
C3/'
REGINA ELIZABETH SANTIAGC CARVALHO

INDUÇÃO LISOGENICA EM. MUTANTES LEXAI DE
ESCHERICHIA COLI: CARACTERIZAÇÃO DA INDUÇÃO

E INFLUÊNCIA DO REPRESSOR DO PROFAGO

Rio DE JANEIRO

19 8 2



REGINA ELIZABETH SANTIAGO CARVALHO

INDUÇÃO LISO6ENICA EM MUTANTES LEXAI DE
ESCHERICHIA COLI: CARACTERIZAÇÃO DA INDUÇÃO
E INFLUÊNCIA DO REFRESSOR DO PROFAGO

Monografia apresentada ao Centro

Biomédico da Universidade do

Estado do Rio de Janeiro, visando

a obtenção do grau de Mestre em

Biociências Nucleares.

Rio de Janeiro

1 9 8 2



ii

Este trabalho foi realizado no Laboratório

de Radiobilogia Molecular do Instituto de Biofí-

sica da Universidade Federal do Rio de Janeiro,

graças a auxílios concedidos por: CNEN, CNPq,

CEPG-UFRJ e FINEP B 76/81/150/0000.



iii

Almir Benevides e Clarice,

meus pais.



iv

AGRADECIMENTOS

• A Álvaro Augusto da Costa Leitão, pela paciência

e segurança na orientação desta tese, e fora de-

la, pela amizade.

• A Bernadete Soares da Silva, Salatiel Menezes

dos Santos, Ann Gunsalus Miguel, Edmundo Carlos

de Moraes, Crelir Monteiro de Souza, pela ale-

gria do convívio diário, pelas sugestões, cola-

borações e afeto.

• A Newton de Castilho, Martha Britto e Tânia Maria

Goes, pelo carinho e apoio nos bons e maus mo-

mentos .

• A André Benedito da Silva, José Carlos da Silva

Mendes, Dalva de Oliviera e Neuza Maria dos San-

tos, pela boa vontade na preparação e esterili-

zação do material de trabalho.

• A todos que, de alguma forma, tornaram possível

a realização deste trabalho.



ÍNDICE

RESUMO 1

ABSTRACT i

INTRODUÇÃO 5

MATERIAL E MÉTODOS 15

1 - Cepas Bacterianas 15

2 - Fagos 15

3 - Meios de cultura 15

4 - Técnicas Experimentais 19

4.1 - Conservação das culturas bacterianas . . . . 19

4.2 - Conservação dos fagos 20

4.3 - Cultivo dos microorganismos 20

4.3.1 - Bactérias 20

4.3.2 - Fagos 21

4.4 - Irradiações 21

4.5 - Centrifugaçoes 22

4.6 - Lisogenização das cepas . . . . . 22

4.7 - Reação cruzada 23

4.8 - Curvas de sobrevivência 24

4.9 - Curvas de indução do profago . . . . . . . . 25

4.9.1 - Detecção de centros infecciosos . . 26

4.9.2 - Medida de fagos liberados 26



vi

4.10 - Cinitica de liberação e produção de fagos . 27

4.11 - Medida de Weigle-Reativação 28

RESULTADOS 31

1 - Estudo comparativo das curvas de sobrevivência . . 31

2 - Verificação da indução de fagos pela radiação UV

nas cepas lisogênicas 34

3 - Cinética de indução e produção de fagos 39

4 - Estudo da H-reativação 44

DISCUSSÃO 50

BIBLIOGRAFIA 66



RESUMO

Dentre os mecanismos desenvolvidos por microorganismos

para maior sobrevivência a agentes danificadores do DNA, os

denominados indutivos requerem nova síntese de proteína, apôs

o tratamento lesivo. Muitas dessas manifestações foram agru-

padas sob a denominação comum de "funções SOS", sendo descri-

tas como dependentes da funcionalidade dos genes *ecA e lexA.

A indução de profagos, uma das manifestações SOS, foi

estudada em cepas lisogênicas para fagos que sintetizam dife-

rentes níveis de repressor (A, Ainun434J e A i m m 4 3 4 T) e compa-

rada com outra função SOS, a W-reativação.

Mutantes lexA/ lisogênicos apresentam indução do profa-

go, numa proporção um pouco menor e no dobro do tempo obser-

vado nas cepas lisogênicas selvagens correspondentes.

A influência do nível de repressor sintetizado pela cê-,

lula, na dose ótima de UV necessária para a indução, é mais

acentuada nos mutantes lex do que na cepa selvagem. No entan-

to, a diferença de dose encontrada não é tão pronunciada, con-

siderando-se que cepas lisogênicas para o fago *imm434j sin-

tetizam 1/5 da quantidade de repressor observada nas lisogê-

nicas para o Aimm434x ou A, os quais sintetizam aproximada-

mente o mesmo nível de repressor. Essa menor diferença pode

ser devida a variações das concentrações citoplasmáticas das

formas de dímero-monômero do repressor dos diferentes profagos.

Em mutantes lex, a indução detectada pode ser explicada

pela clivagem do monômero do repressor, apôs tratamento indu-

tivo, nq local da lesão, visto que tanto a proteína RecA



quanto o aonômero do repressor tea alta afinidade por DNA hê-

lice-sinples. Coa a clivagea, a reação de formação de dlme-

ros é diminuída, não mais bloqueando os operadores responsá-

veis pelo ciclo lítico. A cinêtica dessa reação ê mais len-

ta , uma vez que aparentemente, apenas o nível basal da pro-

teína RecA, transformada em protease, é responsável pela in-

dução .

A W-reativação provavelmente requer uma síntese aumen-

tada de proteína RecA para sua manifestação, desde que inde-

pendente do fago utilizado, o fenômeno não foi detectado nos

mutantes /ex.



ABSTRACT

SOS functions require new synthesis of protein and have

been described as dependent on both the *ecA and itxA genes.

The induction of prophage was studied in bacterial

strains lysogenic for a series of phages which synthesize

different levels of repressor (A, X. A^AJ an<* Aimm434T^ an<*

was compared to W-reactivation.

Prophage induction was detected in itxAl mutants although

at a slightly lower level and requiring two times longer when

compared with wild-type.

The optimum UV-dose for induction differed for each

lysogenic strain and correlated with the level of repressor.

This dose difference, however, was less than the repressor

concentration: lysogenics to *inun434J synthetize 5-fold less

repressor than lysogenics to *inun434T o r * (which synthetize •

about the same amount). Probably, the proportion of diraers-

monomers is different among the 3 lysogenics strains, so that

differences in UV-dose are not as accentuated.

Because both RecA-protease and monoroer-repressor have

high affinity for single-strand-DNA the prophage induction in

ttK mutants is probably due the cleavage of repressor by basal

RecA-protease, in the local of the lesion.* Since no new

synthesis of RecA protein occurs, and all of the cleavage is

made by the basal level, the Jcinectics of reaction are slower

than in the wild-type.

No W-reactivation was detected in lex strains. Probably



the basal level of RecA protein is not sufficient to

proaote H-reactivation, although it could be sufficient to

induce prophage.



INTRODUÇÃO

O efeito de agentes químicos, radiações X e y e radia-

ções ultravioleta (UV) na inativação de microorganismos tem

sido amplamente estudado, bem como os mecanismos desenvolvi-

dos pela célula para sobreviver aos danos produzidos no seu

material genético.

Dentre as radiações UV de diversos comprimentos de onde.,

a de 254 nm tem importância particular por ser fortemente ab-

sorvida pela molécula do DNA, podendo resultar em alterações

da informação genética.

Em resposta aos danos causados pelo UV e outros agentes

no DNA, as células bacterianas desenvolveram mecanismos capa-

zes de aumentar a sua sobrevivência. Estes mecanismos podem

ser divididos genericamente em dois grupos: constitutivos e

indutivos.

Os denominados constitutivos caracterizam-se por utili-

zar enzimas pré-existentes na célula na eliminação ou diminui-

ção das lesões (para revisão desses mecanismos, veja: Alcân-

tara Gomes, 1979; Hanawalt et aL, 1979; Howard-Flanders, 1981) .

Diferentemente, os denominados indutivos necessitam de

"nova" síntese de proteínas e apresentam uma diversidade de

manifestações, que foram denominadas em conjunto de funções

SOS (Radman, 1974; Witkin, 1974).

0 sistema SOS (revisões: Witkin, 1976, 1977; McEntee,

1982; Little e Mount, 1982) tem sido descrito como dependente

da funcionalidade dos genes &ecA e lexA, sendo suas princi-

pais manifestações: aumento da sobrevivência celular, aumento



da síntese da proteína RecA, indução de profagos em culturas

lisogênicas, reativação de fagos (W-reativação), mutagênese,

inibição da divisão celular (filamentação), bloqueio da res-

piração, diminuição da restrição, etc.

Além da radiação UV, outros agentes que danificam o DNA

(agentes alquilantes, raios X ou y, etc.) ou qUe inibam a re-

plicação semi-conservativa (tratamento com ácido nalidíxico,

carenciamento de timina, elevação da temperatura em mutantes

termo-sensíveis, etc.) podem funcionar como indutores das fun-

ções SOS.

Embora os efeitos sejam amplos, daremos importância par-

ticular a apenas algumas manifestações, usando o tratamento

com radiação UV, em diversas cepas de E. coli, uma vez que es-

te microorganismo ê de fácil manipulação genética, tendo-se

obtido e isolado uma série de mutantes que servem de base pa-

ra elaboração de diversas hipóteses de regulação.

0 modelo de regulação do sistema SOS, está sustentado

no papel repressor do produto do gene lexA e na ativação da

proteína RecA (revisões: Little & Mount, 1982; McEntee, 1982).

Mutações nos genes tecA ou lexA preveniriam (ou alterariam) a

ocorrência das manifestações SOS. Como exemplo, vários tra-

balhos foram publicados mostrando que mutantes tecA e/ou lexA

apresentam diminuição da mutagênese (Witkin, 1967, 1969; Miura

& Tomizawa, 1966); ausência de filamentação(Donch et ai., 1968;

Green et ai, 1969) e perda da capacidade de indução de profa-

gos (Hertman&Luria, 1967; Donch et ai., 1971; Brooks & Clark,

1967), quando tratados com UV ou outros agentes indutores.

De acordo com o modelo, a proteína LexA age como re-

pressor em diferentes genes-alvos, nao-llgados entre si, entre



os quais o gene ACCA. Sob a repressão da LexA, um nível ce-

lular basal do produto desses genes ê sintetizado. Apôs um

sinal provocado pelos agentes indutores, parte da proteína

RecA basal é transformada, adquirindo atividade proteásica,

clivando e inativando o repressor (a clivagem do repressor

LexA pela RecA protease foi demonstrada por Little et ai., 1980

e Horii et ai., 1981). Estes seriam os eventos primários na

resposta SOS e todas as outras manifestações, conseqüências

posteriores. Dessa forma, após a inativação da proteína LexA

os genes por ela reprimidos, começam a sintetizar seus produ-

tos em níveis mais altos, e as funções SOS passam a ser ex-

pressas. Quando o dano no DNA é reparado, o sinal indutor de-

saparece, a. proteína RecA não mais adquire atividade de pro-

tease e a proteína LexA ê acumulada, reprimindo novamente os

genes SOS. Assim, o estado de indução ou nao-induçao do sis-

tema é controlado pela intensidade da ação proteásica de RecA

(Little et ai., 1980).

O papel de "super-repressor" da proteína LexA, uma vez que

reprime diversos genes como -tecA (Gudas & Pardee, 1975; Gudas

& Mount, 1977; McEntee, 1977), uv/iA (Kenyon & Walker, 1980,

1981; Sanear et ai., 1982), UVKB (Fogliano & Schendel, 1981),

umuC (Bagg et ai., 1981), 6&ÍA (Huisman & d'Ari, 1981) e o

próprio gene lexA (Little & Harper, 1979; Brent & Ptashne,

1980) entre outros, é compreensível, considerando-se a es-

treita homologia existente na seqüência de bases dos promoto-

res desses genes (Howard-Flanders, 1981).

Os efeitos pleiotrõpicos observados apôs a indução do

sistema são devidos ã clivagem da proteína LexA pela RecA

protease, ficando os promotores dos genes SOS livres para
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iniciar a síntese dos seus produtos. Mutantes dos genes *ecA ou

lexA, como por exemplo *ecA44J, MLÁ430, íexA(Ind"),íexA(Tâ),£exA(Pê )r

tem o seu comportamento indutivo alterado. O./exA(Pê ) por exem-

plo, defectivo no repressor, apresenta altos níveis constitu-

tivos da proteína RecA e dos produtos de outros genes mediados

por LexA, enquanto que o £exA(Ind~), que sintetiza repressor re-

sistente ã protease, não apresenta indução das funções SOS,

sendo mais sensível aos danos no DNA. O <tecA430, apresenta

uma mutação perto do promotor do itcÂ, afetando a manifestação

das funções induzidas e diminuindo a recombinação. O lzxA[T&)

com um repressor termossensível e o tecA44J, que também pode ser

induzido termicamente, apresentam manifestações SOS a 42°C,

sem danos aparentes no DNA (revisão: Little & Mount, 1982). O

mutante £exAJ (Mount et ai., 1972) utilizado no nosso trabalho, sin-

tetiza uma proteína LexA alterada, não induzindo as funções SOS.

Outro repressor que funciona de maneira semelhante â pro-

teína LexA sendo também clivado pela RecA protease, é aquele

codificado pelo profago A(Roberts et ai., 1978). A sensibili-

dade do repressor do fago à ação da RecA protease, assim como

os requerimentos necessários a essa clivagem, tem sido demons-

trados por vários pesquisadores (Phizicky & Roberts, 1980;

Craig & Roberts, 1980, 1981; Winstock & McEntee, 1981).

Numa cepa de E.cotí carreando o profago X, o estado de li-

sogenia é mantido graças ã concentração do repressor, produto

do gene cl do fago, em equilíbrio com outra proteína regula-

dora, produto do gene mo, responsável pelo ciclo lítico (revi-

são: Johnson et ai., 1981). No citoplasma, encontramos repres-

sores do X sob a forma de dímeros e monômeros. No estado li-

sogênico, a concentração do repressor i. de aproximadamente

10~7M, predominando a forma de dímero (Plrrota et ai., 1970).



O gen cl do fago X apresenta 2 operadores, ura do lado

direito (OR) e outro do lado esquerdo (Og,), com ações idênti-

cas. Cada operador apresenta 3 sítios de ligação, e apenas o

dímero do repressor é capaz de se ligar a esses operadores

(Chadwick et ai., 1970; Pirrota et ai., 1970). No entanto,

somente o monômero é susceptível ã clivagem pela RecA protea-

se (Roberts ft Roberts, 1975; Roberts et ai., 1978). Quando a

clivagem é intensa, o equilíbrio entre as formas dímeros-mo-

nômeros é deslocado, um número menor de dímeros ê formado, não

conseguindo manter os operadores bloqueados, liberando o pro-

fago, que entra no ciclo litico.

Na Fig. 1 representamos um modele simplificado da regu-

lação do sistema SOS, evidenciando a indução do profago.

Da mesma forma que os mutantes lec-lex, mutações no ge-

ne cl ou nos operadores do fago, alteram a sua resposta liso-

gênica: o Aind", por exemplo, é um profago que produz um re-

pressor não clivável (Roberts ft Roberts, 1975), não sendo por-

tanto induzido.

Para explicar a indução do A, Sussman et ai.(1978) pro-

põem um modelo, no qual o repressor sob a forma de monômero,

apresenta alta afinidade por DNA hélice-siroples, principal-

mente quando este apresenta lacunas decorrentes de danos pro-

vocados. O monômero então, liga-se ao DNA, diminuindo a sua

concentração citoplasmâtica livre, inibindo a formação de dí-

meros.

A proteína RecA, conforme demonstrado (Gudas * Pardee,

1976), tem também alta afinidade por DNA hélice-simples, li-

gando-se aos sítios dos danos.
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Através desse modelo, a clivagem do repressor ocorreria

no próprio local da lacuna, ou devido ã proximidade do repres-

sor e da proteína RecA, tornando mais fácil o ataque da pro-

tease ao seu substrato, ou por mudanças alostéricas que pode-

riam ocorrer no repressor, quando este se liga ao DNA hélice-

simples, tornando-o mais susceptível ã clivagem.

Baluch ft Sussman (1978) fortalecem o modelo demonstrado

a correlação existente entre o nível de repressor e indução.

Pelos estudos realizados, empregando cepas nono, di e tri-li-

sogênicas ou mesmo carreando plasmídeos que sintetizam gran-

des quantidades de repressor, verificaram uma relação inversa

entre concentração do repressor e nível de indução, tanto es-

pontânea, como provocada pela radiação UV. Dessa forma, quan-

to maior a concentração celular do repressor maior a dose de

UV necessária para se obter o máximo de indução.

Muitos esforços foram empreendidos no sentido de escla-

recer o processo desenvolvido desde a lesão inicial no DNA,

até a inativação do repressor, resultando na indução. Além do

modelo de Sussman et ai. (1978), já descrito> vários outros

pesquisadores também propuseram modelos catalíticos em que o

repressor pode ser alterado pela interação com uma molécula

efetora, produzida pela reparação das lesões, tornando-se sen-

sível ã ação da protease (Roberts & Roberts, 1975; Roberts et

ai., 1977), como também modelos quantitativos para as curvas

de repressão dos promotores que controlam a transcrição dos

genes reguladores da repressão (Ackers et ai., 1982).

0 modelo de Sussman parece-nos o mais adequado, pois po-

de ser adaptado para interpretar vários resultados relativos

à indução. Baluch et ai. (1980) e Moxeau et ai. (1980) por
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exemplo, demonstras a indução do profago X na presença de bai-

xas concentrações de rifampicina, que inibe» a síntese de pro-

teína RecA, promovida por agentes indutores (Satta ft Pardee,

1978). Utilizando o modelo, podemos explicar essa indução co-

mo devida apenas à transformação da RecA basal em RecA protea-

se, clivando o repressor do profago no local das lacuna, após

tratamento indutor.

Uma vez que foi detectada indução lisogênica sem indu-

ção da síntese de proteína RecA, é possível que mutantes Lex~

que apresentam apenas níveis basais da proteína RecA, não se-

jam bloqueados na indução do profago.

Baseados nesses trabalhos, resolvemos utilizar recombi-

nantes do fago A, que sintetizam diferentes níveis de repres-

sor, para verificar a ocorrência de indução do profago em mu-

tantes lexA, apesar desses mutantes serem classicamente des-

critos como não-indutíveis, uma vez que a atividade desse ge-

ne é requerida para a manifestação das funções SOS. Contudo,

utilizando o modelo de Sussman et ai., podemos supor que mu-

tantes lisogênicos cujo profago sintetize baixos níveis do

repressor, apresentem indução do profago sem que outras mani-

festações SOS dependentes da inativação da proteína LexA, se-

jam observadas.

Para tanto, empregamos os recombinantes xinun434J' <3ue

sintetiza aproximadamente 30 moléculas de repressor por célu-

la, o *imm434T' 3 u e sintetiza aproximadamente 150 mol/célula

e o fago X, que sintetiza a mesma quantidade que o *inun434T

(Levine et ai., 1979), na lisogenização de iiversas cepas de

E. coli. As comparações foram feitas entre os mutantes itxK

lisogenizados com os diferentes fagos e as cepas Rec Lex e
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Rec Lex , igualmente lisogenicas, como controle da manifes-

tação ou não da indução dos profagos, respectivamente.

Além disso, necessitávamos do estudo da expressão de ou-

tra função SOS, como parâmetro comparativo, independente do

processo de interação repressor do fago-RecA protease-repres-

são por LexA.

A manifestação escolhida e que terá relevância no nosso

trabalho foi o fenômeno descrito como reativação por UV ou

Weigle-reativação (W-reativação) (Weigle, 1953). Consiste na

observação de que o fago irradiado com UV apresenta um numero

maior de sobreviventes quando incubado com a bactéria hospe-

deira irradiada em comparação coro a não-irradiada. Ê também

detectável por vários outros tratamentos, além do UV, tais co-

mo ácido nítroso, roitomicina C, metilmetano sulfonato, etc.

(Otsuji ft Okubo, 1960; Hart ft Ellison, 1970; Kerr& Hart,1972).

Na população viral sobrevivente encontramos elevada pro-

porção de mutantes, o que vem a ser reconhecido como Weigle-

mutagênese (W-mutagênese).

Segundo Radman(1974, 1975) as enzimas envolvidas no sis-

tema de reparação SOS dos danos no DNA bacteriano seriam tam-

bém responsáveis pela reparação mutagênica das lesões do fago.

A W-reativação e W-mutagênese seriam inteiramente de-

pendentes de genes bacterianos, necessitando da funcionalidade

dos genes *ecA e lexA (Miura&Tomizawa,1968; Radmanft Devoret,

1971; Defais et ai., 1971, 1976; Sarasin et ai., 1977). Além

disso, a W-reativação não é observável se a síntese protéica

for bloqueada, através do tratamento com cloranfenicol, levan-

do a crer que o fenômeno não deva ser mediado pelas enzimas

constitutiva» (Defais et ai., 1976)..
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A intensidade de W-reativação nas cepas Rec+ Lex+, é

»

proporcional ã dose a que foi submetida a bactéria indicado-

ra, aumentando à medida que a dose aumenta, atingindo um má-

ximo, e decaindo com as irradiações subseqüentes.

A W-reativação e W-mutagênese aparentemente requerem a

funcionalidade de outros genes, uma vez que mutantes umuC

(Kato & Shinoura, 1977; Steinborn, 1978) não apresentam estas

funções quando submetidos ãs radiações UV, ainda que a indu-

ção de profagos seja normal.

Embora a expressão do gene umuC seja controlada pelo

complexo tec lex, não há evidências experimentais conclusivas

quanto ao mecanismo deste controle. Admitem-se duas hipóte-

ses: ou umuC é reprimido diretamente pela proteína LexA, ou

por outro repressor clivãvel pela RecA protease.

No nosso trabalho, embora não estejamos preocupados em

definir o processo de repressão do gene umuC, as duas hipóte-

ses serão discutidas e comparadas com o modelo proposto para

a indução lisogênica.



MATERIAL E MÉTODOS

1 - Cepas Bacterianas

As cepas bacterianas utilizadas sâo derivadas de E.coti

K-12 e estão relacionadas na Tabela I, assim como os marcado-

res genéticos de maior importância para este trabalho.

2 - Fagos

Os bacteriofagos empregados estão, relacionados na Tabe-

la II.

3 - Meios de cultura

A composição dos meios de cultura está descrita na Ta-

bela III.

Os reagentes empregados nas soluções e nos meios de cul-

tura eram de grau de pureza "P.A.", procedentes dos laborató-

rios DIFCO (USA), BBL (USA) OU MERCK.

0 meio utilizado nas placas de Petri para a contagem das

colônias bacterianas era o BT acrescido de 1/5% de agar, de-

nominado BT-sõlido. Para a contagem das placas de lise uti-

lizamos GT acrescido de 1,5% de agar, denominado GT-sólido.
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TABELA I

CEPAS BACTERIANAS UTILIZADAS

Nome

AB1157

AB2480

AB2463

AB2494

RJF1001

RJF1OO2

RJF1OO3

RJF1O11

RJF1O12

RJF1O13

RJF1O21

RJF1O22

RJF1O23

GY4015

GY429

GY479

GY572

Origem

Lab. R.
Devoret

Lab. R.
Devorec

Lab. R.
Devorec

Lab. R.
Devoret

AB1157

AB1157

AB1157

AB2494

AB2494

AB2494

AB2463

AB2463

AB2463

Lab. R.
Devorec

Lab. R.
Devorec

Lab. R.
Devorec

Lab. R.
Devorec

Marcadores
cronossonicos
utilizados

Sllvagtm

uv\A6*tcA13

*ecA?3

UxAI

Sitva.ge.rn

Selvagem

Selvagem

lexAl

UxAI

lexAl

*ecA13

*ecA/3

Profago

ampAbO)

Selvagem

Selvagem

Iam*

*ref

*iaa434J

Àiaa434T

Aref

ximm434T

*ref

Aimra434J

Referência
B i b l i o f r ã f i c a

Hovard-Flanders ft
Theriot (1962)

Hovard-Flaoders,
Theriot ft Stedeford
(1969)
Hovard-Flanders
ft Theriot (1966)

Hovard-Flanders
ft Boyce (1966)

Este trabalho

Este trabalho

Este trabalho

Este trabalho

Este trabalho

Este trabalho

Este trabalho

Este trabalho

Este trabalho

Moreau, Bailone
Devoret (1976)

Devoret, não-
blicado

Devoret, não-"
publicado

Devorec, não- -
publicado

Obs.: As cepas do sistema AB (e suas lisogênicas derivadas)
são auxotróficas para thx, leu, thl, pxo, hlò, a\g,
com exceção de AB2494 e suas derivadas, que substituem
a auxotrofia da axg pela mtt.
As do sistema GY são auxotróficas para th\, tm, thy.



TABELA II

FAGOS UTILIZADOS
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Linhagem

*ref

Marcador
usado

Sttvagtm

Origem

Lab. R.
Devorct

Referência
Bibliográfica

Kaiser, 19S7.

*im*434J Stlva.ge.rn
Lab. R.
Devorct Kaiser ft Jacob, 19S7.

*imm434T SUvagtm
Lab. R.
Devoret Tosisawa ft Ogava, 1967.

VlKu.ti.nto Lab. R.
Devoret Jacob 4 «oilman, 1954.

*ÍBin434vir
Lab. R. Leitão, Bernardi & Devoret,
Devoret submetido a "Gene"

*cI26 Cl Lab. R.'
Devoret Kaiser & Jacob, 1957

*imm434cl c I Lab. R. Leitão, Bernardi ft Devoret,
Devoret sumetido a "Gene"



TABELA H I

MEIOS DE CULTURA

Melo»

BT

LB

GT

lio para
"Stab"

C o m p o n e n t e »
Extrato de Caldo

NaCl Triptona levedura nutriente Peptona Tlntlna
água

5 , 0 g 5 , 0 g

10 9 ' 10 g 5 , 0 g

5 , 0 g 5 , 0 g

7 , 5 g

3 , 0 g

1000 ml

8 , 0 g 1000 ml

80 mg 1000 ml

Referência
Bibliográfica

1000 ml Marcovich, 1956.

Luria a
Borrou», 1957.

Devoret •
George, 1967.

Devoret,
não publicado.
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Quando necessário, a este meio eram adicionados 10 wg/ml de

ampicilina (CEME), sendo denominado GT-amp.

Para detecção das placas de lise empregamos a técnica

top-agar utilizando meio semi-solido (BT acrescido de 0,75% de

agar).

O meio para "stab" era também acrescido de 0,75%de agar.

4 - Técnicas Experimentais

4.1 - Conservação das culturas bacterianas

As culturas são conservadas de duas maneiras: a primei-

ra através dos tubos-coleção ou "stab", guando desejamos man-

tê-las viáveis por um grande período de tempo. Neste caso, um

inõculo da cultura líquida é transferida com o auxílio de uma,

agulha de platina estéril, introduzida no interior do tubo de

rosca contendo meio apropriado. Este é posteriormente fechado

e vedado com parafina.

A segunda maneira é através dé inõculo da cultura em

placas de Petri contendo meio BT solido. Após o crescimento

bacteriano as placas são mantidas a 5°C. Essas culturas são

renovadas quando necessário, durante todo.o período de reali-

zação das experiências com a cepa em estudo.
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4.2 - Conservação dos fagos

Os fagos são conservados em solução de MgSOi, 0,01M ou

em meio LB acrescidos de MgSOi» numa concentração final de

0,0lM. Uma gota de clorofórmio é adicionada às soluções para

inativar bactérias porventura remanescentes e evitar novas

contaminações.

4.3 - Cultivo dos microorganismos

4.3.1 - Bactérias

As bactérias eram transferidas das placas com meio BT,

mantidas na geladeira, com auxílio de uma alça de platina es-

téril, para um Erlenmayer contendo meio LB (10 ml) e cultiva-

das durante toda a noite em câmara quente (37°C) com agitação,

atingindo a fase estacionaria de crescimento. No dia seguin-

te esta cultura iria servir como indicadora dos fagos, ou en-

tão como fonte para novo crescimento bacteriano. Neste caso

uma alíquota (0,25 ml) da cultura era colocada em meio LB

(10 ml) e mantida a 37°C com agitação, pelo tempo necessário

para que as bactérias atingissem a fase exponencial de cres-

cimento (em 2-4 horas a cultura atinge uma concentração de a-

proximadamente 2.108cel/ml).
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4.3.2 - Fagos

Para a obtenção do estoque de fagos normalmente era rea-

lizada a indução de uma cultura lisogênica. Geralmente era

usada a cepa lisogênica derivada de E.coli AB1157 pelo fato

de resultar numa alta produção de fagos. As bactérias na fase

exponencial eram centrifugadas, lavadas, ressuspensas em so-

lução de MgSOi, 0,01M e irradiadas com UV. A cultura era então

diluída 1:1 em meio LB 2X concentrado e colocada a 37°C com

agitação ate não apresentar mais turvação visível, indicando

lise celular. Clorofõrmio era então adicionado, deixado em

contato por 10 min, e a cultura sedimentada a 8000 g durante

10 min. O título dos fagos do sobrenadante era determinado

usando-se a cepa E.coli AB1157 como indicadora.

4.4 - Irradiações

As irradiações eram feitas com lâmpada UV germicida "Ge-

neral Eletric G15T8" de 15 watt de potência, funcionando a

baixa pressão, emitindo predominantemente comprimento de onda

de 254 nm. Todas as culturas submetidas ã irradiação eram

previamente ressuspensas em MgSOi» 0,01M e irradiadas em pla-

cas de Petri de diâmetro aproximado de 10 cm e um volume lí-

quido de 10 ml, de modo a permitir uma camada uniforme de me-

nos de 1 mm de espessura. As placas eram levemente agitadas

durante todo o tempo de irradiação, obtendo-se assim maior ho-

mogenização na distribuição da dose. Para verificação da in-
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tensidade de emissão da lâmpada usava-se um dosímetro fotoe-

létrico (Latarjet et ai., 1953).

4.5 - Centrifugações

Para sedimentar as bactérias foi usada uma centrífuga

SORVAL RC-5B (8000 g por 10 min a 5°C). O sedimento era res-

suspenso em igual volume de MgSOi, 0,01M. Procediam-se sempre

a duas centrifugações para retirar qualquer resíduo do meio

de cultivo capaz de absorver radiação.

Para obtenção de fagos livres, nas experiências de in-

dução e cinêtica de liberação de fagos, usou-se uma microcen-

trífuga Eppendorf (modelo 5412), colocando-se 1 ml da amos-

tra, centrifugando-se por 2 min a 12000 g e recolhendo-se o

sobrenadante.

4.6 - Lisogenização das cepas

0,3 ml da cultura bacteriana em fase estacionaria de

crescimento, adicionados de 3 ml de meio semi-sõlido, eram

vertidos sobre uma placa contendo meio GX, deixando-se soli"

dificar por 5 min, sendo então levada â estufa (37°C) por 30 min. A

seguir 1 gota da solução da fagos (IO8 unidades formadoras de

placas de lise (ufp/ml) era colocada no centro da placa e esta in-

cubada a 37°C por toda a noite. No dia seguinte, com o auxí-

lio de uma alça de platina estéril, procedia-se a uma pequena

raspagem da placa no centro da zona de lise, transferindo-se
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para meio LB líquido, cultivando-se a 37°C por 6 a 8 horas.

Apôs este período retirava-se uma alíquota da amostra, diluía-

se e plaqueava-se em meio BT solido, a fim de se obter colô-

nias isoladas. As placas eram novamente incubadas a 37°C por

toda a noite. Na manhã seguinte com o auxílio de palitos es-

téreis amostras de 52 colônias eram transferidas para outra

placa com meio BT, adotando-se uma disposição ordenada. Apôs

novo crescimento era feita uma réplica desta placa matriz

contra diferentes cepas indicadoras (normalmente ABI157, GY479

e GY429) isolando-se a colônia supostamente lisogênica, iden-

tificando-a através da zona de lise na bactéria indicadora.

As culturas provenientes desta colônia eram então tes-

tadas para confirmação da lisogenia tanto por indução pelo UV

como por reação cruzada com diferentes fagos indicadores(nor-

malmente * c l 26,
 xvir, ximm434vir, ximm434cl, Ximm434T,

Aimm434J). •

4.7 - Reação cruzada

Reação cruzada ou "estrias cruzadas" é uma técnica uti-

lizada com o propósito não só de confirmar a lisogenia das

cepas, como também da verificação da manutenção da capacidade

infectante dos fagos mantidos em estoque ,e da sensibilidade

ao fago das bactérias empregadas como indicadoras das placas

de lise.

A lisogenia é verificada tendo-se em vista que bactérias

lisogênicas são im. -es- a uma nova infecção de fagos homólogos
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aquele por ela carreado. Ou seja, não hã lise quando do con-

tato da bactéria lisoginica com o fago.

A técnica é executada da seguinte maneira: são feitas

estrias verticais com os fagos em estudo, numa concentração

de 108u£p/ml em placas de meio BT sólido. Essas placas são

incubadas a 37°C por 20 minutos.

Em seguida fazem-se estrias horizontais (utilizando-se

pipetas de 0,01 ml, tendo-se o cuidado de desprezar a pipeta

após cruzar cada linha vertical) com as bactérias (IO8 cel/ml),

interrompendo a estria após cruzar com o fago, e iniciando no-

vo segmento. Deixa-se secar e leva-se ã estufa por 12-18 ho-

ras.

No dia seguinte, nas estrias de crescimento das bacté-

rias sensíveis ao fago, aparecem zonas de lise.

Em cada placa empregamos um controle positivo e um ne-

gativo, ou seja, uma cepa bacteriana resistente ao fago e ou-

tra sensível â ele, e fagos virulentos e temperados.

4.8 - Curvas de sobrevivência

Culturas em fase exponencial de crescimento, conforme

descrito no item 4.3.1 eram centrifugadas, lavadas, ressus-

pensas em igual volume de MgSOi» 0,01M e submetidas a doses

crescentes de radiação UV. Após cada dose, uma alíquota era

retirada, convenientemente diluída (para que se obtivessem

100-300 colônias por placa) e 0,01 ml espalhado uniformemente

sobre a placa com o auxílio de uma alça de vidro <esterelizada.
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Cada placa era incubada a 37°C por toda a noite. No dia se-

guinte contava-se o número de colônias.

Todas as placas eram feitas em duplicatas e a media a-

ritmética das duas contagens era o valor utilizado para os

cálculos em cada dose. A partir desses dados calculava-se a

fração de sobrevivência (N/No, onde No = n? de colônias antes

da irradiação e N, o número de colônias apôs cada dose) e tra-

çava-se a curva em papel semi-logarítmico, com a fração de so-

brevivência nas ordenadas e a dose (J.m~2) como variável in-

dependente, no eixo das abcissas.

4.9 -. Curvas de indução do prof ago

Para evitar o aparecimento de placas de lise decorren-

tes da indução espontânea que pudesse ocorrer durante o longo

período de incubação na estufa (18-20 horas), o estudo da in-

dução do profago era feito em placas de GT-amp., conforme téc-

nica descrita por Moreau et ai., 1976).

A ampicilina era adicionada no momento da distribuição

do meio nas placas de Petri, quando este estivesse numa tem-

peratura em torno de 60°C.

Como todas as cepas em estudo são sensíveis â ampicili-

na, a indução detectada seria apenas aquela que já havia ocor-

rido antes do plaqueamento. Para servir como indicadora da

indução, utilizamos uma cepa bacteriana resistente â ampici-

lina, a E. coII GY4015.

A indução lisogênica era verificada através da detecção

dos centros infecciosos (C.I.) e dos fagos liberados (F.L.).
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4.9.1 - Detecção dos centros infecciosos

A cultura recebia o mesmo tratamento dispensado ã rea-

lização da curva de sobrevivência. Após cada dose de radia-

ção UV, a amostra convenientemente diluída era colocada em

contato com 0,3 ml de bactéria indicadora e imediatamente ver-

tida em placas GT-amp, com o auxílio de 3 ml de meio semi-só-

lido. As placas, sempre em duplicata, eram levadas ã estufa

(37°C) por aproximadamente 18-20 horas, procedendo-se então a

contagem das placas de lise.

Os resultados são apresentados sob a forma de gráfico

com a ordenada em escala logarítmica, onde representamos o

guociente entre o número de C.I. formados em cada dose pelo

número máximo de C.I. encontrado. Na abcissa, em escala li-

near, representamos a dose de radiação UV administrada ã cul-

tura (J.m~2).

4.9.2 - Medida de fagos liberados

Uma alíquota das mesmas amostras utilizadas para a de-

tecção dos centros infecciosos era diluída (100X) em meio LB

e incubada a 37°C com agitação durante o tempo necessário pa-

ra a formação e liberação dos fagos: 120 minutos no caso de

E. toll AB1157 e 240 minutos com E. coli AB2494 ( tempo ob-

tido através do estudo da cinética de liberação e produção de

fagos de cada cepa). Após esse tempo, 1 ml de cada amostra

era centrifugado por 2 minutos a 12000 g. 0 sobrenadante era

recolhido, diluído e 0,1 ml colocado em contato com 0,3 ml da
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bactéria indicadora por 15 min a 37°C para garantir adsorçio

completa dos fagos. O meio semi-sõlido era então vertido so-

bre o complexo fago-bactéria, e esta mistura vertida sobre as

placas contendo GT-amp. 0 tratamento restante é semelhante ao

dispensado nos centros infecciosos, incubando-se e contando*

se as ufp no dia seguinte.

Os resultados são apresentados em papel semi-log com

ufp/ml na ordenada e dose de radiação ÜV na abcissa.

4.10 - Cinética de liberação e produção de fagos

A cultura recebia o mesmo tratamento prévio â irrad*i-

ção dispensado â realização das curvas de sobrevivência e de-

tecção dos centros infecciosos. Uma dose única de radiação UV

era então administrada â cultura, dose essa escolhida através

da curva de formação dos centros infecciosos. Cada grupo

de lisogênicas recebia uma mesma dose, para podermos comparar

a indução decorrente de uma mesma quantidade de lesões provo-

cadas. Para as derivadas de AB1157 a dose era de 40 J.m~2 e

para as AB2494 de 4 J.ro"2.

Antes da irradiação era retirada uma alíquota para con-

tagem do número de centros infecciosos, número de bactérias e

número de fagos livres. Após a irradiação 0,1 ml da cultura

era diluído em 10 ml de meio LB, incubado a .37°C com agita-

ção. De tempos em tempos amostras eram retiradas e semeadas

em meio BT para detecção do número de bactérias e em meio GT

para os centros infecciosos e fagos livres (procedimento já

descrito anteriormente). Na. realidade, a medida de C l . repre-

senta a soma de C l . + fagos livres. Entretanto, no início da



28

experiência o número de fagos livres ê desprezível. Apôs o

inicio da liberação de fagos a proporção de C.I. vai dimi-

nuindo, até que no final praticamente só detectamos fagos li-

vres.

A cultura era acompanhada por um tempo de até 120ou 240

minutos após a irradiação, intervalo suficiente para que to-

dos os centros infecciosos induzidos produzam e libertem fa-

gos maduros.

Os resultados são apresentados em papel semi-log com as

ufp/ml em função do tempo.

4.11 - Medida de Weigle-Reativação

A W-reativação era medida de duas formas: na primeira a

solução de fagos recebia uma única dose de radiação e a cul-

tura bacteriana doses diferentes. Na segunda a cultura rece-
•

bia uma única dose e a solução de fagos as doses variáveis.

Tratando-se do primeiro caso a solução- de fagos recebia

uma dose UV sendo imediatamente colocada no gelo. Uma amos-

tra da cultura bacteriana na concentração de IO8 cel/ml, com

tratamento prévio â irradiação idêntico ao dispensado quando

da realização das curvas de sobrevivência, era submetida a

diferentes doses de radiação. Quando tratava-se da cepa de

E. toll AB1157, 0,2 ml da cultura apôs cada dose eram incuba-

dos em banho-maria a 37°C durante 30 min, tempo em que se ob-

serva restauração máxima (Defais et ai., 1976)* Adicionava-se

então 0,1 ml dos fagos irradiados, deixando-se em contato por 15

min. Após esse tempo 0,2 ml da cultura AB2480 em fase esta-
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cionãria, era adicionado ao sistema e imediatamente vertido

sobre placas com meio GT com o auxilio do meio serai-sólido.

Usava-se esta cepa como indicadora para evitar reparo dos fa-

gos não adsorvidos.

Como controle, 0,1 ml da solução de fagos não-irradiado

era também incubado com as bactérias irradiadas, recebendo em

todas as etapas o mesmo tratamento dispensado ã amostra dos

fagos irradiados.

Quando utilizávamos a E. coll AB2494 e AB2463, a W-rea-

tivação era medida em diferentes tempos, dentro de um inter-

valo de 240 min. O procedimento em cada tempo era idêntico

ao da ABI157.

Os resultados são apresentados em papel semi-log, onde

na ordenada representamos o fator de W-reativação (FWR), ou

seja a razão entre o número de ufp/ml obtido na indicadora

irradiada e o número de ufp/ml na indicadora não-irradiada.

Na abcissa representamos a dose de radiação UV recebida pela

bactéria hospedeira.

No segundo tipo de experimento, a cultura recebia uma

dose de radiação, que era exatamente aquela que resultou no

máximo de reativação. 0 procedimento com a cultura era o mes-

mo daquele descrito quando esta era submetida a diferentes

doses. A solução de fagos era diluída e posta em contato com

as bactérias por 15 min a 37°C em banho-maria (a cultura bac-

teriana já havia sido pré-incubada por 30 min pós-irradiação).

0,2 ml de í. coti AB2480 eram acrescidos e a mistura vertida

imediatamente, com auxilio do meio semi-sólido, sobre placas

GT. Neste caso, o controle era feito com a bactéria não-ir-

radiada tratada da mesma maneira que a irradiada.
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Os resultados são apresentados conto fração de sobrevi-

vência contra dose de radiação UV nas bactérias hospedeiras

irradiadas e não-irradiadas.



RESULTADOS

1 - Estudo comparativo das curvas de sobrevivência

Curva de sobrevivência é definida como a representação

gráfica das percentagens celulares (fração de sobrevivência)

de uma cultura, que não foram inativadas por um tratamento le-

sivo, em função da intensidade ou concentração do agente a

ela ministrada.

Numa cepa lisogênica, a inativação da cultura é resul-

tante não só das células que não tiveram suas lesões restau-

radas, como também daquelas que foram Usadas pela multipli-

cação do profago induzido.

No sentido de verificar se a lisogenização com fagos

produtores de diferentes níveis de repressor alteraria a so-

brevivência, realizamos experimentos nos quais as cepas E.

coli AB1157, AB2494 e AB2463, após a lisogenização com os fa-

gos X, *imni434J e *imm434T f°ram submetidas a diferentes do-

ses de radiação UV.

Os fagos *imm434J e ximm434T são resultantes da hibri-

dizaçao do fago \ com o 434. São geneticamente semelhantes

ao X apenas apresentando a região de imunidade recombinada,

conseqüentemente sintetizando os repressores de 434 e além

disso diferindo na quantidade de repressor que produzem (o X

sintetiza aproximadamente 150 moléculas repressor/célula o

*imm434J aproximadamente 50 e o Aj.inm434T praticamente a mesma

quantidade do X) (Pirrota 1 Ptashne, 1969; Levine et ai.,

1979).



32

•a Fig. 2A estão representados os resultados obtidos

a cepa E. coti AB11S7 e suas derivadas lisogênicas.

verificar que existes nítidas diferenças nos ní-

veis de sobrevivência das quatro cepas. A AB11S7 apresenta um

comportamento de acordo COB aquele encontrado em trabalhos de

vários pesquisadores (veja, por exemplo: Pélico * Alcântara

Gomes, 1979; Lee, 1980).

Nas cepas lisogênicas a sensibilidade ao OV é maior do

que na não-lisogênica, havendo U M gradaçãb de sensibilidade.

Nota-se que a lisogênica carreando o profago *1^*4 34j é

a mais sensível, dentro deste grupo. Verifica-se também que

a RJF1003 (XiBMB434T) é mais sensível que o RJF1002 (A). A par-

tir deste estudo podemos esperar que os profagos dessas cepas

sejam indutxveis e que o profago *ÍEOB434J *«j* mais facilmen-

te induzido, isto é devemos obter também uma resposta grada-

tiva na dose necessária para a indução das diferentes cepas,

sendo que a RJF1002 deve ser induzida com menores doses.

Ha Fig. 2B estão representadas as curvas de sobrevivên-

cia de E. coLÁ. AB2494 e suas correspondentes lisogênicas.

Estas cepas são mutantes ttxA 1, sendo portanto mais sen-

síveis ao UV do que a cepa selvagem, conforme descrito ante-

riormente (Mount et ai., 1972).

Observando os níveis de sobrevivência, verificamos que

as cepas lisogênicas, de modo semelhante ao obtido na cepa

selvagem, apresentam maior sensibilidade. A cepa carreando o

profago *j.nm434J • * Mkls sensível e também neste caso há a

mesma gradação de sensibilidade verificada nas cepas selva-

gens.
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FRAÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA
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Como a diferença entre essas cepas é apenas no profago

que carreiam, embora a mutação lixAl bloqueie as funções SOS

da qual a indução do profago faz parte, os resultados obtidos

nos levam a supor que alguma indução deveria ser esperada,

principalmente nas lisogênicas para os profagos Aimm434» vis-

to os diferentes níveis de sensibilidade apresentados pelas

cepas.

Na Fig. 2C podemos observar as curvas de sobrevivência

dos mutantes *ecA.

Devido â mutação *ecAJ3, a cepa AB2463 é extremamente

sensível à radiação UV, como descrito anteriormente (Howard-

Planders & Theriot, 1966).

A sobrevivência das lisogênicas é ligeiramente inferior

â da não-lisogênica. Entretanto, a gradação de sensibilidade

verificada anteriormente não é observada nestas cepas.

2 - Verificação da indução de fagos pela radiação UV

nas cepas lisogênicas

Ainda que a condição lisogênica seja relativamente es-

tável, alguns profagos espontaneamente escapam da repressão,

entrando no ciclo lítico e Usando a sua hospedeira. Esta in-

dução, aparentemente independente de agentes externos, é cha-

mada de indução espontânea. Na maior parte da população, no

entanto, o profago necessita de um agente indutor para aban-

donar o seu estado inativo e libertar-se da célula bacteriana.

A utilização de radiações UV, X ou y, ou agentes que inibam a

replicação seml-conservativa, resulta na indução lisogênica
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(Moreaü & Devoret, 1977; Radnan, 1977; West ft Emmerson, 1977?

Sedgwick et al., 1977).

A resposta ã indução depende não sõ do agente indutor

como também das características do repressor do profago e dos

genes da célula hospedeira.

Profagos que sintetizam repressores não-cliváveis pela

RecA protease, não são sensíveis â indução. Do mesmo modo,

quando a célula hospedeira apresenta modificações no sistema

indutivo, basicamente nos genes *ec-lex, a resposta celular

será alterada, podendo inclusive não ser detectado o fenômeno

de indução.

A radiação UV pode ser utilizada como um agente capaz

de provocar a indução do profago, apresentando uma relação de

dose-resposta.

Após a indução, a célula transforma-se em centro-infec-

cioso (C.I.), com capacidade de sintetizar e liberar novos

fagos infectantes. 0 tempo necessário para que todos os pro-

fagos se libertem, produzam fagos maduros e lisem a célula

hospedeira, sendo liberados no meio, é inerente ao complexo

fago-bactéria, devido âs características genéticas próprias

de cada complexo.

Os resultados obtidos com a análise das curvas de so-

brevivência sugeriam que a indução dos profagos deveria ocor-

rer tanto na cepa selvagem como no mutante, iexA e que este

fenômeno deveria ser observado em doses mais baixas nas cepas

lisogenizadas com o ^inun434j*

Para testar a hipótese acima realizamos experimentos nos

quais foram medidas tanto a produção de centros Infecciosos

como a liberação de fagos após diferentes doses de radiação UV.
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Tais experimentos foram também realizados com a cepa *ecA, uma

vez que os resultados obtidos com a sobrevivência (Fig. 2C)

não foram conclusivos.

Na Fig. 3 estão representadas as curvas de indução dos

profagos X, Aiinm434J e *imni434T e m função da dose de radia-

ção UV administrada às cepas.

A razão entre o número de unidades formadoras de placas

de lise (ufp)/ral, em cada dose, e o número de ufp/ml obtido

na dose correspondente ã indução máxima está representada por

símbolos abertos.

O número de ufp/ml liberados após a lise bacteriana pós-

incubação é representado por símbolos fechados.

Na Figura 3A estão representados os resultados obtidos

com cepas selvagens.

Analisando a curva representativa da formação de cen-

tros infecciosos, observamos que em torno de 40 J.m~2 as três

lisogênicas apresentam o seu máximo de indução, que se dá em

praticamente 100% da população inicial.

Analisando os resultados através das curvas representa-

tivas dos fagos liberados apôs 120 min de incubação, o fenô-

meno é melhor evidenciado. As cepas lisogenizadas com o

ximm434J e ° ximm434T apresentam o máximo de indução em doses

ligeiramente menores do que a cepa carreando o profago x. En-

tre 20 e 40 J.m"2 a RJF1002 (Aimm434j) e RJF1003 (Aimm434T)

apresentam a indução máxima enquanto que para RJF1001 (A) o

máximo ê alcançado entre 40 e 60 J.m"2.

Os resultados obtidos com as cepas LzxK estão represen-

tados na Figura 3B.
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Nestas cepas a liberação dos fagos maduros só é feita

apôs um intervalo de 240 min, conforme descrito no item' • 3,

adiante.

Analisando a indução através das curvas de formação de

centros infecciosos vemos que na cepa carreando o profago

*imm434J' ° nível máximo de indução ê alcançado logo nas pri-

meiras doses (2 J.m~2), comportamento confirmando pela curva

de detecção de fagos livres.

Para a cepa RJP1013 (ximm434T^ ° fenômeno ê melhor evi-

denciado pela curva de liberação de fagos, onde verificamos

que o máximo é alcançado em torno de 3*4 J.m"2.

Na linhagem onde o profago X ê induzido, analisando a

indução lisogênica tanto através da curva de fagos livres co-

mo da de centros infecciosos, a indução aumenta com o aumento

da dose, atingindo o máximo a partir de 5 J.m"2.

Nesses mutantes, a resposta das culturas ã indução' é

bastante variável sendo que a indução ocorre em 50 a 100% da

população.

Na Fig. 3C está representada a indução do prof ago

Aimm434J na c eP a *ecA-

Embora o estado de lisogenia das cepas RJF1021 (X) e

RJF1023 (Ximm434T) fosse confirmado pela técnica de reação

cruzada, o nível de indução espontânea é muito baixo (menor

que IO'7), não sendo possível detectar, cqra as técnicas uti-

lizadas, placas de lise formadas espontaneamente ou como res-

posta indutiva â radiação UV.

A cepa RJF1022 (ximm434j) embora apresente nível de in-

dução espontânea muito baixo (da ordem de IO"16), produz pla-

cas de lise detectáveis, sendo portanto, entre as lisogênicas
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Réc", a única cepa na qual os experimentos puderam ser reali-

zados.

0 ligeiro aumento observado na concentração de fagos li-

vres (cerca de 2X maior que a obtida na cultura não irradia-

da) não é de amplitude apreciável. Incubando-se a cultura por

um período de tempo igual ao dos mutantes -CexA (240 min), não

há alteração da resposta obtida em 120 min.

Na curva representativa dos C.I. verificamos uma dimi-

nuição com o aumento da dose, o que possivelmente é devido ã

inativação das células.

3 - Çinética de indução e produção de fagos

Quando um profago é induzido, liberando-se do DNA bac-

teriano, o sistema metabôlico da célula hospedeira passa a

obedecer informações do DNA viral, sintetizando material para

a formação de novos fagos completos, até que a parede bacte-

riana é Usada, liberando no meio várias partículas idênticas

â que deu origem ao profago.

O tempo decorrido entre o inicio da indução até a Use

celular é dependente de vários fatores.

Quando realizamos a infecção de E. coti AB1157, por e-

xemplo, com o fago A, podemos verificar que a partir de 45 min,

fagos maduros já começam a ser liberados (Marcovich, 1956).

Este tempo, dependente do fago e da bactéria, seria o

intervalo necessário para a maturação do fago. Entretanto, se

observarmos o inicio da liberação de partículas maduras numa

E.coti lisogenizada com o fago X, observamos que esta ocorre nun inter-
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valo de tempo um pouco maior, a partir de €0 «in (resultado

também encontrado por Bailone et ai., 1979). Esse aumento do

tenpo deve ser devido ã processos intrínsecos â própria indu-

ção, uma vez que, na mesma hospedeira, o fago infectante ma-

tura mais rapidamente do que o profago induzido.

Se o mecanismo do processo de desrepressão (clivagem

proteolltica do repressor) for realizado com uma cinêtica mais

lenta, só devemos obter fagos maduros num intervalo de tempo

também maior. Do mesmo modo, profagos com menor nível de re-

pressor devem ser liberados mais rapidamente do que profagos

semelhantes com níveis de repressor mais elevado.

Os resultados obtidos com os estudos da sobrevivência e

da indução, sugerem a possibilidade de haver diferenças na ci-

nética de indução do profago nas cepas lisogências utilizadas,

considerando-se os diferentes níveis de repressor sintetizado

pelos profagos.

Nas Figs. 4 e 5 estão representados os resultados obti-

dos no estudo dessa cinêtica.

Através da curva representativa dos centros infecciosos

e dos fagos livres, podemos determinar o tempo de liberação e

a quantidade de fagos ativos produzidos. 0 crescimento bacte-

riano é também acompanhado durante os experimentos.

Na Fig. 4A, B e C podemos comparar o tempo necessário

para que as cepas RJF1001 (A), RJF1002 Uimm434j) e RJF1003

(*imm434T)> respectivamente, liberem fagos maduros após rece-

berem uma dose de 40 J.m"2 de radiação UV.

Como observado, entre 50 e 60 min fagos maduros começam

a ser liberados no meio, causando um aumento na concentração

total de ufp. Entre 90 e 120 min todos os centros infecciosos in-
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âuzidos jâ liberaram fagos, apresentando então uma estabili-

zação da concentração.

Cada centro infeccioso libera em média 150-200 partícu-

las, calculado através da razão entre o número de ufp/ml no

final do experimento e o número de ufp/ml imediatamente apôs

a indução*

A concentração bacteriana foi acompanhada no decorrer

da experiência, mostrando uma queda até 60 ou 90 min, quando

então começa a crescer novamente.

Não existe diferença acentuada de comportamento entre

as três cepas lisogênicas neste tipo de estudo.

Nas cepas lexA verificamos a necessidade de estendermos

o estudo por um período de tempo maior que o da cepa selvagem.

Como podemos observar na Fig. 5, em 120 min os centros infec-

ciosos praticamente ainda não liberaram fagos, ou o fizeram

numa proporção muito pequena. A partir desse intervalo os fa-

gos produzidos começam a ser lançados no meio, estabilizando

sua concentração entre 210 e 240 min.

A quantidade de fagos também é alterada pela mutação

£exA. Como jã visto, a indução na cepa selvagem resulta numa

produção acima de 150 partículas virais por centro infeccio-

so formado. Nos mutantes l&xA encontramos cerca de 50-100 fa-

gos liberados.

As três lisogênicas apresentam comportamento semelhante

entre si (Fig. 5A, B e C).
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4 - Estudo da W-reativação

A maior sobrevivência de fagos irradiados, quando incu-

bados com as bactérias hospedeiras irradiadas, comparadas com

as não-irradiadas, caracteriza o fenômeno de W-reativação.

Os resultados até aqui apresentados demonstram clara-

mente que a indução de profagos ocorre em mutantes £exA. Com

o intuito de verificar se o fenômeno de W-reativação ocorre-

ria no sistema por nós estudado, foram realizados experimen-

tos nos quais fagos irradiados eram plaqueados em indicadoras

irradiadas ou não, medindo-se a sobrevivência de duas manei-

ras: (i) irradiando os fagos com uma única dose e as bactérias

com diferentes doses e (ii) irradiando as bactérias com dose

única e os fagos com diferentes doses.

Na Fig. 6A estão representados os resultados da W-rea-

tivação dos fagos A, Aimm434J e A i m m 4 3 4 T quando.E.cote AB1157

é irradiada com doses de até 250 J.m"2.

A reativação é calculada através do fator de W-reativa-

ção (Fffg), que ê uma relação entre o número de ufp/ml obtido

na hospedeira irradiada e o número de ufp/ml na hospedeira

não-irradiada.

Os três fagos apresentam o máximo de reativação quando

a hospedeira é irradiada com 80 J.m'2. Esse resultado já ha-

via sido obtido anteriormente por outros pesquisadores, uti-

lizando o fago \na hospedeira AB1157 (Defais et ai., 1971).

Doses muito altas de radiação diminuem a capacidade da

bactéria suportar o desenvolvimento do fago, conforme eviden-

ciado pela curva representativa do fago não irradiado, cujo

titulo começa a decair a partir de 150 J.m"2.
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Ma Fig. 6B, * W-reativação é vista quando os fagos A»

1iBW434j • *is*434T **° i********* com doses d* até 300 Jjf*,

enquanto qu* as bactérias indicadoras recebera* 80 J.sT2 de

radiação DV.

Ha Fig. 7A vemos a representação da W-reativaçio em

E. coll AB2494 Utx) quando a bactéria é submetida a diferen-

tes doses de radiação OV e os fagos a 250 J.m"2.

Como a indução do profago nesses mutantes sõ é obtida

após 240 min de incubação, estendemos a observação do fenôme-

no até este tempo.

Nenhuma W-reativação foi detectada nas diferentes doses

ministradas à bactéria. Pelo contrário, com o aumento da do-

se» a bactéria passa a ter menor capacidade de suportar o de-

senvolvimento do fago.

Ha Fig. 7B representamos os resultados obtidos quando a

bactéria indicadora foi submetida a uma única dose de radia-

ção (7 J.m"2) e os fagos a doses crescentes. Novamente veri-

ficamos que o fago diminui a sua sobrevivência quando incuba-

do na bactéria irradiada.

Estes resultados sugerem necessidade do produto do gen

ttxA para a expressão da W-reativação.

Embora não tenhamos detectado indução nos mutantes *ecA,

a W-reativação foi acompanhada até 240 min após a irradiação

da hospedeira, para padronizar o comportamento dos mutantes

do sistema Ktc-ltx.

Assim como nos mutantes ttxA, nenhuma W-reativação foi

detectada quando utilizamos os mutantes *ecA (Fig. 8).

A sobrevivência dos fagos diminui não sõ com o aumento
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ICH =

Í0-2

Figura 8 - W-reativação do fago A em E.coli AB2463 UecAÍ3).

Procedimento.experimental idêntico ao descrito na Fig. 7A.

Os símbolos abertos representam o fago não-irradíado. Os fe-

chados, o fago submetido a 250 J.m~2 da radiação UV.

(A i) após 30 min de pré-incubação da bactéria.

( * ) após 120 min de pré-incubação da bactéria.

(O ) após 240 min de pré-incubação da bactéria.
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da dose nas bactérias, como também com o aumento do tempo de

incubação pós-irradiação.

A menor sobrevivência dos fagos (inclusive dos não-irra-

diados) pode ser devida, como no caso da cepa lexA, a uma per-

da da capacidade das células irradiadas de suportar o desen-

volvimento dos fagos.



DISCUSSÃO

Trabalhos iniciados por Tomisawa ft Ogawa (1967), rees-

tudados por Baluch ft Sussman (1978) demonstram existir, em ce-

pas lisogênicas, uma correlação entre a quantidade de repres-

sor do profago sintetizado na célula, e a dose de UV necessá-

ria para sua indução.

Como a indução do profago é devida a uma clivagem do

repressor diretamente pela RecA protease, cepas com baixas

concentrações de repressor necessitariam de menos moléculas

de RecA protease (conseqüentemente menor dose de UV) para pro-

ceder â clivagem.

Sussman et ai.(1978) idealizaram um modelo no qual o

repressor do fago X teria alta afinidade por DNA hélice-sim-

ples, resultante das lesões provocadas por agentes danifica-

dores do DNA. 0 repressor seria então clivado pela RecA pro-

tease no local, visto que a proteína RecA tem também alta a-

finidade por esse tipo de DNA (Gudas & Pardee, 1976).

Em continuidade aos trabalhos sobre indução, Moreau et

ai. 1980, Baluch et ai. 1980 descrevem experimentos nos quais

o profago \ é induzido, mesmo quando a indução da proteína

RecA é inibida pela presença de baixas concentrações de ri-

fampicina. Além disso, foi também demonstrado (Eitner et ai.,

1980) que altas quantidades de proteína RecA não alteram a

resposta indutiva.

Baseados nesses dados, resolvemos estudar a indução 11-

sogênlca em cepas que sintetizam diferentes níveis de reprea-
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sor, verificando a possibilidade de haver indução em mutantes

•ÉexAl, Esta cepa não apresenta indução da proteína RecA, vis-

to que a proteína LexA alterada produzida por estas células

não é susceptível ã clivagem pela RecA protease. Porém uti-

lizando-se cepas lisogênicas com profagos que sintetizam bai-

xas concentrações de repressor, a indução poderia ocorrer a-

penas com a transformação do nível basal da RecA, encontrado

nos mutantes lex, à semelhança do observado quando a síntese

de proteína RecA é bloqueada.

A comparação seria feita com a cepa selvagem, na qual o

fenômeno não encontra dificuldades para se expressar, e em mu-

tantes *ec, onde nenhuma indução seria esperada, visto que

estas células não apresentam atividade RecA proteásica normal.

Os fagos utilizados foram o *imm434J' no *3ual ° nível

do repressor 434 em cepas lisogências é 1/5 do nível dos A-li-

sogênicos, o Aimm434T' c uJ a concentração do repressor ê 5X a

^° *imm434J' ou s eJ a aproximadamente a mesma do A. O aumento

do nível do repressor no Ximm434T pode ser devido a uma muta-

ção no promotor ou a uma mutação próxima dele, visto que o

repressor codificado pelo *inun434T ® idêntico ao repressor

*imm434j (Pirrota * Ptashne, 1969).

Durante o andamento de nossos trabalhos, Sedgwick et ai.

(1981), publicaram um artigo no qual relatam a presença, para

eles surpreendente, de indução em vários fagos lambdõides,

inclusive o *imm434' em mutantes £exA3, obtida durante a re-

petição dos experimentos descritos em trabalhos prévios de ou-

tros pesquisadores, nos quais esses mutantes eram classifica-

dos como não-indutores de profagos.
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Para verificar se a indução do profago é independente

do aparecimento das outras manifestações SOS - devido a sua

característica de clivagem no DNA hélice-simples, local onde

a proteína RecA tem alta afinidade - seria necessário o acom-

panhamento em paralelo de uma outra função SOS que caracteri-

zasse a independência do fenômeno.

A W-reativação foi escolhida como parâmetro comparativo

por não só ser inteiramente independente de mecanismos decor-

rentes da indução do profago, mas ao mesmo tempo permitir-nos

estudar outro fenômeno SOS no mesmo patrimônio genético. Ou

seja, podemos utilizar as mesmas cepas e os mesmos fagos em-

pregados na construção das linhagens lisogênicas, sem contudo

haver lisogenização. Portanto, a manifestação de qualquer ou-

tra função SOS que pudesse ser decorrente de alterações meta-

bólicas celulares em conseqüência da indução do profago, es-

tará evitada com o emprego de cepas não-lisogênicas.

Análise das curvas de sobrevivência

Para iniciar o trabalho seria necessário determinar a

sobrevivência de todas as cepas em estudo, à radiação ÜV.

Nas cepas selvagens (Uvr Rec Lex ) o resultado encon-

trado foi conforme previsto: as lisogênicas apresentam maior

sensibilidade ao UV, pois células que conseguiriam restaurar o

seu DNA, indo originar colônias, são inativadas pela libera-

ção do profago. A gradação de sensibilidade obtida (onde a

cepa lisogênica com o-fago %iinm434J' com menor quantidade de

repressor/célula, é a mais sensível).está também de acordo com
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o esperado. Embora os fagos A e * 11^4341 sintetizem aproxi-

madamente a mesma quantidade de repressor, os nossos resulta-

dos sugerem que o repressor do *inni434T deva ser mais sensí-

vel à clivagem do que o do A, visto que a curva de sobrevi-

vência da cepa RJF1003(Ximm434T) reflete uma sensibilidade

maior que a RJF1001 (A).

Nas cepas lex, a própria mutação já implica em menores

doses de UV para a sua inativaçao. Caso não houvesse indução

do profago, as curvas de sobrevivência da não-lisogênica e

das 3 cepas lisogênicas deveriam se superpor, visto não apre-

sentarem nenhum componente adicional à sensibilidade. No en-

tanto, encontramos diferentes níveis de sobrevivência, apre-

sentando inclusive a mesma gradação observada na cepa selva-

gem: a lisogênica com o profago *iinm434J ® mais sensível do

que aquela com o *ijnni434T' (3ue Por s u a v e z ® nais sensível do

que a cepa carreando o profago A.

Estes resultados são coerentes com a idéia de que algu-

ma indução deve existir nos mutantes lex.

No estudo das cepas deficientes em combinação (-t.ee), a-

parentemente não houve diferença entre as cepas lisogênicas

e não-lisogênicas. As curvas representativas da sobrevivên-

cia das lisogênicas são coincidentes, estando ligeiramente a-

baír.o da não-lisogênica. Como essa diferença é muito pequena,

tratando-se de uma cepa bastante sensível ã radiação UV (do-

ses entre 0,5 e 0,7 J.nT2 são suficientes para inativar 90t

da população) seria prematuro afirmar qualquer coisa relativa

ã Indução, baseado unicamente na análise das curvas de sobre-

vivência.
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Considerações sobre indução lisogênica

Partindo para examinar a indução propriamente dita» ve-

rificamos que na cepa selvagem as 3 linhagens lisogênicas a-

presentam indução.em aproximadamente 100% das células.

As doses de UV correspondentes a indução máxima não di-

ferem acentuadamente, sendo que as lisogenizadas cornos profa-

gos Ximm434, respondem em doses um pouco menores do que a li-

sogenizada com o X.

Embora tenhamos encontrado uma correlação dose UV - ní-

vel de repressor, nosso resultados não são inteiramente coin-

cidentes com os publicados por Baluch & Sussman (1978), onde

eles apresentam uma maior correlação entre o nível de repres-

sor e a dose necessária para a indução máxima.

Contudo esses autores trabalharam com cepas mono, di e

tri-lisogênicas para o mesmo profago, o que pode interferir

na comparação com os nossos resultados.

Incubando os centros infecciosos, independente da dose

administrada, por 120 min, em meio rico, a 37°C com agitação,

verificamos que há uma liberação de 150-200 partículas virais

ativas, isto é, com capacidade de infectar novas células sen-

síveis.

Estudando a cinética dessa liberação, notamos que entre

50 e 60 min os fagos maduros começam a ser liberados no meio,

atingindo a concentração em torno de 120 min.

Esse comportamento é o mesmo para a cepa lisogenizada

com o A, como para aquelas com os *imm434' e n n a d a diferindo

com os já classicamente descrito para o fagõ X (Marcovich,

1956).
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Analisando em seguida a indução nos mutantes lex, cons-

tatamos não sõ a presença de indução como também uma depen-

dência da dose em função do nivel de repressor. Novamente, a

lisogenizada com o *inun434J apresenta indução máxima em doses

menores do que as outras.

Contudo, o comportamento indutivo difere daquele encon-

trado na cepa selvagem. Mutantes lex apresentam graus variá-

veis de indução na população. De 50% a quase 100% das célu-

las podem ser induzidas. A indução espontânea ê mais baixa

do que a encontrada na cepa selvagem (da ordem de 10"2 para a

selvagem e 10"3 a 10~2 para lex). Essa variação na resposta

indutiva é também encontrada nos mutantes lexA3 descritos por

Sedgwick et ai. (1981), embora a indução espontânea, por eles

encontrada, seja mais baixa do que a que nós detectamos nos

mutantes lexAJ.

As nossas cepas, tanto selvagem como Lex**,- apresentam

maior índice de indução espontânea quando lisogenizadas com

° *imm434J' c o m menor índice de repressor. A indução espon-

tânea da lisogênica para o ^j.mm434T ® intermediária entre a-

quelas contendo o *inun434J e a s carreando o X-. A diterença

observada naquelas carreando os *£R»m434 está de acordo com os

resultados de Baluch & Sussman obtidos com mono, di e tri-li-

sogênicas para o X, A diferença observada entre as lisogêni-

cas para ximm434T
 e * Pode ser devida â maior facilidade de

clivagem do repressor da primeira.

Na clnética de indução e liberação de fagos i que o

comportamento das cepas selvagens e lex é mais diferenciado:

nestes yiltimos, fagos maduros começam a ser liberados somente
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apôs 120 min, atingindo uma estabilização de concentração em

torno de 240 min, dobro do tempo encontrado para as cepas

selvagens. Além disso, cada C.I. libera em média menos par-

tículas do que as selvagens (50-100 nos mutantes e de 150-200

nas selvagens).

Algumas hipóteses podem ser formuladas, para tentar ex-

plicar esse fato:

(i) mutantes £exA? tem menor capacidade metabólica, su-

portando menos quantidade de unidades virais no seu

interior, antes da lise;

(ii) apôs a indução o mesmo número de fagos é sinteti-

zados, porém grande parte dele não-viãvel;

(iii) cepas lex lisogênicás após indução produzem menor

número de partículas, característica própria des-

ses mutantes lisogênicos.

Para testar a primeira hipótese, realizamos a infecção

do mutante lexA não-lisogênico com o fago A e acompanhamos a

cinética de liberação e produção de fagos. Após 120 min fa-

gos maduros já tinham sido liberados, numa concentração de

mais de 100 fagos por célula bacteriana. Portanto, o tempo

dilatado e a menor produção parecem ser decorrentes do pró-

prio processo de indução nesses mutantes, não nos sendo pos-

sível definir se devido â produção da mesma quantidade de fa-

gos, porém parte dela não-viãvel, ou a uma produção por si só

já diminuída*

A indução de profagos nas cepas Lex" encontra explica-

ção dentro do modelo de Sussman et ai., ainda que com algumas

modificações.
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Para melhor discussão dos nosso resultados e sua adap-

tação ao modelo proposto por Sussman et ai., necessitamos de

algumas considerações sobre a indução.

O estado lisoginico da bactéria i mantido pelo equilí-

brio entre o produto de 2 genes do fago: o gene d , que codi-

fica para o repressor e o gene cxo que codifica para a proteína

Cro. O repressor e a proteína Cro competem pelo mesmo opera-

dor em 3 sítios diferentes: OR^, OR. e 0R_. Estes sítios

do operador, por sua vez controlam 2 promotores divergentes,

P R (responsável pelo ciclo lítico) e PRM (manutenção do esta-

do lisogênico). O repressor e a proteína Cro não se ligam si-

multaneamente ao operador.

Quando OR, e 0R2 estão ocupados pela ligação com o re-

pressor, PR é bloqueado, não havendo síntese de proteína Cro.

Quando 0R 1 e OR estão vagos, a proteína Cro é sintetizada,

ligando-se a 0R~, bloqueando a síntese do repressor e ini-

ciando o estado lítico (revisão: Johnson et ai., 1981).

0 repressor é sintetizado sob a forma 4e monômeros e no

meio celular os monômeros interagem formando dímeros. Apenas

o repressor sob a forma de dímero tem capacidade de ligação

ao operador, bloqueando a síntese da pxoteina Cro (Pirrota et ai., 1970).

Contudo sõ a forma de monomer o é capaz de se ligar ao

DNA hélice-simples (decorrente, por exemplo, de lacunas exis-

tentes na hélice complementar, devido a tratamentos lesivos).

Provavelmente, neste local, o monômero é clivado pela proteí-

na RecA, a qual tem também alta afinidade por DNA hélice-sim-

ples (Roberts ft Roberts, 1975; Roberts et ai., 1978).
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Com a clivagem dos monômeros, o equilíbrio dímero-monô-

mero é deslocado no sentido de formação de monômeros, restan-

do menos dímeros para a ligação com os operadores. Dessa for-

ma a proteína Cro começa a ser transcrita, caracterizando o

estado lítico.

Em mutantes lix, onde não se verifica indução da pro-

teína RecA, a explicação para a indução lisogênica estaria e-

xatamente no deslocamento do equilíbrio das formas dímero-mo-

nômero, através da clivagem pela RecA basal, transformada em

protease, no local da lesão.

De acordo com os trabalhos de Baluch & Sussman, uma di-

ferença maior entre as doses que provocam indução máxima e os

diferentes níveis de repressor, seria esperada.

O trabalho desses pesquisadores foi realizado com dife-

rentes níveis de repressor de \ em bactérias mono, di e tri-

lisogênicas.

Os níveis dos repressores de ^,^434 ' nas lisogênicas

por nós utilizadas foram medidos in vitno(Levine et ai.,1979)

e indiretamente in vivo (Leitão et ai, submetido), resultando

numa detecção de aproximadamente 5X mais para o Aimm434T em

relação ao *imm434j* Essas medidas, em face das técnicas u-

tilizadas, representam apenas a concentração da forma diméri-

ca do repressor. Como estas formas estão .em equilíbrio dinâ-

mico constante com os monômeros, utiliza-se a concentração

obtida como representativa da concentração total. Contudo não

temos garantia que a mesma proporção entre dímeros-monômeros

se verifica em qualquer situação de síntese de repressor. Nos

próprios trabalhos de Sussman et ai., a concentração de re-
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pressor obtida nas mono, di e tri-lisogênicas não é direta-

•ente proporcional. Ou seja, a cepa di-lisogénica tea uaa

concentração naior do que a mono, mas não 2X aquela. Portan-

to* o ausento da dose de indução máxima em função da concen-

tração do repressor também não é linear. Contudo, como os

nossos fagos sintetizam níveis de repressores, numa diferença

de concentração maior do que as lisogênicas dos trabalhos de

Sussman, as nossas diferenças de dose, ao menos nas cepas sel-

vagens, deveriam ser maiores. Porém é possível que o equilí-

bric entre as formas dímero-monômeros no *ÍBM434J e Aimm434T

não seja o mesmo.

Supondo-se que o prof ago *xmm434J «antenna a maior par-

te do seu repressor sob a forma de monômero, que liga-se fa-

cilmente ao DNA hélice-simples, só em doses altas de radiação

ÜV o equilíbrio seria alterado, deixando vagos os sítios OR.

e OR do operador do profago.

Caso o profago *imm434T mantenha uma concentração mono-

mérica do repressor mais baixa, as doses de ÜV necessárias

para indução dos profagos A1,^434j e A i m m 4^ 4 T não difeririam

muito.

Estas considerações foram feitas apenas para os fagos

*lmm434J e *imm434T' Pel° fato de que ambos sintetizam o mes-

mo repressor, apenas em níveis diferentes.

Embora a concentração de repressor do profago x seja a-

proximadamente a mesma do *imm434T' em todos o s casos por nós

estudados este repressor responde a doses de OV menores do que

o X. Duas suposições podem ser feitas: ou o represssor 434 é

mais facilmente clivado, ou o AXBUB434«r embora apresente apro-

ximadamente a mesma concentração de dímeros que o X, a forma

de monômeros está em menor concentração.
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O processo seria descrito como» alem de haver uma dife-

rença na quantidade de repressor sintetizado pelo *i1B1434j «•

relação ao *ÍJM434T* • possível ainda haver proporções dife-

rentes de dímeros-monômeros, entre as 3 cepas:

* o AÍBB434J embora sintetizando menos repressor total,

mantém uma concentração proporcional maior de monôme-

ros;

~ ° *ÍSM434T * x sintetizando a mesma quantidade de dí-

meros, porém o * Í M 4 3 4 T mantendo uma concentração de

monômeros menor, sendo portanto o equilíbrio desloca-

do com doses de OV mais baixas do que as necessárias

para o X.

- o *iam434T e * sintetizam a mesma quantidade de re-

pressor, porém o repressor 434 é mais susceptível ã

clivagem pela RecA protease.

Nas cepas selvagens, onde o fenômeno indutivo não en-

contra dificuldades em se expressar, o mecanismo pode não ser

tão acentuado. No entanto, quando a indução lisogênica é pro-

vocada em mutantes Itx, onde possivelmente toda a indução ob-

tida é decorrentes da transformação da RecA. basal, as diferen-

ças se intensificam. A dose necessária para a indução máxima

na lisogenizada com o A é nitidamente maior do que as doses

para aquelas com os fagos \±1mi434 (vide Fig. 3).

Em cepas fite, embora aparentemente não haja clivagem do

repressor, uma vez que a cepa é deficiente na proteína RecA,

a própria ligação do repressor aoDNA hélice-simples, no local

da lesão, seria suficiente para provocar uma pequena Indução.

Como o AÍBB434J apresenta a mais baixa concentração de repres-

sor, é aparentemente, dos 3 fagos por nós utilizados, o único
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a ser induzido, sendo além disto o único que apresenta indu-

ção espontânea detectãvel.

Esta possibilidade está começando agora a ser investi-

gada no nosso laboratório.

Análise da W-reativação

0 produto do gene umuC tem sido relacionado diretamente

ao aparecimento de W-reativação e W-mutagênese, uma vez que

mutações neste locu.4 bloqueiam ambas as manifestações (Kato &

Shinoura, 1977).

Além do umuC, como as outras manifestações SOS, a W-rea-

tivação e a W-mutagênese requerem a funcionalidade dos genes

itc-lzx.

A regulação do umuC está, até hoje, sujeita a duas li-

nhas de interpretações diferentes:

- a primeira, baseada nos trabalhos de Bagg et ai. (1981)

postula que o gene umuC seja reprimido pela proteína

LexA. Neste caso, desde que mutantes ttxM sintetizam

uma proteína alterada, o fenômeno da W-reativação não

pode se expressar, visto continuar sob o controle re-

pressivo do produto do gene lexAf, não çlivável pela

RecA protease. Mesmo em células' que produzem al-

tos níveis de proteína RecA, o efeito da mutação lex

na W-reativaçao não é suprimido (Quilaardet et ai., em

publicação);

- a outra, supõe que o umuC, ao contrario de outros ge-

nes do sistema SOS, que são diretamente reprimidos
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pela proteína LexA, ê provavelmente controlado por ou-

tro repressor também sensível ã RecA protease (McEntee,

1982). Sendo assim, podemos comparar o comportamento

do repressor do umuC ao repressor do prof ago, sendo

ambos susceptíveis à clivagem por RecA protease. Nes-

se caso, seria de se esperar uma resposta da W-reati-

vação semelhante ã encontrada, para indução.

No nosso trabalho sõ detectamos W-reativação (indepen-

dente do fago utilizado) nas cepas selvagens. Nos mutantes

-tec ou lex, além de não haver W-reativação (mesmo prolongan-

do- se o estudo por 240 min) existe um comportamento inverso,

ou seja, a.bactéria irradiada suporta menos o crescimento do

fago que a não-irradiada.

Como o repressor do gene umuC é, estruturalmente, dife-

rente do repressor do profago, algumas hipóteses podem ser le-

vantadas para explicar a presença de indução lisogênica e au-

sência de W-reativação em mutantes £exAJ:

1 - o repressor do profago apresenta afinidade por DNA

hélice-simples, o que facilita a sua clivagem. Nada

ainda foi demonstrado em relação a essa afinidade

pelo repressor do umuC. Nesse caso, pode não haver

contato entre o repressor e a RecÀ protease, não ha-

vendo conseqüentemente, expressão do gene umuC;

2 - a RecA protease liga-se mais ou menos facilmente

aos repressores, em função da afinidade pelo subs-

trato. É possível que o repressor do umuC apresen-
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te menor afinidade do que o repressor do profago,

só havendo clivagem quando da produção exarcebada

da proteína RecA, cuja transformação em protease

seria responsável pela desrepressão dos genes. Isso

estaria de acordo com os trabalhos utilizando cio-

ranfenicol, que demonstram que a W-reativação e a

W-mutagênese do fago X são abolidas quando as célu-

las irradiadas são tratadas com estes agentes

(Defais et ai., 1976). Corroborando esta hipótese,

trabalhos demonstraram que a quantidade de proteína

RecA ê fator limitante no aparecimento do fenômeno

(Oefais com. pes.; McEntee, 1982).

0 nosso trabalho não esclarece se o umuC é reprimido

pela proteína LexA ou diretamente clivado pela RecA protease.

Apenas podemos afirmar que a W-reativação se processa sob as-

pectos diferentes da indução do profago, pois em mutantes izxAI

é possível detectar indução lisogênica sem contudo observar

W-reativação.

A indução lisogênica nos mutantes l&x, detectada nos

nossos trabalhos e nos de Sedgwick et ai.(1981), pode, como já

admitida por estes últimos pesquisadores ser devida ã maior

sensibilidade da técnica utilizando uma indicadora resistente

â ampicilina. Contudo, mesmo nos trabalhos prévios (Donch et

ai., 1971) nos quais esses mutantes são classificados como

não-indutivos pelo UV, a indução ê normal quando tratados por

agentes como mitomicina C, ácido nalidíxico e N-metil-N'-nl-

trosoguanidina.



64

Além disto, em nossos primeiros experimentos* quando não

utilizávamos ampicilina no meio do plaqúeamento, o fenômeno

éra observado praticamente com a mesma intensidade.

As nossas interpretações do fenômeno diferem, entretan-

to, inteiramente das propostas por Sedgwick et ai.

Acreditamos que a indução de profagos em cepas Lex",

quando o DNA bacteriano é danificado, seja devida a um deslo-

camento do equilíbrio uas formas citoplasmãticas do repressor,

que mantém o estado de lisogenia. Nesse caso, nenhuma sínte-

se "de novo" de proteína RecA seria necessária, sendo sufi-

ciente a protease RecA proveniente da transformação do nível

basal da proteína RecA. Evidentemente, como a quantidade de

RecA protease neste caso ê muito baixa a clivagem do repres-

sor processa-se mais lentamente e a liberação de fagos só o-

corre completamente 240 min após o tratamento lesivo.

Caso a indução do profago possa ser provocada apenas com

o deslocamento do equilíbrio entre as formas do repressor des-

bloqueando os sítios OR, e OR- do operador, e permitindo a

transcrição da proteína Cro, é possível, inclusive, que em

cepas Rec~, a indução lisogénica ocorra em células cujo pro-

fago sintetize baixos níveis do repressor, possibilidade que

começamos a investigar.

Nos mutantes lex lisogênicos, a quantidade total de re-

pressor sintetizado influencia na dose ótima de radiação UV

necessária para induzir o profago. No entanto, a proporção

citoplasmática dlmero-monômero pode alterar essa dose, dimi-

nuindo as diferenças encontradas.

Além disso, mutantes tex não apresentam W-reativação.

Portanto, aparentemente a quantidade de RecA protease que se
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forma a partir do nível basal de proteína RecA não é sufi-

ciente para promover a W-reativação embora seja para a indu-

ção lisogenica.
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