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RESUMO

Cepas obtidas a partir do tratamento rnutapênico da

cepa Wt de Staphylococcus ppldermldls com N-metU -N '-nitro-M-

nitrosocuanidlna (MNNG) e isoladas era função de rua maior

sensibilidade à radiação ultravioleta de i'jMrm em relação à

cepa parental, foram submetidas a um j/Poresso preliminar ue

avaliação do potencial <1P reparação de Tesões produzidas no

DMA, tomando oomo referência a cepa original W^ e algumas

cepas de Escherichla coli, todas fenotlplcamente definidas na

literatura.

A pesquisa nesse sentido abrangeu: i) verificação da

sensibilidade celular à radiação UV e ao agente alquilanto

MNNG; ii) determinação da capacidade de efetuar, enquanto

hospedeiras, a reativação de fagos Irradiados, seja por

processos constitutivos (reativação pela célula hospedeira),

seja pela ação de mecanismos indutlveis (V.T-reativaç2o); ili)

estudo da indutibilidade pela radiação UV de profagos

existentes nas cepas previamente 1 isogenlzaaas.

Poi possível, então, -o isolamento e identificação de

sete mutantes, que apresentaram as seguintes características:

a) Os mutantes RJF524 e HJP531 comportam-se como cepar. Hec +

Uvr"* Umu" de E. coli, uma vez que permitem que o prof ago

seja plenamente induzido pela radiação, mas não conseguem

reparar de forma significativa as lesões de fagos exó^enos

que alcançam o meio intracelular, tanto por atuação de

sistemas de reparo de expressão constitutiva

(correspondentes em E, coi 1 à via de exclsâo, entre

outras), quanto por meio daqueles passíveis oe ativação

(associados às funções SUS em E. coli). Concomitantemente,

apresentam uma grande sensibilidade ao efeito celulicida

da radiação, mas não ao do MNNG.



b) O mutante RJF525 comporta-ue como cepas Rec* Uvr" Umu+,

verificando-se efetiva indução de profagos e W-reatlvaçSo

mas o reparo de lesões fáglcas por mecanismo constitutivo

não foi detectado. Também apresenta grande sensibilidade

ao ÜV mas nao ao MMNG.

c) 0 mutante RJP532 é íenotlplcamento similar a mutantes

recA de E. col 1, pois encontram-se comprometidas a

capacidade de indução Oe profagos e a expressão d ti alguma*

funções «le reparo responsáveis pela resistência à radiação

UV, ao MNNG e pela W-reativação dos Pagos. Por outro

lado, seu caráter HCR* lhe confere a habilidade de reparar

cons titutivãmente as lesões dos fagos que Infectem suas

células.

d) 0 mutante RJP53O parece apresentar alterações funcionais

no sistema de regulação das vias lndutíveis de reparação,

evidenciadas pela incapacidade de reali7,ar a W-

reatlvação, concomitante a uma capacidade remanescente de

reparar, em certa escala, lesões tanto em seu DNA quanto

no de fagoe, e a uma indução lisogênica significativa.

Assemelha-se, portanto, aos mutantes lexA de E. coll.

e) Os mutantes RJP526 e RJP528, pela lndutlbli idade dor,

profagor. que se hospedam em suas cepas licogênicas, podem

ser classificadas como cepas Rec+. Entretanto, o conjunto

de respostas observadas não permite quo se estabeleçam

maiores relações entre estas e os mutantes de R. coll já

caracterizados na literatura.

A pesquisa desenvolvida determinou ainda a

possibilidade de utilização das cepas RJP525 e sua derivada

lisogênica (RJP525( w))> em testes de avaliação do potencial

genotõxico e mutagênlco de agentes físicos e químicos, usando

*omo parâmetros a ocorrência e intensidade de certas respostas



como Indução de fagos e W-reatlvação, uma vez que estas

propriedades inerentes à célula bar. ter lana, mantêm estreita

correlação com processos cancerígenos desenvolvidos em células

eucarlõticas por ação destes agentes.



ABSTRACT

Mutants obtained from N-metil-N'-nitro-M-

nitrosoguanidine (MNNG) treatment of the We strain of

Staphylprocrus eplrtermldls ana selected Tor thi»lr increased

ÜV- s ens i t i v i ty were characterized according to t;h^tr rapacity

to repair UNA damans. The original Wr parental strain nt; well

as several phenoLypit:a'S ly Uefined strains of Lt\ «»•'«.-rid.ia co '< i ,

described in the l i t erature , were used as a reference.

The study included: i ) the verif icat ion of celular

UV- and MNNG-sensitivities; i i ) the determination of the

bacterial potential Tor phage-reactivatlon by constitutive

enzymatic mechanisms (host cell react ivat ion) , as well as by

the action of inducible repair systems (W-reactivatlon); H i )

the assessment of the UV-inducibility of prophages In the

lysogenln hos t s .

Thus i t was possible to i so late ana identify seven

mutants which showed the following characterist ics:

a) The RJF524 and RJP531 mutants behave as Rec+ Uvr" Umu~

strains of E. c o l i , allowing great UV-induccion of

prophages, but being deficient in the repair of exogenous

phage l e s ions , either by constitutively expressed repair

systems (corresponding to the excision pathway in E. co l i )

or by means of inducible mechanisms (associated with SOS

functions in E. c o l i ) . Concomitantly they show a large UV-

6ens i t iv i ty , but they are res in tent to the alkylating agent

NNNO.

b) The RJP525 mutant exibits a mutant phenotype similar to an

E, co l l Rec+, Uvr", Umu+, showing efect ive prophage

induction and W-reactivation; however, the repair of phage

lesions by const i tut ive pathways was not detected. It also

shows a large UV-oensitivity but no MNNO-sensitivity.



ft) The RJPb32 mutant is phenotlplcaly similar to a recA mutant
oI* £• £2ll> showing loss of lysogenlc induction and other

repair functions related to UV-and KNNG-rcsiütence. On the

other hand, its HCH+ capacity confers the ability to repair

the Infective phape-1esions via conrcltutive pathway".

a) The KJF5JO mutant :«hows ai teratioris on tho

capacity of a repair pathway. This lr, demonstrated uj its

inability to carry out V.'-rcactivution of pha^on, together

vilth a residual repair rapacity which permits repair aV

cellular and phage DNA lesions. It also shows a significant

lysogenic induction. Thus It resembles a lexA F. col 1

mutant.

e) The KJF526 and KJF52B mutants can be classified as a Rec+

strains, by means of the lnouciblllty of the resident

prophages in their corresponding lysogenic strains.

However, present data does not permit a further

classification of these strains in terms of characterized

fc. col 1 mutants already described in the literature.

The present research also demonstrated the RJP525 and

the lysogenic KJ525( w) strains as probable candidates to be

used in screening tests for the evaluation of potential,

genotoxlc and mutagenic agents. Physical and chemical agents

could be tested using such parameters as the occurencu and

intensity of the SOS responses (lysogenic induction or

W-reactivation), inherent to bacterial, cells, since they have

a strong correlation with the development of cancerous

processes in eucariotlc cells by the action of these agents.
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I. INTRODUÇÃO

I.I - heparação Celular

A sobrevivência celular aos arciaes rir. icos e

químicos que afetam as molécula.1 ae !.': A cni ̂ uaí. ruiicj5< i. i.e

replicação e transcrição ria informação genética OG tá <rondi-

cior.ada à capacidade da célula reparar aü i os õ «.;?•• \ rorj ,:;i aí,

devolvendo às moléculas .sua Intet̂ riiifnír» *? r.iií» funfio

•Algumas Tesões provocadas por compostos

como os age:»tes alquilantes monorunc.lonaic, podem alterar L:Ü

propriedades coüifícanoraü do UNA diretamente, através ae

modificação das bases nitrogenadas e seu conseqüente empare-

Ihamento errôneo durante a rep.lir.acSo (Abbott & UatTliill ,

1979)* Os danos fotolnduzidos, por sua vez, atuariam orno

possíveis bloqueadores ua "eplinação semiconservativa e oa

transcrição do genoma, podendo seu reparo estar envolvido corn

mecanismos passíveis de Indução e ausentes até o evento aa

irradiação* os quais podem acarretar uma alteração na

seqüência de bases do UNA durante o processo de reparação. A

introdução de mutações, portanto, é o resultado de processos

tanto diretos quanto indiretos, e provável rm-rite cie vem ser

estes os mecanismos responsáveis pela diversificação dos

organismos ao longo do processo evolutivo. l'or- outro lado, as

lesões podem ser reparadas através de mecanismos acurados,

onde não só a integridade do cromossomo é restaurada, como

também a seqüência original da informação genética é mantida,

o que tem assegurado a herança de caracteres vitais para a

sobrevivência dos organismos, e o sucesso de sua descendência.

As lesões do DNA melhor estudadas são aquelas produ-

zidas pelas radiações ultravioleta germicidas (254nm de com-

primento de onda), entre elas os almeroa de plrimldlna, cs

quais são preferencialmente formados (Varghese, 1972). A repa-

ração deste e de outros tipos de lesão é dependente de meca-

nismos enzimátlcos, geneticamente controlados, capazes de

eliminar ou tolerar tais lesões. Portanto, a sensibilidade
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celular depende essencialmente da Funcionalidade de tais meca-

nismos de reparação.

1.2 - Reparação em Escherichla

Em hscherlchla rol 1 os mecanismos de atuação básica

na célula estão representados pela í'o tor reativação etizlntátlca,

pela exclsão oo dano, e pelo reparo recomblnan tonai

pós-repl inativo, que r.e irianií'es ram cm nívelr <ÍOMK titMtivot >:t

expressão e não lntroauzem alterações na composição genética

do organismo. Além aesses, com o aparteimento tia *.usão, outt-as

funções passam a atuar, capacitando a célula a realizar opera-

ções complexas ligadas direta o1 'ndiretamente ao reparo dar.

lesões. Tais funções receberam > nome genérico de respostas

SOS (hadman, 1975; Witkin, 1976).

Na fotorreativação enzlmática, mecanismo especifico

para dímeros de pirimidinas, o reparo é realizado "in situ",

através da enzima fotoliase ou enzima de fotorreativação (Wulf

& hupert, 196»; Setlow et ai., 1965; Sutherland, 1978). Fata

enzima, codificada pelo gene phrA, liga-se ao dlmero formado

e, sob a ativação de radiações de comprimento de onoa entre

310 e 180nm, é capaz de romper.o anel ciclc-butano caracterís-

tico do dímero, sendo então restabelecida a estrutura origi-

nal das pirimidinas no DNA.

0 processo de excisão ae lesões é um» via maio

sofisticada, onde atuam complexos enzimáticos responsáveis

pela correção üas lesões. Sua natureza começou a sir compreen-

dida a partir do isolamento de mutantes de E. coll

extremamente sensíveis âs radiações ultravioleta, e da

detecção de que, contrariamente ao que ocorria em cepas sel-

vagens, os dímeros não eram eliminados do seu DWA (Boyce &

Howard-Planders, 1961; Setlow & Carrier, 1964; Howard-Flanders

et ai., 1966). 0 modelo hoje aceito para este tipo de repara-

çSo compreende a atuação da endonuc.lease UvrABC, cujas subuni-

dades são codificadas por um complexo multigênico uvrA, uvrB e

uvrÇ, que, ligando-se ao sítio da lesão, incisa o DNA em ambos

os lados do dlmero (numa reação dependente de ATP), liberando
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um oH^onunleotltíeo com cerca, de 12 bases (Sanear & Rupp,

198?; Yeung et ai., 1983). A seguir, a DNA poMmerase I,

codificada pelo gene polA, dá continuidade ao processo quando

se liga à extremidade 3'-0H da lacuna formada e, utilizando

como molde' o filamento Intacto, sintetiza a seqüência peraida.

0 polinucleouldeo neoss iritetlzatfo estabelece f»ntão a ligação

com a cadeia remanescente através da ação fia enzima

pol inucleotídeo li&ase, codificada pelo gene 1 i g A. 0 slr-toma

é funcional para uma nérie de lesões que introduzam ais torções

características ria molécula de DNA, tais como aquelas

provocadas pela radiação, ou por agentes aiqu11 antes

blfunclonais e mitomlclna C (Sanear & Rupp, iy83).

Além da sensibilização à radiação UV observada nas

cepas Uvr", a redução da capacidade na exclsSo de lesões

acarreta também uma diminuição drástica no reparo ue determi-

nados fagos irradiados, como por exemple o fago de E. coll,

que é, por si só, incapaz de reparar as lesões produzidas em

seu DNA, dependendo portanto dos sistemas existentes nas

bactérias que infecta. A reativação dos fagos pela célula

hospedeira (HCR, do inglês "Host Cell Reactivation") está,

portanto, condicionada à sua proficiência no cisterna de

exclsão de lesões, o que pode ser observado pela queda no

rendimento de partículas infecciosas viáveis obtidas a partir

de hospedeiras deficientes em genes uvr, quando se compara

com o rendimento obtido em hospedeiras proficientes nerta via

de reparo (Devoret et ai., 197b).

0 reparo pós-replicativo recombinaclonal é um meca-

nismo que permite a convivência entre a permanência da lesão e

a repllcação da molécula de DNA, ao invés de constituir-se em

um processo de restauração de fato. Mutantes com deficiência

em processo de recombinação genética também apresentam grande

sensibilidade às radiações UV e aos ralos X, indicando que a

proteína RecA, responsável pelos fenômenos recombinacionais

entre cromossomos homólogos, participa ativamente em processos

que minimizam o efeito letal de lesões produzidas no DNA

banteriano (Clark & Margulies, 1965). Durante a replicação da

molécula irradiada, quando a forquilha de replicação alcança



um dímero, há formação de uma lacuna em uma cias fitas comple-

ment a res neosslntetlzaaas, uma vez que o aímero representa uma

unidade não Instructional, embora não acarrete a parada perma-

nente da repllcação. 0 preenchimento da lacuna se dá através

da migração do filamento homólogo da outra molécula ae DNA

simultaneamente replicada. Apôs as trocas genéticas e a recu-

peração da individualidade de cada cromossomo, aquela fita que

cedeu a Informação tem sua estrutura restaurada pela polimeri-

zação da cadeia, usando como molde a fita complementar (Rupp ?c

Howard-Flanders, 1969; Livneh l Lehman, iyH2). AS células

tornam-se., viáveis, embora os dlmeros permaneçam nas moléculas

de ÜNA (Howard-Flanders et ai., 1969), sendo crescentemente

diluídos através das sucessivas gerações (üanesan, 197'») • Além

do produto do gene recA, a proteína RecA, outras enzimas

participam no processo de reparo recomblnacional, tais como a

exonuclease V, codificada pelos genes recB e recC e o produto

do gene recP, ainda não identificado (Horil & Clark, 1973);

entretanto, o mecanismo molecular ae ação cesses produtos

ainda não está completamente esclarecido.

Somados a estes sistemas constitutivos, as células

possuem mecanismos lndutíveis, entre os quais, aqueles

produzidos pelas I esões do DNA .ou por condições que interfiram

com a rep.licação desta molécula,, constituindo as funções íiOS.

Lm E. coll estas funções cão basicamente controlaaas

pelos genes lexA (Little et ai., 1981) e recA (Fmmerson &

West, 1977; Little & Kleid, 1977; McEntee, 1977; Seasick,

1980). Em condições normals a proteína LexA reprime urna série

de operadores gênicos, entre eles os ae recA e do próprio

lexA, permitindo somente a expressão de seus produtos em

níveis basais. Quando o DNA é lesado ou sua replicação é

inibida há formação de "sinais moleculares" (Gudas & Pardee,

1976; Smith & Olshi, 1978; Irbe et ai., 198l; Salles & Defais,

1984), ainda não completamente caracterizados, que ativam a

função proteolítlca da proteína RecA (Guaas & Mount, 1977;

Little, 1983). Sob esta forma ela pode, então, clivar a pro-

teína LexA (Little et ai., 1980), assim como os rt.-pressoree de

diversos profagos em células lisogênlcas (Roberts & Roberts,
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1975; Roberts et ai., 1978; Craig & Roberts, 1980), provocando

sua indução.

Com a cllvagem do repress or LexA, começa então a

tnnscriçâo de uma série de genes bacterlanos (Kenyon h

Walker, 1980; Little ( Mount, 1982; Kenyon et ai., 198^),. e

seus produtos tornara-se responsáveis direta ou iria 1 retamente

por fenômenos tais como a ampüflcaçâo aa capacidade ae reparo

de lesões, parada aa respiração celular, inibição co pronetso

normal de replicação e indução ae replInação aberrance,

aumento da taxa de produção ae mutações, filameritação,

reativação de fagos, Inibição da degradação do DUÍK, e aumento

substancial da síntese de proteína ROCA (V'est % Lmmereoti,

1977; Little & Hanawalt, 1977; SalTes ^ Paoiotti, iy83;

Walker, 198*»).

Algumas das funções SOS podem ser visualizadas uti-

lizando-se bacteriôfagos, através da avaliação da indução de

profagos em células lisogênloas (constituindo o fenômeno da

indução lisogênica) ou da reparação de fagos em células nas

quais as funções SOS tenham sido induzidas (o que caracteriza

a W-reatlvação).

Em E. coli o estado lisogênico é mantido através da

codificação pelo profago de. um repressor que bloqueia a

transcrição dos genes cujos produtos encontram-se associados a

sua multiplicação. Através da ativação cia proteína HecA, é

rompido o equilíbrio existente entre o profago e a hospedeira

como resultado da clivagem do repressor (Bailone et ai., 1979;

Crowl et ai., 1981), com conseqüente biosslntese das proteínas

necessárias para sua repllcação e liberação oas partículas

infecciosas no meio extracelular. Apesar da síntese de

proteína RecA também estar sob o controle do repressor LexA, a

Indução lisogênica pode ocorrer em mutantes lexA (células cujo

repressor não é clivável pela protease) às custas do nível

basal de produção ae RecA (Baluch et ai., 1980; Moreau et ai.,

1980; Sedgwick et ai., 1981; Quillardet et ai., 1982; Carvalho

& LeitSo, 1984). Uma vez induzido, o profago se replica e

sofre um processo de maturação antes de sua liberação pela

lise celular. Este período corresponde à fase de latência, que



eqüivale em E. coll llsogenlzaaa nom o fago , a cerca, de 60

min, a partir dos quais os fagos vão sendo liberados, com um

saldo final, aos 120 min, de aproximadamente 100 partículas

virais por nentro infemioso induzido, quando então a libera-

ção se completa.

Entre as respostas lndutlveis dependentes ae recA

-TexA, ennontra-ae também a reativação Weigle ou V.'-reativacao

(Welgle, 1953)• 0 fenômeno é expresso por uma maior

sobrevivência dos Tagos irradiados, quando a L̂ spetieira é

também exposta à radiação UV previamente â infenção, $

conseqüência da indução de algumas funções basicamente

envolvidas na restauração da estrutura das moléculas de UNA e

está oonalcionaoo à ampllfieação de alguns mecanismos atuantes

em nível constitutivo, que reparam as lesões com fidelidade,

somado à indução de processos não pré-existentes ae forma

observável, capazes de produzir mutações durante a reparação

do dano, o que constitui a W-mutagênese. No primeiro caso o

reparo acurado deve ser conseqüência da atuação do sistema de

excisão, Já funcionai em nível basal, cuja expressão

exacerbada responde por parte da correção das lesões no fago

irradiado. Fortalecendo esta idéia, algumas evidências indicam

que os genes uvrA, uvrB e UVPC fazem parte, em E. coll, ao

complexo de genes controlados por recA e lexA, sendo passívrls

de indução com o aparecimento das lesões no cromossomo

bacteriano (Kenyon & Walker, 1981; Pogliano i Schendel, 1981;

van Sluis et ai., 1983). A contribuição do mecanismo

mutaelonal para o aumento da sobrevivência é o resultado da

indução de uma nova polimerase, ou de fatores que promovam a

modificação funcional das polimerases pré-exlstentes (por

exemplo, relaxando sua atividade editorial), o que permite

então, a síntese de reparo em oposição â região da tesão

(Radkin et ai., 1983), sem o auxílio ae um molde que garanta a

reprodução fidedigna da informação genética. Tal função parece

depender da expressão dos genes umuC e umuD (Kato & Shinoura,

1977; Steinborn, 1978; Bagg et ai., 1981; Elledge & Walker,

necessitando, entretanto, para sua manifestação, do
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envolvimento da proteína RecA em funções ainda desconhecidas,

além da olivagem de seus repressores.

Quando os mecanismos reparadores cumprem sua função

e restabelecem a viabilidade celular, cessa a produção dos

"sinais 1-ndutores", fazendo com que a proteína RecA não seja

mais ativada, permitindo assim o acúmulo ue proteína LexA

(Litt le, 1983). Dessa forma, é restaurada a repressão dos

diversos genes controlados pelo complexo recA-lexA, fazendo

cora que a célula volte -jruaanL/a-nente a «;xibir o comportamento

nSo induzido, onde n5o mais atuam as funções SUS, ou quando

multo elas se expressam em nível basal.

Além de fotoprodutos induzidos no DNA b.ioteriano e

viral, agentes aiquilantes tamb&n são responsáveis pela produ-

çSo de lesões de grande importância. Substâncias como o

N-metil-N'-nitro-N-nitrosoguanidina (MNNG), agente alquüante

monofuncional, alteram a estrutura do DNA através da transfe-

rência de radicais metila a átomos principalmente de oxigênio

e nitrogênio das bases nitrogenadas (Singer, 1976).

Os efeitos biológicos conseqüentes relacionam-se com

citotoxicidade e indução de mutações em procariotos, e cancer

em eucarlotos. Lesões como O-metil-guanina (Loveless, 1969),

sSo pré-mutagênlcas por excelência, levando ao emparelhamento

errôneo de bases na repllcação. Por outro lado, o efeito letal

estaria associado à produção de lesões que bloqueiam a função

de molde do DNA, como a 7-metil-guanina.

As lesões são passíveis de reparo, tanto pela ação

de vias especificas de processamento, quanto por vias de

atuação comuns ao reparo cie fotolesões e de bases metliadas.

As enzimas 3-metil-adenina DNA glicosilase I (Riazuddin &

LindanJ, 1978) e II (Yamamoto et a i . , 1978), codificadas, pêlos

genes tag e alk respectivamente, exclsam as bases alteradas do

DNA, formando sítios apurlnicos, sujeitos â ação da

endonuclease AP, DNA polimerase I e DNA ligase. Portanto,

tanto a exclsão de fotolesões (exclsão de nucleotídeos),

quanto o processo de reparo de bases metiladas pela ação de

glicosilases (exclsão de bases), partilham a DNA polimerase I

no seu papel de neossíntese da cadeia. 0 reparo mediado pelas
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proteínas fter.A e LexA, também contribui na correção, através

da Indução de respostas SOS (Jeggo et ai., 1978; Yamamoto &

Seklgushi, 1979; Üefais et ai., 1980), tal qual se observa

para outros tipos de nanos.

"A sensibilidade bacteriana simultânea aos efeito?:

letais de HNNG e da radiação UV permite portanto, u dltcrimi-

naçSo de nutações que afetam a funcionalidade da UNA polimera-

se I, e os genes envolvidos na expressão das funções SOS de

reparo.

1.3 - Reparação em Staphylococcus

Em outras espécies de microorganismos procarióticos,

c até mesmo em células* eucarlóticas, foi possível a constata-

ção de respostas celulares à ação de agentes que interferem

com a replicação normal do DNA, largamente estudadas e carac-

terizadas em E. coll. Nestes organismos, a qualidade das

lesões .formadas, assim como os mecanismos envolvidos em sua

reparação, não fogem a um quadro geral de produção e funciona-

mento, embora apresente certas peculiaridades Inerentes ao

tipo celular considerado.

Em células de Staphylococcus epldermldls, por

exemplo, contrariamente ao que se observa em E. coll, há uma

grande diferença de sensibilidade à radiação UV entre as cepas

lisogênica e não lisogênica, provavelmente como resultado da

indução de profagos observada nas cepas Hsogêniras (Caldas,

1963; Silva, 1982; Silva & Leitão, 1984). A indução de

profagos na cepa Wç de S. epldermldls se manifesta de forma

mais intensa em ooses menores que as exigidas pela E. col1

para que se verifique o mesmo efeito. A dose que provoca a

máxima indução naquela cepa (lOJ/m ) conduz â lnativação de

cerca de 99% das células llsogênicas e em torno de 20X das não

lisogênlcas, enquanto em E. coll a dose que provoca a máxima

indução (40J/m ) inativa cerca de 99' da população lisogênica

e 902 da não lisogênica. Portanto, a indução de profagos em S.

epldermldis se realiza com um menor numero de lesões

produzidas no DNA bacteriano. Foi observado também que a
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clnétlca de liberação dos fagos é mais rápida nestes organis-
mos, inlftiando-se 13 min apôs a Irradiação.

A W-reativação e W-rauta^ênese de fagos de
Staphyloc.occus também foram estudadas» tendo sido detectado
que os fenômenos ocorrem maxlmamente nas mesmas doses o que já
havia slao descrito para E. cojj_. Lutretanto, assim romo para
a Indução de profagos, as doses de UV que provocam a máxima
W-reativaçao e W-mutagênese tanto em í>. aureus romo em S.
epldermldls são bem menores que as necessárias para E. col i e,
além disto , as cinéticas aos fenômenos são multo male rápidas
em Staphylococcus (Thompson & Hart, 1981; Silva & Leitão,

Esse comportamento pode ser decorrente de uma

proteína HecA (ou similar) que seja mais facilmente atlvãvei a

protease em Staphylococcus, ou que, uma vez ativada, seja

multo mais funcional como protease que aquela atuante em E.

coll, garantindo maior eficiência e rapidez nas respostas

anteriormente es tudadas.

1.4 - Objetivos do Trabalho

Objetivando compreender melhor o sistema de repara-
ção destes microorganismos foi empreendida r.estc trabalho a
extensão ao estudo das funções constitutivas e indutíveis pela
radiação UV ligadas ao reparo da molécula de DNA em S.
epldermldls, através da caracterização preliminar de sete
mutantes fotossenslveis obtidos pelo tratamento rnutagênico da
cepa original W- com o agente alqullante MNNG.

A subseqüente uti l ização das cepas como hospedeiras
para o fago w, permitindo avaliar as relações estabelecidas
entre o fago e a bactéria no processo de formação de lesões na
cadela polinucleotldica, associada à pesquisa da suscept ib i l i -
dade celular â radiação UV e ao agente MNNG, contribuiu para a
discriminação das vias de reparação funcionais em cepas deste
microorganismo e o seu mecanismo de ativação.
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Além disso, o S. eploermldls, como célula Gram-

positiva que é, apresenta uma maior permeabilidade de membrana

a uma série de drogas e corantes, e é rapaz de expressar com

certa Intensidade respostas caracterlstica:> ao aani provocado

em seu DN*. Assim sendo, torna-se de grande interesse a pos-

sibilidade oa utilização ua cepa original n de seus nutantes

«orno vantajosos oetectores biológicos de substâncias mutagênl-

cas e potencialmente cancerígenas.

No presente trabalho são apresentados os resultados

da caracterização parcial dos mutantes, relacionando as

expressões fenotípicas observadas com o descrito para E. coij»

Discute-se também a possibilidade de utilização ao sistema

biológico na detecção de agentes genotôxicos.

Para efeito de clareza e melhor compreensão rto texto

l*ol usada em alguns casos a notação fenotiplca no lugar da

genotípica, principalmente quando da comparação entre os

mutantes estudados e aqueles de E. coll descritos . na

literatura. Com o mesmo objetivo as cepas lisogênicas obtidas

não receberam nova denominação, adotando-se o número oa cepa

não llsogênica seguido do nome do fago.
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II. MATERIAL E MÉTODOS

11.1 - Cepas Bacterianas e Bacteriôfago

As cepas H3F521, RJK525, RJF526, RJF528, KJF53O,

RJP531 e HJF532 foram obtidas através aa mu ta geri ilação aa. cepa

W^ de S. epldermldls com o agente alquilante MNNG, e isoladas

a partir ae sua sensibilidaae à radiação aiuravLoi^ta, no

laboratório de Radiobiologla Molecular do Instituto de

Biofísica, da UFKJ (B.S. Silva, comunicação pessoal). As c&pas

RJP521(w), RJP525(w), KJP52b(w), RJP528(u-), HJF53OU),

RJP53KÜ:), RJP532(W) foram obtidas pela lisogenização dos

mutantes com o fago temperado . As cepas We e KJF523 (V/c

lisogenlzada com o fago u), assim como o bacteriófago

(originalmente obtido a partir da indução llsogênlca da cepa

P(<»>), fazem parte da coleção oe cepas e fagos dos laboratórios

de Radloblologia do Instituto de Biofísica.

11.2 - Meios de Cultivo e Plaqueamento

Os meios QT-sôlido (utilizado na titulação de fagos

pela formação de placas ae lise bacteriana) e bT-sólido

(utilizado na titulação das células bacterianas) eram obtidos

através da adição de agar-agar aos meios GT (NaCl 5g; peptona

8g; triptona 5g; volume final de lOOOml.) e BT (NaCl 5g;

trlptona 5gí caldo nutriente 3g; para um volume de lüOOml),

nas concentrações de 1,2 e 1,5%> respectivamente. Após a

esterilização do meio GT-sólido, MgSCv era acrescido na
-a *

concentração final de 10 JM.

Para a preparação do meio de cultura LBC, era

utilizado o meio LB (NaCl lOg; trlptona lOg; extrato de

levedura 5g; para um volume de lOOOml), acrescentando-se CaCl»
-2

e MgSOjj para uma concentração final de 10 M.
0 agar seml-sólldo, usado na titulação de fagos e

centros infecciosos pelo método de "top agar", era preparado
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acrescentanao-se 0,7% ae agar-agar a uma solução de CaCl.. e
2MgSOj,, na concentração de 10 M.

0 meio seml-sôHdo para "stab" (NaC! 5t» triptona
5g; caldo nutriente 3g; timidlna 50mg; agar-agar 7g; para um
volume final de 1000ml) era empregado na preservação e
estocagem das cepas bacterianas.

Para a ressuspensão de sedimentos bacteriunor apôs
centrifugaçoes, e para irradiações, era ut i l izada uma solução

p
de MgSüjj e CaClp, em concentração de 10 M.

As diluições de células , centros infecciosos e f-̂ gor,
_2

realizavam-se em solução de MgSO. 10 M.
As soluções salinas e os meios de cultura e semeadu-

ra eram esteril izados por autoclavação a 120°C por 30 minutos.
Os componentes dos meios e soluções eram fornecidos

pelos seguintes laboratórios e indústrias farmacêuticas:
"Dlfeo Laboratories", Michigan, EUA; "BBL", Maryland, EUA;
"Reagen Quimibrás Indústrias Químicas S/A"; "Carlo Erba do
Brasil S/A"; "E. Merck, Darmstadt", Alemanha Ocidental; "Merck
S/A Indústrias Químicas", todos eles com grau de pureza P.A.

II .3 - Agente Alquilante

0 agente alquilante monofuncional empregado era o
N-metil-N'-nitro-N-nitrosoguanidina (MNNG), aa "Aldrich
Chemical Co. Inc.", Milwaukee, Wis, EUA.

II .1 - Preservação e Cultivo Bacterlano

II .4 .1 - Preservação das cepas bacterianas

As cepas bacterianas eram estocadas em pequenos
tubos de vidro de fundo pl.ano e tampa de rosca, com 2ml de
meio cemi-sólido para "stab", após a lnoculação com alça de
platina, de uma colônia individualizada e posteriormente
caracterizada, e incubação a 37°C por 24 horas. Os vidros eram
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então fechados e vedados com "Parafilm" e conservados em

posição vertical à temperatura ambiente, e ao abrigo da luz,

como forma de preservação mais duradoura (tubo-coleção).

Para reduzir a possível contaminação dos tubos-

coleção pela excessiva manipulação, eram utilizadas rotineira-

mente culturas obtidas em placas de Petrl com meio BT- só

mantidas na geladeira.

II.4.2 - Obtenção de culturas bacterianas

As culturas em fase estacionaria de crescimento era-n

obtidas a partir de um lnóculo proveniente do estoque em tubo-

coleção ou em placa de Petri, em lOml de melo LBC, contido e»n

Erlenmeyer de 50ml. A cultura permanecia cerca de I8h a 37°C,

com agitação constante, produzida por um agitador automático

(G24, New Brunswick Scientific Co, Inc.. EUA), numa velocidade

de 125rpm, permitindo boa aeração da cultura.

As culturas em fase exponential de crescimento

(título por volta de 2.10 células/ml), eram obtidas a cada

experimento, através da inoeulação de parte de uma cultura em

fase estacionaria, em 40 partes de meio LBC, e lncubação por

um período em torno de 2h e 30min a 37°C, com agitação

constante, com exceção das cepas HJF532 e HJIi>532(a), para a3

quais eram necessárias cerca de 4h.

Para formação e visualização de placas de line, em

experimentos como indução llsogênlca, cinétlca de produção e

liberação de fagos, W-reatlvação, assim como na titulação de

fagos, era preparada uma cultura indicadora (sensível ao fago)

obtida pela diluição de uma parte de uma cultura em fase

estacionaria de crescimento, em 9 partes de meio LBC, e

incubação por no mínimo 2h a 37°C, com agitação constante. A

cepa utilizada era a RJF52.4 por permitir boa visualização das

placas de Use formadas, e por apresentar deficiências na

capacidade de reparação de fotoles5es.
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Todas as culturas barterlanas„ uma vez atingida a

fase de .crescimento adequada, eram centrifugadas por duas

veses, para eliminação do melo de cultura, AS sedimentações

eram realizadas em centrífuga Sorvai RC-5B (Du Pont

Instruments, Newtown, Con, EUA) a 765Og, por lOmln, com a

temperatura mantida entre os limites de 0o e 5°C. 0 sedimento

obtido era res sus pens o em solução de MgSO^ e CaCl., para

irradiação e(ou) titulação das células, ou em outros meios e

soluções adequados, explicitados nas seções subsequente?.

II.5 - Obtenção e Conservação de

Fstoques de Dacterlôfacos

Eram empregados dois métodos de obtenção de

suspensões de bacterlóf agoe, abaixo descritos:

a) 0 primeiro método consistia na obtenção de

partículas infecciosas através da Irradiação de bactérias

llsogênlcas (RJF523) em rase exponenclai de crescimento, na

dose que provoca a indução Hsogênlca máxima.

Após a irradiação, a suspensão era diluída, adlcio-

nando-se igual volume de melo LB duas vezes concentrado (per-

mitindo a retomada dos processoo rnctabólicoc normais aas

células) e então Incubadas em banho-maria a 37°C, com aeração

constante, por tempo suficiente para que se eretlvasse a

multiplicação dos fagos e a subsequente l.ise celular, percep-

tível pela progressiva llmpidez do melo de cultura. Apôs a

adição de duas a três gotas de clorofórmlo e incubação por

mais 10 min para lnativação de células viáveis remanescentes,

a preparação era centrifugada por duas vezes, para obtenção de

uma suspensão de fagos livre de agar e restos celulares. 0

estoque de fagos assim obtido era guardado na geladeira em

tubo de vidro com tampa de rosca, sendo o título de partículas

infecciosas determinado posteriormente.
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b) No segundo método, a obtenção se fazia através da

Use ba^terlana oonfluente em meio de cultura sólido.

A partir de suspensões de células da cepa W_, em

fase exponential fie crescimento, alíquotas de 0,3mi eram

distribuídas em tubos de hemólise. A esse volume eram

adicionados O,lml de uma suspensão de fagoc (rom t i tulo apro-

xlmado de lü partículas/ml) e a mJ.stura permanecia 15 min em

Incubação a 37°C, para a ei'etiva aosorção das partículas

virais. A cada tubo oram entno a'll^lonajor ?,5ml ue íi^f " ^ 1 -

sôlltío, previamente fundido e mantido e'n banho-maria a 47°Í;,

e o conteúdo era imediatamente vertido era pi açus rte meio GT-

sólido. Após inoubação a 37°C por «erra de I8h, a namada de

agar semi-sólido nontendo as placas de Use era recolhida {.ara

tubos' de centrifuga, juntamente com duas a três gotas de

filororórmio. Em seguida, o material, era centrifugado por duas

vezes e o sobrenadante final era estocado em geladeira como

descrito no método anterior.

11.6 - Titulação de Pagos, Centros

Infecciosos e Bactérias

A partir de suspensões de fagos adequadamente

diluídas, eram retiradas alíquotas de 0,1ml, e adicionadao «a

0,3ml de uma suspensão de bactérias indicadoras. Após um

período oe incubação a 37°C por 15 min, eram adicionados ao

complexo formado 2,5ml de agar semi-sôlido e o conteúdo era

imediatamente vertido em placa de meio GT-sólido, sempre em

duplicata para cada diluição realizada. Decorridas cerca de

15h de incubação a 37°C, as placas de Use bacterlana formadas

eram contadas. Para a determinação do numero de centros

infecciosos o procedimento era idêntico, exceto pela omissão

do tempo de adsorção oe 15 min.

0 t í tulo de bactérias era obtido através da

conveniente diluição de suspensões ou de culturas bacterianas,

e a inoculâção subsequente de alíquotas de 0,1ml na superfície

de planas de meio DT-sólido, em duplicata, com o auxílio de
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espalhadores de vidro. Após incubação a 37°C, por cerca de 10h
(período necessário para uma boa visualização das colônias
formadas a partir de células viáveis) contavam-su as colônias.

As diluições, canto de fagos quanto de células, eram
feitas de forma tal a permitir a obtenção, por placa de Petri,
de um numero de unidades formadoras ao placa d« ""ice (ufp), ou
de unidades formadoras de colônias (ufc), variando entre 50 e
500, facilitando a observação e contagem das unidaces. ü
titulo era obtido pela média aritmética dus contagens nas duas
placas, multiplicado pelo fator dç diluição.

II.7 - Indução Lisogênica

A indução lisogênica era medida através da produção
de fagos em função da dose de radiação ÜV recebida pelas bac-
térias*. Nesse processo, suspensões bacterianas eram
submetidas a doses crescentes de radiação, e após cada exposi-
ção uma parte era Imediatamente lnoculada em 99 parte? de meio
LBC. Decorrido um período de incubação de 120min a 37°C, com
agitação constante, alíquotas de lml eram retiradas de cada
cultura e centrifugadas em microcentrlfuga Eppendorf 5412, a
12000rpm por 2 min. Do sobrenadante, após diluições adequadas,
eram recolhidas alíquotas de U,iml para titulação dos fagos
produzidos.

A produção de partículas virais em função da dose de
radiação UV era representada em papel semilogarltmico, com a
razão entre o numero de ufp formadas apôs cada dose e o valor
máximo alcançado, no eixo das ordenadas em escala logarlttnlca,
e as doses de radiação a que foi submetida a preparação, no
eixo da? abscissas, em escala linear.

* 0 processo de indução lisogênica não foi acompanhado através
da indução de centros infecciosos pela radiação UV, uma vez
que a alta taxa de indução espontânea durante o período de
incubação das placas semeadas, prejudica a avaliação do
resultado, mascarando a intensidade do fenômeno.
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II.8 - Irradiações

Era utilizada como fonte de radiação uma lâmpada
ultravioleta germicida "General Electric U15T8" ae 15 watt cie
potência, "funcionando a baixa pressão e emitindo preferencial -
mente radiações de 25̂ ntn de comprimento de onda. '-ram utlliza-
das taxas de dose entre os limites de 0,1.1.rn ~.z " a
U.m .s (variação obtida pela restrição adequada da área de
emissão aa lâmpada com papei do alumínio), niediJa- aLr.u •/"».- ie
um doslmetro fotoelétrico (Latarjet et ai., iy53)•

.•As suspensões de bactérias e de fagos, procuradas
oorno descrito nos itens II.U e II.5 , respectivamente, eram
irradiadas à temperatura ambiente, em placam de Petri de 10cm
de diâmetro mantidas abertas durante a exposição. A
distribuição homogênea da dose era conseguida pela agitação
manual constante da placa e utilização de um volume máximo de
amostra de 10ml (camada de espessura bem inferior a lmm).

II.9 - Lisogenlzação das Cepas Bacterlanas

A partir de cada suspensão de bactérias em fase
exponenclal de crescimento, um volume de 0,3ml era adicionado
a 2,5ml de agar seml-sólido, e a mistura imediatamente semeada
em meio GT-sólido. Apôs solidificação, era colocado no centro
da placa uma gota de suspensão de fagos com titulo inferior
a 10 ufp/ml, na tentativa de se evitar a múltipla
lisogenização das células. Após secagem da gota, a placa era
Incubada a 37°C até o dia seguinte, quando podia então ser
observada na região central, uma zona de crescimento
bacteriano bem reduzido em relação ao tapete celular formado
no resto da placa (região de U s e ) . Com alça de platina,
material dessa região era.inoculado em 10ml ue meio LBC, e
Incubado a 37°C por cerca de 6h. A cultura produzida era
adequadamente diluída e alíquotas de O,lrnl eram semeadas em
meio BT-sólido e incubadas a 37°C por cerca de MOh. A seguir,
as colônias obtidas eram replicadas usando-se o artifício da
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Impressão em veludo e s t é r i l , em uma pi ara ae melo GT-sólido
recentemente semeada com 0,3ml de bactérias Indicadoras e
2,5ml de agar seml-sôlldo. Apôs incubação a 37°C até o dia
seguinte, podia observar-se as zonas ae Use no tapete
celular, correspondentes, na placa matriz, às colônias
supostamente l isogênicas. Algumas foram selecionadas e
lnoculadas em melo LBC, para multiplicação de células. Para
comprovação da efet iva lisogenlzação, 0,3ml de cada suspensão
obtida a partir das colônias Isoladas eram vertidos em placas
cora melo GT-sólldo Juntamente com ?,5i>l de aijar semi-sói ido.
Novamente' colocou-se uma gota de suspensão de fagos no centro
da placa, a qual uma vez seca, foi incubada a 37°C por cerca
de I8h.

A observação de um crescimento uniforme por toda a
placa caracteriza a cultura como l isogênica, já que nesta
condição as bactérias tornam-se Imunes ao fago.

Durante a realização deste experimento, foi notado
que, diferentemente do que ocorre em E. c o l l , a lisogenização
de S. epidermldls com o fago u é altamente e f ic iente (cerca de
1002 das células sobreviventes aos fagos obtidas ao centro das
placas de U s e são l isogênlcas, enquanto em E. col l e o fago
X, não se consegue mais de 10Z).

11.10 - Sobrevivência Bacterlana
à Radiação Ultravioleta

Suspensões bacterlanas em solução de MgSÔ  e
obtidas a partir de cu'.turas em fase exponencial de crescimen-
to , eram expostas a sucessivas doses de radiação UV. Após cada
dose, alíquotas eram retiradas, e as células sobreviventes
eram t i tuladas, de acordo com a metodologia indicada no item
11.6.

As curvas de sobrevivência eram construídas a partir
das frações de sobrevivência celular (razão entre o número de
células viáveis obtido apôs cada dose, e o número Inicial de
células na suspensão), assinaladas*no eixo das ordenadas, em
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escala logarítmica, em função das doses de radiação, em J.m ,

no eixo das abscissas, etn escala linear.

"11.11 - Sobrevivência do Fau:o LI

à Radiação Ultravioleta

Para avaliação cia sobrevivência dos fapos à radiação

ultravioleta, suspensões ue fagos em solução de M^ü^ e CaJl

eram submetidas a sucessivas doses <Je radiação. Apô? cana

dose, alíquotas eram retiradas e os íagos titulados, conforme

a metodologia explicitada no item II .6 .

A sobrevivência dos fagos era representada pela

razão entre o número de ufp obtido após cada dose e o seu

valor in ic ia l . A fração era indicada no eixo das ordenadas, em

escala logarltmica, contra as doses de radiação no eixo das

abscissas, em escala linear.

11.12 - Sobrevivência Bacteriana ao

N-metil-N'-nitro-N-nitrosoguanidina (MNNG)

A avaliação da sensibilidade das cepas bacterianas

ao agente alquilante HNNU era realizada através da medida aa

sobrevivência bacteriana ao longo do tempo de incubaçSo da

cultura com uma concentração fixa do agente. Para tanto, íOml

de culturas em fase exponencial de crescimento eram centrifu-

gados e ressuspensos em igual volume em solução de MgSÔ  e

CaClp» Após nova centrifugação, o sedimento era ressuspenso em

ÍOml de uma solução de citrato trissódico a 0,85* e pH 5,

contendo lOOug/ml de MNNG. A cultura era então incubada a 37°C

por 75 min, com agitação constante. A cada 15 min eram

retiradas alíquotas, que,, convenientemente diluídas, eram

semeadas em duplicata em placas de melo BT-sólido, sendo então

incubadas a 37°C por cerca de 10 horas, para titulação das

células sobreviventes.
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A fração de sobrevivência (número de células viáveis

medido a nada quarto de hora, dividido pelo número de células

medido no tempo zero de Incubação) era indicada no eixo das

ordenadas, em escala logarltmina, em função do tempo de

incubação * com a droga, no eixo das abscissas, em escala

linear.

11.13 - Cinétir.a de Produção

e Liberação de Pagos

Suspensões de células llsogênlcas em 1'ase exponen-

cial de crescimento eram irradiadas com as coses que provocara

a produção máxima de partículas virais, doses estas, previa-

mente determinadas pela avaliação da indução 1 isogênica em

função da radiação ÜV. Imediatamente, 0,2ml de suspensão eram

inoculaoos em 2üml de meio LBC, e incubados a 37°C, com

agitação constante por um período de 120 min, ao longo do qual

retiravam-se alíquotas a cada 15 min para o acompanhamento ao

crescimento bacterlano, da produção de centros infecciosos, e

da liberação de fagos.

0 número de centros infecciosos era obtlao pela

lnocuiação em meio GT-sóiido, apôs conveniente diluição, de

alíquotas de 0,lml, acrescidas de 2,5ml de agar semi-sólido e

0,3ml de bactérias indicadoras, e posterior contagem de placas

de lise bacteriana.

0 número de células viáveis era obtido inoculando-se

em melo BT-sólido, volumes 0,lm1, após diluição adequada, e

posterior contagem de colônias.

Para avaliação do número de fagos livres, volumes de

lml eram centrifugados e do sobrenaaante eram retiradas alí-

quotas para diluição e posterior titulação.

Ao final do experimento, os valores absolutos das

contagens de células viável», centros infecciosos e fagos

livres, eram indicados no eixo das ordenadas em escala

logarítmica, e o tempo de Incubação no eixo das abscissas em

escala linear.
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Convém observar que o número de centros Lnferciosos

em realidade representa o número de células Induzidas acresci-

do do número de fagos l ivres .

II.14 - W-heativação

A W-reatlvaçSo era avaliada pela sobrevivência de

1'agou u. Irradiador com uma única aot>e üe raaiaçau '.'7, o.jr, L.:U

em «Glulac hospedeiras submetidas a diferente IOÍM-?S.

.-Suspensões de í agosa «ram divididas cm auas anioütras>

cada, uma para controle e outra para exposição à radiação nom

a dose que permitia sobre vivência <:titre 0,1 a (j,i)l£ au popula-

ção viral, quando obtida em bactérias hospedeiras não

irradiadas. Diluições adequadas eram feitas a partir das duas

amostras e alíquotas de 0,lml eram distribuídas em tubos de

hemóllse. As suspensões de células em fase exponenclal de

crescimento, eram irradiadas com doses cumulativas, e alíquo-

tas de 0,3ml. eram retiradas apôs cada dose, e adicionadas aos

fagos Irradiados e não irradiados, permanecendo Incubados a

37 C por 15 rnin. Subseqüentemente, eram adicionados a cada

tubo 0,lml de uma suspensão de bactérias indicadoras, e 2,5ml

de agar semi-sólido. 0 volume .total era semeado arn meio QT-

sôlido e as placas incubadas a 37°C por cerca de 18 h,

permitindo assim, a formação de placa? de 1iae hacteriana.

A sobrevivência dos fagos irradiados e não Irradia-

dos, era representada pela razão entre o número oe placas ae

l i se formado apôs cada dose na bactéria, e o número inicial de

placas obtidas na hospedeira não irradiada (fator de W-reati-

vação). A fração era indicada no eixo das ordenadas, em escala

logarltmica, em função da dose de radiação recebida pela

bactéria, no eixo das abscissas, em escala linear.

Neste experimento era utilizada a indicadora

deficiente em reparação RJP524, na tentativa de se evitar a

restauração de fagos que porventura não tivessem se aosorvido

as células da cepa em estudo.
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III. RESULTADOS

III.l - Sobrevivência Bacteriana

à Radiação Ultravioleta

Para uma compreensão dos sistemas de reparo ae foto-

lesões no DMA bacturlano de Í3. epltWrrttlaly , Vf-z-zv necefrárlo

a obtenção de mutant es com maior sensibilidade à radiação

ultravioleta, a partir da cepa selvagem W já estudada

(Silva, 1982; Silva & Leitão, 198*»), para que seja possível

discriminar as diversas respostas celulares, e posteriormente

determinar suas lnterreiações na flslologia do reparo. Foram

estabelecidas, como primeiro passo no processo ae caracteriza-

ção dos mutantes, as curvas de sobrevivência bacteriana em

função da dose de radiação, das sete cepas anteriormente iso-

ladas .

Na figura 1 estão representadas as curvas de sobre-

vivência*, tendo como padrão de referência a curva de dose-

resposta da cepa W-. Todas as cepas exibem uma sensibilidade

maior que a da cepa parental, ria faixa de dose empregada. A

cepa selvagem apresenta a menor taxa de inativação e um

"ombro" na curva, característico aa sua proficiência ern

sistemas que permitem o reparo das lesões provocadas pela

radiação UV. A sua D,n (dose que deixa 10% de sobreviventes) é

de cerca de 50J/m , sendo aproximadamente tão resistente à

ação celulicida da radiação quanto a cepa proficiente em

reparo de E. coll AB 1157 (Silva & Leitão, 198*1).

Nota-se claramente uma gradação de sensibilidade,

crescente a partir da cepa W^, seguida pelas cepas RJF526,

RJP528, RJP53O, HJP525, RJF524, até as cepas RJP531 e RJP532,

as mais sensíveis à radiação.

* Todos os pontos experimentais das curvas apresentadas neste
trabalho representam a média de pelo menos três experimentos*
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Portanto, em conseqüência do tratamento cora o agente

mutagênlco MNNG, a cepa W_, previamente caracterizada como

selvagem sob o aspecto fotobiolôgico, sofreu mutações que

afetaram diferentemente sua capacidade <ie sobreviver à

formação 'das fotoiesões em S#ÍU t)NA, traduzida pelo gradiente

de sensibilidade exibido pelo conjunto de sous nutantes.
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Figura 1 Sobrevivência das cepas
radiação UV.

de S. eplderraldls à

Células cultivadas até a fase exponencial de crescimento em
meio LBC, eram centrifugadas, lavadas e ressuspensas em
solução de CaClj e MgSOi|. As suspensões foram expostas a
sucessivas doses de radiação e, após conveniente diluição,
alíquotas de O,lml eram semeadas em melo BT-sólido para
determinação da sobrevivência. A razão entre o número de
células viáveis após cada dose e o número inicial de células,
encontra-se representada no eixo das ordenadas, em escala
logarltmica.
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III.2 - Sobrevivência Bacterlana ao

N-metil-N'-nltro-N-nitrosoguanidina

0 MNNG, agente alquilante monofuncionat ae

direta, tem sido usado amplamente ^omo indutor de mutações nos

mais variados organismos. Adicionalmente, a substância possui

uma atividade citotôxica, caracterizada pela ppoduç5o de

lesões inatlvadoras das propriedades de repl icação e trnnscni-

ção genéticas.

A pesquisa nu sensibilidade celular a este -iranz^

pode auxiliar a caracterização das cepas bacterlanas, uma vez

que em E. coll a ocorrência de alterações no padrão de

expressão dos genes recA, LexA e poTA afeta concomitantenente

a reparação tanto de fotolesões como de base» erroneamente

metliadas pela ação do MNNü (Jeggo et ai., 1977). Portanto, a

análise associada das cepas em relação à medida da sua

sensibilidade â radiação UV e ao MNNG, pode levar a uma

Indicação do nível de atuação das vias de reparo das

f otol.es 5es.

Com este objetivo as cepas de S. epldermldls foram

submetidas a uma concentração fixa de MNNG por diferentes

períodos de tempo, avaliandd-se sua sensibilidade ao agente

através da taxa de inativação celular. Os resultados ootldos

utilizando-se as cepas W,- e seus mutantes estão gralicamente

representados na figura 2.

As cepas We, RJF52H e RJF525 são as mais

resistentes, não se mostrando muito susceptíveis ao efeito

letal do MNNO na concentração utilizada.

As cepas RJP526, RJP531 e principalmente a HJP528,

são mais sensíveis que a cepa parental, porém ainda guardando

grande capacidade de sobrevida.

A cepa RJP53O, e mais acentuadamente a RJF532, são
extremamente sensíveis ao agente, indicando a introdução de
mutações na cepa parental que afetam algum passo do reparo das
bases metliadas.
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Com relação à f igura 1, pode-se observar que não h i
necessariamente uma superposição de atuação das funções de
reparo ae qulmlo e fotolesões produzidas no DNA banterlano,
uma vez que a mutagenlzação da cepa W,- produziu mutantes que
diferem rias suas respectivas sens ib i l idades ao MNNG e à
radiação UV. Um Indicio disso é que as cepas mais sensíveis à
radiação (figura 1) não são necessariamente aquelas mais
sensíveis ao e fe i to l e t a l do MNNG (figura 2 ) .
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Figura 2 - Sobrevivência das cepas de S. epldermldls ao MNNO

Culturas bacterlanas em fase exponenclal de crescimento eram
centrifugadas, lavadas e ressuspensas em solução de cltrato
trlssôdlco a 0,85% e pH 5,0 e Incubadas a 37°C por 75 min com
uma concentração fixa de MNNO de lOOu^/ral. No eixo das
ordenadas encontram-se as frações de sobrevivência,
correspondente ao número de cclulas viáveis medido a cada
quarto de hora de lncubação, dividido pelo número de células
determinado no tempo zero de lncubação.
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III.3 - Reativação do Pago

pela Célula Hospedeira

A capacidade de reparação pela célula bacteriana de

fagos previamente Irradiados, fenômeno aenomlnaao reativação

pela célula hospedeira (HCR), é decorrente da ação de um

sistema enzlmático constitutivo capaz de eliminar lesões

provocadas no genoma viral, sem que a hospedeira tenha sido

submetida a tratamentos indutores. Nessas circunstâncias, a

via preferencial de reparo, em E. col 1, é a exr.isão de lesões,

uma vez -que a capacidade de reativar os fagos 1 es anos

encontra-se reduzida em cepas deficientes nessa via de repara-

ção (üvr~).

A pesquisa de tal propriedade entre as cepas de S.

epldermlols pode contribuir como método de avaliação da

proficiência das bactérias no mecanismo de exclsão, traduzida

pelas diferenças de sobrevivência de bacterlófagos Irradiados.

A etapa seguinte do trabalho consistiu na verifica-

ção da sobrevivência do fago à radiação UV, utilizando-se

como bactérias hospedeiras os mutantes sensíveis ao UV, e

comparando-se os resultados com aquele obtido com a cepa

selvagem We» Na figura 3 são.encontradas as representações

gráficas dos resultados observados.

Convém ressaltar que para todas as cepas utilizadas

fot obtido aproximadamente o mesmo título de partículas

infecciosas não Irradiadas, indicando uma capacidade metabõli-

ca uniforme entre as cepas, no que diz respeito â multiplica-

ção dos bacterlófagos não lesados*

Entretanto, â medida em que se acumulam as lesões do

DNA viral, em função da gradativa exposição à radiação UV, o

rendimento de partículas viáveis remanescentes torna possível

a caracterização nítida de três grupos de cepas*

No primeiro grupo, constituído das cepas We, RJP532,

e RJP530, a cepa selvagem apresenta a potencialidade máxima de

reativação do fago . seguida de perto pelas outras duas

cepas, apresentando todas um comportamento equivalente ao de

cepa* HCR* de E. coll.
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No grupo intermediário, constituído das cepas hJP528

e HJF526, a sobrevivência do fago atinge valores menores,

indicando um comprometimento da eficiência tio sistema de

excisão de lesões, quando comparadas cora a cepa W,_.

'As cepas RJF52*», RJP525 e HJK531, correspondem ao

terceiro grupo, onde' o fago alcança seu mais baixo nível de

sobrevivência, sugerindo que estes mutantes perderam a h^Dili-

dade de reativar os fagos, e portanto podem ser caracteriza-

dos como correspondentes às cepas HCH" de K. HQI 1. D«E!-a

forma, as mutações introduzidas em tais cepas pelo tratamento

mutagênir.G da cepa parental inviabilizam alguma etapa vital da

via de excisão de lesões. Além disso, a extrema sensibll laaoe

destas cepas à radiação UV corrobora o padr-ão cie comportamen-

to das cepas Uvr~, deficientes em reparação pela célula

hospedeira e bastante sensíveis à radiação UV. Tais cepas não

são sensíveis ao efeito letal do agente MNNG (figura 2), o que

confirma novamente a analogia que se estabeleceu entre estas

mutantes de S. epldermldls e as cepas Uvr" de E. coJJL, Já que

nestas últimas a endonuclease responsável pelo reparo por

excisão parece não estar implicada com o reparo de bases

metiladas.

A razão entre D.Q do fago na cepa selvagem e sua

D,Q nas cepas mutantes, pode. proporcionar uma avaliação

quantitativa aproximada da capacidade de excisão oas lesões do

fago pela hospedeira:

Nas cepas do terceiro ijrupo o fago é cerca de. 8

vezes mais sensível que na cepa VC.

No grupo intermediário, ele é cerca de 2,5 vezes

mais sensível.
No primeiro grupo, das cepas KJP530 e RJP532, o fago

é aproximadamente 1,5 vezes mais sensível do que na cepa
original, indicando sua maior proficiência no reparo das

fágicas, quando comparadas com os outros mutantes.
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Figura 3 - Sobrevivência do fago w ã radiação UV.

Culturas bacterianas em fase exponential de crescimento, após
centrifugação, lavagem e ressuspensão em solução de CaCl2 e
MgSOii eram sujeitas à infecção por suspensões de fago
sucessivamente irradiadas. No eixo das ordenadas estão
indicadas as frações de sobrevivência dos bacteriôfa^os
(razão entre o número de partículas infecciosas viáveis após
cads Jose, e o número Inicial de partículas).
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III.4 - Sobrevivência das Cepas

Llsogênicas à haalação UV

A partir aa definição aa sensibilidade dos mutantes

ao efeito letal da radiação UV, estas cepas foram lisogeniza-

das com o banterlôfa^o e novamente foi avaliada sua resposta

em termos de capacidade de sobrevivência à radiação UV.

A situação em que um fago temperado Tisogeniza a

célula, sem assumir o estado VH^wtatlvo, pode ser1 ai te ran .1

pela ação de agentes externos que Induzem o proíago ao ciclo

lltlco, resultando em sua multiplicação e liberação das

partículas virais produzidas, por Use celular. Dal a maior

resistência que pode ser observada em cepas bacterianas quando

comparadas às respectivas cepas Usogênlcas.

Essa diferença de sensibilidade permite uma avalla-

çSo da lndutibilidaoe do profago, e, considerando-se que o

fenômeno seja Idêntico ao descrito para E. coll, da capacidade

de transformação da proteína RecA em protease, responsável

então, pela cllvagem do repressor do profago.

A sobrevivência bacteriana à radiação UV foi pesqui-

sada nas cepas W- e seus mutantes, e os resultados obtidos

estão representados na figura í».

A gradação observada na figura não acompanha a ordem

característica da figura 1 (sobrevivência das cepas não

lisogênicas), indicando relações diferentes entre as cepas e o

profago

Para melhor avaliação da existência e da amplitude

do fenômeno de Indução, os resultados apresentados nas figuras

l e i foram rearrumados na figura 5, onde num mesmo quadro são

acompanhadas diretamente as sobrevivências da cepa não

llBogênica e de sua respectiva lisogênlca.

Sem dúvida, o conjunto formado pelas cepas W^ e

RJP523 (Wçíw)) permite, por seu comportamento, caracterizar

a cepa selvagem como aquela cujo profago é mais facilmente

indutível em doses que não afetam significativamente seu DNA,

traduzido pela extrema diferença de sensibilidade entre as

cepae llsogênica e não lisogênlca para a mesma dose.
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Por es8es resultados, parece também que o mecanismo

de Indução encontra-se bloqueado nas cepas KJF52b(w),

RJF53O(iu) e RJF532(u>), onde a superposição das curvas

de sobrevivência indica, a principio, não haver contribuição

slgnlf lcat-lva de Use bacterlana por indução de fagos, para o

efeito de lnativaçSo das células.

As demais cepas, RJF524(w), RJF525U), RJF53KO e

RJF5Ü8(u)t respondem à radiação UV com maior senslDll Iciaae que

as respectivas cepas não lisogênlcas, Indicando que há, de

fato, Indução do profago, mas que sua contribuição para o

efeito de.lnatlvaçao celular é menor que na cepa selvagem.
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Figura 4 - Sobrevivência das cepas llsogênicas de S.
epldermldls â radição UV.

Cepas llsogênicas cultivadas até a fase exponencial de
crescimento em melo LBC eram centrifugadas, lavadas e
ressuspensas em solução de MgSOí} e CaCl2* As suspensões
obtida» eram submetidas a doses cumulativas de radiação UV, e,
apôs conveniente diluição, alíquotas de O,lml eram semeadas em
meio BT-sóiido para determinação da sobrevivência. As frações
de sobrevivência, indicadas no eixo dao ordenadas era escala
logarltmica, correspondem à razão entre o número do células
sobreviventes após cada dose e o número inicial de células.
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diluição, alíquotas de O,lml eram semeadas em melo BT-sólido
para determinação da sobrevivência. No eixo das ordenadas, em
escala logarítmica, estão representadas as frações de
sobrevivência bacteriana, que correspondem â razão entre o
número de células viáveis apôs cada dose e o numero inicial de
células (composição das figuras 1 e 4).



.36

III.5 - Indução Lisogênlca

Em E. cpi1 as bactérias íisogênlcas apresentara
espontaneamente a capacidade ae liberar fagos parn o melo
extraceluiar, numa taxa fixa característica para nada cisterna
fago-bactérla hospedeira considerado.

Pela ação de um tratamento Indutor, nomo a radiação
UV, a produção de fagos pode :;er estimulada, fenômeno er.se que
recebe o nome de Indução 1 iaogêtiicd, fazendo parte Jo <^onJunto
das funções SOS.

•' A medida da indução lisogênica propicia a avaliação
da existência funcional de processos enzirnátlcos ligados à
clivagem de repressores do profago que em E. coi1, é o
resultado da ação da proteína HecA ativada (protease Iíer.A).

Para observar este fenômeno no sistema ban ter lano
estudado, culturas de células, obtidas pela llsogenlzação das
cepas de S. epldermldls com o fago , foram submetidas a
suceslvas doses de radiação UV, e sua produção de fa^os livres
foi medida ao final de um período de 120 min de inrtubação pôs-
irradlação.

Os resultados obtidos estão representados na figura
6, e sua análise permite verlTicar que a indução Usogênica é
um fenômeno que ocorre em todas as cepas estudadas, porém com
amplitudes diferentes. Enquanto na cepa selvagem o efeito é
mais intenso* indicando uma maior eficiência de seu sistema de
Indução de profagos, na cepa RJP532Í w) a intensidade da
resposta é reduzida.

Para que seja obtido o efeito máximo em termos de
produção de fagos é necessária uma dose característica para
cada mutante considerado (doses estas relacionadas na tabela
1), a partir da qual há um decréscimo rio rendimento de partí-
culas fágioas obtidas. Na cepa RJP532(w), entretanto, o número
de fagos produzidos, após atingir um valor máximo, se estabi-
liza nas doses subsequentes.

Observando os valores relacionados na tabela 1, fica
claro que a dose de radiação requerida para a plena expressão
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da lnouçio llsogenlca entre as cepas nutantes, é menor do que

a exigida pela cepa selvagem, A exceção se faz através oa cepa

RJF526(w), pois, para a efetiva Indução de seu profago são

necessárias maiores doses de radiação, e portanto, a formação

de um número maior de lesões no seu DNA.

Tabela 1 - Doses que provocam a máxima Indução

llsogenlca nas cepas de S. epldermldls

CEPA DOSE

RJF523(W5(«)) 10J/m2

RJF52*l(u) 3 J/m2

RJF525(M) 3 J/m2

RJF526U) 15 J/m2

RJF528U) 5 J/m2

KJF53O( u) 5J/m2

RJF531U) 1,5 J/m2

RFJ532U) 6 J/m2
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com doses sucessivas de ÜV, retirando-se após cada dose uma
alluuota para incubaçâo por 120 min em meio LBC. Ao final do
período eram medidos os fagos produzidos. No eixo das
ordenadas está representada a razão entre o número de
partículas infecciosas obtidas após a incubaçâo, referente a
cada dose, e o número máximo de partículas obtido.
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III.6 - Cinética da Indução Lisogênica

Na Indução lisogênica, quando o fago abandona o cro-
mossomo bacteriano e se multiplica, novos fagos são liberados
em conseqüência da lise da célula. 0 processo se dá <-om uma
cinética própria para caaa sistema biológico cons iderndo, e
compreende desde o momento imediato ao tratamento Indutor, até
a liberação total das partículas virais produzidas.

A efetiva lndutlbilidade do profago numu r^pa
bact»srlana, assim como sua cir.ética e o rendimento de fqjços
obtidos ao final do processo de liberação, são fatures deter-
minant es na escolha de cepas que possam desempenhar o papel de
detectores biológicos de agentes cancerígenos, em testes que
as8ociam a capacidade do agente de produzir tumores em células
eucariótlcas, cora sua capacidade de induzir profagos em célu-
las bacterianas lisogênicas.

Através do tratamento das cepas de S. epldermldls
com a dose de radiação UV que, em cada uma, provocou a máxima
indução llsogênlca, pode ser acompanhada a sua cinética, pela
observação da formação de centros infecciosos, e posterior
liberação de fagos, ao longo de um período de inr.ubaçao pós-
irradlação. Os resultados obtidos com as cepas HJP523(W^( a)),
RJP53O( u) e RJP532(w) encontram-se indicados na figura 7.

As cepas RJF524(u>), RJP525(w), RJF526(u), HJV528(w)
e RJP531( w) mantém o padrão de comportamento da cepa
RJP523(Wc( w)), cujo resultado encontra-se na figura 7a. A
análise permite a determinação da quantidade de fagos
liberados por centro infeccioso induzido, que alcança um valor
próximo a 100, do tempo necessário para a conclusão do
processo, que fica em torno dos 120 min de lncubação e ainda
do período de latência (tempo necessário para a multiplicação
e maturação dos fagos), que corresponde aos primeiros 45 min
de lncubação pós-lrraaiação»

Na figura 7b pode ser vista a representação gráfica
da cinética de produção e liberação de fagos na cepa
RJF53O(w). Aos 120 min de lncubação, não há formação nítida de
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um patamar na curva que representa a liberação de lagos para o

melo extracelular, Indicando que a liberação ainda não se

completou. Estendendo-se o período de observação para 210 min,

ainda assim a curva de produção ae fagos não se estabiliza

(resuitadt) não mostrado).

0 inicio da liberação se dá com um pequeno atraso em

relação à cepa selvagem, situando-se a partir do intervalo

entre os 60 e 75 min de incubação.

Na figura 7c, encontra-se a representação da r-inétl-

ca na cepa KJK532( ^). Como VÍFto anteriormente, a lndutlblH-

dade de..seu profago pela radiação é extremamente reduzida e-n

relação às demais cepas. Observando a figura, fica visível uma

grande redução na produção de fagos em relação à cepa

RJP523(Wç( w)), ficando aquela, ao final de um período de 120

min, em torno de 10 fagos por centro infecnioso, quando então,

o processo de liberação se conclui.

Desta forma, à exceção das cepas RJP530(w) e

RJF532(ii>), as demais cepas apresentam uma resposta adequada em

termos da cinétioa de produção e do rendimennto de partículas,

tornando-se, a principio, cepas indicadas para utilização em

testes de avaliação do potencial indutor de profagos de diver-

sos agentes ambientais.
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Figura 7 - Clnêtlca de Indução lisogênica nas cepas de S. eoldenaldls

Células bacterlanas cultivadas en meio LBC até a fase exponencial de crescimento eram
centrifugadas, lavadas e ressuspensas em solução de CaClp e ífcSOij. As suspensões obtidas eram
então irradiadas com a dose de UV que provoca a máxima indução lisouênlca, e a i>artir de cada, foi
retirada uma alíquota para inoculação em meio LBC e incubação por 120 min a 37°C. 0 crescimento
bacteriano, a produção de centros infecciosos e a liberação de fa^os maduros eran acompanhados ao
longo do período. Os valores absolutos de unidades formadoras de placas de Use (ufp), assim como
de unidades formadoras de colônias bacterianas (ufc) estão indicadas no eixo das ordenadas em
escala logarltmlca, em função do tempo de incubação pós-irradiação, no eixo das abscissas on
escala linear.



III.7 - W-Reativação

Na W-reatlvação o fago Irradiado apresenta um

aumento de sua sobrevivência quando a bactéria hospedeira é

irradiada previamente à infecção. A resposta é o resultado da

indução na bactéria de funções que ampilflram sua capacidade

de reparação de "iesoes no UNA viral. Sendo assim, enquanto a

medida da sobrevivência de fagos em hospedeiras não irradiada?

traduz a existência de processo." constitutivos le fjt--:iro, a

medida do fator de W-reativnção, Indicativo dn sobrevivência

dos fagos na hospedeira irradiada, representa uma evidência de

mecanismos indutlvels de reparação de fotoiesoes.

Objetivando verificar a existência de tal mecanismo

no sistema de S. epldermidls, as cepas foram submetidas a

várias doses de radiação UV, previamente à infeceção por fagos

irradiados r.om uma única dose, e o rendimento de partículas

Infecciosas viáveis foi determinado após cada exposição, como

forma de aferir a capacidade indutivel de reparação das cepas

bacterlanas.

Na figura 8 encontram-se os resultados decorrentes

desses experimentos, representados pelas curvas de W-reativa-

çãc do fago obtidas a partir das cepas W^ e seus mut&ntes.

Pica evidente a capacidade das cepas W,. e RJP525 de

reativar o fago irradiado, permitindo um aumento da

sobrevivência entre 3 e 5 vezes em relação ao titulo obtido na

cepa não irradiada.

fi interessante notar que a intensidade máxlrna do

fenômeno observada na cepa RJK525 ocorre em menores doses que

na cepa selvagem, requerendo portanto, a formação oe um menor

numero de lesões no seu DNA, o que também foi observado para o

efeito máximo de indução llsogênica neste mutante (figura 6).

Nas demais cepas não foi observada a ocorrência de

W-reativação do fago . Embora em todas as cepas a curva

indicativa de sobrevivência do fago não lesado mantenha

constante o seu valor em função das doses de radiação

recebidas pela hospedeira, quando o fago infectante é portador
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de fotolesões, as cepas RJP521, RJP52t> e RJP532 vão apresen-

tando, à medida em que sSo sucessivamente Irradiadas, uma

dificuldade crescente na capacidade de viabilizar as partícu-

las virais. Parece que, apesar no acúmulo de lesões no seu

DNA, as cepas ainda suportam metabollcamente a multiplicação

do fago Integro, mas não conseguem, no caso ao fago Irradiado,

reparar suas fotolesões de forma a possibilitar que este se

multiplique.

Na cepa RJF525, a deficiência na principal via

constitutiva responsável pela reparação cie Pagos Irradiados,

não Impediu que outras vias pudessem ser ativadas na hospedei-

ra pela radiação UV, garantindo uma maior sobrevivência do

fago Irradiado (figura 8).

Enquanto Isso, nas cepas RJP53O e RJF532, cepas

capazes de restaurar fagos significativamente por mecanismos

de expressão constitutiva, essa qualidade parece não ter

contribuído perceptlvelmente para a W-reativação do fago.
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iv - Discussão

' IV.1 - Introdução

O trabalho foi realizado com o objetivo ae melhor

compreender os mecanismos responsáveis peta reparação das

lesões formaaas no DNA, assim como outras funções nuja.

expressão seja decorrente oa agressão sofriaa pela molécula

pollnucleotidica, usando como modelo de estudo o S.

epldermldls, um microorganismo ainda pouco caracterizado

nestes aspectos.

Como conseqüência deste estudo, desenvolveu-se a

pesquisa de cepas que possam desempenhar a função de

detectores biológicos do caráter cancerígeno ae agentes

ambientais físicos e químicos, mais adequadamente que aquelas

tradicionalmente utilizadas, em testes que associam a

capacidade do agente de induzir à cancerizaçao em células

eucarióticas, com sua capacidade de provocar na célula

bacterlana a expressão de respostas características como

filamentação celular, indução de profagos, mutagênese, e

outras.

Através do tratamento da cepa V/̂  com o agente

mutagênico MNNQ, foi possível a produção e posterior

Isolamento de sete mutantes mais sensíveis à radiação UV de

254nm do que a cepa parental, Indicando alterações induzidas

no padrão genético da cepa, que comprometeram a expressão de

vias de correção das lesões que possam ser introduzidas no seu

DNA e(ou) de minimização de seu efeito letal.

A partir de então, foi empreendida uma tentativa de

caracterização preliminar destes mutantes no que diz respeito

â sua fisiologla de resposta a tratamentos com radiação UV, e

secundariamente, com o agente alquilante monofunclonal MNNG.

Tais agentes, pela natureza das lesões que podem provocar no

DNA bacterlano, acabam por afetar as funções normais de

replicação e transcrição gênlcas, exigindo que a célula lance
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mão, quando possível, de recursos enzlmáticos específicos que

garantam sua sobrevivência.

Os resultados obtidos serão, ao longo do processo de

análise e discussão, freqüentemente comparados e relacionados

com aqueles observados na literatura para a K. col 1, fato <jue

se explica por ser este um microorganismo multo bem <íRtuuado e

caracterizado, não só sob os aspectos ris iol.ógicos u

gerais, mas também por sua contribuição corno moaeio

básico tanto dos mecanismos ue ação dor; •ijenue::

sobre as células, quanto dor, mecanismo-1- tni'isicioe na célula •.?*!

repôsta. -aos mesmos. E. col I tern Ü ido também freqüentemente

utilizada na detecção de produtos mttagênicoi; e potencial ment^

cancerígenos pelo caráter e amplitude oe suai? respostas, o que

não Impede a incessante busca de modelos e ststemts biológicos

cada vez mais adequados.

IV.2 - Classificação dos Mutantes Estudados

Para efeito de discussão e a tltui.o didático, ioi

realizada uma classificação arbitrária por agrupamento ae

cepas de S. epldermldls, determinada por um conjunto de

características semelhantes apresentadas pelos mutantes,

tomando-se sempre como padrão de referência o comportamento aa

cepa original. Wc. Deste modo as cepas foram classificadas em:

mutantes sensíveis ao UV; mutantes sensíveis ao UV e MNNü;

mutantes pouco sensíveis ao UV e MNNü.

IV.2.a - Mutantes sensíveis ao UV

Sendo assim, foi possível organizar um primeiro

grupo, constituído das cepas RJP52H, RJP525 e KJF531, as quais

são bastante sensíveis â radiação UV (Flg. 1).

Esta sensibilidade pode ser avaliada, de maneira

aproximada (Já que suas taxas de inativaçâo em função da

raalação UV não apresentam um comportamento exponencia.l)



através ao fator ue reaução de dose na faixa da D^y Nestas

condições, as cepas ao grupo seriam *na média î erca fie iU vezes

mais sensíveis à ação da radiação do que a cepa V/c. Houve

portanto um sério comprometimento aa(s) vla(s) que perrnite(ii)

a reparação das lesões fotoinduzirias ou a superação ta sua

ação letal, observado de forma rnais ^rave n* rv*pa KJK531 e

mais atenuada na HJF525 (Plg. 1).

Fosses mutantes são pouco sensíveis ao ofelto

citotôxico do agente alquilante 'íMriü nac i*onaij5íJ :-.VLi l :.i.t;r ,

comportando-ce como u copa parental Uq «?:anor-x u nopa l:.TK5'il,

somada à sua maior sensibilidade à radiação entre os mutant-ec

de S. epldermidls, apresente uma ligeira sensibilização ao

agente em relação às demais cepas ao grupo (Pig. 2).

Dessa forma, o sistema ae reparação atLngido pelo

processo de mutagenização da cepa original, aparentemente

pouco contribui para o reparo de bases metliadas por agentes

como o MNNG, o que não acontece com o reparo das lesões

provocadas pela radiação, cujo mecanismo praticamente

encontra-se abolido nestes mutantes.

Mais adiante, foi observada uma granae redução na

capacidade de reativar Pagos irradiados, traduzida por níveis

de sobrevivência de fagos ce-rea de 10 vezes menores que os

níveis obtidos tendo a cepa selvagem como hospedeira (Fi&. 3).

Uma vez que fagos como e parecem não possuir

genes responsáveis por sistemas próprios de reparação de

lesões, o reparo de seu DNA passa a ser competência aa célula

hospedeira, e em E. col1, quando é realizado pela célula

íntegra, é decorrente prioritariamente aa expressão
constitutiva da via de excisão. Portanto, é possível o
estabelecimento de uma relação entre os mutantes RJP521,
RJP525 e RJP531, que mostraram um padrão HCh~, e as cepas Uvr"
de E. coll, mutantes deficientes na capacidade de restaurar os
fagos âs custas da principal via constitutiva ae reparação.
Esse caráter acarreta também uma grande sensibilização ao
efeito da radiação UV, uma vez que o mecanismo de excisão
atua com grande eficiência sobre as lesões formadas no DNA
bacteriano.
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Além disso, não há uma simultânea sensibilização das

células ao efeito do agente alquilante monofuncional, Já que o

mecanismo que permite a excisão dos fotoprodutos, dependente

da atuação de endonur.lease UvrABC, não toma parte no reparo de

bases metliadas (Jeggo et ai., 1977), o que reforça a relação

estabelecida com os mutantes de S. epldermldls deste ^rupo,

qual seja, todos tão resistentes ao MNNG quanto a cepa

selvagem (Pig. 2).

Em E. 22Ü» mutações que alteram a função uor̂ a"? ae

pol lraerlzação da enzima DMA pollmerase I são causadoras de

uma dupla sensibilização das cepas aos efeitos letais .-ia

radiação e do MNNG, assim como acarretam uma diminuição na

eficiência do reparo constitutivo de fotolesões em

bacteriôfagos, pois a enzima é basicamente responsável pela

resslntese da cadeia polinucleotídica, tanto em seqüência à

excisão das lesões fotolnduzldas, como apôs a atuação de

gllcosliases especificas para a remoção de bases erroneamente

metUadas. Assim senão, considerando a resistência à droga

utilizada, exibida pelos mutantes mencionados (que são

deficientes em uma via de reparação similar à de excisão em E.

coll), não parece ser a DNA po lime rase I que tem seu

funcionamento alterado pelo processo de mutagenlzaçao, devendo

estas cepas o seu caráter HCR" provavelmente a mutações em

outro(s) passo(s) cia via de excisão.

Estas cepas, quando llsogenlzadas com o fago

apresentam um nível de produção espontânea ae centros

infecciosos correspondente a cerca de 30% do número de células

semeadas, valor proximo ao obtido na cepa selvagem de S.

epldermldls. e maior que aquele medido na cepa selvagem de E.

coll. Provavelmente nas hospedeiras Wç, RJF524, RJP525 e

RJP531, há um relativo nível de instabilidade no sistema de

repressão dos genes liticos do profago, o que permite um

aumento do escape espontâneo do fago â sua condição

Usogênica. A radiação UV, entretanto, tem uma ação

ampllflcadora sobre o processo, fazendo com que um grande

número de células tenha o seu profago inauzldo â

multiplicação, e que sejam apresentados então, altos níveis de
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centros lnfecrlosos e posteriormente ae fagos ilberaaoí>. Nesse

aspecto» estas cepas se comportam corno a cepa parental We, no

que se refere à lndutlbliIdade ao seu profago, à cinér.ica de

liberação das partículas virais formadas, *? ÍO seu rendimento

por célula Induzida. Há portanto um controlo **x**rr!no oeia

célula sobre a expressão do profago , cujo equilíbrio pode

ser rompido por ação da radiação, tal qual se observa na

relação entre £. coll e o seu fago A , também li.tuttvei.

Associado a este resultado, "oi :.c;;: ív^l i

verificação de indução ^ Isof-ênlc* na repa KJF5'̂ 5í ̂  ior ação

de diferentes drogas (B.3. oilva, comunicação pecroíil), Tato

que atesta não só a permeabilidade celular a proautos químicos

como também a possibilidade de induzir profanos ao ciclo

lltlco por ação de outros agentes além da radiação ÜV.

Do conjunto descrito, somente a cepa KJl-'525 alnaa

conserva da cepa original a capacidade de realizar a W-

reatlvação de fagos Irradiados. Sob a ação do tratamento

prévio das células hospedeiras com radiação UV, as três cepas

do grupo suportam bem a multiplicação de fagos íntegros,

indício de que não há um impedimento fisiológico para a

replicação de fagos na bactéria irradiada. Porém, somente a

cepa RJF525 irradiada foi capaz de aumentar sua capacidade de

reparo das lesões produzidas nos fagos irradiados (Pis* 8). 0

processo de Irradiação imposto âs cepas, deve t«r Induzido ao

funcionamento exclusivamente na cepa HJF525, vias de atuação

que ou se expressavam fracamente em nível constitutivo, ou não

pré-existiam ao tratamento celular, e que puderam efetivamente

reparar as lesões de uma fração significativa dos fagos.

Foi observado também, um aumento na produção de

fagos mutantes para placa clara, quando se utilizou como

hospedeira a cepa RJF525 não irradiada (resultados nSo

mostrados). Ambos os fenômenos devem ser decorrentes da

atuação de alguma via de reparação que se expressaria

amplifIcadamente na W-reatlvaçao, e se expressaria em nível.

basal, aumentando a freqüência de fagos mutantes produzidos ern

conseqüência da infecção, por fagos irradiados, de hospedeiras

não tratadas.
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Apesar ae na cepa HJF525 a indução destas funções

permitir uma maior sobrevida ao fago, a cepa é ainda bastante

sensível à racilação, embora seja mais resistente que as cepas

RJF521 e RJF531, que não fazem a W-rçativação do fago. Isto

poderia sugerir que o mesmo mecanismo que possibilita maior

reparação do fago contribua também para um iigelro aumento da

capacidade de reparação do próprio UNA bacteriano.

A pouca diferença na amplitude da W-reativação entre

as cepas W5 e RJF525 (r'ig. 8), parece indicar 4ue o mecanismo

presente na cepa originai que resulta na reativação

constitutiva de fagos, contribui pouco para a VJ-reatlvação,

diferentemente do que ocorre com a via de excisão na cepa

selvagem de E. coll. A ausência runcional. uessa via em cepas

Uvr", faz com que a W-reatlvaçao sofra uma redução na sua

expressão» uma vez que a excisão, por ser um mecanismo

indutivel pela radiação na cepa selvagem, participa ativamente

no reparo dos fagos irradiados (Kenyon e Walker 1980; 1981).

Nas cepas RJF524 e RJK531 as mutações introduzidas

pelo tratamento da cepa selvagem com o MNNG, não provocaram

sua sensibilização ao efeito citotóxlco desse agente (Plg. 2),

como seria o caso de mutações nos genes recA e lexA de E.

coll. Tais mutações (principalmente no gene recA) ao

tornarem as células Incapazes de expressar a maioria das

funções SUS, tornam-nas simultaneamente sensíveis ao MNNU

(Jeggo et ai., 1977), à radiação (Defais et ai., 1977),

Incapazes de induzir profagos nos níveis da cepa selvagem, ti

incompetentes para a W-reativação.

Estas cepas de S_. epldermidis, pelo seu

comportamento, parecem portanto indicar que neste caso o

processo mutagênico sofrido pela cepa V/5, trouxe alterações em

certas vias específicas de reparação, ao invés de ter atingido

o sistema de regulação de tais funções, supondo-se; que este

sistema seja similar ao sistema de controle das funções SUS em

E, coll (sistema rec-lex).

Entre as vias específicas de reparação que, ao serem

atingidas, podem responder pela modificação fenotlpica

observada entre as cepas RJF524 e RJF531 e a cepa original W5,
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encontra-se aquela dependente em E. coll dos genes umuC e

uauD. As cepas Umu" de E. coll tornara-se moderadamente

sensíveis à radiação UV e ao KNNG e reduzem significativamente

a Intensidade da W-reatlvação, embora não tenham a

indutlblVlda e do profago afetada na cepa 1isogênlca (Kato &

Shlnoura 1977).

As cepas RJP521 e RJF531 apresentam portanto, um

fenôtlpo análogo ao ae cepas Rec* de E. coll, pela grande

inautibliiaaae dos profaga» observada. Apresentam também, SOÚ

certos aspectos, um comportamento ae cepas Uvr" Umu" (Kato **

Shlnoura- 1977), sendo sua grande sensibilidade à radiação UV

uma contribuição basicamente de mutações nos genes uvr,

enquanto a ausência de W-reatlvação seria devida

principalmente às mutações nos genes umu. A cepa RJF524

apresenta Inclusive, uma W-reativação negativa para o fago

Irradiado, traduzida por um fator de W-reativação que assume

valores negativos crescentes à medida em que a hospedeira vai

acumulando lesões no seu DNA, comportamento jã descrito para

cepas Uvr" Umu** da E. coll.

A expressão de W-reativação na cepa KJP525 e da

indução llsogênlca nas cepas KJF524(w), RJP525(u>) e hJF5'Jl(u>),

é main eficiente que na cepa- Wc, uma vez que aquelas requerem

raenort* doses de radiação para que se observe o seu efeito

máximo (Tabela I).

Lssa redução na dose aeve ser conseqüência da

permanência no DNA dessas cepas de um número maior de lesões

não reparadas, como resultado da queda ae eficiência dos seus

mecanismos de reparo. A manutenção das lesões no DNA de cepas

deficientes na via de excisão, favorece a geração de

"moléculas sinal", ativando o sistema de indução das funções

SOS (representado pela ativação da proteína RecA em protease),

em doses mais baixas. Assim sendo, para que estas respostas se

manifestem com a mesma- amplitude na cepa selvagem, há

necessidade da formação de um número maior de lesões, e por

conseguinte de maior dose.

Como conseqüência do processo descrito, as doses de

radiação que provocam nas cepa» RJF52*»(w), RJF525(w) e
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máxima W-reativação de fagos, não afetam com grande gravidade

o seu próprio DNA. Para as mesmas doses, as cepas não

Usogênlcas ainda guardam um níve? de sobrevivência entre 50 e

80Í. Portanto, a grande letalldaae qu« se verifica nas cepas

Usogênlcas em conseqüência da radiação, é basicamente o

resultado da Use bacterlana, subsequente à multiplicação dos

profagos induzidos, com contribuição mais discreta cia

inativação direta do DNA bacteriano. Diferentti.-nente, '.ra £.

coll, a dose que provoca a plena indução Hsoiçênica (4'JJ/m2) é

responsável também pela inativação oe cerca de 90S das células

não lisogênicas.

0 caráter das cepas lisogênicas de S. eyldermidls,

no que se refere à grande indutibilidade de profagos em baixas

doses de radiação, sem que haja simultaneamente uma grande

Inativação da molécula de DNA bacterlano, favorece a

utilização de tais cepas em testes de indução de fagos como

forma de avaliação do potencial agressor de agentes

genotôxlcos, em especial a cepa RJF525(<*>), na qual foi

possível a observação de Indução llsogênlca também por ação de

agentes químicos (B.S. Silva, comunicação pessoal).

Nesta cepa, a Incapacidade de reparar fa^os por

mecanismos constitutivos (deficiente na via de excisão) somada

â sua capacidade de repará-los através de mecanismos

lndutlvels pela radiação (funções SOS), avaliza seu uso em

ensaios de verificação oo potencial cancerígeno de agentes

ambientais, uma vez que o efeito das funções lndutlvelr» ae

reparo parece relacionado com processos de cancerização em

células eucarióticas.

IV.2b - Mutantes sensíveis ao UV e MNNG

As cepas RJF532 e RJF53O, submetidas também ao

processo de caracterização, são sensíveis ao efeito da

radiação e ao efeito da MNNO. A KJF532 é uma cepa de extrema

sensibilidade â radiação UV, dividindo com a cepa HJF531 o
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lugar ae maior sensibilidade entre os mucantes de S.

epldermldls Isolados, sendo cerra de 1U vezes mais sensível

que a selvagem na faixa de dose da D1Q. A bactéria, por ação

da radiação, sofre um processo de inatlvação celular quase que

exponenclal em função aa dose recebida, o ^ue indica uma

grande deficiência etn sistemas que The permitam o reparo das

fotolesões produzidas. Já a cepa RJP53O, embora ainda bastante

sensível à radiação UV, é uma cepa que possui uiaa resistência

relativa ao agente, quando comparada corn as cepas

constituintes do primeiro grupo citado.

* São também as cepas mais sensíveis ao efeito cito-

tôxlco do agente aiqullante MNNG, principalmente a cepa

RJP532. Suas culturas, quando submetidas por 10 min ao MNNG

numa concentração de 100ug/ml, sofrem uma Inatlvação de cerca

de 90% de suas células, enquanto na selvagem, esse efeito só é

observado depois de 75 min de exposição à droga (Plg. 2).

Nestas cepas portanto, as células são facilmente

lnativadas quer por ação da radiação (principalmente a cepa

RJP532), quer por ação do MNNG, parecendo que as mutações

induzidas na cepa selvagem afetaram a capacidade de reparo

tanto de lesões fotolnduzldas, quanto de bases metlladas pelo

MNNQ.

Por outro lado, ainda-persiste em nível constitutivo

alguma habilidade no reparo, permitindo significativos índices

de reparação das lesões induzidas pela radiação um bacterlõfa-

gos, medida através da taxa de sobrevivência conferida aos

fagos Irradiados, utilizando ambas as cepas como hospedeiras

(HCR+).

Para que o número de partículas virais seja reduzido

a cerca de 10? do valor inicial, é necessário que os fagos

sejam irradiados com uma dose equivalente a cerca de 3/4 da

dose requerida para que se observe o mesmo efeito na cepa

selvagem. Portanto, a bactéria íntegra ainda restaura fagos

portadores de grande quantidade de lesões (Pig. 3)*

Admitindo-se seu fenõtipo como HCR , ambos os

mutantes apresentam um comportamento correspondente ao de

cepas Uvr* de E. coll. não sendo então sua sensibilidade
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ao agente alqullante monofunclonal conseqüência de alterações
da função reparadora da enzima DNA polimerase I, visto que
Isso acarretaria uma inativação mais Intensa que n observada.

As cepas foram afetadas no que se refere às suas
relações com o profago . rJm caráter muito particular da cepa
kJF532( LÍ ), não observaao entre as demais cepas mutantes
Hsogênlcas, foi a reduzida taxa de Indução espontânea de
centros infecciosos, atingindo valores cerca de 1000 vezes

do que fia cepa parental. Lá portanto, nwtü >:a:io, uma
o sobre OG genes fãgico.; .'Xf-m! n nora urils I'icor «|ue

nas cepas descritas no primeiro ^rupo. F-m E. coll, a produção
de fagos resultante do escapo espontâneo do profago às
condições que determinam sua üsogeniu, oó atinge valores
comparativamente tão reduzidos em mutantes reoA. Nestas cepas,
como na RJF532( w ) , a ação da radiação UV não amplifica
significativamente o número de células que entra no ciclo
lítico, o que não permite uma fotossenslbllização da cepa
lisogênica em relação à cepa não portadora de profagos.

Entretanto, é possível a observação oe uma pequena
Indução lisogênica em mutantes recA de E. coi 1 (Leitão,
comunicação pessoal) assim como no mutante HJP532( ui) de S.
epldermldls. Esta pequena indução tem também sua cinética de
liberação de fagos um pouco retardada em relação à cepa
selvagem, e um rendimento de partículas virais a partir de
cada centro infeccioso reduzido em torno ue 10 vezes (Fig. 7).

Na cepa KJF530(u>), embora a indução espontânea de
centros infecciosos e fagos ocorra em nivela próximos aos
obtidos na cepa parental, a indução llsogênlca sofre sérias
modificações quando se toma como base o modelo exibido pela
cepa selvagem lisogênica. Praticamente não se observa indução
de centros infecciosos pela radiação como um caráter que
amplifique na cepa llsogênlca o efeito letal deste agente, o
que faz com que as curvas de sobrevivência ao UV das cepas
lisogênica e nSo lisogênica se superponham (Fig. 3).

Entretanto, a radiação provoca uma clara indução,
visível pelo aumento na produção de fagos pela cultura
Irradiada, apresentando entretanto, um pequeno atraso na libe-
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ração das partículas virais produzidas em relação à clnétlca

observada na cepa selvagem Usogênlca (Tato já verificado por

Carvalho & Leitão (1984) para mutantes lexA de E. coU).

Pode-se supor que a fração de células que dá origem

aos fagos já tem o seu próprio DNA lnatlvaao, havendo

portanto, uma superposição de efeitos, quais sejam, inatlvação

celular por formação de lesões no DNA bacteriano, e por Use

celular subsequente à multiplicação dos fagos. Essa hipótese é

corroborada pelo fato de que a aose que provoca a máxima

ativação do sistema de Indução do profago neste mutante

(5J/m ), .inviabiliza cerca de 80% das células não "i isogênlr.as

e 85% das lisogênicas, ao passo que a dose que provoca efeito

equivalente em termos de intensidade de indução na cepa

selvagem (10J/m ) causa a morte de somente 20% das células não

lisogênicas e 99% das lisogênicas.

Dessa forma, a ativação do sistema de indução

llsogênica nesta cepa requer a formação de um número signifi-

cativo de lesões do DNA bacterlano, de tal forma que as célu-

las seriam maciçamente inatlvadas Independentemente do efeito

da indução dos profagos.

As cepas RJP532 e RJP53O não garantem um aumento da

sobrevivência de fagos Irradiados através do mecanismo da

W-reatlvação. Logo, fica patente a Impossibilidade nesses

mutantes de indução ou amplificação de vias que permitam o

reparo de fagos que penetrem nestas hospedeiras irradiadas

(Pig. 8).

Na cepa RJP532, esse caráter, associado à baixa

indutibilidade do profago na cepa lisogênica (quer constltuti-

vamente, quer por ação da radiação), e â extrema sensibilidade

celular aos agentes MNNQ e à radiação UV, confere â cepa um

fenótipo correspondente ao de mutantes recA ae E^ coll, cuja

enzima responsável pela clivagem dos repress ores tanto dos

genes do profago, quanto dos genes responsáveis pela expressão

das funções SOS, não se forma* 0 conjunto de características

apresentadas pelo mutante seria o resultado ae um efeito

pleiotrópico, uma vez que o gene responsável pela proteína que
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exerce a. função de regulação das diversas funções de reparação

na cepa W^, teria sido atingido.

A sensibilidade ao agente MNNG e à radiação» deve

ser decorrência da sua Incapacidade de fazer frente às lesões

provocadas utilizando apenas as enzimas competentes para seu

reparo, produzidas em nível basal, o que seria Insuficiente

para a reparação do conjunto ae lesões produzidas no »;enoma

bacterlano, mas seria, por outro lado, suficiente j-ara a

realização do reparo <le fâ jos pela hospedeira não subnetlaa ^

tratamentos indutores.

Uma mutação desse porte pode afetar outras funções

celulares vitais, contribuindo para um retardamento na veloci-

dade de crescimento celular, fenômeno que se verifica nus

mutantes recA de E^ coll, e somente no mutante KJP532 (e sua

respectiva cepa llsogênlca KJF532( w)) ae S. epldermiuls.

Novamente é reforçada a hipótese de que o processo de mutage-

nlzação da cepa selvagem resultou em alterações no sistema ae

regulação das funções neste mutante, ao Invés de provocar um

bloqueio da expressão de uma daaa via de atuação Individual-

mente.

Não se pode esquecer o papel que a proteína RecA (ou

uma proteína que realize funções análogas em S. epldermldls)

parece ter concomltantemente à aua propriedade proteásica,

tomando parte em processos de reparo recombinacional

pós-repllcativo das lesões, assim como assumindo um provável

papel mecanlstlco, ainda não definido, na mutagênese c em

outras respostas, todas essas funções ausentes no mutante

recA, e contribuindo para sua grande sensibilidade aos agentes

genotôxlcos utilizados (Walker, 1984).

A cepa RJP530, em virtude das respostas obtidas,

pode ser classificada também como um mutante análogo aos

mutantes de E. coll que têm o seu sistema de controle das

funções SOS comprometido; condição que lhes confere grande

sensibilidade a agentes como radiação UV e MNNG, assim como

limita a indutibllidade de profagos. Entretanto, este mutante

apresenta uma alta Incidência espontânea de centros Infeccio-

sos a qual é passível de ampllflcação, Indicando que a protel-
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na responsável pela oilvagem de repress ores fágicos ainda é

produzida em nível basal em quantldaae suficiente para efetuar

o processo. Esse caráter, L» rociado a uma resistência relativa

à radiação UV, permite que se caracterize a cepa como

correspondente aos mutantes lexA ae E. coll, onde os genes sob

o controle do repressor LexA, incluindo-se ai os genes uvr,

ainda podem ser expressos num nível constitutivo, garantindo à

célula maior capacidade ae resistência aos efeitos cios canos

produzidos em seu ÜNA que os mutante» r*?cA de E. coll,

conforme pode ser visto entre as cepas RJF530 e HJF532 de S.

epldermldls.

IV.2c - Mutantes pouco sensíveis ao UV e MNNG

Foram ainda estudados os mutantes RJF526 e RJF528. A

cepa RJF526 é a mais resistente aos efeitos da radiação UV

entre os mutantes obtidos, sendo seguida de perto pela cepa

KJP528, que sofre uma sensibilização crescente em relação â

primeira a partir da DIQ» Suas curvas de sobrevivência ainda

apresentam, nas primeiras doses, um "ombro" indicativo de sua

proficiência em mecanismos de-reparação do DNA.

São cepas um pouco mais sensíveis ao MNNG que a cepa

W,.. Dessa forma, as mutações provocadas alteraram funções que

na cepa original respondiam pelo reparo de bases metilaaas e

de fotolesões, muito embora sem abolir sua expressão.

Ambas tem também sua capacidade constitutiva de

reparar fagos Irradiados, comprometida em certa escala, sem

entretanto, comportarem-se como cepas incompetentes.

As cepas RJP526( u) e RJF528( w) apresentam níveis de

centros infecciosos e de fagos induzidos espontaneamente, que

não diferem dos valores verificados na cepa selvagem lisogêni-

ca. Sob a ação da radiação observa-se a indução de profagos em

ambas as cepas, através da amplifinação do número ae fagos

produzidos pelas culturas Irradiadas, apresentando-se com

certa intensidade, e obedecendo aos padrões de clnétlca de
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liberação e rendimento de partículas virais, exibidos pela

cepa selvagem.

Na cepa RJF528(w) fica evidente a contribuição da

lise bacteriana decorrente da indução tio prof ago no processo

geral de inativação celular provocado pela radiação. A dose

que provoca o máximo efeito em termos de indução lisogênica

(5J/m ), causa a morte de 85% das células Üsogênlcas,

enquanto só inativa em torno de 10% das células não ilsogênl-

cas. Percebe-se novamente uma redução no requerímcntu da. dose

que maximiza o fenômeno.

- Na cepa KJF5^6(CÍ>)J a dose que provoca a máxima

Indução (15J/m ), inativa cerca de 8ü% de suas células, e 70Í

das células da cepa HJF526, sugerindo que a ativação ótima do

sistema de Indução do profago requer a formação de um número

tal de lesões no DNA bacteriano, que a célula não mais pode

repará-las eficientemente.

As cepas não realizam a W-reatlvação do fago

irradiado. Esses mutantes, quanoo são sucessivamente irradia-

dos suportam bem a multiplicação de fagos íntegros, mas o

mutante RJF&26 não suporta a replicação oe fagos irradiados,

evento traduzido por um fator de W-reativaçSo que assume

valores negativos em função aa dose recebida pela hospedeira.

Curiosamente, esse comportamento sugere que o processo de

Iri'üdiaç3o da bactéria inibe progressivamente a capacidade de

reparo '. erifiçada na hospedeira não irradiada.

Portanto, nos mutantes hJP526 e KJF52& não foi

possível perceber a atuação induzida de vias que amplificassem

a habilidade celular de reparação do genoma.

Ambas as cepas apresentam um comportamento que não

possibilita, até o momento, o estabelecimento de correlações

fenotiplcas com as cepas fotossensíveis de E. coll.

IV.3 - Conclusões

A análise dos resultados obtidos, e sua comparação

com os descritos para a cepa W~ de S. epidermldls, definida
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previamente como selvagem no que se refere ao seu comportamen-
to fotobiologlco, permite que se estabeleçam algumas correia-
çSes fenotípicas entre os mutance estudados e aqueles de E.
col 1 já descritos na literatura, partindo do pressuposto de
que há "entre estes microorganismos uma Identidade funcionai
dos mecanismos básicos de atuação e controle aos processos de
reparo de lesões.

Assim benüo foi pivslvsl determinar* tue:

1) Os mutantes RJF524 e RJF531 »P resent am comportamento

semelhante ao üe cepas Uvr" Umu"*, deficientes portanto na

via de excisão, ts ria via Ue reparo inautlvei dependente

aos genes umu, ambas as funções responsáveis pelo reparo

de fagos irradiados.

2) A cepa KJF532 corresponde a mutantes recA, onde determina-

das respostas como Indução ilsogênlca e algumas funções ae

reparo encontram-se abolidas, enquanto outras não podem

ter sua expressão amplificada.

3) A cepa RJF53O parece ser um mutante lexA, no qual as

funções de reparo só atuam, em nível basal, Já que ocorre

um bloqueio no seu sistema de inciução.

M) As cepas KJF526 e RJF528 não podem ainda ser iiaracteriza-

das, uma vez que os resultados obtidos não permitem que se

estabeleça correspondência entre o seu fenótipo e o de

mutantes de E. coll com comportamento definido.

5) 0 caráter HCR" da cepa HJF525, associado â sua proficiên-

cia em vias de reparo indutlveis assim como a indução

lisogênlca que ocorre com grande intensidade na cepa

RJF525( ca), e em menores doses que na selvagem favorece

a utilização destes mutantes em testes de avaliação ao

caráter genotóxico de agentes ambientais potencialmente

cancerígenos *
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