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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS UTILIZADAS

ATP

RMNN

RNA

RN Ase

S.typhimurium

TCA

ÜV

- adenosina trifosfato

• contagens por minuto

• ácido desoxirribonucleico

• desoxirribonuclease

- Escherlchia coli

• logarltno natural (ou neperiano) de x

- probabilidade de Poisson para eventos

nulos

- reparação em meio não nutriente

- ácido ribonucleico

- ribonuclease

- Salmonella typhirouriura

- ácido tricloroacético

- ultravioleta

Observações: 1 - as cepas bacterianas foram designadas con

forme indicado nos artigos nos quais fo-

ram descritas, como relacionado no quadro

I (página 17);

2 - a nomenclatura dos genes foi adotada se-

gundo convenções internacionais; a descri

ção dos marcadores genéticos e suas refe-

rências sio os indicado? por Bachmann,

Low • Taylor (1976);



3 - as unidades utilizadas obedecem ao dispôs,

to no Decreto n9 63.233, de 12 de setem-

bro de 1968;

4 - a composição dos meios de cultura consta

do quadro II (páginas 18 e 19) •
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C A P f T O L O I

I N T R O D U Ç Ã O



1 - MECANISMOS BIOLÓGICOS DE REPARAÇÃO

Os organismos vivos estão continuamente expcstcs a a-

çio deletéria dos diversos agentes físicos* químicos e bio

lógicos presentes no meio ambiente. Assim, torna-se evi-

dente a importância da existência de mecanismos capazes de

eliminar lesões eventualmente produzidas, principalmente

quando estas lesões se sediarem nas macromoléculas dotadas

de maior importância biológica» quais sejam as de ácido de

soxirribonucleico (DNA).

As cadeias polinucleotí dicas que compõem o DNA são re-

lativamente estáveis, estabilidade esta que é, ao menos em

parte, explicada pela complementaridade entre bases púri-

cas e pirimidlcas (revisões: Archer, 1976; Watson,1976).

Inúmeras evidências foram acumuladas, nas últimas décadas,

indicando a importância de lesões produzidas no DNA como

determinantes da perda de viabilidade celular (revisões:

Smith e Hanawalt, 1969; Alcantara Gomes e Caldas, 1969;

Hanawalt e Setlow,1975). Ê necessário ressaltar, entretan-

to, que outras organelas celulares podem e devem desempe-

nhar significativo papel nos processos de inativação de cê

lulas expostas a agentes físicos e químicos, entre as quais

merecem especial menção as membranas celulares (para revi-

são e referências, ver: Roschupkin, Pelenity, Popapenro,

Talltsky e Vladimirov, 1975) *



Já são conhecidos vários sistemas enzimáticos, detec-

táveis nos mais diversos níveis de organização biológica»

cuja finalidade preclpua á a reparação de lesões produzi-

das em moléculas de KIA. Assim, podem ser apontados a fo-

torreativação, a reparação por excisão, a reparação por

recombinação (ou põs-replicativa) e a reparação indutiva

(para revisão e referências, ver, por exemplo: Swenson,

1976; Witkin,1976; Smith, 1978; Devoret, 1978; Alcantara

Gomes, 1979).

2 - VIABILIDADE CELULAR E TRATAMENTOS PÕS-IRRADIAÇÃO

As lesões induzidas pelas radiações devem acarretar

uma série de alterações bioquímicas, visto dificultarem(ou

impossibilitarem) a manutenção de processos celulares fun

damentais, tais como a replicação semi conserva ti va, a

transcrição da informação genética, a respiração,etc. (re-

visão: Swenson, 1976).

Simultaneamente, devem começar a atuar, sobre o DNA

lesado, enzimas participantes dos processos de reparação

referidos no item anterior* Esta atuação é coordenada por

complexo sistema pollgênico e, da eficiência desta coorde-

nação |depende o êxito da reparação. Assim, por exemplo,

a inibição da biossíntese protéica apôs a irradiação» me-
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diante tratamentos com antibióticos, leva a uma excessiva

degradação de ONA e, consequentemente» a inativação celu-

lar (Mansurr Caldas e Alcantara Gomes, 1971 ; Mansur,

Caldas e Alcantara Gomes, 1972; Ganesan e Smith, 1972 jpa-

ra interpretação da inatlvaçio como conseqüência de ativi-

dade exonucleotldica não controlada pelo produto do gene

recA; ver: Swenson, 1976; tfltkin, 1976; Alcantara Gomes,

1979).

Assim, torna-se fácil entender que a viabilidade de

células expostas ã radiação deve ser condicionada nlo so-

mente pela amplitude das lesões produzidas e pela eficiên-

cia dos sistemas enzimáticos de reparação, mas também pe-

las condições a que a célula seja submetida apôs a irra-

diação. Acresce ser a própria eficiência intrínseca dos

processos de reparação dependente destas condições, pois

algumas vias que conduzem â eliminação de lesões só podem

se expressar em situações nas quais o metabolismo esteja

ativo (revisões: Smith, 1978; Hanawalt, Cooper, Ganesan e

Smith, 1979).

Entre os principais tratamentos pós-irradiação que mo-

dificam acentuadamente a viabilidade de células irradiadas

podem ser apontados a incubaçao em meio não nutriente, ca-

renciamento, tratamento térmico, uso de drogas como cloran

fenicol, acriflavina, cafeína, 5-fluorouracil, redutona,

etc. (revisão% Swenson, 1976).
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3 - REPARAÇÃO BN MEIO NÃO NUTRIENTE

A incubaçâo, em meio não nutriente, de células Irradia

das, tradux-se, em algumas situações, por significativo au

mento de viabilidade. As primeiras evidências quanto a es-

te fenômeno foram obtidas por Hollaender e Curtis (1935),

em experimentos nos quais células de Escherlchia coll

(E.coli) B, previamente expostas ao ultravioleta (UV),eram

incubadas em solução de NaCl 0,15M, por algumas horas, an-

tes de semeadas em meio nutriente.

Este aumento de viabilidade foi observado por Roberts

e Aldous (1949), que descreveram algumas características

do fenômeno, posteriormente denominado, em língua inglesa,

"liquid holding recovery". Como, na maior parte dos expe-

rimentos realizados, as células irradiadas eram incubadas

em tampão, a denominação "restauração em tampão" difun-

diu-se na língua portuguesa (Caldas, 1960; Alcantara Gomes

e Caldas, 1969), embora pareça mais adequada a designação

"reparação em meio não nutriente" (RMNN).

Este aumento de viabilidade foi descrito em procario-

tos e em eucariotos, expostos ao UV, a radiações ionizan-

tes ou submetidos ã ação fotodinâmica (para revisão e re-

ferências, verx Aragão, 1980; Araújo, 1980).

Em mutantes de E.coli K12, a RMNN depend* de certas

mutações no locus recA, entre as quais reçAl, rec!2,recAl3
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e rec56; em mutantes recB, recC, uvrA, uvrC ou em qualquer

duplo mutante no qual a mutação recA esteja incluída nâv

foi encontrada restauração significante. . Os genes uvr

controlariam diretamente a RMNN, enquanto as mutações rec

atuariam indiretamente, permitindo a sua detecção (Ganesan

e Smith, 1968a, 1969b; 1969 e 1970).

Uma degradação espontânea de DNA foi encontrada em ce-

pas Rec" que apresentavam RMMN (Clark, 1967; Taylor e

Troter, 1967). Esta degradação ê aumentada pela irradia-

ção com UV (Clark, Chamberlin, Boyce e Howard-Flanders,

1966; Howard-Flanders e Theriot, 1966).

A polimerase I, enzima considerada das mais importan-

tes no reparo por excisão (Grossman, Braun, FeIdeberg e

Mahler, 1975), ê capaz de realizar tanto a etapa de exci-

são (atividade exonucleolltica no sentido 5'-3') como a

repolimerização (Kelly, Atkinson, Henlerman e Kornberg,

1969); mutantes que não a possuam, ou naqueles onde ela eii

teja presente em uma forma defectiva, apresentam aumento

de sensibilidade ao UV (OeLucia e Cairns, 1969).

Usando cepas de E.coli K12, possuidoras de diferentes

capacidades funcionais da DNA polimerase I, Tang e Patrick

(1977b) procuraram verificar a relação entre a enzima e a

RMNN, utilizando então uma cepa selvagem, outra defectiva

na capacidade polimerizante mat com atividade exonucleoll

tlca normal • uma terceira que havia perdido 80% desta a-
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tividade exonucleolítica, sem a perda de sua capacidade

polimerizadora.

Estes autores observaram que, em cepa selvagem não o-

corrla RMNN, em cepa defectiva na capacidade polimerizante

o fenômeno era de grande amplitude e na cepa de sensibili-

dade intermediária ao UV a RMNN apresentava* níveis inter-

mediários. Concluíram, então, que quanto maior a sensibili^

dade ao UV, em cepas PolA, maior seria a RMNN observada.

Durante a incubação de células em meio nutriente, ou-

tras enzimas podem substituir a DNA polimerase I nas eta-

pas de excisão e resslntese no reparo por excisão (Grossman,

Braun, Feldberg e Mahler, 1975).

Quando a incubação é feita em meio não nutriente (tam-

pão) , a polimerase I é, provavelmente a única enzima res-

ponsável pelas etapas de excisão e ressíntese (Tang e

Patrick, 1977b). Esta RMNN, ocorreria como uma expressão

dos produtos dos genes uvr, mediada pela atividade exonu-

cleotldica (5*^3') da DNA polimerase I e não era detectá-

vel na cepa selvagem, tendo em vista a maior eficiência

dos mecanismos de reparo por excisão e recombinação, ambos

funcionais nesta cepa.

A incubação em meio não nutriente, por períodos supe-

riores a 8 horas, não promovia qualquer acréscimo de so-

brevivência, ao contrário do observado em E.coli B/r, na

qual verificava-se um decréscimo significativo na capaclda
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de de formar colônias de células irradiadas e incubadas

por períodos de 20 horas ou mais (Tang e Patrick, 1977a).

Este decréscimo não foi observado em culturas não irradia-

das da mesma cepa.

Tang, Wang e Patrick (1979) verificaram que o DNA de

células E.coli B/r, irradiadas ou não com UV, é submetido

a uma degradação e resslntese constantes durante a incuba*

ção em meio não nutritivo. Neste modelo, sítios de giro me

tabõlico ("turnover"), distribuídos aleatoriamente ao lon-

go da molécula de DNA, parecem aumentar a probabilidade de

ocorrência de roturas duplas na molécula de células irra-

diadas. Este aumento,que é tido como uma função crescente

da dose, levaria a uma maior inviabilidade celular.

4 - DISTINÇÃO ENTRE RMNN E MULTIPLICAÇÃO CELULAR

A liberação, para o melo extra-celular, de diversas es

pécies moleculares, incluindo material peptldico, feita

por células de cepa E.coli K12S, irradiadas com UV e incu

badas em meio mínimo não nutriente, foi observada por Ara-

gão e Alcantara Gomes (1979a). Este fenômeno foi associa-

do a possíveis alterações foto-induzidas na membrana plas-

ma ti ca, alterando assim sua permeabilidade.



COB base en resultados nos quais os autores verifica-

ram que a RMNN não foi inibida pela cafeína e ocorria em

culturas tratadas C O B mostarda nitrogenada, foram levanta-

das hipóteses como ocorrência de reparo de DNA e(ou) mul-

tiplicação celular. O elevado nível de RMNN apresentado pe

Ia cepa B.coll K12S mostrou que a mutação rec não consti-

tuía exigência absoluta para o aumento de viabilidade em

tampão.

Aragão e Alcantara Gomes (1979b) verificaram a ocor-

rência de multiplicação celular em culturas de B.coli K12S

e K12A16 (uvrA16), tanto para células irradiadas com UV co

mo para células não irradiadas, incubadas em meio não nu-

triente.

Nos experimentos destinados ao estudo da RMNN, é usual

empregar populações bacterianas constituídas, em sua maio-

ria, por células inviáveis. Assim, com base no que foi vi£

to nos parágrafos anteriores, torna-se evidente a impor-

tância de eliminar possíveis artefatos devidos â multipli-

cação celular. Para tal, diversas técnicas foram recente-

mente propostas, sendo a mais promissora fundamentada em

teste análogo ao de flutuação (Luria e Delbrflck, 1943),com

base na qual foi possível caracterizar ser o aumento de

viabilidade para cepas E.coll B/r, K12S e K12A16 conse-

qüência da divisão celular e não de uma verdadeira RMNN

(Aragão, 1990; Araújo, 1980; Aragão, Araújo • Alcantara

Gomes, 1980).
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5 - ASPECTOS MOLECULARES DA RMNN

Tang « Smith (1980a), utilizando um mutante termossen-

sível, E.coli SR758 (recA200), verificaram que a RMNN in-

depende da funcionabilidade do gene recA durante incuba-

çío em tampão e que o aumento de sobrevivência, nesta cepa,

depois da incubaçâo en meio não nutriente,somente ê detec-

tada quando a capacidade de reparo do DNA, dependente do

melo de crescimento, é altamente reduzida, Estes autores

confirmaram também a ocorrência de RMNN em mutantes polA,

cuja amplitude dependia da presença de timina no meio não

nutriente. A exigência de timina em tampão para a expres-

são da RMNN não foi observada em cepas recA, recB e recF,

uvrD ou selvagem, mesmo quando estas eram auxotrôficas.

Neste mesmo trabalho foi também estabelecido que a am-

plitude da RMNN obedece a seguinte ordem decrescente:

recA > recF. .> lexA > recB e selvagem (que não apresentam

RMNN).

Mutações adicionais em cepas recA, tais como lexA,

recP, recB e uvrD, podem alterar significativamente ã sen-

sibilização ao ÜV e a RMNN. Em mutantes recArecF tanto a

sensibilidade ao UV quanto a RMNN sao aumentadas em rela-

ção a células recA/ enquanto em cepas recArecB apenas a

RMNN é aumentada. Células recAlexA não apresentam nenhuma

diferença quanto aos efeitos supracitados em relação a

recA/ enquanto mutantes recAuvrD têm sua sensibilidade au-
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mentada ao UV e RMNN acentuadamente reduzida (Tang e

Smith, 1980b). Co» o objetivo de explicar a ausência de

RMNN em mutantes recAuvrD, medidas de degradação de DNA

foram feitas por estes autores, em cepas reçA, recArecB e

recAuvrD quando incubadas em tampão. 0 resultado destes ex
»

perimentos mostrou que a degradação na cepa recAuvrD era

maior que nas outras duas, explicando assim, provavelmen-

te, a ausência de RMNN nesta cepa.

6 - OBJETIVO

Visando distinguir reparação verdadeira de multipli-

cação celular, utilizamos um teste de flutuação estatísti-

ca que foi aplicado em mutantes (lexA, lexB, polA e recB)

de E.coli, assim como em mutantes (AuvrB pKMIOl e AuvrB)

de Salmonella typhimurium.

Um estudo introdutório, sobre degradação de macromolê-

culas, em cepas bacterianas que apresentam aumento de via-

bilidade, conseqüente ã ação de multiplicação celular

(E.coli X12S) ou RMNN verdadeira (E.coli K12 AB2463) foi

também realizado.



C A P I T U L O II

M A T E R I A L E M É T O D O S
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1 - CEPAS BACTERIANAS

As cepas bacterianas utilizadas encontram-se relacio-

nadas no quadro I» como também suas características gené-

ticas de interesse para o presente trabalho, suas origens

e,quando possível, as referências bibliográficas pertinen-

tes.

2 - MEIOS DE CULTURA E PLAQUEAMENTO

A composição dos meios de cultura utilizados nos ex-

perimentos pode ser vista no quadro II; o meio não nu-

triente onde as células foram incubadas foi o tampão fosfa

to 67mM, pH7 (3,52g KH2PO4; 7,26g Na2HPO4.2H2O;1000ml água

desionizada e bidestilada).

Estes meios foram suplementados, quando necessário, de

acordo com as exigências auxotréflcas das cepas emprega-

das e, para preparação de meios sólidos, adicionava-se á-

gar-ágar na concentração final de 1,5% antes da esteriliza

çio. No caso dos meios de composição definida, a gelose

foi esterilizada separadamente, a fim de evitar a formação

de produtos tóxicos, pela degradação, a quente, de polissa

carídeos em presença de fosfato* (Lederberg, 1947; Aleanta

ra Gomes, 1966; Caldas, Alcantara Gomes • Elias, 1967)•

Os ingredientes dos meios de cultura foram fornecidos



Q U A D R O I

CEPAS BACTERIANAS UTILIZADAS

A - Escherichia coli

Designação

AB2463

AB2494

JGH2

K12S

IC 41

AB247O

Marcadores genéti-

cos de reparação

recA!3

lexAl

polAl

selvagem

lex B30

rec B21

Auxotrofias*

th* l«u pro his arg thi

thr leu thi pro his net

thy nia

thr leu thi pro his arg

ttar leu pro his arg thi

Fornecida

por

P.Howard-
Flanders

Manual
Blanco

J.D.Gross

Institut
du Radius

M.Blanco

P.Howard-
Flanders

Referência

bibliográficas

Howard-Flanders
a Theriot 1966

Howard-Flanders
a Boyca 1966

Cross « Gross
1969

Appleyard
1954

Howard-Flanders
1968

* As abreviações adotadas sio as recomendadas por Demerec, Adclberg, Clark a Hartmann (1966).
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CEPAS BACTERIANAS UTILIZADAS

B - Salmonella typhimurium

Deaignação

TA 1535

TA 100

Marcadores geníti-

coa da reparação

A uvr B

& uvr B

Auxotrofiaa*

hia

hii

Outroa

marcadores

pKM 101

Origem

B.M.

Ames

B.M.

AIM*

Referencia

bibliográfica

pertinente

Aaes,McCann a

Yamasaki 1975

Ames,McCann a

Yaaaaaki 1975

* As abrcviaçõee adotadaa aão aa recomendadas por Denerec, Adelberg, Clark e Hartmann (1966).
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Q U A D R O II

MEIOS DE CULTURA UTILIZADOS

a - Meios de Composição Definida

Componentes

NH4C1

Na2HPO4 12H2O

K H2PO4

NaCl

Mg SO4.7H2O

Glicose

Tiamina

L - Treonina

L - Leucina

Arginina

Histidina

Prolina

Água deionizada
• bidestilada at«

Referencia
bibliográfica

M9

i g

15 9

3 9

0,5 9

0,2 9

* 9

-

-

-

-

-

-

1000 ml

Anderson 1946

M9-Suplementado

i g

15 g

3 g

0,5 g

0,2 9

* g

0,001 g

0,15 9

0,12 9

0,06 9

0,02 9

0,03 9

1000 ml
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Q V A D I O I I

mios se CULTUIA UTILIZADOS

b - Meios coaplexos

Coaponentea

HaCl

Bacto-triptona

"Nutrient broth"

Extrato de levedura

Tiaina

Xgua desionizada

até

Referência

bibliográfica

IT

Sg

Sg

3g

-

-

1000 ai

Marcovich

1956

LB

10 g

10 g

-

Sg

-

1000 ai

Luria e

Burroua

1957

5MBS

Sg

-

40 g

-

0,08 g

1000 ai

Howard-

-Flanders

(N.publicado!

m

Sg

-

-

-

1000 ai
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pala "Difco Laboratories" r Michigan, EOA> "B. Merck",

Darmstadt, Alemanha Ocidental; "B8L", Maryland, BOA;

"Reagan Qulmibris Indústrias Químicas S.A." « "Carlo Erba

do Brasil, S.A."

3 - PRODUTOS RADIOATIVOS

Foram utilizados a 3H-Metll-Timidina (49 Ci mMol"1) e

a DL-Leucina (240 Ci mMol"1), C.E.A. - França, e a

5,6 - 3H-Oridina (41 Ci nMol"1) obtidas de "Radiochemical

Center - Amershaa/Searle Corporation*, Inglaterra.

4 - CULTURAS BACTERIAMAS

4. a - Conservação de Cepas Bacteri an as

Os caracteres genéticos das cepas bacteri anas u-

tilizadas foram testados quanto a suas exigências nutri-

tivas, resistência a fagos e antibióticos, 2 sua radios-

senslbilidada, etc, tendo sido usada a técnica da pia-

queamento por réplica "replica-plating" (Lederberg a

Lederberg, 1957; Miller, 1972; Blanco, 1976).

Apôs a realização dos testes, as cepas bacteria-

nas foram conservadas em 2 ml de meio 5NB8, acrescido de
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gelose (8g.l~ ) • tindna (80 iig. ml" ), contido en un tubo

de ensaio (60mm X 9 mm) fechado con rolha de cortiça pre-

viamente embeblda em parafina fundida (tubo-coleção) e es-

te conservado a temperatura ambiente» ao abrigo da luz;nes>

ta situação,a viabilidade celular se mantém por vários a-

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

A partir destas culturas, células eram transfe-

ridas, com o uso de alça de platina, para o meio de culti

vo apropriado â 37°C. Apôs atingida a fase estacionaria de

crescimento, adicionava-se glicerol na concentração final

de 30% e estas culturas eram conservadas a -20°C, por pe-

ríodos compreendidos entre 3 e 4 semanas, sempre ao abrigo

da luz.

4.b - Pré-culturas

Alíquotas dos estoques glicerinados foram diluí-

das 100 vezes em meio M9 (E.coli K12S), M9 suplementado

(B.coll AB2463), LB (E.coli JG112, E.coli IC41, E.coli

AB2470 e E.coli AB2494) ou em meio NB (S.typhimurium TA

100 e S.typhimurium TA1535). Estas células foram cultiva-

das durante um intervalo de tempo de 15 horas, a 37 C, com

agitação, utilizando um banho-maria ("Reciprocal water

bath shaker", "New Brunswick Scientific Co.", modelo RT6,

EUA). As culturas obtidas foram designadas de "pernoites"

ou pré-culturas.
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4.c - Obtenção de culturas para experimentos

Alíquotas da pré-cultura eraa retiradas e diluí-

das 100 vezes em "erlenmeyer", contendo meio M9, M9 suple-

mentado , LB ou NB. Os "erlenmeyer" foram colocados em ba-

nho-maria com agitação a 37°C (citado em 4.b). Apôs a cul-

tura atingir a concentração desejada (5x10 células por

ml, monitorado fotocolorimetricamente, usando curvas pa-

drões pré-estabelecidas para a cepa e o meio em questão),

as células eram centrifugadas (8.000g, lOmin, 5°C) ou fil-

tradas em membranas de nitrocelulose, com diâmetro médio

dos poros de 0,45ym ("Sartorius Membranfilter", Alemanha

Ocidental) e, a seguir, lavadas com igual volume de tam-

pão fosfato. Logo apôs as células foram ressuspensas em

tampão fosfato, sendo a densidade ótica novamente ajusta-

da para manter a cultura na mesma concentração anterior

(5xlO8 células por ml).

5 - MEDIDAS FOTOCOLORIMÊTRICAS E ESPECTROFOTOMÊTRICAS

As medidas de turbidancia foram realizadas através de

um fotocolorímetro "Medico-Photometer" (Dr. B, Lange,

Berlim, Alemanha Ocidental) com filtro azul (Blau-BG-12).
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6 - TÉCNICAS DE IRRADIAÇÃO

Empregou-se uma lâmpada ultravioleta gennicida

"Antibact LK 1000/25", de vapor de mercúrio com potência

de 25W, funcionando a baixa pressão, que apresentava mais

de 80% da emissão em 254 nm. A taxa de dose ao nível da

preparação era medida por meio de dosímetro fotoelétrico

(Latarjet, Morenne e Berger,1953),calibrado primariamente

no "Institut Curie", Paris, e aferido periodicamente pela

inativação de preparação de bacteriófagos T-. A utilização

de diafragmas laterais permitiu reduzir o comprimento efe-

tivo da lâmpada, de forma a não ultrapassar 50% da distân-

cia entre esta e a preparação irradiada, visando a obten-

ção de melhores condições dosimétricas. Conforme o experi-

mento, as taxas de doses usadas variaram de 0,02 a 2W nT

ao nível da preparação.

A irradiação das culturas bacterianas, realizada logo

apôs ã ressuspensão em tampão fosfatorconto descrito no i-

tem 4.c, era feita em placa de Petri de vidro (90 nun por

15 mm) aberta, a temperatura ambiente (cerca de 25°C) com

agitaçio manual. Nestas condições, a espessura da prepara-

ção irradiada nunca excedeu 1 mm e, como verificado em ex-

perimentos preliminares, a distribuição da dose foi bastan

te homogênea, dispensando assim a utilização dos coeficien

tes de correção (Morowitz 1950; para analise crítica dos



problemas dosimétricos e referencias, verf por exemplo:

Rupert, 1974; Jagger, 1977; Tyrrell, 1978 ).

Para as cepas E.coll K12S, E.coli AB2463, B.coll

J6112, E.coli AB2470, S.typhimurium TA100 e S.typhimurlu»

TA1535 foram aplicadas doses que reduziam a fração de so-

brevivência a aproximadamente 10" enquanto para E.coll

IC41 e E.coli AB2494 foram utilizadas as doses que redu-

ziam essa fração a aproximadamente 10* .

Todas as manipulações com culturas irradiadas foram

realizadas em ambiente com luz amarela, para impedir uma e

ventual fotorreativaçâo ou alterações fotoquímicas dos pro

dutos empregados. Em alguns tipos de experimentos, os tu-

bos foram envolvidos em papel de alumínio para impedir a

ação da luz.

7 - INCUBAÇAO EM TAMPÃO FOSFATO

As culturas irradiadas com a dose adequada, assim como

as não irradiadas, eram colocadas em tubos de hemõlise

(3ml),era "erlenmeyer" (6ml)ou em pequenos tubos (30mm x

x 50mm, 50yl), conforme a técnica utilizada e incubadas a

37°C sem agitação, protegidas da luz (para evitar uma pos-

sível fotorreativaçâo).
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8 - MARCAÇÃO EM MACROMOLÊCOLAS

As cepas bacterianas foram cultivadas em meio N9

(E.coll K12S) ou M9 suplementado (E.coli AB2463) acresci-

do de leucina (2 yCi ml"1), uridina (2 yCi ml'1) e timidl-

na (2 yCi ml" ) (para marcação de proteína» RNA e DMA res-

pectivamente) por aproximadamente 3 horas, a 37°C, tempo

necessário para a cultura atingir 5x10 células por ml (pa

ra pormenores da incorporação» ver: Leitão» 1977). No caso

da incorporação de timina pela E.coli K12S*, foi utilizada

deoxiadenosina na concentração de 200 pg ml (Boyce e

Setlow, 1962).

9 - MEDIDA DE DEGRADAÇÃO

Após o cultivo» em meio contendo precursor radioativo»

as células eram filtradas em Membranas Sartorius (poro:

0,45 mm)»lavadas com tampão fosfato e ressuspensas no mes-

mo meio contendo 120 pg ml* de leucina, 50 yg ml" de ti-

mina ou 5 ug ml de uracll e incubadas por mais 30 minu-

tos. Ao fim deste período de incubaçao em meio não radioa-

tivo, as células eram novamente filtradas, lavadas e res-

suspensas em tampão fosfato e, logo após, uma amostra d*

- Prototrõfica para timina.
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cultura era Irradiada com OV. Na etapa seguinte à irradia-

ção, tanto as culturas irradiadas como as não irradiadas

eram Incubadas a 37°C, sendo que. as não irradiadas eram dl

vididas em 2 partes iguais onde uma delas era incubada, con

forme a necessidade, em presença de leucina (10 ug ml ) ,

tlmidina (50 ug ml ) ou uracil (5 ug ml"1), e a outra in-

cubada apenas em tampão fosfato.

De tempos em tempos, alíquotas (10 vi) foram retiradas,

colocadas em retângulos de papel "Whatman" 17 N ("W. t L.

Balston Ltd.", Inglaterra), de 1,5 cm por 3 cm, e estes,

apôs alguns segundos, mergulhados em uma solução de ácido

tricloroacetico (TCA), na concentração de 5t, a 0°C; de-

pois de 15 minutos os papéis foram retirados, mergulhados

em etanol a 95%, durante 15 minutos e, em seguida, em ace-

tona, por 10 minutos. Apôs secagem sob infravermelho, os

retângulos foram colocados em frascos apropriados contendo

5 ml de solução cintiladora (5g de PPO* e 100 mg de POPOP*

por litro de tolueno) e as medidas de radioatividade efe-

tuadas por cintilação em fase líquida ("Beckman Ins-

truments, Inc.", modelo LS-100).

* - PPO: 2,5 diftniloxazol; POPOP; l,4-bis~2 (5-feniloxalo
xil) * b*ot*fto. ""
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10 - EXTRAÇÃO DE DNA A PARTIR DE CULTURAS INCUBADAS EM

TAMPÃO

A partir da cultura de E.coll K12S (marcada con H-u-

ridina) incubada eu tampão fosfato, alíquotas (lOml) foram

retiradas e reincubadas durante 10 minutos em presença de

50 yg ml* • de lisozima ("Sigma Chemical Company*, EUA), Io

go após foi adicionado fenol saturado, lentamente, em i-

gual volume, seguindo-se agitação a 0°c durante 15 minu-

tos. Apôs esta incubação, a preparação foi centrifugada

(17000g), durante 15 minutos, na centrifuga Sorvall (mo-

delo SS-L, "Newtovm-Connecticut", EUA, rotor n9 6122 a

7 C) e,ao sobrenadante recolhido,foi acrescentado um igual

volume de ãgua desionizada e bidestilada. Esta solução foi

novamente centrifugada (mesma condição anterior) e, ao so-

brenadante recolhido, adicionado etanol gelado (na propor-

ção de 3 volumes de etanol para 1 de sobrenadante), sendo

esta nova solução mantida a -20°C durante um período de 6

horas, findo os quais foi o DNA precipitado por centrifuga

ção (ISOOOg). 0 DNA foi então ressuspenso em tampão fosfa-

to, ao qual adicionamos RNAse (10 yg ml" ) e incubamos du-

rante 20 minutos a 37°C. Alíquotas (100 yl) desta mistura

foram retiradas e colocadas em papel "Whatman" 17M, para

medida de radioatividade, como descrito no item 9 deste

capítulo.
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Para controle da técnica utilizada, retiramos alíquo-

tas (2 ml) ao final de cada extração» as quais foram colo*

cadas em diferentes tubos de ensaio. Ao primeiro tubo adi*

cionamos DNAse (10 ug ml" ) e incubamos por 20 minutos a

37°C, findo os quais acrescentamos RNAse (10 ug ml ) , e

Incubamos por mais 20 minutos a 37 C. No segundo,apenas in

cubamos a>37°C durante 40 minutos.De tempos em tempos,reti

ramos amostras (100 iil) e colocamos em ret ângulos de papel

"Whatman" 17M, sendo as medidas feitas como no item 9 des-

te capitulo.

11 - TESTE DE DE FLUTUAÇÃO ESTATÍSTICA

Esta técnica, baseada na distribuição de probabilida-

des de Poisson, é uma adaptação daquela desenvolvida por

Luria e Delbrflck (1943) para um estudo sobre taxa de muta-

ção em bactérias.

A cultura irradiada, com a dose de UV adequada, era

diluída de modo que se obtivesse, em média, menos de 1 cé-

lula viável em cada 50 vi da cultura, imediatamente apôs a

irradiação* Em seguida, alíquotas (50 ul) eram colocadas

em quatro baterias de pequenos tubos (50 tubos de 30mm x

5mn em cada bateria) e estas incubadas a 37°C, na ausência

d* Iu2.
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Em tempos determinado* (Oh, 2h, 5h e 24h) una das ba-

terias era retirada da estufa e acres cent ava-se 200 ul de

melo a cada um dos 50 tubos, reincubando-se, em segui-

da, esta bateria por mais 18 horas, nas mesmas condições.

A análise dos resultados foi feita pela fração de tu-

bos que não apresentavam turvaçio apôs adição de meio nu-

tritivo e incubaçao por 18 horas a 37 C e ausência de luz.

Através desta determinação experimental foram calculados

os valores do número médio de células por tubo (p), apôs

cada período de incubaçao em tampão pela fórmula:

V * -In p(Ojp)

(para maiores detalhes, ver Araújo, 1980).
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X - TESTE DE FLUTUAÇÃO ESTATÍSTICA

O uso do teste de flutuação associado ao método tradi-

cional de estudo da RMNN, que consiste na simples incuba-

çío das células irradiadas em tampão liquido, mostrou-se

eficaz para a distinção entre os dois fenômenos (Araújo,

1980; Araglo, Araújo e Alcantara Gomes, 1980).

As tabelas I e II apresentam os resultados para as cé-

lulas de E.coli K12 IC41 (lexB? e E.coll K12 AB2494(lexAl) .

Como pode ser observado, houve aumento significativo tan-

to no valor de v, como na viabilidade relativa durante a

incubação em tampão, para estas cepas.

0 aumento de viabilidade celular observado em células

de E.coli K12 J6112 (polAl), tabelas III e IV, foi devido

ã multiplicação celular uma vez que os valores de y não a-

presentaram variação significativa durante as 24 horas de

incubação em meio não nutriente.

Nesta cepa, podemos observar que a multiplicação celu-

lar em tampão é maior quando adicionamos timina a este

melo (tabela III), tendo em vista o auxotrofismo desta ce-

Em células E.coli K12S AB2470 (recB) ocorre multipli-

cação celular, uma vez que os valores de v não apresenta-

ram variação significativa durante 24 horas de incubação

em melo não nutriente (tabela V) •

Os resultados apresentados na» tabelas VI • VII refe-



TABBLA I - Ralação «ntr« RMHN • Multiplicação celular a» E.coli K12 IC41 (laxB)

Tewpo Viabilidade relativa
(hora.) *<°™> <*Ío) duranta a Ucubaç.o

•• taapão

0 0,56 0,57 ^ 0,75 1

2 0,3* 1,07 £ 1,03 8

S 0,12 2,12 •_ 1,40 12

24 0,04 3,20 • 1,70 29

l.coli K12 XC41 irradiada eoa UV (doaai 5J.B~ 2I fraçio da aobravivineiat 2xio"2).
p(0;u) " Fração d« tuboa não turvo».

- Núatro aidio d« cilulaa por tubo ^ daavio padrão.



TABELA II - Ralação antra RMNN a Multiplicação ealular «• E.eoli Kl2 A12494 (UxAl)

Viabilidada ralativa
(hora.) « « ^ (w±°> duranta a Ucubação

aa taavie

0 0,73 0,30 ^ 0,30 l

2 0,36 0,37 ± 0,73 1,40

5 0,18 1,71 ± 1,30 6,60

24 0,02 4 £ 2 10

E.coli Ki2 Al2494 irradiada co» UV (doaai 4Ja~2) fraçio da aobravivSnciai l,2*10~2).



Ill - lelação antre RMNN a multiplicação celular ea I.coli K12 JG112 (poUl)

Teapo Viabilidada relative
(horat) p(O;u> (u+,o) durante a iacubaçio

e« taapSo

0 0,90 0,10 + 0,30 1

2 0,94 0,06 ± 0,24 3,2

5 0,96 0,04 ± 0,20 18

24 0,94 0,06 ± 0,24 461

I.coli K12 JG112 irradiada coa UV (doaai SOJa"2» fraçio da aobravivSnciai l,4»10*4).

(1) Incubada aa preaença da tiaina (4yg/al).



TABELA IV - Halação antra RMNN • « u l t i p l i c é ç í o c«lular «• E.colt Kl 2 JG112 (polAl)

Taapo VUbilidad» ralat iva
(hora.) P ( ° ; I J ) ( ^ 0 > dur.nt . « Ueub.ç io

«• taapio

0 0,96 0,04 • 0,20 1

2 0,88 0,12 ± 0,35 1,05

5 0,94 0,06 ± 0,24 3,80

24 0,90 0,10 £ 0,30 180

E.coli Kl2 JG112 irradiada coa UV <do§«: 5OJ«"2j fração da tobravivSnciai l,4xl0"A).



TABELA V - Relação entre RHNN t multiplicação celular em E.coli K12 AB2470 (recB)

Tempo Viabilidade relativa
(horas) p * — durante a incubação

em tampão

0 0,36 1,02 •_ 1,01 1

2 0,28 1,27 +_ 1,12 1,6

5 0,12 2,12 ± 1,45 2,7

24 0,02 4 • 2 10,5

E.coli Kl2 AB2470 irradiada com UV (dose: 14Jm~2; fração de sobrevivência: 4xio"3).
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rem-se às cepas de Salmonella typhimurlmn, TA100 e TA1535,

respectivamente, como pode ser observado, não houve varia-

ção significativa no valor de y, em ambas as cepas, duran-

te todo o período de incubação utilizado, caracterizando

assim a ausência de RMNN, enquanto que o método tradicio-

nal mostrou aumento de viabilidade relativa mais acentuado

para a cepa TA100.

2 - DEGRADAÇÃO DE MACROMOLÉCÜLAS EM E.coll K12S

O aumento de viabilidade promovido pela multiplicação

de células da cepa E.coll K12S, irradiadas ou não com UV,

e incubadas em meio não nutriente exigia fontes de carbono

disponíveis para que as células conseguissem o suprimento

energético necessário para se multiplicarem (Aragão e

Alcantara Gomes, 1979a).

Com o objetivo de se verificar possíveis fontes de ca£

bono, que surgiam durante a incubação em meio não nu-

triente, medidas de degradação de macromoléculas foram rea

lizadas em culturas de E.coll K12S irradiadas ou não com

UV.

2.1 - Degradação de DNA

A figura 1 mostra que durante a Incubação em

meio não nutriente, o DNA (marcado com timidina H) de cé-

lulas irradiadas é degradado, ao contrário do DNA de célu-

las não irradiadas que não apresentam degradação durante o



TABELA VI - Relação entre RMNN e multiplicação celular em Salmonella typhimuriun» TA100

(A uvrB)

Tempo Viabilidade relativa

(horaa) p * — durante a incubação

em tampão

0 0,86 0,15 ± 0,38 1

2 0,88 0,12 ^ 0,35 1,40

5 0,92 0,08 ± 0,28 0,97

24 0,76 0,27 ^ 0,52 14

Salmonella typhimurium TA100 irradiada com UV (fração de «obrevivencia; l



TABELA VII - Ralação antra RMNN a multiplicação calular am Salmonalla typhimuriui TA1535

(A uvrB)

Tampo Viabilidada ralativa

(horaa) p ( O s w ) ( u l o ) dur.nta a ineubaçio

aa tampão

0 0,86 0,15 + 0,38 1

2 0,94 0,06 ± 0,24 2

5 0,90 0,10 +_ 0,30 2

2H 0,92 0,08 •_ 0,28 2,7

Salaonalla typhimurium TA1535 irradiada com UV (fração da aobravivãnciai 4xl0"3).
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12 li 20 24

TEMPO DE INCUBAÇÃO (horas)

Figura 1 * Degradação de DNA em células de E .coli K12S, ir
radiadas e não irradiadas, durante incubação em
tampão.

( • ) Controle;
( O ) Irradiada com 120J.m * (sobrevivência: 5x10 " ) .
A cinética de degradação de DNA foi determinada por medida
de radioatividade na fração ácido~in»oluvel e os resulta-
dos expressos em relação ao tempo 0 de incubação.



-39-

mesmo período de incubação.

As curvas apresentadas nesta figura, assim como

em todas as outras, representam a média dos resultados de,

no mínimo, 4 experimentos.

2.2 - Degradação de RNA

Os resultados mostrados na figura 2 indicam que

a cinética de degradação de RNA (marcado com uridina H)

em células irradiadas é maior do que em células não irra-

diadas e incubadas em meio não nutriente.

Como pode ser observado, no período compreendido

entre 1 e 5 horas de incubação, houve alteração na cinéti-

ca de degradação de RNA.

2.3 - Degradação de proteínas

Na figura 3, observa-se que a degradação de pro-
14

telnas (marcadas com leucina C), tanto na cultura irra-

diada como na não irradiada, atinge nível significativo em

24 horas de incubação.

Nestas condições também foi observada alteração

na cinética de degradação protéica entre 1 e 5 horas de in

cubação.

2.4 - Incorporação de Timidina H pelo DNA a partir de

üridina 3H

A cinética de incorporação de timidina H pelo

DNA de células não irradiadas durante Incubação, pode ser

observada na figura 4 pelo aumento da radioatividade na

fração ácido-inaolúvel durante as primeiras 12 horas de in
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TEMPO DE INCUBAÇÃO (hora»)

Figura 2 - Degradação de RNA es células de E.coli K12S, ir,
radiadaa e não irradiada», durante incubação em
tampão.

( § ) Controle; _a _*
( O ) Irradiada com 120J,m~ (sobrevivência: 5xlO~ ).
A cinética de degradação de RNA foi determinada por medida
de radioatividade na fração âcído-in»olúvel e o» reaulta*
dot expressos em relação ao tempo 0 de incubação.



TEMPO DE INCUBAÇÃO (horas)

Figura 3 - Degradação de proteínas en células de E.coli
K12S, irradiadaa e não irradiadas, durante íncu
bação en tampío. *"

( • ) Controle; _i
( 0 ) Irradiada con 120J.B (sobrevivência: 5x10 ).

A ciníticâ de degradação de proteínas foi determinada por
medida de radioatividade na_fração Scido-insoluvel e o§ r£
•ultadoa expressos em relação to tempo 0 de incubação. ""



24

TEMPO DE INCUBAÇÃO (horas)

Figura 4 - Incorporação de timidína fH pelo DNA^de E.coli
K12S, não irradiada, durante incubação e« taa-
pio.

A cinética de incorporação foi determinada^por medida^ da
radioatividade (cpa) encontrada na fração ácido-inaolúvele
oê resultados expressos a partir do tempo 0 de incubação.
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cubação.

3 - DEGRADAÇÃO DE HACROMOLfiCULAS EM E.coli AB2463

O aumento de viabilidade celular observado durante in-

cubação era meio não nutriente de células irradiadas deste

mutante recA13 é promovido por RMNN verdadeira (Araújo,

1980; Aragão, Araújo e Alcantara Gomes, 1980).

3.1 - Degradação de DNA

Os experimentos para medir a degradação desta ma

cromolécula em culturas irradiadas e não irradiadas duran-

te incubaçao em meio M9 suplementado e em meio não nutrien

te encontram-se nas figuras 5 e 6. Como pode ser observado

a degradação ê menor, tanto na cultura irradiada quanto na

quela não irradiada, quando a incubaçao é realizada em

meio não nutriente (tampão fosfato).

3.2 - Degradação de RNA

As cinéticas apresentadas na figura 7 indicam o-

correr maior degradação para as culturas Irradiadas e in-

cubadas tanto em meio não nutriente ou meio M9 suplementa-

do quando comparada com aquela das culturas não irradiadas

e incubadas nos mesmos meios.

3.3 - Degradação de proteínas

A cinética de degradação de proteínas (figura 8)

é maior nas culturas irradiadas, do que naquelas não irra-

diadas .
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TEMPO DE INCUBAÇÃO (horaa)

Figura5 - Degradação da DMA ea células de E.coli
(recA) nao irradiada.

AB2463

Culturas de E .coli AB2463 não irradiadas e incubadas ea
•eio M9 suplementado ij$ ) e ca taapio fosfato ( 0 ).
A cinética de degradação de DNA foi deterainada por aedida
da radioatividade na fração ãcido-insoluvel e os resulta*
dos expressos ea relação ao teapo 0 d* incubação*
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TEMPO DE IRCUBAÇÃO (horas)

Figura 6 - Degradação d* DMA «• células de E.coli
(recA) irradiada.

AB2463

Cultura» da E.coli AB2463 (5zl0ac«l.Bl *) foras irradiada*
coa 93.u~2 (sobr«vivcocia: 3,AxlO**) a incubadas «• atio
M9 suplasancado ( • ) a ca caspão fosfato ( 0 ).
A cinática da degradação da DNA foi datarainada por medida
da radioatividade na fração ácido-insolúvel e os
dos expressos ea ralação ao teapo 0 de incubeção.

resulta-
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TEMPO DE INCUBAÇÃO (horas)

Figura 7 - Degradação d« RNA •• células de E.coli AB2463,
irradiada* « não irradiadas, durante a incuba-
ção •• taapão.

( O ) Mio irradiada a incubada •• taapão fosfato;
( a ) Hão irradiada a incubada ea M9S;
( O ) Irradiada coa 9J.«"2 • incubada as taapão fosfato.
( â )^Irradiada COB 9J^a~* « incubada «• M9S.
A cinítica da degradação de RUA foi deterainada por aedida
de radioatividade na fração ácido*insolúvel e os resulta-
dos expressos ca ralação ao teapo O de incubação.



TEMPO DE INCUBAÇÃO (horaa)

Figura 8 - Degradação de proteínas es célula» de E.coli
AS2463, irradiadas e não irradiadas, durance a
incubaçâo «a taapão.

( O ) Não irradiada e incubada ca tampão fosfato;
< A ) ffão irradiada c incubada <• M9S;
( • ) Irradiada coa 9J.a*z e incubada es taapão foafato.
( â ) Irradiada coa 9J.a~2 e incubada ca H9S.
A cinttica de degradação de proteínas foi deterainada por
aedida de radioatividade ne_fraçio ácido-insolúvel e os r£
«ultadot expreaaoa ea relação ao teapo 0 de incubaçâo.



C A P I T U L O IV

D I S C U S S Ã O



1 - RELAÇÃO ENTRE RNNN E MULTIPLICAÇÃO CELULAR

A tabela I apresenta os resultados obtidos pelo teste

de flutuação estatística em E.coli Kl2 IC41 (lexB).

A associação desta técnica ao método tradicional mos-

trou que o aumento de viabilidade produzido pela lncubação

em meio não nutriente, naquela cultura, foi promovido pela

ação conjunta dos fenômenos de multiplicação celular e

RMNN. A expressão de RMNN observada para essa cepa deve-se

ao fato da mutação lexB ocorrer no locus recA do genoma

bacterlano. Estes resultados estão de acordo com aqueles

de Ganesan e Smith (1968a), segundo os quais, para a ex-

pressão de RNNN em E.coli K12, são necessárias certas mu-

tações no locus recA.

A parcela do aumento de viabilidade devida â multipli-

cação celular pode ser explicada pelos resultados obtidos

por Aragão e Alcantara Gomes (1979a,b), que mostraram ocor

rer liberação para o meio extra-celular de diversas espé-

cies moleculares, durante a incubaçao de células irradia-

das de E.coli K12 em meios líquidos não nutrientes. Neste

caso, células não lesadas pela radiação estariam utilizan-

do as substâncias liberadas, pelas células lesadas, para

se multiplicarem.

Os resultados mostrados na tabela II, referentes a ce-

pa E.coli K12 AB2494 (lexAl), indicam que o aumento de via

bilidada celular, neste caso, foi devido exclusivamente â
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RMNN. A diferença entre as amplitudes de RMNN obtidas pe-

las duas técnicas (método tradicional e t e s t e de f lutua-

ção) deve-se â flutuação e s t a t í s t i c a inerente ao t e s t e ba-

seado na distribuição de Poisson. Estes resultados estão

de acordo con aqueles obtidos para cepa portadora de muta-

ção semelhante (Tang e Smith, 1980a).

Com relação as cé lulas de E.coli K12 JG112 (polAl) i n -

cubadas em presença ou ausência de timina (tabelas III e

IV,respectivamente), o aumento de viabil idade ce lular foi

promovido exclusivamente por multiplicação ce lu lar , uma

vez que o valor de u se manteve constante durante as 24 ho

ras de incubação.

Os resultados obtidos para cepa portadora de mutação

polA, nas mesmas condições de estudo (presença ou ausên-

cia de timina, em meio não nutriente) ,por Tang e Smith

(1980a) ttambém mostraram um maior aumento de viabil idade

durante a incubação em presença de timina. Estes autores

atribuíram o aumento de viabilidade a uma RMNN verdadeira.

A maior amplitude de multiplicação celular observada

durante a incubação em presença de timina deve-se, prova-

velmente ,à Inclusão desta substância ao meio de incubação,

dada a auxotrofia da cepa em questão (ver quadro I ) .

Com relação aos resultados obtidos para a cepa E.col i

K12 AB2470 (recB) mostrados na tabela V, o aumento de v ia -

bilidade também só fo i promovido por multiplicação celular r

uma vez que a variação observada era p, nas 24 horas de i n -



cubação, não tea significado estatístico, se forea levados

em consideração os valores de o» associados a cada uaa das

medidas de v. Os resultados obtidos por Tang e Sai th

(1980a) também não evidenciara» RMIN para snitantes reçB.

Os resultados apresentados nas tabelas VT e vil, refe-

rentes às cepas - £. typhlwuri ua (TA100 e TA1535, respectiva

mente, ambas portadoras da mutação & uvrB) mostram não o~

correr RMIN verdadeira para estas cepas. Estes resultados

eram esperados, visto que qualquer mutação em ua dos genes

uvr exclui a possibilidade da expressão de RMNN (Ganesan

e Smith, 1968*,br 1969).

A multiplicação de células de S.typhlmurlum ea tampão

(tabelas VT e VII) talvez possa ser explicada pelo apare-

cimento de mutantes prototrõficos para histidina e bioti-

na; assim, a eliminação das auxotrofias facilitaria a diviL

são, pelo aproveitamento de fontes de carbono liberadas no

tampão, â semelhança do que ocorre, por exemplo, coa

E.coll K12S (Aragão, 1980 ; Araújo, 1980; Aragio, Araújo e

Alcantara Gomes, 1980). Estudos adicionais, incluindo pia-

queamento em meio mínimo, parecem indispensáveis ã eluci-

dação deste aspecto.

A possibilidade de multiplicação de células de TA100 e

TA1535 em hipotética ausência de histidina e blotina, se

verificada experimentalmente, constitui importante fenôme-

no para correta análise dos testes mlcroblanos para muta-

génese (Ames, NcCan e Yamasakl, 1975; para revisão, anáU
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se critica e referências, ver: Valsa, 1980). Tais testes

sio realizados plaqueando-se amostras de culturas destas
8 »cepas, contendo cerca de 10 células, com a substância em

estudo, em meio gelosado contendo biotina e histidina em

quantidades necessárias á ocorrência de 2 ou 3 . gerações,

sendo as colônias fornadas após 48 horas de incubaçlo su-

postas como oriundas de células que revertessem á~ proto-

trõficas. Parece assim possível admitir que, em meio gelo-

sado, bactérias possam se dividir utilizando substâncias

liberadas por células vizinhas, sem que mutações tenham

realmente ocorrido, o que conduziria a resultados errôneos

e falsas indicações de mutagênese (Witkin, 1976). Como as

células destas cepas possuem mutações que as tornam bas-

tante permeáveis, a passagem de substâncias para o meio de

ve ser facilitada. Consequentemente, a análise, através de

técnicas como a de plaqueamento por réplica, das colônias

formadas nestes testes parece de grande importância(Valsa,

1980) .

2 - DEGRADAÇÃO DE MACROMOLÊCULAS

2.1 - Clnêtica de degradação em B.coll K12S

O fenômeno da multiplicação celular em E.coli

K12S, durante a incubaçlo em tampão (Aragão e Alcantara

Gomes, 1979b) exigia uma explicação, no que diz respeito &
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fonte de carbono utilizada pela célula para suprir suas

necessidades energéticas. Resultados apresentados ante-

riormente (Alcantara Gomes, 1967; Alcantara Gomes, Jeantet

e Monier, 1969; Kaplan e Apirlon, 1975a; Kaplan e Apirion,

1975b), mostram que uma intensa degradação de ribossomas

era um dos fatores responsáveis pela manutenção dos proce£

sos bioquímicos intracelulares ao longo do carenc lamento.

Durante a incubação de culturas de E.coli K12S

em tampão, o DNA da cultura não irradiada, como pode ser

visto na figura 1, não apresenta degradação, ao contrário

do que ocorre na cultura irradiada.-Isto deve ser conse-

qüência do fato que, em culturas não irradiadas, o "pool"

de DNA seja reduzido a uma única molécula por célula (nor-

malmente o número de moléculas de DNA em E.coli está com-

preendido entre 2 e 4: Clark, 1966 e Watson, 1976) e(ou) u

tilize produtos da degradação de RNA e proteína, para que

o fenômeno da multiplicação celular ocorra. Na cultura ir-

radiada a intensa degradação é atribuída â ação da radia-

ção e dos processos de restauração (Aragão, 1980).

Para melhor entender o fenômeno da multiplicação celu-

lar que ocorre com células de E.coli K12S não irradiadas

e incubadas em tampão, tornam-se importantes estudos por

sedimentação, visando acompanhar com maior precisão a de-

gradação de ribossomas e RNA ribossomal.

A degradação de RNA e proteínas em células de

E.coli K12S Irradiadas ou não Irradiadas e incubadas em
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meio não nutriente (figuras 2 e 3), pode representar impor

tante fonte de carbono para a biosslntese de novas macro-

moléculas.

Na figura 2 pode ser visto que,nas primeiras 6

horas de incubação, para culturas irradiadas ou não irra-

diadas, ocorre ressíntese de RNA, por reapróveitamento de

precursores provenientes da degradação, visto estarem mar-

cados .

Os resultados apresentados na figura 4 indicam

a utilização de uridina H para a neosslntese de DNA, em

células de E.coli K12S, não irradiadas e incubadas em tam-

pão. Este fenômeno pode ser interpretado por simples nteti-

lação da uridina, conduzindo a formação da timidina e, com

base nesta hipótese, a degradação d* RNA poderia explicar,

ao menos em parte, a síntese de DNA, por reaproveitamento

de bases nitrogenadas liberadas e por metilação do uracil.

Outra possibilidade é que a produção de novas bases nitro-

genadas ocorra a partir de um "pool" de precursores oriun-

do de processos de degradação.

A degradação de proteínas (figura 3), que ocorre

nas culturas irradiadas e não irradiadas, incubadas em tam

pão fosfato, pode funcionar, como fonte de carbono para o

ciclo dos ácidos tricarboxílicot, além de conduzir, talvez,

ao acúmulo de precursores para a síntese de macromoléculas.
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2.2 - Cinêtlca de degradaçío de macromolêculas em

E.coll AB2463

Parte substancial da degradação de DNA pós-irra-

diação parece devida a exonuclease V, produto dos genes

recB e recC (revisão: WitXins, 1976), cuja atividade é con

trolada pelo produto do gene recA (proteína X; para revi-

são e referências, ver: Alcantara Gomes 1979).

Assim, mesmo em células recA não irradiadas, de-

gradação espontânea de DNA ê observada, sendo signigicati-

vamente amplificada pela irradiação, como pode ser visto

nas figuras 5 e 6. A amplitude da degradação, entretanto,

não parece poder ser correlacionada com os níveis de so-

brevivência (Willets e Clark, 1969).

A incubação de culturas de AB2463 desses mutan-

tes em meio não nutriente acarreta uma diminuição da ciné-

tica de degradação de DNA, quando comparada com aquela ob-

tida pela incubação em meio nutritivo. Este fenômeno deve-

-se provavelmente a falta de fonte energética geradora de

adenosina trifosfato (ATP), cofator indispensável para o

funcionamento da exonuclease V (Oishi, 1969).

Como mostrado nas figuras 7 e 8, RNA e proteínas

também se degradam quando da incubação em tampão de célu-

las recA irradiadas ou não, mas a amplitude do fenômeno é

relativamente restrita, não sendo os resultados obtidos

muito distintos dos encontrados quando da incubação em

meio nutritivo.
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Cono já referido, a funcionalidade ou não do ge-

ne recA, durante a incubaçlo em tampão, não parece ser o

fator determinante do aparecimento da RMNN (Tang e Smith

1980a); talvez por esta razão as cinéticas de degradação

de macromoleculas não diferem acentuadamente se as célu-

las, apôs a irradiação, forem incubadas em tampão ou em

meio nutriente, embora somente no primeiro seja observável

aumento de sobrevivência por reparação.

3 - CONCLUSÕES

Os resultados descritos no presente trabalho, no

que tange a correlações entre deficiências em processos de

reparação, auxotrofias, existência de RMNN e observação de

multiplicação celular em meio não nutriente podem ser re-

sumidos como indicado na tabela VIII.

Os estudos de degradação de macromoleculas indi-

cam que os produtos finais desta degradação são reutiliza-

dos pelas células, possibilitando então a ocorrência de

multiplicação celular e(ou) reparação.



TABELA VIII - Quadro «inõpcico d« axiatância da RMNN a multiplicação calular

difarantaa capai

Capa Marcadoras ganaticot

da raparaçio

Auxotrofia RMNN Mulciplicaçio

bactariana

E.coli AB2463 racA13

E.coli AB2470 racB21

E.coli JC112 polAl

E.coli K12S aalvagan

E.coli IC*1 lexB30

E.coli AB2494 laxAl

S.typhiauriu» TA100 AuvrB
t

S.typhiauriu» TA1535 AuvrB

•
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RESUMO

•

Com a finalidade de verificar se o aumento de viabili-

dade celular observado pela incubaçlo em rreio não nutrien-

te de culturas de Escherichia coli e Saltüonella

typhimurium, irradiadas com ultravioleta, seria devido a

multiplicação celular e (ou) reparação, utilizc.ros um toste

de flutuação estatística, baseado na distribuição de

Poisson. Associado a esta técnica, iniciarros ua estudo so-

bre degradação de racronoléculas em cepas que apresentavam

reparação verdadeira ou multiplicação celular.

Nossos resultados mostram que em E.coll AB2470(recB21),

E.coli JG112 (polAl) e no mutante AuvrB de S. typhimurlum

não ocorre restauração em meio não nutriente (PüNN) e sim

multiplicação celular. Esta multiplicação em E.coli JG112

é maior quando acrescentamos tlmina ao meio não nutriente,

devido á auxotrofia desta cepa.

Em mutante lexB30 de E.coli, observamos RMNN e multi-

plicação celular, enquanto em mutante lexAl de E.coli ape-

nas RMNN foi observada.

Os estudos de degradação de macrontoléculas indicam que

os produtos finais,são provavelmente, reutilizados pelas

células, possibilitando então a ocorrência de multiplica-

ção e(ou) reparação.



-S9-

SUMMARY

In order to check wheter the increase of celular

viability observed in cultures of Escherichia coli and

Salnonella tyohinurium, irradiated with ultraviolet and

incubated in non nutrient zredium, would be due to cell

multiplication, and/or repair we applied a Statistical

Fluctuation Test, based on Poisson Distribution. Utilizing

this technique, we iniciated ,\ »ic«radation study on

rnacrorolecules in strains that show true "liquid holding

recovey" (LHR) or cell multiplication.

Our results show that cell multiplication and not

repair occurs in non nutrient medium for E.coli AB2470

(recB21), E.cbli JG112 (golAl) an in the AuvrB mutant of

S.typhimurium. In E.coli JG112, the multiplication rate

is higher when thymine is added to the non nutrient medium,

due to the auxotrophism of this strain.

In E.coli lexB30 mutant, we observed repair in non

nutrient medium (LHR) and cell multiplication, while in

E.coli lexAl mutant only LHR was observed.

Studies of macromolecules degradation indicate that

the final products are, probably reutilizated by the cells,

creating possibility of multiplication and/or repair.
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