day e Muel, 1974). A redução da capacidade bacterlana em 

sustentar o crescIsento do bacterlofago é reversível se estas 

permanecerem Incubadas à 37° C (Vingo, 1980 e 1983). Ba E. 

coll K12 os resultados são semelhantes para o bacterlòfagoA 

após a Irradiação deste cem ÜVC e ralos gama (Jagger, 1983). 

Estudos realizados por S wens on e Setlow (1970), 

mostraram a lnlblção da enzima trlptofanase em E. coll B/r por 

ultravioleta longo, sendo o espectro de ação para este 

fenômeno Idêntico ao do retardo de crescimento celular, 

sugerindo o mesmo cremoforo para os dois fenômenos. 

Recentemente foi demonstrado que 5Of desta lnlblção depende do 

produto do gene rei e da presença de 4-thlourldlna (Sharma et 

ai. 1981). 

4. Sobrevivência Diminuída do Bacterlofago 

Em nosso laboratório, Meneses S. (não publicado) 

observou que ao in ocular bacterlofagos A Irradiados com ÜVC 

(254 nm) em bactérias E. coll (selvagem p/ sistemas de 

reparação) Irradiadas cem doses relativamente baixas de UVA 

(365 nm), os bacterlofagos apresentaram uma grande diminuição 

de sobrevivência em E. coll AB1157 pré-lrradlada com 365 nm em 

relação ás bactérias não Irradiadas. Este fenômeno foi 

denominado "Sobrevivência Diminuída do Bacterlofago" (SDB). 

Nos controles experimentais, o bacterlofago não Irradiado 

apresentava a mesma sobrevivência tanto em células Irradiadas 

quanto nas não Irradiadas, Indicando que a sobrevivência 

diminuída do bacterlofago não é devida a um mecanismo 

semelhante ao que reduz a capacidade da bactéria Irradiada cem 

334 nm de sustentar a repllcação do bacterlofago, conforme 

descrito por Day e Muell (1974). 

Como a SDB parecia ser um fenômeno diferente dos ou

tros Induzidos pelo UVA e apresentava características aparen

temente "opostas" ao SOS (o sistema de reparo mutagenico por 

excelência), decidimos Iniciar este estudo, com a finalidade 

de caracterizar este fenômeno do ponto de vista celular. 
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II. MATERIAL E MÉTODOS 

A. Cepas Bacterianas 

Neste trabalho foram utilizadas cepas derivadas de 

Escherichia coll K12, com diferentes capacidades de reparaçSo, 

como apresentadas na Tabela 2. 

CEPAS SISTEMAS DE REPARAÇÃO OUTROS MARCADORES ORIGEM 

Selvagem; lisogênica 
para ( ) 

K12 Selvagem Howard-Flanders, 
University of Yale, 
USA (») 

thr l i leu ò; tni 1; 
pro A2;hls 4;arg E3; 
lac Yl;gal K2;ara 14 
xyl 5; mtl l ;tsx 33; 
str 31; sup 37 

AB 1157 

PM 2 

Proficiente an reparo (») 

AB 2463 

AB 1886 

AB 2480 

rec A13 - deficiente 
em reparo pos-repli-
cativo 

uvr A16 - deficiente 
em reparo per exclsão 

rec A13 uvr Al6 

ti 

« 

it 

(*) 

( • ) 

( • ) 

nuvA - deficiente e 
4-thicuridina 

Allan Favre, Inst. 
Jaques Mcnod. 
Paris, França 

PM 40 rei A - deficiente no 
controle estringente 

uvr A16, lisogênica 
GY 3639 para ( ) 

cano AB 1157, mais 
Sup D 

Raymond Devcret 
CNRS- Radloblologle 
Cellulalre Olf-sur 
Yvette-França 
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O bacteriõfago utilizado foi o GY 15 (cl+v2v3 

b2 + h ) construído a partir do GY lh (Devoret and 

Quillardet, 1982), ambos derivados do 11 (Jacob and 

Wollman, 1975). 

0 GY 15 foi cultivado em E. coll K12 AB 1157, 

e concentrado para l x IO10 partículas virais/ml e mantido em 

solução de MgSOj, 0.01 m, à temperatura de Io C. 

B. Meios Utilizados 

Para o crescimento das culturas bacterianas foi 

utilizado o meio LB composto de: 

BACTO TRIPTONA lOg 

EXTRATO DE LEVEDURA 5g 

NaCl lOg 

AGAR 15g 

AGÜA DEIONIZADA 1000ml 

As bactérias foram plaqueadas através da técnica de 

espalhamento com bastSo de vidro, em meio BT solidificado cuja 

composição por litro é: 

BROTH NUTRIENTE 3g 

BACTO TRIPTONA 5g 

NaCl 5g 

AGAR 15g 

Para a titulação dos bacteriôfagos, foi utilizado 

meio BT semi-sôlido, colocado sobre a Placa de Petri contendo 

meio BT ou GT solidificado, de acordo cora o objetivo da 

experiência. 

0 melo GT solidificado foi utilizado para 

experiências de mutação, sendo sua composição: 
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PEPTONA 8g 
BACTO TRIPTONA 5g 
NaCl 5g 
AGAR 20g 
AGUA DEIONIZADA 1000ml 

As d i l u i ç õ e s necessár ias foram f e i t a s em Tampão 
Fosfato (pH 7) contendo por l i t r o : 

KH2P04 3.56g 
Na2HP0„ 5.77g 

Os estoques das culturas u t i l i z a d a s foram mantidos 
em tubos pequenos de v idro p i rex , contendo meio nutr iente e 
acondlclonados â temperatura de I o C. A composição do meio 
nutr iente ê: 

TIMINA 0.050g 
NaCl 5.0g 
BACTO TRIPTONA 5.0g 
BROTH NUTRIENTE 3.0g 
AGAR 7. Og 
AGOA DEIONIZADA 1000ml 

C. Crescimento das Culturas de Bactérias 

Uma amostra da cultura estoque era retirada com o 

auxilio de alça de platina, colocada em 10 ml de meio LB e 

incubada em um agitador (G 24 Enviromental Incubator Shaker, 

New Brunswick) a 37° C por toda noite. 

Para obtenção de uma cultura de bactérias em fase 

exponencial de crescimento, 0,25 ml da cultura incubada 

durante a noite era lnoculada em 10 ml de melo LB pré-aquecido 
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(37° C). Após a inoculaçSo, as amostras eram incubadas a 37° C 
cem ag i tação por 2 h 15 min. Neste tempo as culturas atingiam 
aproximadamente 2 x IO8 c ê l u l a s / m l , sendo então centrifugadas 
em SORVAL RC-5B a 8000 rpm por 10 min em um rotor 34-SS e 
ressuspen8as em solução de MgSÔ  0,01 M na concentração 
desejada. 

D. Procedimentos para Irradiação 

1. UV-254 nm 

0 ultravioleta 254 nm foi obtido de lâmpada General 

Eletric (G 30T8 - 30W) de vapor de mercúrio a baixa pressão. A 

dosimetria foi realizada com um Doslmetro Latarjet (Latarjet 

et ai., 1953) e a taxa de dose usual foi de 1 Jm~2s-1, tanto 

para culturas bacterianas quanto para bacteriôfagos. As 

amostras foram irradiadas em Placas de Petri, a temperatura 

ambiente cem agitação manual. 

2 . UV-280 a 405 na; 

Para irradiar as amostras cem luz monocromática nos 
comprimentos de onda 280, 302, 313, 354, 365 e 405 nm f o i 
u t i l i z a d a uma lâmpada de mercúrio - xenònio (2500 W) a a l t a 
pressão (Hanovla 929 B) em conjunto cem um prisma de pré-
dispersâo (Schoeffe l ) e monocremador de grade 500 mm, Baush e 
Lcmb. A dosimetria fo i real izada com o a u x i l i o de um 
radiometro modelo 65 A da Yellow Springs I n s t . Co. 

Afim de diminuir a contaminação por comprimentos de 
onda menores, foram u t i l i z a d o s os seguintes f i l t r o s : Du Pont 
Mylar C 0.013 mm (Klein, R., 1979) para 302 nm; 0.54 Corning 
(313 nm); Lof Window g l a s s (334 nm); 0.52 Corning (365 nm) e 
LP 400 Optics Tecnology (405 nm). Para 280 nm não f o i 
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utilizado nenhum filtro pois a fenda de abertura da salda do 

feixe de luz foi reduzida, eliminando a maioria dos 

comprimentos de onda de contaminação. 

As irradiações com ÜV-curto e médio eram feitas em 

cubeta de quartzo e para UV-longo em cubeta de pirex, ambas 

envolvidas por uma Jaqueta que permitia a circulação de água e 

aeração. As amostras foram sempre irradiadas à temperatura de 

0o C. 

Todas as irradiações com ultravioleta foram 

realizadas em recintos Iluminados por luz amarela, afim de 

evitar a fotorreativaçHo. 

3. Luz Visível 

Em experiências de fo torrea t ivação foi u t i l i z ada 

lâmpada GE PAR 38 "COOL BEAM" (luz branca) ; as amostras da 

cul tura de bac t é r i a s , bacteriòfagos ou complexo 

bactér ia-bacter iôfagos eram colocados a 10 cm da lâmpada. 

Entre a cul tura e a lâmpada foi in terpos ta uma cuba de pirex 

com 2.5 cm de água des t i lada para retenção de ra ios 

infra-verraelhos. 

Os tempos de iluminação foram var iáve i s , de acordo 

com os objet ivos , e as amostras iluminadas a 0 o C. 

k. Raios X 

As irradiações foram realizadas com um tubo de 

Ralos X com janela de Berilo, operando a 30 KV e 10 mA (modelo 

Sigma 2060-CGR). 

As amostras foram irradiadas em atmosfera e 

temperatura ambientes. 

A doslmetrla foi feita pela técnica de Fricke 

(descrito em Arena, 1971) e o débito foi de 2.21 gray/s. 
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E. Procedimentos Experimentais 

1. Técnica Experimental Padrão 

Apôs o crescimento da cultura bacteriana (como 

descrito no Item C) as amostras eram irradiadas com UV-longo 

de 365 nm e depois incubadas em meio completo com agitação, a 

37° C por 30 min. Este tempo foi escolhido por ser o ideal 

para a induçffo da reativação Weigle após irradiação da célula 

hospedeira com 254 nm. 

0 bacterlbfago A 6Y 15 era diluído para a 

concentração de 5 x IO7 partículas virais/ml e então irradiado 

com o comprimento de onda desejado, sendo mantido mesmo apôs 

as irradiações em baixa temperatura (4o C). 

Após a incubaçSo da bactéria por 30 min, esta era 

infectada com A GY 15 e o complexo bactéria-bacteriofago 

incubado em banho maria por 15 min a 37° C (para adsorção do 

bacteribfago). 

A titulação dos bacterlbfagos foi realizada pela 

técnica de Gratia (Adams, 1950) que consiste em colocar 0.1 

ml da amostra previamente diluída em tubos de hemolise 

contendo 3 ml de meio BT semi-solidifiçado e 0.3 ml de uma 

cultura estacionaria de bactéria sensível ao bacteribfago. 0 

conteúdo do tubo era despejado em Placa de Petri contendo uma 

camada de meio BT ou 6T solidificado e as placas mantidas 

durante a noite a 37° C para a contagem das unidades 

formadoras de placas (ÜPP) no dia seguinte. 

2. Técnica Experimental para Medida de Fotorrestauração 

As experiências cem luz visível foram realizadas de 

duas maneiras básicas: 

a) Amostras bacterlanas prê-irradiadas com ultravioleta (254 

no; 365 nm; 254 + 365 nm ou 365 + 254 nm) e depois 

submetidas a iluminação por 3 min. 
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b) Amostras bacterianas tratadas ou não, infectadas com 
bacter io fago prê- irradiado com UV-251! nm e o complexo 
bac têr ia -bac ter lo fago previamente incubado (como d e s c r i t o 
na t écn ica padrão) submetido a iluminação de 3 min. 

Em ambos os casos , amostras controle permaneceram 
incubadas pe lo mesmo período de tempo no escuro; foram 
u t i l i z a d a s as técn icas de plaqueamento descr i ta s 
anteriormente. 

3 . Tratamento do Bacteriofago com Acetona 

0 bacteriofago A GY 15 f o i d i lu ído em solução de 
s u l f a t o de magnésio 0.01 M em concentrações var iáve i s (0 a 
15?) de acetona (Merck), e posteriormente irradiado com ÜV-313 
nm em d i f e r e n t e s doses . Apôs a irradiação foram u t i l i z a d o s os 
procedimentos descr i to s na técnica padrão. 

4. DetecçSo de Mutantes 

0 bacteriofago A GY 15 tem como característica 

genética a produção de placas de lise turvas, como 

conseqüência dos genes Cl, CII ou CY exigidos para 

lisogenização. A turbidez das placas de lise é devida ao 

crescimento de bactérias com resposta llsogênica no interior 

da placa de lise. 

Dentre as mutações produzidas no DNA do A GY 15, 

alguns fenôtlpos são bem conhecidos como a inativaçâo do gene 

Cl por mutação, que resulta na diminuição do repressor CI e 

consequentemente leva â formação de placas de lise claras. 

Como os mutantes Cl são sensíveis ao repressor CI selvagem, 

tornam-se incapazes de crescer em bactérias llsogênicas (K12A 

por ex.). Um outro fenotipo bem descrito na literatura são os 

mutantes A capazes de crescer em bactérias llsogênicas 
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conhecidos por mutantes vir (virulentos). Estas mutações 

ocorrem nos operadores 0^ e Op e fazem com que estes não se 

unam ao repressor CI (Kendrix et ai., 1983). 

Para detectar se o tratamento em estudo induzia 

mutações, utilizamos o método de medição de mutantes vir 

( X vir). 

As experiências foram realizadas da seguinte 

maneira: 

a) Para medir a sobrevivência do fago \ GY 15, foi utilizada 

a bactéria K12 AB 1886 (uvr A 16) como indicadora, afim de 

evitar a reativação do fago pela célula hospedeira. Apôs a 

experiência, as placas foram incubadas a 37° C por toda 

noite e no dia seguinte era efetuada a contagem de unidades 

formadoras de placas de Use (UFP) turvas; 

b) A medida da indução de mutantes virulent os ( X vir) 

derivados do \ GY 15, foi realizada com a bactéria GY 3639A 

(uvr Al6 lisogênica) como indicadora, uma vez que sô 

mutantes vlrulentos são capazes de se desenvolver em 

bactérias llsogênicas. Assim, as contagens efetuadas no dia 

seguinte eram de placas de lise produzidas por mutantes. 

Em ambos os casos, o plaqueamento e as condições 

experimentais foram realizadas pelas técnicas descritas no 

Item 1. 

F. Curvas de Sobrevivência 

As curvas de sobrevivência apresentadas são a média 

de pelo menos três experiências. A sobrevivência é a razão 

entre o número de células capazes de formar colônia apôs o 

tratamento (N) e o número inicial de células (No). 
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A fraçao de sobrevivência ê plotada no eixo das 

ordenadas (escala logarltmlca) em um sistema de coordenadas 

cartesianas e o tratamento administrado (doses) no eixo das 

abcissas em escala linear. 

6. Cálculo da Freqüência de HutaçSo 

As curvas de freqüência de mutantes induzidos pelo 

tratamento administrado, representam a média de no mínimo três 

experiências, sendo utilizadas pelo menos três placas para 

cada diluição realizada. 

0 cálculo foi realizado segundo o método descrito 

por Green e Muriel (1976), no qual a freqüência de mutaçáo 

para um determinado tratamento é dada por: 

Mx - Ho 

Sx 

onde: 

Mx = numero de mutantes por placa tratada 

Mo = número de mutantes por placa nSo tratada 

Sx - número de células viáveis por placa tratada 

As freqüências de mutaçSo induzidas foram plotadas 

diretamente contra & dose em papel millmetrado. 
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I I I . RESULTADOS 

A. Sobrevivência Dlalnulda do Bacter iofago (SUB) 

Recentemente, f o i deaonstrado que a radiação OV-365 

m n l o lnduz a rea t ivação Weigle (RW) ea E. c o l l p r o f i c i e n t e 

ea s l s t e a a s de reparaçto (Turner e Elsenstark, 1984; Favre e t 

a l . , 1985) . 

0 fenômeno d e s c r i t o por Welgle ea 1953 é 
caracter izado quando ua bacter io fago pré- irradiado com 
DV-curto (25* na) tea sua sobrevivência ausentada, s e 
lnoculado em c é l u l a hospedeira pré- lrradiada ccs> o aesao 
coaprlaento de onda (Flg . 1 ) . Atualaente e s se fenômeno é 
conhecido coao reat lvaçSo Weigle e hoje sabe-se s e r uaa das 
funções S.O.S. (Radaan, 1975; Hl tk in , 1976) , podendo taabêa 
ser induzida quando a c é l u l a hospedeira é tratada com outros 
agentes danif icadores do DNA ou Inibidores de sua r e p l l c a ç ã o , 
como produtos qulaicoa cancerígenos e radiações i o n l z a n t e s (X 
e gaaa) . 

Ea nosso l a b o r a t ó r i o (Menezes, não publicado) f o i 
obaervado que quando a c é l u l a hospedeira é pré- lrradiada com 
UV-longo de 365 na e o bacter lbfago irradiado coa üV-curto 254 
nu, o fa&o apresenta uma for te diminuição de sobrevivência ea 
re laçSo ao lnoculado em bactér ias nSo i r r a d i a d a s , fenômeno 
e s t e "contrário" à rea t ivação Weigle (F lg . 2 ) . 

Na Figura 2 podeaos observar a sobrevivência 
diminuída do bac ter io fago (SDB) irradiado ea d i f e r e n t e s 
f luênc ia s de 254 na e lnoculado na bactér ia p r o f i c i e n t e ea 
s i s temas de reparação, pré- irradiadas com UV-longo (365 na) . 
Nesta f igura mostramos ainda a di ferença entre a SDB e a 
reat ivação Welgle Induzida na bactér ia pré- lrradiada coa 
UV-254 na. Menezes e Tyrre l l (1982) deaonstraraa que a 
bactér ia irradiada coa as f luê nc ia s u t i l i z a d a s nes te trabalho 
não perde a capacidade de sustentar o bacter io fago não 
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A15(Jníl,254nm) 

Figura 1. Reativação Welgle. Bacteriôfagos irradiados com 
diferentes fluências de UV-254 nm foram Infectados 
em E. eol l AB 1157 (selvagem) nSo Irradiada ( # ) ou 
Irradiada com 75 Jm~2 de 251 nm ( A ) . 
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Figura 2. Reativação Welgle e SDB. Bacteriofagos irradiados 

com diferentes fluências de UV-251» nm foram 

infectados em E. coli AB 1157 (selvagem) nao 

irradiada (• ), irradiada com 7 5 Jm~2 de 254 nm (•) 

ou cem 1.5 x 10^ Jm~2 de 365 nm (A). 
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Irradiado. Nossos resultados (, controle, Fig. 3) confirmam esta 

afirmação, indicando que a sobrevivência diminuída do 

bacteriófago não é apenas um fenômeno devido a uma possível 

perda da capacidade celular de sustentar a multiplicação do 

bacteriófago, induzida pelo UV-longo. 

Observando ainda a Figura 3, podemos notar que a SDB 

alcança o máximo quando a bactéria é irradiada com 2 x 10° 

Jm~2 de 365 nm. No entanto, nesta fluência a sobrevivência da 

bactéria ê de apenas 12, o que poderia influenciar a SDB. Para 

a dose de 1.5 x 10° Jm~2 a sobrevivência da célula hospedeira 

ê em torno de 35% (dados não mostrados) que não interfere com 

a resposta celular a outros tratamentos (Tyrrell, 1976 e 

1979). 

A cinêtlca de aparecimento da SDB apresentada na 

Figura 4 mostra que o máximo é alcançado quando o bacteriófago 

é irradiado era fluências entre 40 e 50 Jm-2 de UV-254 nm. 

Nesta faixa de dose, a sobrevivência do fago X GY 15 na 

bactéria não irradiada é em torne de 40%. 

De acordo com os resultados mostrados nas Figuras 3 

e 4 padronizamos a fluência de 1.5 x 10° Jm~2 de UV-365 nm 

para a célula hospedeira e 50 Jm"2 de UV-254 nm para o }, GY 

15. Quando foi necessário modificar estas fluências devido às 

diferenças de sensibilidade ou por utilização de comprimentos 

de onda diferentes, procuramos sempre utilizar fluências que 

levassem à mesma taxa de sobrevivência. 

Como descrito previamente na técnica experimental 

padrão (capitulo II, E.I.), nossas experiências foram 

realizadas submetendo £. coli apôs as irradiações a incubação 

de 30 min a 37° C antes da infecção com o bacteriófago. Para 

investigar se a SDB era dependente deste tempo de incubação 

realizamos uma cinética de tempo de incubação antes da 

infecção do \ GY 15. Os tempos variaram de zero a 180 min e 

os resultados mostraram que não houve nenhuma alteração na 

expressão da SDB (dados não mostrados). Assim podemos afirmar 
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AB1157 (x10G Jm-2;365nm ) 

Figura 3. Cinêtica de inauçlc da SLó. Bacteriôfagos nSo 
irradiados ( • ) ou irradiados com 50 Jm"2 de UV-251» 
nm ( A ) foram infectados em E. col i AB 1157 
irradiada com diferentes fluências de UV-365 nm. 



o 
10 

10 

o 10 

10 

10 

.29 

15 or X 4C 50 

-2 \ 15 (Jm . 254nm) 

Figura 4. Cinétlca de indução da SDB. Baeteribfagos 
i r radiados com di fe ren tes f luências de UV-254 nm 
foram infectados em E. co l i AB 1157 nSo i r rad iada 
( • ) ou i r rad iada com 1.5 x IO6 Jm~2 de UV-365 nm 
(A ) . 
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que o fenômeno de sobrevivência diminuída do bacteriofago nâo 

ê dependente do tempo após a irradiação da bactéria. 

Estes resultados nos levaram à convicção de que a 

sobrevivência diminuida do bacteriofago ê um fenômeno NOVO, 

não descrito na literatura e induzido pelo UV-longo. 

Assim, neste trabalho, nos propusemos a aprofundar 

os estudos sobre a SDB procurando verificar os seguintes 

aspectos: 

1. Dependência dos diferentes sistemas de reparação celular; 

2. Correlação com retardo de crescimento induzido pelo 

UV-longo de 365 nm; 

3. Determinação dos comprimentos de onda que induzem a SDB; 

4. Dependência de danos específicos no DNA do bacteriofago; 

5. Correlação entre a indução da SDB e danos produzidos em 

sistemas enzimáticos de reparo por UV-longo; 

6. Correlação entre a SDB e a indução de mutaçttes. 
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1. Dependência dos Diferentes Sistemas de Reparação Celular 

Para investigar se a sobrevivência diminuída do 

bacterlofago estava relacionada com algum sistema de reparação 

celular conhecido, utilizamos cepas bacterianas deficientes em 

reparo por excisão (AB 1886); reparo pòs-replicativo (AB 2463) 

e o duplo mutante para os sistemas citados (AB 2480), além da 

seivagem (AB 1157) proficiente nestes dois sistemas. 

Como pode 3er observado na Figura 5, a bactéria 

deficiente em reparo por excisão apresenta a sobrevivência 

diminuída do bacterlofago da mesma forma que a selvagem 

mostrada na Figura 2. Este resultado Indica que o sistema de 

reparação por excisão não tem influência sobre o fenômeno da 

SDB, uma vez que a deflciêcia da bactéria neste sistema não 

interferiu no aparecimento e nem na intensidade da SDB. 

Nas experiências realizadas com a bactéria 

deficiente em recorabinaçâo (Fig. 6) pode-se notar a ausência 

da manifestação da sobrevivência diminuída do bacterlofago, 

assim como a bactéria duplo-mutante mostrada na Figura 7. 

Apesar da bactéria AB 2480 também ser deficiente em reparo por 

excisão, o resultado da figura anterior (Fig. 6) indica o 

forte envolvimento do reparo pôs-replicativo na indução da 

SDB. 

Comparando as Figuras 2, 5, 6 e 7 podemos ter um 

quadro geral para avaliação da relação da SDB com os sistemas 

de reparação celular e verificamos que para a sua 

manifestação, ê necessário a célula hospedeira ser proficiente 

nos produtos do gene rec A. 
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Figura 5. SDB era E. c o l i AB 1886. Bacteriofagos i r rad iados com 
d i fe ren tes f luências de ÜV-251» nra foram infectados 
em E. co l i AB 1886 (uvr A) nSo i r rad iada ( • ) ou 
i r rad iada com 1.5 x 10^ Jm"2 de 365 nm (A ) . 
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Figura 6. SDB em E. c o l l AB 2463. Bacteriofagos i r rad iados com 
d i fe ren tes f luências de ÜV-25^ nra foram infectados 
em E. co l i AB 2463 (rec A) nSo i r rada ida ( % ) ou 
i r r ad iada com 1.5 x IO6 Jra"2 de UV-365 nm ( A ) . 
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A 15 ( Jm-2;254nm) 

Figura 7. SDB em E. co l l AB 2480. Bacteriôfagos irradiados com 
diferentes fluencies de UV-254 nm foram infectados 
em E. c o l i AB 2480 (uvr A rec A) nSo irradiada ( # ) 
ou irradiada com 1.5 x IO6 Jm"2 de 365 nm (A ) . 
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2. Correlação com o Retardo de Crescimento Celular Induzido 
pelo UV-longo 

Quando cul turas bacter ianas sSo submetidas a 
l luênc ias s u b - l e t a i s de u l t r a v i o l e t a longo, sofrem uma 
in ib lção t r a n s i t ó r i a de crescimento e d iv i são ce lu la r sendo 
es te fenômeno conhecido por re ta rdo de crescimento, que 
apresenta como seu pr inc ipa l cromoforo o nucleosldeo 
4- th iour id ina (4-Srd) , presente em 65? dos RNAs de 
t rans fe rênc ia das cé lu las bacter ianas (Jagger e t a i . , 1964, 
Ramabhadram, 1975; Thomas e Pavre, 1975; Pavre et a i . , 1985, 
r ev i sSo) . 

0 nível de RNA transportador carregado de 
aminoácidos é diminuído pelo UV-longo e es ta diminuição a t iva 
o controle e s t r lngen te (que aumenta a v iab i l idade da bac té r ia 
durante períodos de privação n u t r l c i o n a l ) , inibindo a s ín t e se 
de RNA, o que lnduz o re ta rdo de crescimento (Ramabhadram e 
Jagger, 1976; Thomas e Pavre, 1980). 

Recentemente demonstrou-se que a i n ib l ção 
t r a n s i t ó r i a de crescimento e d iv isão ce lu la r são fenômenos 
desacoplados um do outro e que levam a cé lu la a uma redução do 
volume ce lu la r (Caldeira de Araújo e Pavre, 1985). 

Com o objet ivo de inves t igar se a sobrevivência 
diminuída do bacter iofago é dependente do re ta rdo de 
crescimento ce lu la r induzido pelo u l t r a v i o l e t a longo de 365 
nra, u t i l izamos cepa3 bacter ianas de f i c i en tes em 4- th iour id ina 
(PM 2, nuv A) e no controle es t r lngen te (PM 40, r e i A). 

Podemos observar na Figura 8 que quando a bac té r i a 
de f ic ien te em 4-Srd é p ré - i r rad iada com UV-365 nm es ta não 
apresenta a sobrevivência diminuída do bacter iofago. I s t o 
indica que somente a presença do controle es t r lngen te na 
bac té r ia não é su f ic ien te para induzir a expressão da 
sobrevivência diminuída do bacter iofago. 

A Figura 9 nos mostra que a bac té r ia def ic ien te no 
controle es t r lngen te ( re i A) apresenta a indução da SDB, ou 
seja a presença de 4- th lour id ina parece ser importante na 
expressão da SDB. 



.36 

Levando-se em consideração os resultados mostrados 

na Figuras 6 e 8, observamos que existe uma relação de 

dependência entre a presença da *Srd bem como do sistema de 

reparaçSo pos-repllcativo e a indução da sobrevivência 

diminuída do bacterlõfago, porém nenhum dos dois parece ser 

suficiente, por si só, para determinar a expressio da SDB, 

apesar de estarem intimamente envolvidos com sua expressio. 
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PIgura 8. SDB em E. co l l PM. 2 Bacteriôfagos irradiados com 
diferentes fluèncias de ÜV-251» nm foram infectados 
em E. co l l PM 2 (nuv A) não irradiada ( • ) ou 
irradiada com 1.5 x IO6 Jm"2 de 365 nm ( A ) . 
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Figura 9. SDB em E. c o l l PM 4ú. Bacteriofagos Irradiados con 
diferentes fluênclas de 117-251 nm foram infectados 
em E. col l PM 40 (rei A) não Irradiadas ( • ) ou 
irradiadas com 1.5 x IO6 Jm"2 de 365 nm ( A ) . 
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5. Determinação dos Comprimentos de Onda que Induzem a SDB 

A natureza das lestes Induzidas pelo ultravioleta 

longo è apenas parcialmente conhecida. 0 UV-365 nm produz 

lesões letais por: absorção direta de moléculas como DNA, 

proteínas, pigment os da cadela respiratória, danos na membrana 

celular, transferência de energia de cramoforos para sítios 

sensíveis na célula, etc (Webb, 1977; Tyrrell, 1979a; Webb e 

Brown 1979; Jagger, 1983 e 1985; Pavre et ai., 1985). Parte 

signiflcante das lesões induzidas no DNA bacteriano por este 

comprimento de onda sSo quebras simples nas helices, o que 

certamente ocorre devido a reações destas moléculas com espé

cies ativadas de Oxigênio induzidas por fotossensibllizadores 

endògenos sob a açlo desta radiaç&o (Peak et ai., 1984; Favre 

et ai., 1985). 

Tende sido a sobrevivência diminuída do bacteriofago 

observada quando a bactéria se encontra irradiada com UV-365 

nm, seriam as lesões produzidas por este comprimento de onda 

as únicas responsáveis pela produção da SDB ou lesões 

provocadas por outros comprimentos de onda poderiam também 

induzir esta sobrevivência diminuída do fago? 

Para elucidar esta questSo, Irradiamos a bactéria AB 

1157 (selvagem) com diferentes comprimentos de onda na faixa 

do ultravioleta e o bacteriofago X GY 15 can diferentes 

fluências de UV-curto (254 nm). 

Na Figura 10 podemos observar a bactéria irradiada 

com diferentes comprimentos de onda. As bactérias Irradiadas 

com UV-curto de 254 e 280 nm n&o apresentam a sobrevivência 

diminuída do bacteriofago. Esta faixa de ultravioleta 

apresenta alta eficiência na formaç&o de dlmeros de 

plrlmldlnas do tipo ciclobutano (Setlow e Setlovr, 1962). Sendo 

a taxa de dimerlzação para 254 nm de 39 dlmeros/genoma/Jm-2 e 

para 280 nm de 16 dlmeros/genoma/Jm" , em comparação cem a 

taxa de dlmerizaçSo para 365 nm que ê da ordem de 5.5 x 10"-> 

dlmeros/genoma/Jm"2 (Webb, 1977), podemos sugerir que a 

presença de dlmeros de pirlmidlna no DNA bacteriano não é 

responsável pela induçSo da SDB. 
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X 15 (Jnrr2 ,254nm) 

Figura 10. Sobrevivência do bacteriofago I 15 irradiado com 

diferentes fluências de uv-254 nm em E. coli AB 

1157 (selvagem) nSo irradiada ( • ) ou irradiada cem 

75 Jm"2, 254 nm (•); 4 x IO2 Jm"2, 280 nm (A); 5 
-2 x IO3 Jm"2, 302 nm ( • ) ; 5 x 10H Jm 

1,0 x 105 Jm"2, 334 nm (O); 1.5 x 10 

Jm"2, 405 nm (D). 

, 313 nm (O); 

365 nm 6 Jm"2 

(A); 2 X 106 T-"2 
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As bactérias Irradiadas cem UV-mêdio de 302 e 313 nm 

também não exibem a sobrevivência diminuída do bacterlbfago. 

Podemos ressaltar a Indução da reativação Welgle tanto nas 

bactérias irradiadas com UV-curto quanto com OV-médlo. 

Em relação às bactérias irradiadas con ultravioleta 

longo de 334, 365 e 405 nm podemos observar que somente as 

bactérias irradiadas com UV-365 nm apresentam a expressão da 

SDB. Já as irradiadas com os outros comprimentos de onda de 

UV-longo não exibem a SDB e também n&o apresentam a indução da 

reativação Weigle, tendo a sobrevivência dos bacteriòfagos 

nestas bactérias sido próxima da sobrevivência encontrada nas 

bactérias não Irradiadas (controle). Estes resultados sto 

semelhantes aos encontrados por Menezes e Tyrrell (1982). 

Estes resultados sugerem que a SDB é Induzida por 

lesões produzidas exclusivamente pelo UV-365 nm nas bactérias, 

uma vez que os outros comprimentos de onda testados dentro da 

faixa do ultravioleta longo, médio e curto não exibem a 

sobrevivência diminuída do bacterlbfago. 

4. Dependência de Danos Específicos no DNA do Bacterlbfago 

4.1. Correlação cem dlmeros de pirimidinas 

Dentre as lesões Induzidas pelo ÜV-curto de 254 nm, 

os dlmeros de pirimidinas do tipo ciclobutano sto os 

fotoprodutos formados no DNA com maior eficiência. Como foi 

observado anteriormente (capitulo 3, Item A), para a expressão 

de sobrevivência diminuída do bacterlbfago é necessário que 

este seja pré-irradlado com UV-curto de 254 nm. Seria então o 

fenômeno da SDB dependente de dlmeros de pirimidinas no DNA do 

bacterlbfago? 

Para responder esta questão, foram realizadas 

experiências nas quais o bacterlbfago foi pré-irradlado com 

diferentes comprimentos de onda na faixa do ultravioleta ou 

cem radiação lonlzante (Raios X) que não produz dlmeros de 
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plrlaldlnas , mas Indus outros t ipos de lesões no DMA coao: 
quebras s l a p l e s , quebras duplas, s í t i o s apurlnlcos, l lgaçots 
erusadas DNA-protelnas e bases alteradas (Lonn and Loan, 
1985). 

Os bacterlofagos foraa entto lnoculados ca bactirlas 
AB 1157 (aelvsgea) prê-lradladas con UY-365 na que, eoao Já 
f o i v i s t o no Itea anterior, parece ser o único coaprlaento de 
onda que Indus a expressto da sobrevivência âlalnulda do 
bacterlofago. 

Quando o bacterlofago fo i pre-lrradlado cost 280, 
302 e 313 na e lnoeulado ea bactCrlas proficientes ca slsteaaa 
de reparacto (selvagea) pre-lrradladas coa 1.5 x 10^ Ja~2 de 
OY-longo 365 na, observaaoa a espressto da SDB (Figa. 11, 12 e 
13 repectlvaaente). 

Na Figura 11 podeaos notar que quando o bacterlofago 
e pré-lrradlado coa UV-280 na o nível de SDB é seaelhante ao 
pre-lrradlado coa 0V-254 na (Flg. 2 ) . Sendo estes coaprlaentos 
de onda pertencentes ft faixa do ultravioleta curto, as lesos* 
lndusldas sfto predcalnanteaente dlaeros de plr la ldlnas . 

Mas Figuras 12 e 13 observa-se que os coaprlaentos 
de onda na faixa do ultravioleta aédlo (302 e 313 na 
respectlvaaente) apresentas ua deerésclao progressivo na 
expressto da SDB. I s to é Interessante porque à aedlda que 
auaenta o coaprlaento de onda decresce a taxa de d laer l taç lo . 
Coaparando-se os resultados aostrados nas Figuras 2, 11, 12 e 
13 ver l f l ca-se da aesaa forna que ft aedlda que auaenta o 
coaprlaento de onda taabea decresce o nível de expressto da 
sobrevivência dlalnulda do bacterlofago, Indicando talves una 
relação causai entre dlaeros de t lalna no DNA do bacterlofago 
e a SDB. 

Nos bacterlofagos pré-Irradiado* coa UV-longo (33*, 
365 e 405 na) nlo fo i observada a expresslo da SDB (Flg». 14, 
15 6 16 respectlvaaente). Coao podeaos notar na Figura 16, o 
bacterlofago pré-lrradlado coa ÜV-405 na nlo apresenta a SDB. 
Este fato ressalta a Idéia de correlação da SDB coa os dlaeros 
de plr la ldlnas , pois e s te coaprlaento de onda conhecldaaente 
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À15(x10lJm2,280nm) 

Figura 11. Sobrevivência do bacteriofago l 15 irradiado com 

diferentes fluências de UV-280 nm, infectado em 

E. coli AB 1157 (selvagem) n&o irradiada ( • ) ou 

irradiada com 1.5 x 10^ Jm-2 de 365 nm (A ). 
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A15( x103 Jm2 ,302nm) 

Pigura 12. Sobrevivência do bacteriofago \ 15 irradiado com 
diferentes fluências de UV-302 nm, infectado em 
E. c o l i AB 1157 (selvagem) nSo irradiada ( t ) ou 
i r r a d i a d a com 1.5 x 10^ Jm"2 de 365 nm ( A ) . 
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Figura 13. Sobrevivência do bacteriofago A 15 irradiado com 

diferentes fluências de UV-313 nm, infectado em 

E. coli AB 1157 (selvagem) nSo irradiada (•) ou 

irradiada com 1.5 x IO6 Jm"2 de 365 nm (•). 
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não produz es te t ipo de lesão no DNA (Tyr re l l , 1979; Jagger, 
1985). Os bacteriofagos pré- i r radiados com UV-334 e 365 nm 
também não apresentam a SDB, embora produzam dlmeros de 
plrlmidinas com baixíssima e f i c i ênc i a . 

Talvez para a expressão da SDB seja necessár io uma 
taxa relativamente a l t a de dlmeros no DNA do bacter iofago, o 
que pode ocorrer a té 313 nm onde ainda observa-se a SDB. Para 
comprimentos de onda maiores que 313 nm outros t ipos de le8ão 
são produzidos com maior e f ic iênc ia (quebras simples no DNA., 
por exemplo) e talvez es t e seja o motivo de não se observar a 
SDB. 

Como os comprimentos de onaa u t i l i z ados para 
i r r a d i a r o bacteriofago na faixa do u l t r a v i o l e t a produzem 
dlmeros de pir imidinas em maior ou menor proporção, resolvemos 
i r r a d i a r o bacteriofago com radiação ionizante (Raios X), que 
não produz dlmeros. Assim, realizamos experiências onde 
irradiamos o bacteriofago com d i fe ren tes f luências de Raios X 
e o inoculamos em bactér ias prof ic ientes em sistemas de 
reparação (AB 1157) i r rad iadas ou não com UV-365 nm. 

Na Figura 17, o resu l tado mostrado indica que os 
Raios X não induzem a sobrevivência diminuída da bacter iofago. 
Este resul tado ê in te ressan te pois como os Raios X não induzem 
a formação de dlmeros de pir imidinas e de forma semelhante aos 
resul tados encontrados nas experiências com UV-longo (onde a 
taxa ae diraerizaçâo ê muito baixa) não induzem a expressão da 
SDB, podemos sugerir por es tas evidências experimentais que as 
pr inc ipa is lesões no DNA do bacteriofago responsáveis pela SDB 
são os dlmeros de pir lmidlna. 
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Figura 14. Sobrevivência do bacteriôfago >, 15 irradiado com 

diferentes fluênclas de UV-334 nm, infectado em 

E. coli AB 1157 (selvagem) não irradiada (•) ou 

irradiada com 1.5 x IO6 JnT2 de 365 nm (A). 
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A15(*l06Jrri2,365nm) 

Figura 15. Sobrevivência do bacteriófago >, 15 i r r ad iado com 
di ferentes f luências de UV-365 nro, infectado em 
E. col l AB 1157 (selvagem) nao i r radiada ( • ) ou 
i r radiada com 1.5 x IO6 j m ~ 2 de 365 nm ( A ) . 
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A 15(x106Jm2
/405nm ) 

Figura 16. Sobrevivência do bacteribfago X 15 irradiado com 

diferentes fluências de UV-405 nra, infectado em 

E. coli AB 1157 (selvagem) nSo irradiada (•) ou 

irradiada com 1.5 x 10^ JnT2 de 365 nm (A). 
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I 15(x10 Gy ) 

Figura 17. Sobrevivftnca do bacteriofago I 15 Irradiado con 
diferentes doses de Raios X (10 mA, 30 Kv) 
infectado em E. co l l AB 1157 (selvagem) não 
irraaiada ( • ) ou irradiada com 1.5 x 10*> Jm~2 de 
365 nm ( A ) . 
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4.2. Dineros Produzidos por Reações ae Fotossensibilizaçlo 

(Acetona + 313 nm) 

0 processo de formação de dlmeros de pirimidinas 

ocorre por transferência de energia de fõtons de ÜV-curto para 

•oléculas de pirimidinas que sofrem excltação molecular, 

passando para um estado energético intermediário triplete, 

reagindo entSo cem as pirimidinas adjacentes formando um anel 

ciclobutano. 

A formaçlo de dlmeros de pirimidinas também pode 

ocorrer através de reações com fotossensibllizadores como as 

Cetonas (Acetona, Acetofenona ou benzofenona). Bactérias 

irradiadas com UV-médlo de 313 nm em presença de Cetonas 

apresentam intensa dlmerização de timinas no DNA (Wacker, 

1972). Como o UV-313 nm excita as moléculas de pirimidinas com 

baixa eficiência, são os radicais carbonil aas Cetonas os 

responsáveis pela transferência de energia, constituindo os 

cromoforos para esta reação fotossenslbillzadora (Wacker, 

1972). 

Esta reação de fotossensibilização ocorre do estado 

eletrônico fundamental singlete (So) para um estado mais 

energético (SI). Na etapa seguinte ocorre uma transição rápida 

para o estado triplete (TI) onde ocorre a inversão de Spin. 

Neste estado o grupo carbonil transfere energia á base 

pirimídica adjacente formando o dlmero. Wacker (1972) 

demonstrou que os fotoprodutos formados por esta reação no DNA 

consistem quase que exclusivamente em dlmeros de timlna. 

A utilização de Cetonas como senslbilizadores destas 

reações é hoje bem conhecida na literatura e de grande 

utilidade para os estudos dos efeitos de dlmeros de timlna no 

DNA e suas susceptibilldades nos processos de reparação 

celular. 

Em nosso trbalho procuramos utilizar as propriedades 

supra-citadas das Cetonas para verificar com maior precisão o 

papel desempenhado pelos dlmeros de pirimidinas no DNA do 

bacterlõfago na indução da SDB. 
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Para Isto, irradias os o bacteriofago > 6T 15 ea 

presença de acetona (51) c « UV-313 na e a bactéria AB 1157 

(aelvagea) COB üV-365 na. 0 resultado mostrado na Figura 18 

indica que os bacteriofagos Irradiados ea presença de acetona 

tea a sobrevivência auito baixa e nlo apresentaa a expressão 

da SDB. Este resultado nto foi condizente coa o esperado, ou 

seja, nlo houve auaento da SDB proporcional ao auaento do 

nfiaero de dlaeros no DNA do bacteriofago quando Irradiado coa 

313 na na presença de acetona. Isto nos levou a uaa série de 

experiências onde varlaaos: 

1. as fluênclas de UV-313 na no bacteriofago (2.5 a 40 x IO4 

J*T2); 

2. diferentes concentrações de acetona no bacterlbfago (2 a 

15%) i 

3. diferentes teapos de lncubaçio do bacteriofago coa acetona 

antes da irradiação (de zero a 15 Bin). 

Ea todas estas tentativas experiaentals (resultados 

nto nostrados), obtiveaos respostas seaelhantes is mostradas 

na Figura 18. Assim resolvemos testar a capacidade de 

reparaçSo das diferentes cepas bacterlanas (AB 1157, AB 2463 e 

AB 2480) utilizando X GY 15 Irradiado com 313 nm em presença 

ou ausência de acetona. Estes resultados, apresentados na 

Figura 19, mostram que a capacidade celular de reparaçlo do 

bacteriofago Irradiado com UV-313 na é normal nas diferentes 

cepas utilizadas. Entretanto quando os bacterlbfagos foram 

Irradiados em presença de acetona e lnoculados nas diferentes 

cepas bacterlanas, observamos que as diferenças de 

sobrevivência nas diferentes cepas foram drasticamente 

diminuídas. 

Estes resultados nos levam a sugerir que por algum 

mecanismo ainda desconhecido, a irradiação do bacteriofago com 

UV-313 nm na presença de acetona impede sua lnfecção na 
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J2 A15( *10 JnT,313nm) 

Fl&ura 18. Sobrevivência do bacteriofago \ 15 Incubado com 

Ace tona a 5% em MgSO^ e Irradiado com diferentes 

fluênclas de UV-313 nm, Infectado em E. coll AB 

1157 (selvagem) nao irradiada ( • ) ou irradiada com 

1.5 x IO6 Jm"2 de 365 nm ( A ) . 
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A 15(x104Jnr2;313nm) 

Figura 19. Sobrevivência do bacteriôfago X 15 irradiado com 

diferentes fluências de UV-313 nm apôs incubaç&o 

com Acetona a 5% em MgSO^ (símbolos abertos) ou sem 

Acetona (símbolos fechados), infectado em E. coli 

AB 1157 selvagem (O , • ); AB 2463 rec A (A , A ) e 

AB 2480 uvr A ree A (D , I ). 
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bactér ia . Se os bacter iòfagos assim tratados penetrassem no 
i n t e r i o r da b a c t é r i a , e x i s t i r i a d i ferenças na sobrevivência 
( contro l e , P ig . 19) dos bacter iòfagos devido aos d i f e r e n t e s 
s istemas de reparação. 

As placas de U s e encontradas s8o as fornadas pe los 
bacter iòfagos que provavelmente não foram a t ing idos p e l o 
tratamento (UV-313 nm), sugerindo que sb a acetona n l o impede 
a infecçSo na b a c t é r i a . 

4.3» Forreativaçâo e SDB 

0 s istema de reparação ce lu lar por f o t o r r e a t i v a ç l o , 
é um sistema enzimático extremamente e s p e c í f i c o e e f i c i e n t e na 
el iminação de dlmeros de pirimidlnas produzidos no DNA por 
u l t r a v i o l e t a c u r t o . 

Como f o i observado em I tens anter iores (3 e 4 . 1 
deste c a p í t u l o ) , para a expressão da sobrevivência diminuída 
do bacter iòfago é neces sár io que a bactér ia s e ja pré- irradiada 
com UV-longo de 365 nm e o bacter iòfago contenha em seu DNA 
lesfces produzidas pe lo UV na fa ixa de 254 a 313 nm. Estas 
l e s õ e s , como já f o i v i s t o , são em sua maioria dlmeros de 
pirimidlnas do t i p o c ic lobutano, que são produzidas cem 
e f i c i ê n c i a por e s t e s comprimentos de onda. 

Com o obje t ivo de e lucidar o papel dos dlmeros de 
pirimidlnas na indução da SDB nos propusemos a i n v e s t i g a r a 
seguinte questão: s e a e x i s t ê n c i a de l e s õ e s do t i p o dlmeros de 
pirimidlnas no DNA do bacter iòfago ê necessária para indução 
da SDB, es ta p e r s i s t i r i a após a fotorreat ivação? 

Para responder e s ta questão, realizamos exper iênc ias 
onde bacter iòfagos prê- lrradlados com UV-254 nm foram 
inoculados em bactér ias cem d i f e r e n t e s p r o f i c i ê n c i a s em 
sistemas de reparação, prê- irradiadas com UV-365 nm. Apôs a 
incubação do complexo bactér ia -bacter iò fago por um tempo 
mínimo de 7 min, e s t e f o i submetido a Iluminação em lâmpada OE 
PAR 38 "COOL BEAM" (luz branca) por 3 min. Este tempo de 
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llualnaçio foi estabelecido ea experiências onde medimos a 

cinêtlca de induçlo de fotorreatlvaçlo (dados nio BOStrad os). 

Nestas experiências foraa utilizadas bactérias duplo autante 

para sistemas de reparaçlo (AB 2480) irradiadas ea fluência de 

0.2 Jm~2 (UV-25* na) e posterioraente subaetidaa i diferentes 

teapos de llualnaçio (sero a 30 ain). Os resultados obtidos 

aostraraa que a partir de 1 ain de llualnaçio era alcançado o 

aáxlao de fotorreatlvaçlo que persistia até 30 ain (teapo 

total de llualnaçio). 

Realizaaos as experiências de fotorreatlvaçlo coa as 

bactérias AB 2480 (uvr A rec A) e AB 1886 (uvr A), cujos 

resultados si o aostrados nas Figuras 20 e 21 (respect ivaaen-

te). Podeaos observar nestas figuras que eabora as cepas 

apresentes respostas diferentes quanto à expresslo da 

sobrevivência dlalnuida do bacterlòfago, ea aabas ocorre a 

induçlo de fotorreatlvaçlo. Estes aesaos resultados foraa 

obtidos ea bactérias deficientes ea reparo por reccabinaçlo e 

na selvagea (dados nio aostrados). Na Figura 20 observaaos que 

a bactéria duplo autante apresenta altos níveis de 

fotorreatlvaçlo celular (a sobrevivência auaenta 

aproxlaadaaente 1000 vezes), mesao a bactéria estando 

pré-lrradiada coa UV-longo (365 na). Os resultados aostrados 

na Figura 21 deaonstraraa que apesar de ocorrer a 

fotorreatlvaçlo das lesões produzidas pelo OV-curto no DNA do 

bacterlòfago, o fenômeno de sobrevivência dlalnuida do 

bacterlòfago peraanece INALTERADO. 

Comparando-se as Figuras 20 e 21 observa-se que a 

bactéria deficiente ea reparo por excislo apresenta níveis de 

fotorreatlvaçlo baixos ea relaçlo à bactéria duplo autante. 

Isto ocorre certamente porque as lesões produzidas no 

bacterlòfago pelo ÜV-curto slo passíveis de serea reparadas 

por outro sistema enziaatlco funclonante na bactéria AB 1886, 

restando provavelmente poucas lesões a serea restauradas pelo 

processo de fotorrestauraçlo. 

0 resultado encontrado na Figura 21 é de grande 

importância pois indica que a fotorreatlvaçlo dos dlmeros apôs 

a lnfecçlo do bacterlòfago na bactéria, nlo altera a expresslo 

da sobrevivência diminuída do bacterlòfago. 
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X 15( J n r ;254nm) 

Figura 20. Sobrevivência do bacteriôfago A 15 irradiado coro 
diferentes fluèncias de UV-254 nm e infectado em 
E. coli AB 2480 (uvr A rec A) nlo irradiada ( • )j 
nSo irradiada com o complexo bactéria-bacteriôfago 
fotorrestaurado durante 3 min com luz vis ível (O) ; 
Irradiada com 1.0 x 10^ Jm~2 de 365 nm ( A ) e 
irradiada, 7 ora o complexo fot or restaurado ( A ) . 
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A 15(Jrrf2 ;254nm) 

Figura 21. Sobrevivência do bacteribfago A 15 irradiado com 
diferentes fluências de UV-252» nra e infectados em 
E. co l i AB 1886 (uvr A) nEo irradiada ( • ) ; n8o 
irradiada com o complexo bactéria-bacteriôfago 
fotorrestaurado durante 3 min cem luz v i s í ve l ( O ) ; 
irradiada cem 1.5 x 10^ Jm"2 de 365 nra ( • ) e 
irradiada com o complexo fot or restaurado ( A ) . 
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5. Correlação entre a Indução da SDB e Danos Produzidos em 

Sistemas Enzimaticos de Reparo por UV-longo 

0 estudo dos danos produzidos por ultravioleta longo 

em sistemas enzimaticos de reparação, tem mostrado resultados 

relevantes nos últimos anos. Tyrrell e col., (1973) 

demonstraram que a capacidade da enzima Potoiiase (responsável 

pela fotorreativação) de monomerizar dlmeros de pirimidinas 

era inativada "in vitro" e "in vivo" pelo UV-longo 365 nm em 

fluências de 3.7 x IO7 Jm"2 e 3.2 x IO7 Jm~2 respectivamente, 

capazes de inatlvar completamente linhagens de E. coll 

proficientes em reparação. 

Paralelamente, células bacterianas irradiadas em 

fase exponencial de crescimento com UV-curto de 254 nm 

apresentaram inlblção de fotorreativação quando previamente 

Irradiadas cem UV-longo de 365 nm (Brown, 1977). Resultados 

experimentais mostraram que bactérias proficientes (K12 AB 

1157, W 3110) ou deficientes (K12 AB 1886, uvr A; K12 AB 2463, 

rec A) em reparação, irradiadas em fase exponencial, têm seus 

sistemas de reparaç&o significativamente danificados por 

fluências de UV-365 nm maiores que 1.0 x 10^ JuT2 (Webb e 

Brown, 1977; Webb, 1977; Tyrrell e col., 1973). 

Com o objetivo de esclarecer se a sobrevivência 

diminuída do bacteriofago ocorreria pela influência do UV-365 

nm nos sistemas de reparação das células bacterianas, 

realizamos experiências onde testamos a capacidade de 

fotorreativação após irradiação com este comprimento de onda 

em bactérias que apresentam deficiência nos sistemas de 

reparação por excisão e recombinação, para evidenciar a 

atuação da enzima de fotorreativação. 

Na Figura 22, podemos observar a bactéria AB 2480 

(uvr A rec A) irradiada com UV-254 nm (3Jm~2); UV-365 nm (1.0 

x 10^ Jm"2) e UV 365 + 254 nm, sendo que no último caso a 

Irradiação com UV-254 nm foi realizada após a irradiação com 

UV-365 nm. A iluminação para indução de fotorreativação foi 

realizada cem lâmpada GE PAR 38 (Luz branca) por 3 minutos, 

imediatamente após as irradiações. 
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Figura 22. Sobrevivência de E. coli AB 2480 irradiada com 

diferentes comprimentos de onda, fotorrestaurada 

durante 3 min com luz visível (símbolos abertos) ou 

nSo fotorrestaurada (símbolos fechados). 0.2 Jm~2 

de 251» nm (O , t ); 1.0 x 105 jnT2 de 365 nm ( A , 

• ) e 365 + 254 nm nas mesmas doses (D, • ) • 
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Os resultados mostrados na Figura 22, Indicam que 

após a Irradiação com UV-365 nm a bactéria AB 2480 nSo perde a 

capacidade de fotorreatlvaç&o. Os níveis de fotorreativaçâo 

nesta bactéria para os danos produzidos por UV-curto ou longo 

s&o semelhantes, mostrando que nas fluênclas utilizadas, a 

enzima fotollase parece não estar danificada. As bactérias 

submetidas às duas fontes de ultravioleta, apesar da baixa 

sobrevivência (2.3 x 10~3) quando iluminadas mostraram grande 

fotorreativaçâo, elevando a sobrevivência (7.5 x 10~2) a um 

nível maior que as irradiadas semente com UV-curto. 

Como esta linhagem bacteriana não apresenta os 

sistemas de reparação por exclsão e recomblnação, o aumento da 

sobrevivência observado é conseqüência da iluminação, que 

ativa a enzima fotollase. Como nesta bactéria (AB 2480) não ê 

observada a sobrevivência diminuída do bacterlofago (Flg. 7, 

Item 2, capitulo III), realizamos a mesma experiência cem a 

bactéria AB 1886 (uvr A), onde pudemos observar resultados 

semelhantes aos descritos para a bactéria AB 2480. Nestas 

experiências utilizamos fluênclas de 1.5 x 10° Jm~2 para 

UV-365 nm e 3Jm~2 para UV-254 nm e as condições experimentais 

foram as mesmas já descritas para a bactéria AB 2480 (dados 

não mostrados). 

Anallzando os resultados apresentados, podemos 

concluir que para as fluênclas utilizadas nos comprimentos de 

onda em questão, a enzima fotollase aparentemente não é 

danificada, pois as bactérias não perdem a capacidade de 

f otorreativaçâo. 

Como vimos no Item 4.3 deste capitulo, a expressão 

da sobrevivência diminuída do bacterlofago não se modifica 

mesmo após a fotorreativaçâo, embora haja aumento da 

sobrevivência. A associação destes resultados nos indica que a 

SDB não ocorre por lnativação direta das enzimas de reparação 

pelo UV-longo. 

Afim de Investigar se as lesões responsáveis pela 

indução da sobrevivência diminuída do bacterlofago seriam 

passíveis de reparação pelo sistema S.O.S., disparado na 

bactéria após determinada fluência de UV-curto (254 nm) ou 
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outros tratamentos, realizamos experiências onde submetemos a 
bactéria AB 1157 (selvagem) a diferentes comprimentos de onda 
e o bacteribfago a diferentes fluências de UV-curto 254 nm. 

Estes resultados s&o mostrados na figura 23» onde 
observamos a bactéria submetida a irradiação com UV-254 nm (75 
Jm~2, que dispara o sistema S.O.S), UV-365 nm (1 x 10° Jm~2, 
que dispara a SDB) ou aos dois comprimentos de onda em ordens 
diferentes. 0 bacteribfago X G? 15 fo i inoculado nestas 
bactérias, pré-irradiado com diferentes fluências de UV-254 nm 
(zero a 200 Jm~2). 

Observamos que nas bactérias pré-irradladas com 
UV-curto (como já descri to no i n i c i o deste capitulo) ocorre a 
reativação Weigle, uma das funçbes S.O.S. Em relação às 
bactérias irradiadas com UV-365 nm observa-se a indução da 
sobrevivência diminuída do bacteribfago, porém quando 
pré-irradiamos as bactérias com UV-254 nm em fluência que 
dispara as funçbes S.O.S. e logo após submetemo-las a 
irradiação com UV-longo, o resultado é semelhante aos das 
bactérias Irradiadas somente com UV-365 nm. Este fato se 
repete em bactérias previamente irradiadas com UV-longo e logo 
apbs irradiadas com UV-254 nm. 

Estes resultados extremamente interessantes revelam 
uma possível inlbição do sistema de reparação S.O.S. 
(disparado pelo UV-254 nm) pelo UV- longo. Observamos também 
que esta inlbição aparente das funçbes S.O.S. pelo UV-longo é 
independente da ordem em que são aplicadas as irradiações com 
os dois comprimentos de onda, uma vez que os resultados 
encontrados nos dois casos são semelhantes (365 + 254 nm e 254 
+ 365 nm). 

Como a reativação Weigle requer 30 min de lncubação 
a 37° C apbs a irradiação da bactéria pelo UV-254 nm para sua 
expressão, realizamos experiências onde Irradiamos a bactéria 
cem UV-254 nm e incubamos por 30 min a 37° C antes da 
irradiação com UV-365 nm, afim de verif icar se apbs o tempo de 
30 min haveria o disparo das funçbes S.O.S. Os resultados 
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Al5(Jm-2;254nm) 

Figura 23. Sobrevivência do bacteribfago X 15 irradiado com 

diferentes fluências de 254 nm e infectado em 

E. coli AB 1157 (selvagem) irradiada com diferentes 

comprimentos de onda: não irradiada (•); 75 Jm 

de 254 nm ( A ); 1.0 x IO6 Jm"2 de 365 nm ( A ) ; 365 

+ 254 nm nas mesmas doses (D); 254 + 365 nm nas 

mesmas doses ( O ). 
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encontrados foram semelhantes aos de bactérias submetidas ao 

UV-254 na e imediatamente irradiadas com ÜV-365 nm (dados não 

mostrados). 

A análise dos resultados mestrados na Figura 23, 

indica que a radiação UY-365 nm inibe a induçto das funções 

S.O.S. disparadas pelo 07-254 nm. Estes resultados sio 

semelhantes aos encontrados por Turner e Eisenstark (1984) que 

demonstraram a iniblção de induçto de fi-galactosidase, indução 

do profago lambda, mutagènese e reativação Weigle provocados 

pela radiação ultravioleta de 365 nm. E interessante ressaltar 

que a sobrevivência diminuída do bacteriofago ê independente 

da ativação das funções S.O.S. na célula. 

6. Correlação entre a SDB e a Indução de Mutações 

Mutações celulares não expontâneas tem sido 

estudadas através da indução por agentes físicos e químicos 

dos mais diversos tipos. Foi demonstrado por Witkin (1969) que 

durante a ativação de mecanismos de reparação celular, como as 

funções S.O.S. (desreprimldas pela radiação UV-curto ou por 

outros agentes), são cometidos erros que são expressos na 

célula através de mutações. 0 melhor exemplo deste tipo de 

indução mutagênica é a mutagènese Weigle, que pode ser 

observada na Figura 24. 0 elevado número de mutantes exprime 

uma reposta celular do organismo em garantir a sua 

sobrevivência mesmo cem a permanência de outras lesões 

(Radman, 1975; Witkin, 1976, revisão; Hanawalt et ai., 1982). 

Em relação â radiação ultravioleta longo, muitos 

trabalhos tem sido realizados envolvendo interação com outros 

comprimentos de onda, e os resultados indicam que o 

ultravioleta longo modifica a letalidaade induzida por outros 

agentes e reduz a freqüência de mutações induzidas por UV-254 

ou 313 nm em E. coli B/r thy trp (Tyrrell e Peak, 1978; 

Tyrrell e Moraes, 1981; Tyrrell, 1980 e 1982). 
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Turner e Ei s ens tar k (1984) , mostraram que c é l u l a s 
bacterlanas p r o f i c i e n t e s em s is temas de reparação previamente 
expostas à radlaçSo u l t r a v i o l e t a 365 nm e subseqüentemente á 
rad laç lo UV-254 nm não apresentaram resposta mutagenics, 
apresentando-se como cepas d e f i c i e n t e s em reparo 
p o s - r e p l i c a t l v o (rec A) . 

As evidências supra-c l tadas nos levaram a i n v e s t i g a r 
s e o mecanismo que induz a SDB s e r i a um fenômeno mutagenico ou 
ant l -mutagênico , uma vez que e inauzldo pela radiação de 365 
nm na bac tér ia e que a sobrevivência diminuída do bacter io fago 
é exatamente o oposto da rea t ivação Welgle. 

Para e luc idar e s ta questão , ut i l izamos a medida de 
indução de mutantes v i ru lent os ( >v v i r ) derivados do A GY 15, 
conforme d e s c r i t o no c a p i t u l o I I , Item E. 4. 0 cá lcu lo da 
freqüência de mutação f o i rea l i zado Begundo o método d e s c r i t o 
por Green e Muriel (1976) . 

0 bacter io fago \ GY 15 f o i irradiado cem d i f e r e n t e s 
f luênc las de UV-254 nm e lnoculado em bactér ia AB 1157 
submetida a d i f e r e n t e s comprimentos de onda como: 254 nm (75 
Jm"2)i 365 nm (1 .5 x IO6 Jm~2) e 365 + 254, nas f luênc las já 
mencionadas. Estes resultados podem ser observados na Figura 
24. 

Na Figura 24, observa-se a mutagènese Weigle 
induzida em bactér ias pré- irradiadas cem utrav io le ta curto 254 
nm, onde o aumento de mutantes é proporcional ao aumento das 
f luênc las de UV-curto no bacter io fago . Este aumento at inge o 
máximo em torno de 200 Jm~2 (dado não mostrado;. Comparando-se 
a freqüência de mutações dos bacter iofagos nestas c é l u l a s 
irradiadas com u l t r a v i o l e t a curto com as não irradiadas 
( c o n t r o l e ) , observa-se o caráter mutagênlco do sistema S.O.S. 

Na8 bactér ias irradiadas com u l t r a v i o l e t a longo de 
365 nm, o c á l c u l o da freqüência de mutantes apresentou va lores 
abaixo dos Índices de mutações espontâneas (bactéria e 
bacter io fago n&o i r r a d i a d o s ) , tornando-se não s i g n i f i c a t i v o 
tanto para as bactér ias irradiadas semente cem u l t r a v i o l e t a 
longo (365 nm) quanto para aquelas posteriormente submetidas 2 
radiação u l t r a v i o l e t a curto (254 nm). 
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Figura 24. HutaçEo induzida em \ 15 Irradiado cem diferentes 
doe es de UV-254 nm e infectado em E. co l l AB 1157 
(selvagem) não irradiada ( O ) ; irradiada cem 75 
JnT2 de 254 nm ( • ) ; 1.5 x IO6 Jm"2 de 365 nm ( • ) ; 
365 + 254 nm nas mesmas doses ( A ) * 
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A analise destes resultaoos indica que a indução da 

sobrevivência dininulda do bacteribfago ê certamente 

dependente de mecanismos anti-mutagenicos induzidos nas 

células pelo UV-365 nm. 
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IV. DISCUSSÃO 

1. Sobrevivência Diminuída do Bacteriofago 

Os ultravioletas médio (UV B) e longo (UV A) fazem 

parte do espectro de radlaçSo solar que atinge a superfície 

terrestre e são responsáveis por Importantes fenômenos 

biológicos, Já que os seres vivos desenvolveram cr an of or os 

específicos capazes de absorver estas radiações. Dentre os 

fenâoenos mediados por esta faixa do espectro solar, alguns 

sSo necessários à vida, por participarem de importantes vias 

metabòllcas, como a calclflcaç&o óssea, a pigmentação da pele 

(melanogênese), etc. No entanto, como soe ser em todos os 

aspectos da natureza, o excesso de radlaçSo solar também pode 

levar a efeitos deletérios graves, como o envelhecimento 

precoce e a cancerlzaç&o da pele. Posto que é praticamente 

impossível separar os dois tipos de fenômenos, os seres vivos 

desenvolveram, ao longo da evolução, mecanismos de defesa 

contra os danos celulares provocados pela radlaçSo solar, 

minimizando assim seus efeitos. Estes mecanismos de defesa 

parecem ser, em sua maioria, sistemas enzimáticos capazes de 

reparar os danos produzidos pelas radiações, principalmente os 

danos sobre o sistema celular de Informação, o DNA. 

Atualmente pesquisadores estSo voltando sua atenç&o 

também para danos induzidos em outros sistemas celulares, como 

membranas e proteínas. Nestes casos, os sistemas de defesa 

ainda nSo estSo bem conhecidos, mas há evidências 

experimentais que indicam haver interações antagônicas entre 

os diferentes comprimentos de onda, ou seja, reações 

provocadas por determinados comprimentos de onda poderiam 

proteger as células contra os danos induzidos por outros. 

Aparentemente, este mecanismo se dá sempre na direção: maior 

comprimento de onda protege contra menor; pois as evidências 

disponíveis hoje indicam que UV-longo protege contra UV-curto. 

Em nosso laboratório um trabalho em andamento (nSo publicado 
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ainda) indica que radiação infra-vermelha protege as células 

contra os efeitos da radiaçSo UV-curto, médio e longo, por um 

mecanismo que poderia ser o mesmo ou muito semelhante ao 

conhecido por indução de proteínas de stress, como por exemplo 

a indução de proteínas de choque térmico. Hoje esta bem 

definido um fenômeno induzido em células por UV-longo, chamado 

"retardo de crescimento". Este retardo na realidade dá tempo 

às células irradiadas de reparar os danos no DNA, o que 

constitui evidentemente um mecanismo de proteção. E válido 

lembrar aqui que células irradiadas com radiaçSo solar são 

submetidas aos diferentes comprimentos de onda 

concomitantemente, vale dizer, com UV-médlo (onde predominam 

os efeitos deletérios) e UV-longo, luz visível e 

infra-vermelho, que seriam responsáveis preferencialmente por 

reações que conferem proteção às células. 

Do exposto, fica patente a necessidade de se 

conhecer os mecanismos de ação de cada faixa característica de 

radiação solar, determinando o tipo de lesão, as reações, os 

efeitos biologic os, etc., de modo a que possamos utilizar a 

radiação solar no que ela produz de benéfico à vida, 

minimizando seus efeitos deletérios. 

O ultravioleta curto e médio, por serem absorvidos 

eficientemente pelo DNA, estão entre as faixas mais perigosas 

da radiação solar. Dentre seus efeitos mais danosos, podemos 

destacar a produção de câncer de pele. Como aceito pela 

maioria dos cientistas atualmente, o primeiro passo para a 

formação de um câncer (iniciação) é a indução de uma mutação. 

O UV-curto dispara nas células um mecanismo de reparo nfto 

fiel, chamado SOS, que é mutagenic o por excelência em 

bactérias e embora não esteja ainda provada sua existência em 

células eucaribticas, sua relação com a cancerização em 

mamíferos está bem definida pelo fato de que todos os agentes 

físicos ou químicos reconhecidos como cancerígenos (por 

experiências em laboratório ou por dados epidemiologic os) slo 

capazes de disparar o SOS, enquanto agentes não cancerígenos, 

mesmo que qulmicamente semelhantes aos primeiros, não induzem 
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este sis tea*. 0 sistema SOS é dec ted o e avaliado 

quantitativamente de aodo Indireto, através das chaaadas 

"funções SOS", dentre as quais usa das sais usadas € a 

"Reatlvaçto Welgle", ou seja, ua auaento considerável da 

sobrevivência dos bacterlofagos (ou vírus humanos) irradiados 

cosi DV-curto e Infectados ea células tratadas por ua agente 

cancerígeno coao OV-curto, ralos X ou produtos qulalcos, ea 

relaçlo aos vírus Infectados ea células nlo tratadas. Coao 

dito anteriormente, a observaçlo feita ea nosso laboratório de 

que bacterlofagos Irradiados coa OV-curto apresentavam uaa 

dlalnulçlo lap or tan te de sobrevivência quando infectados ea 

células Irradiadas coa UV-longo de 365 na ea relação aos 

Infectados ea células nlo irradiadas, chamou nossa atençto por 

parecer ua fenômeno "contrário" i reatlvaçto Welgle. Neste 

caso, este fenômeno que denominamos "Sobrevivência Diminuída 

do Bacterlofago" (SDB), poderia ser a aanlfestaçto de ua 

aecanlsao de defesa celular, ainda nlo descrito na literatura, 

que protegeria as células contra a autagenlcidade do UY-curto 

eabora ea detriaento da sobrevivência. Procuramos entto 

verificar se a SDB era aesao um novo fenômeno induzido por 365 

na e ainda não descrito e, neste caso, caracterizá-lo o aelhor 

possível. 

Observando as quatro primeiras figuras apresentadas 

no capitulo III (resultados) podemos verificar o cariter de 

"oposição" da SDB em relação & "Reativação Welgle" e as 

clnêtlcas das doses de radiação que permitiram estabelecer as 

condições ótimas de visualização do fenômeno. Na Figura 2 é 

interessante ressaltar que a produção de bacterlofagos não 

irradiados (dose zero) nas células irradiadas coa 1.5 x 10° 

Ja~2 foi igual á produção de bacterlofagos não irradiados nas 

células também não irradiadas, o que significa que as células 

não perdem a capacidade de sustentar a multiplicação do 

bacterlofago quando irradiados com 365 na na dose utilizada. 

Esta constatação é relevante porque, como dlscutlreaos á 

frente, a SDB poderia apenas ser uaa perda momentânea da 

capacidade celular de sustentar a multiplicação do 

bacterlofago. 
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Outrossim, poderia ser argumentado que a SDB reflete 

apenas uma diminuição da capacidade celular de reparar os 

danos causados no tacteriofago, produzida pelo 365 nm. 

Discutiremos isto com detalhes adiante, mas apenas para 

demonstrar que este argumento não tem consistência, e validar 

de inicio a hipótese de um fenômeno novo, adiantamos que 

bactérias irradiadas cem a dose utilizada de 365 nm foram 

capazes de reparar os bacteriofagos tratados por agentes 

agressores que não produzem dlmeros de pirimidinas (como Ralos 

X e UV-longo) com a mesma eficiência de células não 

irradiadas. Por estes motivos cremos poder afirmar que a SDB é 

a manifestação de um efeito novo, não descrito ainda, 

produzido pela radiação UV-365 nm (abundante no espectro solar 

que atinge a superfície terrestre, Figura A) e que 

provavelmente é um mecanismo de proteção contra os efeitos 

mutagênlcos do UV-curto produtor de dlmeros de pirimidinas, 

embora ao custo de uma sobrevivência diminuída. Este mecanismo 

está em oposição à Reativação Weigle, que aumenta a 

sobrevivência, embora ao custo de um aumento proporcional da 

mutagênese. 

As Figuras 3 e 4 mostram que as doses ideais para 

expllcitação máxima da SDB são respectivamente 2 x 10° Jm~2 de 

UV-365, nm nas bactérias e 50 Jm~2 de ÜV-251» nm no 

bacteriofago. Entretanto, como a dose de 2 x 10° Jm de 

UV-365nra na bactéria poderia levar a uma destruição parcial de 

enzimas de reparo, resolvemos utilizar ao longo deste 

trabalho, a dose de 1.5 x 10^ Jm"2 de 365 nm, Já que de acordo 

com nossos próprios resultados e com a bibliografia consultada 

esta dose não interfere com os sistemas de reparo. 



.72 

2. SDB em Relação aos Sistemas de Reparo 

A SDB foi detectada em uma cepa de E. coll selvagem 

para os sistemas de reparo. Podemos dizer, que dentre os 

sistemas enzimâticos usados pelas células para reparar danos 

Induzidos no DNA, os sistemas de excls&o (uvr) e recomblnação 

gènlca (rec) são os mais Importantes. 0 primeiro é 

essencialmente constitutivo, o segundo, mais complexo, parece 

comandar uma atividade menor constitutiva e a outra maior, 

Induzida - SOS. Dos resultados apresentados nas Figuras 5, 6 e 

7 concluímos que a SDB só existe nas cepas proficientes em 

reccmbinaçSo genética. Na cepa deficiente neste sistema, 

embora proficiente em exclsão, bem como no duplo mutante para 

estes dois sistemas, a sobrevivência dos bacteriofagos 

Irradiados foi a mesma tanto nas células Irradiadas quanto nas 

células não irradiadas. E interessante notar que, apesar de 

nestas duas cepas haver igual superposição das curvas, a 

capacidade de reparar os danos no DNA do bacterlofago pelo 

sistema de exclsão estava intacta na cepa AB 2463 (rec A 13) 

após a irradiação com a dose de 365 nm, indicando que o 

sistema de exclsão não fora afetado pela irradiação da 

bactéria. A prova desta afirmação está na Figura 7, onde a 

sobrevivência do bacteribfago na cepa AB 2480 (duplo mutante) 

irradiada com UV-365 nm ou não, para a dose de 50 Jm~^ de 

254nm, por exemplo, foi ae apenas 0.001?, enquanto na cepa AB 

2463 (rec A) foi de 202, cem um fator de redução de dose para 

este ponto de 5. Novamante, isto indica que o sistema de 

reparo por exclsão não foi comprometido pela fluência de 

UV-365 nm dada na bactéria. 

Podemos concluir destes dados que a SDB depende, ao 

menos parcialmente, da existência do sistema de recomblnação 

genética, o mesmo necessário também para o disparo do SOS. 

Entretanto nossos dados não nos permitem saber ainda qual o 

mecanismo molecular que possibilita ao sistema de recomblnação 
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controlar a SDB. Podemos apenas especular, por exemplo, que a 

radiação de 365 nm Impeça o disparo Indireto do SOS, 

possivelmente devido à presença de dlmeros de timina no DNA do 

bacteriofago, diminuindo a sobrevivência do bacteriofago que 

seria aumentada devido à açSo deste sistema Induzido. Neste 

caso, associada à diminuição da sobrevivência do bacteriofago, 

haveria também uma diminuição da mutagenicidade induzida pelo 

UV-254 nm. Esta suposta diminuição da mutagenlcidade foi 

efetivamente comprovada, como discutiremos adiante. 

3. SDB e Retardo de Crescimento Celular 

Como já foi mencionado anterlcmente, a radiação 

UV-longo induz um retardo de crescimento celular, mediado pela 

presença de 4-thiouridina em algumas espécies de RNA-t. Neste 

trabalho verificamos que a cepa PM 2 (nuv A), um mutante 

deficiente em 4Srd, não apresenta a SDB (Fig. 8), embora seja 

proficiente nos dois sistemas de reparo (exclsão e 

recombinaçâo). Entretanto, a ausência da SDB não parece estar 

ligada propriamente â falta do retardo de crescimento mas â 

falta da ''srd, já que a cepa PM 40 (rei A) apresenta a SDB 

(Fig. 9) e igualmente não tem o retardo de crescimento 

celular. Nestas bactérias existe a ^Srd, sendo a mutação 

relacionada com o controle estringente, o que a impede de 

disparar o retardo de crescimento. Os resultados apresentados 

nestas duas figuras (8 e 9) poderiam levar â interpretação de 

que o retardo de crescimento e a SDB tem o mesmo cr cm bf or o 

( Srd), mas a interpretação não concorda com o resultado 

mostrado na Flg. 6, onde a bactéria AB 2463 (rec A) ê 

proficiente em ^Srd, tem retardo de crescimento mas não 

apresenta a SDB, devido à ausência do sistema de recombinaçâo. 

Os dados apresentados até este momento não nos permitem ainda 

fazer uma idéia clara do (s) mecanismo (s) responsáveis pela 

SDB. Podemos no entanto afirmar, baseados nos resultados 

apresentados, que a manifestação da SDB depende do sistema de 
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recombinação controlado pelo gene rec A e da presença de HSrd 

nos RNAs de transferência, embora nenhum destes fatores 

Isoladamente possa garantir a existência da SDB, ou seja, a 

ausência de qualquer um ê suficiente para eliminar a SDB. 

Também aqui poderíamos apenas especular sobre o papel de cada 

um destes fatores (sistema de recombinação e *Srd) no 

aparecimento da SDB. Como em nossas experiências a SDB foi 

sempre medida pela sobrevivência dos bacterlbfagos, contados 

pelo método de formação de placas de Use, Isto implica em que 

cada unidade formadora de placa deve ser um bacteribfago 

completo, maduro, com DNA e proteínas do envoltório intactos. 

Quando o bacteribfago ê irradiado com UV-254 nm, seu DNA passa 

a comportar uma grande quantidade de dlmeros de pirlmldlnas, 

uma fotolesão que necessita ser reparada para que este DNA 

possa servir de modelo para replicaçSo e multiplicação do DNA 

do bacteribfago. Quando este bacteribfago irradiado é 

infectado na bactéria AB 2463 (rec A), proficiente no sistema 

de excisão, este sistema altamente eficiente no reparo dos 

dlmeros elimina estas fotolesoes do DNA do bacteribfago, 

independentemente da bactéria ter ou nSo sido Irradiada com 

UV-365 nm, vale dizer, que a bactéria esteja ou não em 

"retardo de crescimento", o que implica em parada da síntese 

de proteínas. Em qualquer dos casos o sistema de excisão 

sendo constitutivo e portanto independente de neoslntese 

protelca, faria seu reparo rapidamente, deixando o DNA do fago 

pronto para ser usado como modelo, permitindo a multiplicação 

do DNA viral e maturação das partículas formadoras de placa de 

Use, aando como resultado visível a superposição das curvas 

de sobrevivência nas calturas irradiadas ou não com UV-365 nm 

(Pig. 6). Por outro lado, se o bacteribfago irradiado é 

infectado na bactéria AB 1886 (uvr A) deficiente no sistema de 

excisão, o reparo dos dlmeros de pirlmidinas em seu DNA sb 

poderá ser feito pelo sistema de recombinação, que é bem menos 

eficiente quando se trata deste fotoproduto específico, salvo 

se o sistema SOS estiver ativado, o que não ê o caso, já que 

uma parte da cultura bacteriana não está irradiada e a outra 
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está com UV-365 nm, que não lnduz SOS. Na cultura não 

irradiada, entretanto, a própria presença dos dlmercs de 

pirlmidinas pode levar a uma indução parcial do sistema SOS, 

que faria o reparo do DNA viral com mais eficiência. Como o 

sistema de síntese proteica não está comprometido, a formação 

do envoltório viral e conseqüente maturação da unidade 

formadora de placa de lise estaria garantida, levando à 

sobrevivência normal indicada na Figura 5. Entretanto, na 

cultura bacteriana prê-irradiada com UV-365 nm, o processo 

todo sofreria algumas mudanças. Como a bactéria possui 

normalmente a 4Srd, a irradiação com UV-longo levará 

forçosamente a um retardo de crescimento celular imediato 

provocado pela diminuição drástica da síntese de proteínas. 

Como o sistema SOS, para ser ativado, necessita de neoslntese 

proteica, o reparo dos danos do DNA do bacteribfago já estaria 

prejudicado, em relação à cultura não irradiada. Além do mais, 

a síntese das proteínas do envoltório viral se ressentiria com 

mais razão ainda da diminuição da capacidade celular de 

síntese de proteínas, induzida por 365 nm. Durante o período 

relativamente longo de retardo de crescimento, o DNA viral não 

reparado poderia ainda ser alvo de enzimas de degradação, o 

que levaria a sua destruição, impedindo que, ao retomar o 

crescimento, a célula possa reiniciar o processo de 

multiplicação do DNA viral, levando a uma sobrevivência do 

bacteriófago bem inferior â verificada na bactéria não 

Irradiada. Quanto aos bacteriófagos não Irradiados, sua 

produção nas células irradiadas ou não com UV-longo seria a 

mesma porque neste caso o DNA viral que penetra nas células 

não tem necessidade de ser reparado, pode ser replicado e 

multiplicado normalmente nas duas culturas (portanto 

independentemente da pré-dose de UV-365 nm) e esperar o fim do 

período de retardo de crescimento (no caso da cultura 

irradiada) para então retomar a síntese proteica e completar a 

maturação dos bacteriófagos. 



.76 

Na bactéria PM 40 (rei A), que possui a 4Srd, mesmo 

8em apresentar o retardo de crescimento (fato este determinado 

nesta cepa pelo controle estrlngente), a diminuição da síntese 

de proteínas, que haverá forçosamente devido às lesões nos 

RNAt, poderia Igualmente levar à não maturaçfto das partículas 

virais, embora o DNA fosse reparado e replicado, com o 

conseqüente apareclemtno da SDB (Flg. 9). Vale lembrar que, 

como foi dito na introdução (capítulo I), o retardo de 

crescimento e a síntese proteica são fenômenos dissociados, 

podendo a célula manifestar apenas um destes fenômenos sem 

manifestar necessariamente o outro, quando irradiada com 

ÜV-longo. Na bactéria PM2 (nuv A) que n&o apresenta a ^Srd, a 

síntese proteica nSo é comprometida com a dose de 365 nm. 

Sendo a cepa proficiente nos sistemas de reparo, a SDB não se 

manifesta, sendo a produção aos bacterlòfagos a mesma nas 

culturas Irradiadas ou não com UV-365 nm (Fig. 8). Estas 

hipóteses apresentadas para justificar o aparecimento ou não 

da SDB em determinadas cepas são capazes de explicar os dados 

experimentais obtidos, inclusive o fato de a SDB ser máxima 

quando a dose de UV-254 nm dada no bacteribfago é de 50 Jm"2, 

dose em que há formação de um número razoável de lesões no DNA 

viral, sem contudo ultrapassar a capacidade de reparação das 

células, o que mascararla o fenômeno. Entretanto, são ainda 

hipóteses que necessitam de muitas outras experiências que 

possam comprová-las, como por exemplo medidas da síntese do 

DNA e das proteínas virais, nas diversas situações 

apresentadas. Estas medidas poderiam reforçar ou descartar as 

hipóteses aqui levantadas para explicar os mecanismos 

responsáveis pela "indução" da SDB. 
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4. SDB em Função dos Danos no DNA Bacteriano e Vlral 

Um maneira simples de verificar a possibilidade de 

que as hipóteses levantadas no Item anterior para explicar a 

SDB estejam corretas era determinar quais os comprimentos de 

onda do espectro solar que, sendo usados para irradiar 

respectivamente bactérias e bacterlõfagos, poderiam induzir a 

sobrevivência diminuída do bacteriofago. Para isto foram 

realizadas as experiências apresentadas nas Figuras 10 a 16, 

onde comprimentos de onda representativos das faixas de 

UV-curto, médio e longo foram utilizados para irradiar 

bactérias e bacterlõfagos, em combinações diferentes, 

verificando que conjuntos favoreciam o aparecimento da SDB. 

A Figura 10 mostra as curvas de sobrevivência dos 

bacteribfagosX irradiados cem diferentes doses de UV-254 nm e 

infectados em bactérias AB 1157 (selvagem) nao irradiadas ou 

irradiadas com fluências equivalentes (em termos de 

sobrevivência) de dois comprimentos de onda na faixa do 

UV-curto (254 e 280 nm), dois na faixa do UV-mêdio (302 e 313 

nm) e três de UV-longo (334, 365 e 405 nm). Os resultados 

apresentados nesta figura não necessitam de maior discussão., 

pois as lnferênclas são diretas. As bactérias irradiadas com 

UV-curto e médio (254 a 313 nm) apresentaram a sobrevivência 

dos bacterlõfagos irradiados com 254 nm maior do que as 

bactérias não irradiadas. Este resultado é exatamente o 

esperado, Já que estes comprimentos de onda são bastante 

conhecidos como indutores de SOS, sendo a sobrevivência 

aumentada dos bacterlõfagos apenas a manifestação da 

Reativação Weigle, uma das funções SOS. Nota-se apenas nesta 

figura que a intensidade de Reativação Weigle diminui com o 

aumento do comprimento de onda. As bactérias irradiadas com 

334 e 405 nm apresentam uma ligeira diminuição da 

sobrevivência do bacteriofago, estatisticamente talvez válida 

porque repetitiva, e não apresentaram Reativação Weigle ou SDB 
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blologicamente s ign i f i ca t iva . Apenas as bactérias irradiadas 
COB UV-365 no apresentarão a SDB caracter í s t i ca . Infelizmente 
nSo fo i possível fazer um estudo cem comprimentos de onda 
próximos de 365 nm, estabelecendo assim o espectro de açSo 
para a SDB, pois a lâmpada de vapor de mercúrio-xenonio 
uti l izada nSo tem raias de emissKo nestes comprimentos de onda 
cem intensidade suf ic iente para produzir e fe i tos biológicos 
mensuráveis. De qualquer forma, estes resultados se não 
comprovam as hipóteses levantadas, reforçam-nas, pois a 
lnduçEo da SDB mostrou ser dependente da Irradiação das 
bactérias por um comprimento de onda fortemente absorvido pela 
4-thiourldlna. 

As Figuras 11 a 16 sSo os resultados de experiências 
inversas ás apresentadas na Figura 10, ou se ja , em todos os 
casos, as bactérias foram sempre Irradiadas com a dose de 
UV-365 nm que dispara o máximo de SDB e os bacterlofagos 
irradiados com diferentes fluênclas dos mesmos comprimentos de 
onda de UV-curto, médio e longo ut i l i zados nas experiências 
anteriores. Novamente estes resultados corroboram as hipóteses 
f e i ta s nos Itens 2 e 3 deste capitulo , pois a SDB apareceu 
apenas quando as bactérias Irradiadas com UV-365nm eram 
infectadas cem bacterlofagos Irradiados com UV-curto e médio, 
que produzem dlmeros de plrlmldinas. Podemos notar ainda, que 
a intensidade de SDB decresce com o aumento do comprimento de 
onda, o que coincide com o fato já conhecido de que, com o 
aumento do comprimento de onda, diminui a quantidade de 
dlmeros no DNA para doses equivalentes em termos de 
sobrevivência, ou se ja , os dlmeros diminuem sua participação 
na letal ldade e outros tipos de les&o (quebras no DNA, por 
exemplo) passam a adquirir maior importância. Se a SDB fosse 
dependente da presença de dlmeros no DNA vira l e dos t ipos de 
reparaçSo ce lu lar , como o que sugerimos, era de se esperar que 
o aumento do comprimento de onda com que se Irradia o 
bacterlofago ensejasse uma diminuição da SDB, para doses 
equivalentes, como efetivamente ê o caso. 
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O resultado apresentado na Figura 17 é una espécie 

de contra-prova das hipóteses defendidas aqui. Realmente, se a 

presença de dlmeros no DNA vlral fosse necessária à lnduçlo da 

SDB e ainda, esta fosse dependente dos sistesas de excisto e 

recomblnação, a irradiação de bacteribfagos con Ralos X e 

posterior infecção em células irradiadas ou não com 365 nm 

mostraria curvas de sobrevivência superpostas, para as duas 

situações. Isto porque a radiação X não produz absolutamente 

dlmeros no DNA viral, e a bactéria usaria apenas a polimerase 

I para restaurar as lesões produzidas pelos Raios X, o que é 

realizado em tempo extremamente rápido (2 a 3 minutos), 

ficando portanto o sistema independente dos efeitos do UV-365 

nm sobre a ''srd e sobre os mecanismos de síntese protelca. 

Esta superposição teoricamente prevista foi experimentalmente 

demonstrada na Figura 17* 

Uma outra maneira de testar nossas hipóteses era 

produzir uma grande quantidade de dlmeros de tlmina no DNA 

vlral sem aumentar a quantidade de outras lesões, ou seja, 

usando baixas doses de irradiação. Isto pode ser conseguido 

irradiando-se o bacteriõfago em presença de acetona. Esta age 

como senslbilizador, transferindo energia de fòtons de 313 nm 

diretamente para as tlmlnas, catalizando a reação de 

dimerlzação. Portanto, a quase totalidade das lesões 

provocadas no DNA pela irradiação com 313 nm em presença de 

acetona é constituída de dlmeros de plrimldinas (timina). 

Imaginamos que, neste caso, poderíamos ampliar a SDB, 

irradiando o bacteriõfago com 313 nm em presença de acetona e 

infectand o-o em bactérias selvagens irradiadas ou não com 365 

nm. 0 resultado mostrado na Figura 18 indicou o contrário do 

que esperávamos, cem o despareclmento da SDB. Aparentemente, 

tínhamos um primeiro resultado que não se encaixa no esquema 

imaginado para explicar a SDB. Cano em nosso laboratório havia 

sido demonstrado recentemente que bacterlófagos tratados com 

ação fotodlnftmlca do azul de metileno não penetram nas 

bactérias hospedeiras (Capella, comunicação pessoal) 



.80 

Imaginamos que poderia ocorrer o mesmo cos bacterlofagos 

tratados com 313 nm + acetona, já que ha UB certo paralelismo 

entre os dois trataaentos: aabos st o reações de 

fotossensiblllzaç&o usando una molécula senslblllzadora e 

energia fotònica. Além disto o mecanismo molecular de ambas as 

reações Implica na formação de estados excitados Slnglete e 

Trlplete do senslbillzador, com transferência de energia para 

a molécula alvo. Decidimos entto verificar se o tratamento dos 

bacterlbfagos com 313 nm e acetona Interferia com a infecçto 

posterior das bactérias. A Plgura 19 mostrou que este era 

realmente o caso. 0 bacterlofago foi Irradiado apenas com 

diferentes doses de 313 nm e Infectado nas bactérias AB 1157, 

AB 2463 (capazes de reparar lesões no DNA viral) e AB 2480, 

deficiente em reparo e portanto Incapaz de reparar as lesões 

fotolnduzldas no bacterlofago. Como a reparação só ê realizada 

se o DNA vlral for Injetado nas bactérias, acontecendo a 

Infecçto, as curvas de sobrevivência diferenciadas 

evidenciariam este fato. Efetivamente, ê o que se vê na Figura 

19, onde a sobrevivência do bacterlofago irradidado com 313 nm 

nas cepas proficientes em reparo ê multo maior que na 

deficiente. Por outro lado, se um tratamento qualquer impedir 

a Infecçto, a sobrevivência será a mesma em todas as cepas, 

pois refletirá apenas a infecçto das partículas virais que nto 

forem atingidas pelo tratamento, assim nto lesadas e portanto 

indiferentes i capacidade de reparaçto das células que 

infectam. A Figura 19 mostra exatamente que os bacterlofagos 

tratados com 313 nm mais acetona, quando infectados nestas 3 

bactérias apresentaram praticamente as mesmas sobrevivências. 

Portanto o resultado aparentemente contraditório da 

Figura 18 foi apenas manifestação de um fenômeno que nto 

havíamos previsto, a incapacidade de bacterlofagos tratados 

cem UV-313 nm mais acetona de infectarem as células 

hospedeiras. 

Finalmente achamos que um último modo de verificar, 

a nível celular, se a presença de dimeros no DNA do 

bacterlofago era necessária á manifestação da SDB, seria 
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pr os over a retirada dos dlaeros do DNA vira l após a irradiação 
COB UV-254 nm. Para i s t o , resolvemos u t i l i z a r a enzima 
Foto l iase , presente nas células de E. c o l l , que sob a açto da 
luz v i s í v e l , è capaz de monomerizar "in s i tu" os dlmeros 
formados pelo üV-curto. A suposiçlo era a de que, diminuindo o 
numero de dlmeros no DNA v i ra l , diminuiríamos 
proporcionalmente a SDB. A Figura 20 mostra apenas que, como a 
cepa AB 2480 (duplo mutante) não apresenta a SDB, a 
fotorrestauraçto aumenta proporcionalmente a sobrevivência do 
bacteriòfago irradiado com 254 nm tanto nas culturas 
prê-lrradiadas com 365 nm como nas culturas não irradiadas. Na 
Figura 21, entretanto, estão os resultados obtidos com a 
bacteria AB 1886 (uvr A), que apresenta a SDB, pois é 
proficiente em recomblnação genética. Nesta bactéria, vê-se 
que o sistema de fotorrestauraçto também aumentou 
proporcionalmente a sobrevivência dos bacteriofagos irradiados 
com ÜV-curto, tanto na cultura de bactérias não irradiadas 
quanto na irradiada com ÜV-365 nm. Este resultado contraria o 
que esperávamos (diminuição da SDB após fotorrestauraçto) e 
não sabemos como interpreta- lo . Talvez a capacidade de 
fotorrestauração seja limitada, já que existem nas cé lu las de 
E. co l l apenas cerca de vinte moléculas de fo to l ia se e nem 
todas ativas ao mesmo tempo. Assim, a ação destas moléculas de 
enzimas seria capaz de restaurar várias partículas v i r a i s , 
aumentando a sobrevivência, mas restariam ainda lesões 
suf ic ientes para expl ic i tar a SDB. Esta hipótese ê atraente, 
mas não pudemos comprova-la no escopo deste trabalho. Uma 
medida de dlmeros produzidos no DNA viral pelas doses de 254 
nm antes e após a fotorrestauração seria necessário fazer-se 
para saber se a hipótese está correta. 
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5. SDB e Lestes nos Sistemas de Reparação 

Cano citado no capitulo III (Resultados), ha 

evidências experimentais bastante sólidas de que a radiação 

UV-365 nm pode inibir o funcionamento de sistemas de reparo, 

provavelmente por Interferir cem as enzimas responsáveis por 

estes sistemas. Haveria portanto a possibilidade de que a SDB 

fosse simplesmente a manifestação desta ação do UV-365 nm, Já 

que os bacteribfagos são irradiados cem UV-254 nm para que a 

SOB seja visualizada. Se os sistemas de reparo estivessem 

lnativados pela dose de 365nm na bactéria, seria mesmo de se 

esperar uma diminuição de sobrevivência dos bacterlofagos, 

como vista na SDB, já que estes, não possuindo meios próprios 

de reparar os danos em seu DNA, dependem dos sistemas 

celulares de reparaç&o. No entanto, nossos resultados nao 

permitem aceitar como válida esta suposição. A Figura 22, por 

exemplo, demonstra sem duvida que a enzima fotollase não ê 

afetada pela pré-irradiação da bactéria com UV-365 nm, pois o 

Índice de fotorrestauração obtido quando a bactéria é 

Irradiada seqüencialmente com 365 e 254 nm ê aproximadamente 

igual á soma dos Índices de fotorrestauração obtidos nas 

mesmas condições experimentais, irradiando as bactérias com 

cada um destes comprimentos de onda. Os resultados 

apresentados na Figura 20 e 21, embora as experiências tenham 

sido realizadas com outros objetivos, também mostram que a 

fotorrestauração dos bacterlofagos não foi afetada pela 

irradiação das bactérias com 365 nm, reforçando a afirmação de 

que nas fluências utilizadas neste trabalho, não houve danos 

aos sistemas de reparo. Embora não haja razão para pensarmos 

que uma certa fluência de UV-longo pudesse afetar outras 

enzimas de reparo e não especificamente a fotollase, os 

resultados apresentados neste trabalho também mostram que 

outros sistemas não foram afetados. 

A Figura 17, por exemplo, mostra que a sobrevivência 

do bacterlofago irradiado com várias doses de Raios X é 
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exatamente a mesma nas culturas irradiadas ou nio com UV-365 

nm. As mesmas doses de Raios X em bacteriofagos titulados em 

uma bactéria deficiente na polimerase I, por exemplo, levaria 

a sobrevlvèncias bem menores, indicando que a polimerase 

bacterlana repara as lestes do DNA viral (no caso da Fig. 17), 

e que este sistema nSo foi afetado pela irradlaçSo com 

UV-lonfe,o (365 na). Mais ainda, quando bacterlbfagos foram 

irradiados com ÜV de 334, 365 e 405 nm e infectados em 

bactérias AB 1157 (selvagem) Irradiadas ou não com 365 nm, as 

curvas de sobrevivência se superpuseram, embora nas bactérias 

nlo irradidas a sobrevivência reflita a ação de sistemas de 

reparo. Finalmente, lembremos que nos trabalhes encontrados na 

literatura indicando destruição de sistemas de reparo por 

UV-365 nm, as fluências utilizadas foram sempre muito 

superiores às usadas neste trabalho. 

Ainda para verificar a açSo do UV-365 nm sobre 

sistemas de reparação, foi realizada a experiência cujos 

resultados estão mostrados na Figura 23 e que gostaríamos de 

discutir separadamente. Nesta experiência, os bacterlbfagos 

foram Irradiados com diferentes fluências de 254 nm e 

infectados em AB 1157 não irradiada, irradiada com 254 nm, 365 

nm ou cem estes dois comprimentos de onda em ordem alternada. 

A curva referente â bactéria não irradiada reflete a 

sobrevivência do fago ao UV-254 nm nesta bactéria; a bactéria 

também irradiada com 254 nm reflete a reativação Weigle, 

evidência segura de que o sistema SOS foi induzido nesta 

bactéria; a bactéria Irradiada com 365 nm mostra a SDB; as 

bactérias irradiadas com os dois comprimentos de onda, em 

qualquer ordem, mostram que a fluência de 365 nm foi 

suflcier.t . para inibir completamente a reativação Weigle e 

ellcltar a SDB com a mesma intensidade da bactéria irradiada 

apenas com 365 nm. Este resultado è interessante, porque 

indica que os fenômenos celulares induzidos pelo UV-365 nm e 

que se manifestam na forma de SDB, parecem realmente estar em 
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"oposição" aos fenômenos disparados pelo ÜV-25* nm e que levas 

ao SOS. Aqui podemos especular um pouco sobre a razto possível 

pela qual a natureza teria selecionado e conservado estes dois 

fenômenos aparentemente antagônicos. 

As células submetidas à radiaçlo solar recebem, 

indistintamente, UV-médlo e longo. 0 UV-médio Indus o sistema 

nto fiel SOS, que providencia a maior sobrevivência das 

células irradiadas, mesmo is custas de uma mutagênicidade 

aumentada. Para seres unicelulares, evidentemente, esta ê uma 

efetiva proteção contra o efeito letal da radiaçlo solar, 

sendo licito pensar que, de seu ponto de vista, o preço pago 

em mutaçSo compensa largamente a sobrevivência aos ralos 

solares. Procariotos nto tem câncer. Por outro lado, 

células eucarioticas pertencentes a um organismo pluricelular 

(células de mamíferos, por exemplo), não se beneficiam 

verdadeiramente deste sistema, já que uma mutação em uma 

destas células pode ser o ponto de partida (iniciação) para um 

processo de transformação maligna que leve & destruição total 

do organismo. Para um mamífero então, uma célula morta pela 

ação da radiação solar ê multo menos importante que uma célula 

mutada. 

A SDB parece então comportar-se como a manifestção 

de um fenômeno "disparado" pelo UV-longo solar capaz de 

proteger as células contra a ação mutagênica do UV-médio mesmo 

is custas de uma menor sobrevivência. E interessante lembrar 

que cálculos teóricos feitos â partir dos dados hoje 

conhecidos a respeito da radiação solar que atinge a 

superfície terrestre, dos danos causados às células por 

unidade de energia e por comprimentos de onda e da capacidade 

de reparação dos sistemas de reparo conhecidos, indicaram que, 

teoricamente, qualquer pessoa submetida por duas horas ao sol 

numa praia de um pais tropical, por exemplo, deveria 

forçosamente desenvolver vários cftnceres de pele. Como isto 

evidentemente não acontece, ou existem ainda outros sistemas 
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de reparo altamente eficientes e nlo detectados pelos 

fotobiologlstas (o que é altamente improvável) ou as células 

dispõem de outros mecanismos onde determinados comprimentos de 

onda (UV-longo, luz visível e infravermelho) as protegeriam 

contra os efeitos deletérios do UV-mêdio. Esta segunda 

hipótese é bastante provável e esta tese é um dos trabalhos 

desenvolvidos can objetivo de detectar e caracterizar estes 

mecanismos de proteção determinados por ações antagônicas 

entre diferentes comprimentos de onda. 

Na Figura 24 mostramos o resultado de uma 

experiência que parece apontar na direção da existência de 

mecanismos de proteção como sugerido acima. 0 bacteriofago 

irradiado, multiplicado nas bactérias selvagens sem qualquer 

tratamento apresenta uma taxa de mutação que deve refletir os 

erros introduzidos pelos sistemas de reparo no DNA viral. Se a 

bactéria é irradiada com 254 nm na fluência que produz o 

máximo de reativação Welgle o número de mutantes cresce 

bastante. Nas bactérias irradiadas com UV-365 nm não foram 

detectados mutantes, indicando que esta radiação suprimiu o 

mecanismo que produziu os mutantes nas células não irradiadas. 

Note-se nesta cultura irradiada cem UV-365 nm, a sobrevivência 

do bacteriofago está diminuída mas os mutantes são contados 

por 10° sobreviventes. Mais interessante ainda ê que a 

radiação de UV-365 nm também suprimiu os mutantes que deveriam 

ter sido induzidos em função da dose de 254 nm, quando a 

bactéria foi irradiada com os dois comprimentos de onda. 

Certamente estes mutantes que deixaram de aparecer são os 

responsáveis, em termos de sobrevivência, pela SDB. 
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T. COHCLDaOBS 

- Cons tat aaos que bacterlbfagos irradiados coa UV ea 
coaprlaentos de onda que produces essencialaente dlaeros de 
p lr la ld inas , tea a sobrevivência bastante dlainuida quando 
infectados ea bactérias pré-lrradladas COB ÜV-365 na, 
parecendo ser a aanlfestaçlo de ua aecanisao de proteção 
contra a autagênlcidade induzida por UV-curto e aédio. Esta 
sobrevivência dlainuida (SEB) n lo é devida a uaa poss ível 
perda da capacidade de sustentar a au l t ip l i caç to v ira l pelas 
cé lulas irradiadas, já que os bacterlbfagos nlo irradiados 
ou irradiados con outros coaprlaentos de onda que nlo 
produzem dlaeros de t ia ina (UV-longo e Ralos X) tiveraa 
au l t ip l i caç to igual tanto nas células Irradiadas quanto nas 
nto irradiadas. 

- A SDB apresenta característ icas opostas a reativação Weigle. 
Esta ê induzida nas células por UV-curto e aédio, ou por 
outros agentes f í s i c o s ou qulalcos que agridea o DNA. Este 
sistema promove um aumento na sobrevivência dos 
bacterlbfagos irradiados, com aumento proporcional do numero 
de mutações. A SDB é induzida por UV-longo, parece ser 
especif ica contra os danos causados pelo UV-curto e médio 
(componentes do espectro solar) e promove a dlminuiçEo da 
sobrevivência de bacterlbfagos irradiados, diminuindo também 
ou mesmo eliminando a produçlo de mutações. Nestes termos, 
podemos dizer que o UV-longo e curto tem e fe i tos 
antagônicos. 

- A manifestação da SDB depende de ser a célula proficiente no 
sistema de reparo por recombinaçto genética e possuir a 
*Srd. Como o sistema de recoobinaçEo é necessário também á 
indução do SOS (Reativação Weigle), i s t o reforça a hipbtese 
de que estes dois e fe i tos sEo manifestações antagônicas 
entre UV-curto e longo, mediados pelo mesmo sistema 
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enxlaatico. 0 papel da "Srd ainda não ê mil to claro, mas 

COB o esta molécula é o crcaòforo principal para ÜY-longo, 

sendo responsável pelo retardo de crescimento, parada de 

síntese proteles, etc, e o SOS necessita de ne os In tese 

proteles para ser explicitado, talvez o mecanismo molecular 

para a lnduçto da SOB seja exatamente a parada da síntese de 

proteínas premivida pelo OV-longo. 

De acordo con nossa hipótese, a SDB seria um mecanismo de 

proteçlo contra a mutação induzida por ÜV-curto, mesmo às 

custas de uma sobrevivência menor, em oposiçto ft reativação 

Welgle, que aumenta a sobrevivência is custas do aumento de 

mutações. Realmente neste trabalho ficou demonstrado que a 

pré-lrradiaçto com ÜV-365 nm inibe a indução do sistema SOS 

por UV-25» nm eliminando também as mutações que seriam 

produzidas por este comprimento de onda. 
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