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1. INTRODUÇÃO

1.1. Reparo de lesões introduzidas no ONA em células de »a»f

feros

Os organismos vivos mantêm as suas características

de geração para geração e durante o seu ciclo de vida graças

è manutenção da integridade da informação genética contida no

DNA. Alterações na molécula de DNA levam a uma série de res-

postas biológicas visando a sua correção. Dependendo da quan

tidade essas alterações podem levar à morte ou podem ser to-

leradas. No último caso, uma conseqüência para as gerações

subsequentes pode ser o aparecimento de mutações (Meneghini

et ai., 1981).

A estrutura do DNA o torna suscetível a reagir com

uma série de substâncias. Por exemplo, compostos eletrofíli-

cos como agentes alquilantes (ex: mustardas nitrogenadas, n>£

til-metano-sulfonato), substâncias foto ativadas (ex: psora-

lenos), substâncias que geram metabolitos ativos (ex: .ben-

zo(a)pireno, aflatoxina 81) entre outras. Além disso, agen-

tes físicos como luz, radiação ionizante e calor também afe-

tam a estrutura do DNA. 0 processo metabólico normal pode ser

a fonte de modificações devido a falhas na fidelidade de re-

plicação. Outra fonte de mudanças é a instabilidade intríns£

ca da molécula de DNA, que pode ser exemplificada pelas que-

bras de ligações N-glicosídicas entre as bases e a desoxirri,

bose, gerando sítios apurínicos e apirimidínicos, e pelas dea

minações de bases, que ocorrem mesmo em condições fisiológi-

cas (Kriedberg, 1983). Além disso, espécies ativas de oxigê

nio geradas pelo metabolismo também podem atacar o DNA (Mel-

lo-Filho e Meneghini, 1985).

Uma das fontes de lesão ao DNA mais estudadas é a

\<J7 ultravioleta '""> qwe foi pnr nós utilizada neste traba
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lho. A absorção máxima de luz pela molécula de DNA é em

torno de 260 nm e a irradiação UV nessa faixa tem a pro-

priedade de gerar vários fotoprodutos entre as bases. 0

mais abundante é o dlmero formado entre pirimldlnas adja -

centes, que se unem através dos carbonos 5 e 6 dando ori-

gem a um anel ciclobutano. Em DNA na forma B o isômeropre

dominante é o sis-sin e o rendimento é maior em dímeros en

tre T-T e C-T (Friedberg, 1983). Outro fotoproduto impcrr

tante s9o os adutos entre pirimidinas através das liga-

ções 6 e 4, que se caracterizam por não serem sensíveis às

enzimas que reconhecem dímeros de pirimidina e por serem

labels em meio alcalino a quente (Lippke et ai., 1981).

Os adutos 6-4 diferenciam-se dos dímeros também

pelo fato de não serem revertidos pela enzima de fotorrea-

tivação. Usando-se esta propriedade» verificou-se que em

fago X os adut.os 6-4 se correlacionam mais a eventos mut£

gênicos, enquanto os dímeros são responsáveis prioritaria-

mente pela letal idade da luz UV (Wood, 1985). Na maioria

dos sítios os adutos 6-4 ocorrem com uma freqOência várias

vezes menor do que os dímeros, entretanto, foram detecta -

dos sítios em que a sua freqOência chega a ser igual ou

maior (Brash e Haseltine, 1982).

Para enfrentar essa variedade de modificações que

o DNA pode sofrer, as células possuem vários mecanismos de

reparo, que pedem ser classificados de forma geral em dois

grupos: mecanismos de reversão das lesões e mecanismos de

excísSo das lesões. 0 exemplo mais importante de repa-

ro por reversão de lesão é a fotorreativaçSo do aímero

de pirimidina. Em praticamente todos os organismos anali-

sados, da bactéria ao homem, foram encontradas ativida-

des enzimáticas de fotorreativaçSo, sendo que em organismos



superiores essa atividade varia, ou nBo é detectada, de teci-

do para tecido. As enzimas de fotorreativaçSo ligam-se espe-

cificamente aos dfneros e os convertem a monomer os após absoj_

verem luz no espectro de 300-350 nm (Rupert, 1975; Suther-

land, 1977).

A fotorreativaçSo é portanto uma importante ferra -

went a para evidenciar os efeitos dos dímeros de pirimidina.

No exemplo citado há pouco, verificou-se que a fotorreativa -

çSo do fago A ^n vitro com a enzima de fotorreativaçSo de

E. coli aumenta sua capacidade de sobrevivência (Wood, 1985).

J22 vitro os dímeros sSo bloqueios à replicaçSo pelas DNA

polimerases de E_̂  coli (Hoore e Strauss, 1979), indicando que

a recuperação do fago se deve à restauração da capacidade re-

plicativa do seu DNA. Células de rã e de embrião de galinha

que expressam atividade de fotorreativaçSo apresentam di-

minuição do efeito de letalidade e de inibiçSo da replica-

çSo provocados por UV quando iluminadas com luz fotorreativan

te (Rosenstein e Setlow, 1980, Lehman e Stevens, 1975). Isso

indica que provavelmente j_n vivo os dímeros também são blo-

queios à replicaçSo do DNA.

0 reparo de 0-6-alquilguanina é outro exemplo de

reversão de lesão. Em E_̂  coli foi documentado o fenômeno de

adaptaçSo a agentes alquilantes após um tratamento com bai-

xas doses, que se reflete em maior resistência à mutação e à

morte. Essa adaptação é relacionada ao aumento de uma pro-

teína de 18 Kd que tem a propriedade de transferir o grupo

alquil, do 0-6 da guanina no DNA, para um resíduo próprio de

cistelna, inativando-se. Proteínas com atividade alquil-

transferase foram isoladas em outros procariotos, em fígado de

rato e em células de mamíferos em cultura. Recentemente o ge

ne de E. coli que codifica para a atividade de alquiltransfe-



-5-

rase em 0-6-alquilguanina c alquilfosfotrléster, foi clonado

através de ensaios de expressão em células de mamífero sens^

veis a agentes alquilantes (Samson et ai., 19e6; Margison e

Brenand, 1987).

Outros exemplos de reversSo de lesões sSo o reparo

de simples quebra em que ocorra preservação das bases adja-

centes contendo términos 3'-0H e 5*-P, pela ação da polinu-

cleotideo ligase, e o reparo de sítios apurínicos pela inse£

ção direta da purina perdida. Este último pode ser de impor-

tância, pelo fato de existirem DNA glicosilases que catali-

sam a quebra de ligações N-glicosídicas de purinas modifica^

das. As atividades de insertase de purinas em DNA foram i-

dentificadas em células de mamíferos em cultura e em E_̂  coli

(Deutsch e Linn, 1979; Livneh et ai., 1979).

0 número de lesões que podem ser revertidas, entre

tanto, é limitado e o mecanismo mais significativo de reparo

é através da sua excisSo. A maior parte do conhecimento a

respeito do reparo-excisSo (RE) provém de estudos em E^ coli

e bacteriófago T4, do qual muitos aspectos, que abordare -

mos rapidamente a seguir, são válidos em eucariotos (FriecJ

berg, 1985).

Algumas modificações de bases, presentes no DNA

(ex: uracil, hipoxantina, dímeros de pirimidina, 3-metil ade

nina), são reconhecidas por DNA glicosilases especificas que

quebram a ligação N-glicosídica entre a base a desoxirribose

gerando um sítio apurínico ou apirimidínico. Outra enzi-

ma que reconhece esse sitio, uma AP-endonuclease, entra em

açSo catalisando a hidrólise da ponte fosfodiéster. Se a AP-

endonuclease agir na posição 3' haverá a liberação de um

resíduo 5f-desoxirribose-fosfato com a excisSo completa do



nucleotídeo danificado (exceto se for um aduto entre bases ad

jacentes). Se a AP-endonuclease agir em 5* cria-se uma inci-

s8o. Há entSo, a possibilidade da ação de uma exonuclease

5«*3' ou 3f*5f.

Entretanto, a maioria das lesões no DNA não s8o re-

conhecidas por glicosilases específicas, havendo outra clas-

se de enzimas que reconhece distorções na estrutura secunda -

ria do DNA. Esse tipo de açSo pode ser exemplificado pela

excisSo de dlmeros de pirimidina pelo complexo uvr ABC exo-

nuclease de E^ coll, que promove incisões em posições adjacen

tes ao dímero retirando-o, incluído num oligonucleotídeo que

possui em média 12 bases. 0 reparo-excisSo é complementado p£

Ia açSo seqüencial de DNA polimerase e DNA ligase.

Com relação à excisão de dímeros, devemos regis-

trar um dado recente em que ficou evidenciado um mecanismo

distinto dos mencionados. Essas observações foram feitas em

células humanas, partindo-se inicialmente da análise de produ

tos parciais de incísão em células de pacientes com xeroderma-

pigmentosum (XP), defectivas em RE, e posteriormente de oligonu-

cleotídeos produzidos pelo RE em células normais. 0 primei-

ro passo neste caso não é umaatividade glicosilase mas de

fosfodiesterase agindo na ponte fosfato entre as desoxirriboses

dos nucleotídeos constituintes do dímero, seguindo-se uma atj_

vidade endonucleolítica e as demais etapas do RE (Weinfeld et

ai., 1986; Paterson et ai., 1987).

A participação das DNA polimerases eucariòticas a e

6 no preenchimento das lacunas que ocorrem durante o RE em

células humanas foi analisada pelo efeito de inibidores espe-

cíficos. Para inibir a polimerase a foram utilizadas arabi

nosil-citosina e afidicolina e a polimerase 6 foi inibida por
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dideoxltimidina. Os resultados Indicam que o preenchimento

das lacunas é mais sensível aos Inibidores de pollmerase a,

porém as duas enzimas estão aparentemente envolvidas no pro-

cesso (Cleaver, 1984; Smith e Okumoto, 1984).

Nas considerações até aqui feitas, n8o levamos em

conta a organização estrutural do DNA em eucariotos. De fa-

to a interaçSo do DNA com as hlstonas e proteínas nSo histô-

nicas para formar a cromatina pode influenciar a produção

de lesões por determinados agentes. Assim, algumas substân

cias (ex: angelicina) atacam mais eficientemente o DNA si-

tuado na região "linker" do que no "core" nucleossômico. As

lesões produzidas por UV, no entanto, não sofrem esse tipo

de efeito, sendo distribuídas igualmente (Zolan et ai.,

1982).

Da mesma forma, o acesso da maquinaria de reparo

às lesões pode sofrer restrições da estrutura da cromati-

na. Por exemplo, dois sistemas de incisSo de dimeros, a en

donuclase V do fago T4 (que contém duas atividades, glícosj_

lase e UV endonuclease) e o sistema Uvr ABC e O d e L coll

foram testados quanto à sua capacidade de restaurar UDS(wur>

scheduled DNA synthesis" ou síntese de reparo) por micro-

injeçõo em células de pacientes XP dos grupos A eC (defici-

entes no passo de incisão do RE). A endonuclease do fago mo£

trou-se capaz de restaurar UDS em ambos os casos enquan-

to o complexo de E^ S2ll n 8° ° foi» mesmo quando injetado di-

retamente no núcleo. Uma interpretação é de que o comple-

xo é muito grande e seria impedido de interagir com a le-

são, enquanto a endonuclease por ser pequena teria acesso

livre ao menos nos "linkers" (Zwetsloot et ai., 1986). Ou-

tra evidência de bloqueio estrutural ao reparo, que foi
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observada, é de que UV endonuclease de M_. luteus reconhece um

maior número de dímeros em cromatina denaturada por alta con-

centração salina ou em DNA purificado, do que em cromatina r\a

tlva (Van Zeeland et al.t 1981).

Dentro desse contexto, é razoável supor que fato-

res adicionais, além das atividades enzimáticas descritas an-

teriormente estejam envolvidos no reparo de DNA em células etj

cariòticas. As células de pacientes XP, que apresentam graus

variados de deficiência na capacidade de excindir dímeros e,

em alguns casos,outros tipos de lesão, podem auxiliar no es-

clarecimento dessa suposição. Experimentos de fusão entre

células de diferentes pacientes com essa doença, combinadas em

diferentes pares, levaram ao estabelecim.nto de pelo menos oj_

to grupos de complementação (A-H), com relação à capacidade de

restauração de níveis normais de UDS nos híbridos. Se assu

mirmos que esse ensaio não reflete complementação intragênica,

esses resultados refletem a participação óe pelo menos oito

genes diferentes no RE em células humanas (Setlow, 1978).

Essa complexidade de genes envolvidos em RE, pode

incluir atividades de acesso à lesão. Uma evidência forte des_

se fato é que extratos de células XPA, u e G são capazes de

excindir dímeros de DNA purificado e incapazes de promover a

mesma reação em cromatina (Mortelmans et ai., 1976).

Nos últimos anos houve um significativo avanço na

obtenção de mutantes, sensíveis a agentes lesantes de DNA, a

partir de linhagens celulares estabelecidas. 0 maior nume

ro de mutantes sensíveis a UV foi obtido a partir de células

CHO (de hamster), e os deficientes em RE são atualmente clas-

sificados em seis grupos de complementação (utilizando-se o

critério de fusão e medida de UDS) (Collins e Johnson, 1987).
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Estó se desenhando* portanto, uma complexidade semelhante Ô

de XP. fato parecido, ocorre em S^ cerevisiae, que dentre

os eucariotos inferiores é o mais extensamente estudado com

relação ao reparo de DNA. Perto de 100 mutantes foram iso-

lados com o fenótipo de sensibilidade a agentes lesantes de

DNA. Dez loci foram caracterizados como exclusivamente re-

lacionados è atividade de RE após UV, formando o grupo epi_s

tático RAD 3 (Friedberg, 1987).

Tentativas de se correlacionar reparo aos níveis

mais elevados de organização da cromatina têm sido feitas.

A estrutura nucleossômica ou colar de contas se arranja de

forma helicoidal no chamado solenóide que se liga à matriz

nuclear do núcleo interfásico ou ao esqueleto cromossômico,

formando alças ou domínios. Os domínios podem sofrer uma com

pactação devido à introdução de super-hélice (Marsden e

Laemmli, 1979; Cook e Brazel, 1975). Recentemente verifi-

cou-se que flbroblastos humanos expostos a doses de UV com-

patíveis com a sua sobrevivência, apresentam síntese de re-

paro localizada nos domínios de super-hélice, próximo a ma-

triz nuclear. Entretanto, em doses mais alta» foi encontra

do um padrão aleatório em termos de síntese de reparo ao lcm

go dos domínios. Comportamento similar foi observado em

células XP-C, no entanto em células XP-D e de hamster sírio

verificou-se somente o padrão aleatório não importando a d£

se de UV (Mullenders et ai., 1987).

Nesse sentido, um dado interessante que foi observa

do, é o de que regiões ativas em transcrição localizam-se pref£

rencialmente na base dos domínios de super-hélice, próximas

aos pontos de ligação com a matriz nuclear (Mirkovitch e

Laemmli, 1984). Trabalhos recentes têm demonstrado RE
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preferenclal de dímeros de plrlmidina em genes ativamente

transcritos. Os dfmeros s8o eficientemente retirados dos

genes essenciais de dihidrofolato redutase e hldroximetil -

glutaril CoA redutase de células CHO e do proto-oncogene c-

abli transcrito em células de camundongo. Ambas es célu

Ias removem poucos dímeros de seqüências distantes do gene

de dihidrofolato redutase e do proto-oncogene não transcri

to c-mcos, respectivamente. Em células humanas os díine

ros são removidos mais rapidamente do gene de dihidrofolato

redutase do que do genoma como um todo, o mesmo não ocor-

rendo com células XP-C (Bohr et ai., 1985; Madhani et ai.,

1986; Smith, 1987).

Após irradiação UV em células de mamíferos, a sínt£

se de RNA também é inibida e recupera-se aos níveis nor-

mais, só que numa cinética mais rápida que a de DNA. Isso

pode indicar a intervenção de um mecanismo constitutivo,que

agiria de imediato. Em células humanas, de pacientes de XP

e de síndrome de Cockayne, a síntese de RNA, a exemplo da

TSD não se recupera após UV (Mayne e Lehman, 1982). Além

disso, em células humanas normais em que o RE foi inibido

por arabinosil-citosina e hidroxiuréia ou afidicolina, tam-

bém não ocorre recuperação de síntese üe RNA após UV (Mayne,

1984). Constatamos uma resposta similar em células V79 de

hamster, que discutiremos adiante (Ventura et ai., 1987).

Um comportamento curioso das células de roedores em

cultura é que elas apresentam geralmente baixa eficiência de

RE quando comparadas com células humanas normais, no entan-

to sobrevivem tão bem ès lesCes no DNA quanto estas (Mene-

gnini et ai., 1981). Pelo fato de que os genes ativos em

células de eucariotos superiores representam um pequeno per



centual do genoma (Lewin, 1983), a hipótese de que essas cé

lulas fariam um reparo preferencial em regiões ativas em

transcrição é bastante plausível (Bohr et ai., 1985). Como

dissemos anteriormente, foram isolados mutantes de células

CHO sensíveis à luz UV, defectivos em RE. Portanto, es-

se baixo nível de RE parece ser essencial para a sobrevivên

cia das células de roedores. Uma questão em aberto, no en-

tanto, é de como as células de roedores lidam com a lesões

nSo excindidas.

Devemos ressaltar que a aquisição dessa caracterís-

tica de deficiência de RE em células de roedores, foi corr£

lacionada, em culturas primárias de células de embrião de

camundongo, ao aumento do número de passagens i_n vitro (Ben-

Ishai e Peleg, 1975) ou à progressão do estado normal para

tumorogênico (Elliot e Johnson, 1985). Porém, há linhagens

de células de roedor estabelecidas que apresentam RE tão

eficiente quanto o de células humanas (Cleaver et ai.,

1983).

Alguns genes de reparo de eucariotos já foram cera£

terizados. Em 5^ cerevisiae foi possível a sua clonagem a-

través da seleção de bibliotecas genômicas construídas em

plasmídeos, pela complementaçôo dos mutantes apropriados. A

seqüência primária de aminoácidos desses genes, deduzida a

partir da seqüência de DNA, indica similaridades entre as

proteínas Rad 1, Rad 3 e Rad 10 de S^ cerevisiae e UvrA,

UvrB, UvrC, UvrD e Pol ft de E. coli (Friedeberg, 1987).

Um gene human; envolvido em RE (ercc-1), foi clona-

do por complementação de um mutante de células CHO (43-3b),

sensível a UV e mitomicina C. A proteína Ercc-1 apresenta

significante homologia com a proteína Rad 10 de S_. cerevisiae
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(van Duin et ai., 1986). Verificou-se que as conseqüências

da transfecção do gene ercc-1 em células 43-36 sSo a restau

raçBo da sensibilidade normal a ÜV e agentes alquilantes. A

taxa de mutação e de remoção de dímeros também volta aos

níveis da célula parental (Zdzlenicka et ai., 1987).

1.2. Tolerância ès lesões no ONA em células de «a»íferos

A despeito da respeitável bateria de genes encarre-

gados de eliminar as lesões introduzidas no DNA, um signify

cante número delas pode permanecer no genôma das células a-

pós a retomada de funções como a replicação e a transcrição.

Por exemplo, 37* de uma população de células XP12RO, defectj.

vas em RE, é capaz de sobreviver portando 16.000 dlmeros no

DNA (Meneghini et ai., 1981). 0 fato dos dímeros e de ou-

tras lesões afetarem as propriedades de pareamento das ba-

ses, indica que as células devam utilizar mecanismos espe-

ciais para replicar o ONA lesado. Em E_̂  coli muitos desses

mecanismos estão bem'estudados, no entanto a complexidade de

organização do genoma eucariótico, como dito anteriormente,

impõe restrições à comparação entre os dois sistemas.

Os genomas eucarióticos contém múltiplas unidades

de replicação (replicons) adjacentes e que são menores que

o único replicom bacteriano (Huberman e Riggs, 1968;Cleaver

et ai., 1983). Os replicons em mamíferos variam de 8 a $60

milhões de daltons, com uma média de 200 milhões, enquanto

o replicom de E_̂  coli tem em torno de 2800 milhões de dal-

tons. Além disso, cada replicom possui uma única origem de

replicação, e são arranjados em conjuntos (Hanawalt et ai.,

1979). Em células de mamíferos o crescimento da cadeia de

ONA não sofre descontinuidades apenas ao nível dos fragmen-



-13-

tos de Okasaki. Estes se unem formando intermediários de

replicaçflo, que se Juntam para constituir os repllcons, que

s9o posteriormente fundidos (Huberman e Riggs, 1968; Lflnn,

1982). A taxa de síntese de DNA (TSD). numa célula de manrf

fero é então conseqüência da velocidade das forquilhas de

replicaçSo (ou elongação do DNA filho) e do número de repH

cons funclonantes.

1.2.1. Inibiçfio da taxa de síntese de DNA

A introdução de certas lesões no DNA leva à inibi-

çSo da TSD, que pode ser atribuída a um bloqueio da progres^

são das forquilhas de replicaçSo e à inibição da iniciação

de síntese em novos replicons. Nos referimos anteriormente

a evidências de que os dímeros se constituem em barreiras à

replicação ir> vivo, pelo fato de que células de rã ou de em

briãc de galinha têm a inibição da TSD revertida após fo-

torreativaçSo (Rosenstein e Setlow, 1980; Lehman e Stevens,

1975). Essa reversão é parcial e acredita-se que isso se

deva à permanência de lesões não fotorreativadas como os a-

dutos 6-4. Em células de mamíferos placentários porém, não

se detecta atividade significativa de fotorreativação, não

sendo possível fazer inferências desse tipo (Meneghini et

81., 1981).

Através de protocolos em que as células são pulsa_

das com [3H]-timidina após irradiação UV e o seu DNA é cen-

trifugado em gradientes alcalinos de sacarose, foram obti-

das informações a respeito do efeito das lesões sobre o

DNA recém-sintetizado. Esses experimentos mostraram que o

DNA filho é menor em células irradiadas e que tem em média

um tamanho equivalente à distância interdímeros (Lehman,1972;

Buhl et ai., 1972). Esse resultado é similar ao obtido em
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bactérias (Rupp et ei., 1971) e a sua interpretação é de que

sejam formadas lacunas opostas às lesões, como consequên -

cia da maquinaria de repücaçSo retomar a síntese num ponto

adiante destas. No entanto, pelo fato da replicação nas cé-

lulas de mamíferos ser feita através de múltiplos replicons

esse resultado pode ser interpretado simplesmente como um

bloqueio da progressão dos replicons pelas lesões (Meneghini

et ai-, 1981).

Uma comprovação de que lacunas ocorrem no DNA recém-

síntetizado foi obtida através de tratamento com nuclease SI,

que cliva DNA simples fita. Neste caso, foi analisado o sur

gímento de duplas quebras no DNA através da centrifugação em

gradientes neutros de sacarose. Os fragmentos apresentaram

aproximadamente a distância interdímeros, porém, somente a

metade do DNA recém-sintetizado mostrou-se sensível (Cordei-

ro-Stone et ai., 1979). Esse fato levou à proposição de que

as lacunas seriam formadas somente na fita de leitura des-

contínua, havendo um bloqueio da forquilha de replicação qúan

do a lesão fosse encontrada na fita de leitura continua (Me-

neghini et ai., 1981). Tentativas de mostrar que o díme-

ro fica oposto à lacuna foram feitas tratando-se o DNA re-

cém-replicado, de células irradiadas com UV, com UV endonu -

cleases e analisando-se a produção de duplas quebras. 0 re-

sultado desses experimentos foi negativo e uma explicação pa

ra isso é de que talvez essas enzimas não reconheçam o díme-

ro nessa conformação (Meneghini e Hanawalt, 1976; Clarkson e

Hewitt, 1976).

Experimentos em que foi utilizada a técnica de autor-

radiografia de fibra de DNA, mostraram um bloqueio de cresc^

mento do DNA filho em células Hela, irradiadas com doses su-
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perlores 8 5 J/m*. As fibres scumularam.se com tamanhos

próximos a distância interdímeros, indicando o bloqueio à

replicaçBo (Edenberg, 1976).

Além do bloqueio a elongaçSo, o outro parâmetro que

pode ser responsável pela inlblçSo da TSD é o impedimento da

iniciação de novos replicons. A iniciação de replicação do

ONA pode ser avaliada pela presença de DNA recém-sintetiza-

do de baixo peso molecular em gradientes alcaünos. Esse

é um ponto bastante sensível à ação das les&es. Baixas do-

ses de raios-x, luz UV ou outros agentes lesantes de DNA#ue

resultam em baixa freqüência de quebras por ação direta ou

como conseqüência da ação das enzimas de reparo, inibem ra-

pidamente a iniciação de replicons (Painter, 1978; Painter

e Young, 1987). 0 fato de que células de pacientes com a-

taxia-telagiectasia, sensíveis à radiação ionizante, sSo de

ficientes na inibição de iniciação de replicons sugere que

essa resposta seja ativa e mediada por produtos gênicos es-

pecíficos (Painter e Young, 1987).

Foi feita uma tentativa de estabelecer a contribui -

ç3o relativa das inibiçSes de iniciação de replicons e de

elongaçSo para a inibição da TSD (Cleaver et ai., 1983).Nesi

se trabalho os autores concluíram que na primeira hora após

irradiação UV, a forma como a replicação é afetada depen-

de da quantidade de lesões introduzidas em cada replicon.

Assim, poucas lesões afetam predominantemente a iniciação e

se um número maior é introduzido, a elongação também come-

ça a ser afetada. Alén disso, quando foram comparadas as

linhagens proeficientes em RE, verificou-se que quanto me-

nor é o tamanho do replicon, mais rapidamente a célula recu

pera a TSD após UV (Cleaver et ai., 1983).
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1.2.2. Recuperaçio da taxa de síntese de DNA na presença de

lesões

rio processo de recuperação da TSD, constatou-se que

ocorre o desaparecimento dos sítios sensíveis a nuclease SI

(Cordeiro-Stone et ai., 1979), que o DNA recém-sintetizado

retoma o tamanho observado nos controles, quando medido pe-

la técnica de sedimentação em gradientes alcalinos, e que

há uma recuperação da freqüência de iniciações (Hanawalt et

ai., 1979; Heneghini et ai., 1981). A sedimentação de

DNA em gradientes alcalinos, no entanto, não pode ser utiH

zada para acompanhar o processo de recuperação da elonga-

çSo enquanto há presença de lacunas. Esse problema pode

ser contornado utilizando-se a técnica de autorradiografia

de fibra, em que pequenas discontinuidades não afetariam o

padrão de marcação do DNA. Os dados disponíveis na litera-

tura, no entanto são contraditórios. Em células V79 (fibro

blastos de hamster) alguns resultados indicam que ocorre

inibiçSo e posterior recuperação da elongação (Dahle et

ai., 1960), enquanto outros não mostram inibição da elonga

çSo por irradiação com luz UV (Doninger, 1978). Nós aborda

mos essa questão pulsando as células tempos após UV com

[ H]-timidina (Tdr) e bromodesoxiuridina (BUdr) e analisan

do os perfis de bandeamento em gradientes neutros de CsCl

(ventura e Meneghini, 1984), como será visto mais adiante.

A ultrapassagem das lesões, evitando a sua utiliza^

ção como molde para replicação, poderia ser feita através

de um processo análogo a recombinação bacteriana (Rupp et

ai,, 1971). Em células de mamíferos essa possibilidade foi

verificada analisando-se a presença de dímeros em DNA filho

marcado com [3H]-Tdr, através da sua sensibilidade às
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UV-endonuclease de H^ luteus ou endonuclease v de

fago T4. As células foram Irradiadas nas fases Go ou Gl

do ciclo celular para evitar o artefato de se introduzir dj[

aeros em replicons pré-iniciados. Os resultados indicam u-

•8 transferência de 3 a 20 por cento dos dímeros da fita p£

rental para a fita filha (Meneghini e Menck, 1976; Fornace,

1983).

Um modelo alternativo para a ultrapassagem das le-

sDes sem a sua cópia direta é o da "branch migration"Por

esse modelo apenas uma das fitas para de ser replicada, as-

sim a outra fita filha, que é complementar à bloqueada, se-

ria replicada por uma determinada extensão. A seguir se

dissociaria da fita parental e se parearia com a fita blo-

queada. Desta forma a fita filha antes bloqueada poderia

ser elongada por uma extensão suficiente para ultrapassar a

lesão, quando novamente fosse reassociada è parental. As

evidências experimentais desse mecanismo, no entanto, es-

tSo sujeitas a artefatos durante a extração do DNA (Mene-

ghini et ai., 1961; Tatsumi e Strauss, 1978).

A recuperação da elongação do DNA filho, utilizan-

do DNA molde lesado deve ocorrer na sua maior oarte ou

devido a uma ultrapassagem direta das lesões (sfntese trans

lesão) ou a um preenchimento de lacunas acelerado. Até o

momento não se obtiveram evidências a favor do último meca-

nismo.

A existência de síntese translesSo pode ser inferida

a partir da análise dos intermediários replicativos de ví-

rus SV40, infectando células de macaco, irradiados com luz

UV. Os intermediários atingem inicialmente a distância in-

terdímeros e param de elongar. Tempos depois, a distância in

terdímeros é ultrapassada sem que tenha havido exclsão slgnl-
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flcativa dos dlmeros (Snrasin e Hanawalt, 1980). Em tempos

maiores, depois que o DNA viral atingiu a forma I (super-hé

lice), é encontrada uma baixa freqüência de dfmeros na fita

filha, indicando um processo de recomblnaçfio aliado a sín

tese translesSo (Clark e Hanawalt, 1984).

Um aumento do número de replicons ativos poderia ser

responsável pela recuperação da TSD após UV. A partir de

duas premissas básicas: que os dlmeros agem como bloqueios

temporários a forquilha de replicaçSo e que a freqüência de

iniciações não é modificada após UV; um modelo teórico foi

construído eir que haveria um acúmulo de replicons tempos a-

pós a irradiação. Num primeiro momento a TSD decresceria

devido às pausas nas lesões, porém, pelo fato do número de

terminações de replicons estar diminuído, eles se acumu-

lariam tendo como efeito global a recuperação (Meneghini e

Mello-Filho, 1983). Pode ser que haja uma contribuição des

se tipo para a recuperação da TSD, entretanto, até o momen-

to não há protocolos experimentais para avaliar esse parâme

tro.

1.2.3. Indução de tolerância ès lesões

A recuperação da TSD, bem como a resposta ès lesões

de modo geral, pode estar vinculada à indução de funções

normalmente não expressas em células eucarióticas, a exem-

plo da resposta SOS em E^ coll. Um estudo que dá evidên -

cias mais diretas a esse respeito foi feito em S^ cerevisiae

em que foram selecionados os genes din ("damage inducible").

Isso foi feito colocando-se o gene de lac Z de E^ coll sob

o controle das regiões promotoras de vários genes de S^

cerevisiae num vetor de expressão. Os transformantes de
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jevedura foram então selecionados quanto a produção de B-ga-

lactosidase após o estimulo por agentes lesantes. Um deles

é induzido por UV mas não por radiação y ou metilmetano sul

fonato, indicando a especificidade de estimulação (Ruby et

•1., 1983).

Em células de mamíferos vários fenômenos indicam o en

volvimento de funções induziveis. Células de pacientes de

slndrome de Cockayne e o mutante UV1 de CHO n3o recuperam a

T5D após UV apesar de serem proeficientes em RE (Lehman et

ai., 1979: Collins e Waldren, 1982), sugerindo a necessida-

de de outra função» que pode ser induzível.

A cinética de recuperação da TSD, após inibição por

uma dose moderada de UV, que é de várias horas tem caracte -

rísticas de um fenômeno induzido. Foi observado que em pre-

sença de cicloeximida ocorre inibiçSo do processo de recupe

ração da TSD após UV em fibroblastos humanos normais. Pelo

fato de cicloeximida inibir indiretamente a síntese de DNA,

foi feito um controle com fluordeoxiuridina em que não se

constatou o bloqueio da recuperação da TSD, indicando que

este se deve è inibição da síntese proteica (Lehman et ai.,

1979). Fenômeno similar foi observado em células V79 de

hamster. Neste caso, porém, hidroxiuréia inibindo a sínte-

se de DNA na mesma extensão que cicloeximida foi efetiva tam

bém em bloquear a recuperação da TSD (Griffiths et ai, 4981).

No trabalho aqui apresentado buscamos evidências de que a

recuperação da TSD após UV é um processo induzido, utilizan-

do inibidores de síntese proteica, de RNA e de DNA (ventura

et ai., 1987), como será discutido mais adiante.

Protocolos em que o agente lesante é administrado em

doses fracionadas também dão indicações de que o fenômji
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no de recuperação é induzido. Foi verificado que a capaclda

de de elongação de DNA recém-sintetizado é menos afetada em

células CHO que receberam pré-doses de UV ou agentes químj_

cos, quando submetidas a uma dose desafio, sen^o esse fenô

«eno bloqueado por cicloeximida (D1 Ambrosio e Setlow, 1976;

D'Ambroslo et al.t 1976). Protocolo similar evidenciou o

mesmo efeito também em células V79, não tendo sido anali-

sado, no entanto, o efeito de cicloeximida (Pirsel et ai.,

1982).

A TSD, medida através de autorradiografia após a in-

corporação de [ H]-Tdr, foi analisada em protocolo de doses

divididas em fibroblastos humanos. Verificou-se que a inibi

çSo inicial foi menor e a recuperação foi mais rápida, após

a irradiação com 1 J/m2 separada de uma dose de 9 J/m* por

2 horas do que para uma única dose de 10 J/m* (Moustachi et

ai., 1979). Nós utilizamos o mesmo tipo de abordagem em célu

las V79 de hamster, porém utilizando incorporação de [ H>Tdr

em material ácirio-insolúvel como medida da TSD (Ventura et

ai., 1987). Esses resultados serão discutidos mais h fren-

te.

Foi demonstrado em alguns estudos que em células de

mamíferos pode ocorrer um fenômeno similar à reativação Weí-

gle de bactérias. Assim, em células hospedeiras tratadas

com agentes lesantes, ocorre uma reativação aumentada de ví̂

rus lesados, acompanhada de um aumento significativo dos aí

veis de mutação (Sarasin e Benoit, 1980; Das Gupta e Sum-

mers, 1978; Gentil et ai., 1985).

Indução indireta de mutagênese em parvovírus Hl não

irradiado foi obtida por transfecção de células hospedeiras,

humanas ou de rato, com DNA irradiado dupla ou simples fi-

ta T*<n «iift#r# flu£ A« l»«ft#s rnntfHac nn QUA
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tíisparam um sinal para a síntese de um fator que age em

trans (Dinsart et ai., 1984). Outro evento que lembra as

funçOes induzíveis de bactéria é a ativação de DNA inte-

grado de vírus a produzir partículas virais, por tratamen-

to com uma série de agentes mutagênicos e carcionogênicos

(Fogel e Sachs, 1970; Lowy et ai., 1971; Rotchild e Black,

1970).

A induçSo de proteínas por agentes lesantes também

tem sido detectada em células de mamíferos. A síntese da

enzima proteolítica ativador de plasminogênio foi observa-

da em células de embrião de galinha, humano e de roedores,

após irradiação UV e tratamento com uma série de agen-

tes químicos (Mískin e Reich, 1980). Em fibroblastos hum a

nos de adultos normais não se observa essa indução, no en

tanto todas as linhagens XP produzem ativador de plasmino-

gênio após UV (Mískin e Ben-Ishai, 1981). Mais recente -

mente, correlacionou-se a cinética de relaxamento que luz

UV é capaz de induzir na cromatina a esse fenômeno. Quan-

to maior o retardo no relaxamento, mais eficiente é a indiJ

çSo (Ben-Ishai et ai., 1984).

Em fibroblastos humanos normais, de pacientes com

síndrome de Cockayne e de XP, foram detectadas pelo menos

oito novas proteínas (por análise através de eletroforese

em géis bidimensionais) duas horas após irradiação UV. Uma

dessas proteínas é secretada para o meio de cultura e tem

a propriedade de induzir a expressão de todo o mesmo con-

junto de proteínas induzidas p~»r UV. Forbol miristato-ace

tato, um promotor de tumores, também estimula a síntese de^

sas proteínas (Schorpp et ai., 1984).
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O nosso trabalho teve por objetivo 8 obtenção de in-

formaçOes para o esclarecimento de como ocorre o processo

de recuperação da taxa de síntese de DNA em células de roe-

dores após UV. Pelo fato dessas células eliminarem mui-

to poucas lesões» como foi dito anteriormente, é provável

que utilizem mecanismos de tolerância às lesBes remanescer)

tes, de natureza induzida (Meneghini et ai., 1981). Usa-

mos células V79 de hamster como modelo, para abordar vá-

rios aspectos da resposta à luz UV.

Através da análise da variação da velocidade das

forquilhas de replicação após UV (Ventura e Meneghini,1984),

buscamos evidenciar a ocorrência de síntese translesão. Es-

tudamos também qual o papel do baixo nível de reparo-excisSo

que essas células apresentam,no processo de recuperação das

taxas de síntese de DNA e RNA. Nossos esforços, no entan-

to, concentraram-se mais em verificar se o processo de recij

peração é de natureza induzida e se a proposta de ativ<a

çSo de origens não usuais de replicação é viável como meca_

nismo para essa recuperação (Ventura et ai., 1987).
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2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Cultivo de células

UtilÍ2amos células da linhagem V79, derivada de fibr£

blestos pulmonares de hamster chinês, originalmente cedidas

pelo Dr. M. Taylor da Universidade de Indiana. Para termos

uma maior homogeneidade da linhagem, isolamos um clone(c-l),

através do procedimento usual de tripsinizaçSo de uma colô-

nia, isolada por um anel metálico embebido em graxa de sili-

cone. As células foram rotineiramente cultivadas em pla-

cas de Petri de 20 cm* de área em meio EAGLE modificado por

Dulbecco (DME), suplementado com 10% de soro fetal bovino

e contendo antibióticos ( 72 U/ml de penicilina e 94 vg/ml

de estreptomicina).

A incubaçSo das culturas era feita em câmara úmida, a

37°C, numa atmosfera contendo 5% tie C02- Quando as céljj

Ias atingiam confluência eram lavadas com tampão salina-fos-

fato (PBS) que contém NaCl 137 mM, KC1 2,68 mM, Na2HP04 8,1

mM e KHjPO^ 1,47 mM, sendo entSo tripsinizadas por 1 minuto

(tripsina a 0,5X em PBS), diluídas em meio fresco e distri-

buídas em novas placas, em baixa densidade. A este proce-

dimento denominamos repique.

Todos os experimentos descritos foram feitos com cé-

lulas em fase exponencial de crescimento. Foram utilizadas

placas de Petri de vidro com 20 cm* de área nos experimert

tos da Tabela I, Figuras 2 a 4 e 19 ou placas de plástico,

Greiner, com a mesma ares nos experimentos das Figuras 25 e

27. Nos experimentos das Figuras 5 a 12 e 15 a 18 foram u ü

lizadas placas NUNC e nas Figuras 20a 24, 26 e de 28 a 31

placas DESCARPLAST, de plástico, com área de 8 cm1. Alterna-



-24-

tivamente as céJules foram cultivadas sobre lamínulBS de vi-

dro (Figura 13), de plástico (Figura 1) ou em "multivials"

COSTAR.

2.2. Condições de irradiação coa luz UV

0 meio das culturas era sugado, eram lavadas com PBS

adicionado de CaCl2 1 mM (PBSCa) para evitar o destacamento

das células e cobertas com uma fina camada do mesmo tampão.

A seguir as células eram irradiadas com luz UV, forneci-

da por uma lâmpada germicida (GE G8T5) emitindo predominante-

mente a 254 nm. A distância da lâmpada às culturas era cali_

brada de modo a fornecer uma fluência de 0,5 3.m~ .s" . 0

tempo de exposição a UV era cronometrado, de forma a se ob-

ter a dose desejada. Após a irradiação, o tampão era reti-

rado das culturas, repondo-se o meio normal ou adicionado de

substâncias, conforme indicado às legendas das figuras, rei-

niciando-se o cultivo.

A calibraçâo da lâmpada foi feita pelo método da acU

nometria de ferrioxalato de potássio (Calvert e Pitts,1966).

Rotineiramente era feita um confirmação dessa calibra-

çâo com um medidor de UV modelo J.225 ("Ultraviolet Pro-

ducts, Inc. San Gabriel, California, USA").

2.3. Medida de incorporação de isótopos radioativos

Para se obter uma estimativa da taxa de síntese de

DNA, RNA ou proteínas, procedia-se Ò incubação em meio DME

suplementado com 10% de soro fetal bovino contendo respecti-

vamente timidina tritiada (metil[3H]-Tdr, New England Nuclear

NEN, 77,1 ou 72 Ci/mmol), uridina tritiada (5-[5H]-Urd, NEN,

26 ou 27,1 Ci/mmol) ou mistura de aminoácidos tritiados
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([5H]aminoácldos, NEN) nas atividades finais indicadas, por

diferentes tempos. Esse procedimento é denominado pulso.

Ao fim do pulso as culturas eram lavadas com PBSCa

e fixadas com ácido tricloro-acético (TCA) a 5% por 10 mi-

nutos a 5°C. Em seguida eram lavadas com TCA 5%, etanol e

depois de secas adicionava-se NaOH 0,3N e incubava-se de 2

a 12 horas a 37°C. A partir do lisado obtido, eram feitas

medidas de absorbância a 260 nm e alíquotas de 200 yl, em

duplicata para cada ponto, eram secas em peças de papel ma-

ta borrSo branco e essas peças mergulhadas em líquido de

cintilaçâo (PPO, 4 g e POPOP, 0,1 g por litro de Tolueno)

para medida de radioatividade expressa em contagens por

minuto (CPM).

A taxa de síntese é expressa pela relação entre

d média de CPM e absorbância a 260 nm. Nos experimentos em

que estão indicados valores percentuais o desvio é dado pe-

la soma dos desvios, entre duplicatas de taxa de síntese^de

células controle e tratadas.

2.4. ExtraçSo de DNA

Este protocolo é derivado do descrito anteriormente

por Meneghini (Meneghini, 1976). As culturas eram lavadas

com PBS, incubadas por um minuto è temperatura ambiente com

uma solução de Triton X-100 a 0,5% em NaCl 0,1 M, EDTA 0,01

M. Com esse tratamento retira-se a membrana citoplasmática,

ficando os núcleos das células aderidos à placa. Após a re-

tirada da solução de triton, era feita uma lavagem cuida-

dosa com PBS e os núcleos isolados eram incubados durante

30 minutos a 37°C com uma solução de SOS 0,5% em NaCl 0,1 M,

EOTA 0,01 M contendo 100 Mg/ml de pronase. Com esse trata -
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retira-se a membrana nuclear e a cromatina é liberada

pela digestão das proteínas estruturais e parte das hlstonas.

Era entSo adicionado NaCl 5 M suficiente para to£

nar a solução 1 M em NaCl e incubava-se per mais 30 minu-

tos a 37°C, para retirar as hlstonas. As proteínas eram

extraídas pela adição de igual volume de clorofórmio-álcool

isoamílico (24:1) e agitação lenta durante 5 minutos em tu-

bos com tampa rosqueada. A fase aquosa era então separe»

da após centrifugação a 10.000 rpm (rotor SS34 Sorwal) durar)

te 15 minutos a 4°C. O DNA era precipitado pela adição de

2 volumes de etanol absoluto gelado e agitação lenta até a

formação de um grumo que era então coletado e seco à tempers)

tura ambiente. A seguir o DNA era dissolvido em tampãoítris

10 mM, EDTA 1 mM, pH 8,0) e estocado a 4°C. No caso de DNA

marcado com BUdr, essas operações eram feitas com o mínî

mo de iluminação para evitar a fotólise.

2.5. UltracentrifugaçSo de DNA em gradientes de sacarose

Os gradientes eram formados num gerador de vasos

comunicantes pela mistura gradativa de uma solução mais con-

centrada a uma solução mais diluída de sacarose, bombea-

da continuamente, por uma bomba peristáltica, para tubos de

polialômero de 5 ml, apropriados para o rotor SW 50.1 (BecJ<

man).

As soluçSes de DNA isotopicamente marcado eram depo

sitadas cuidadosamente sobre os gradientes, que ao fim da

centrifugação eram recolhidos a partir do fundo do tubo por

um capilar acoplado à bomba peristáltica sobre tiras de pa-

pel mata-borrão branco. As tiras eram então mergulhadas su-

cessivamente em TCA 5X, etanol e acetona. Depois de secas,
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cada fraçfio era colocada em um frasco contendo líquido de

cintilaçSo para contagem de radioatividade.

2.5.1. Gradientes neutros de sacarose

S8o gradientes formados pela mistura de 2 ml de s£

luçOes contendo NaCl 0,1 M, EDTA 0,01 M e 5 ou 20% de saca-

rose em pH 8. Uma alíquota de 200 yl da solução de DNA is£

topicamente marcado e purificado era depositada no topo dos

gradientes. Procedia-se à centrifugaçio a 32.000 rpm por

100 minutos a 20°C. Tomando-se 6 gotas por fração, eram ot)

tidas de 26 a 28 frações por gradiente. Nesse tipo de gra-

diente o DNA sedimenta em dupla fita, e foi utilizado para

o cálculo de Mn nos experimentos de medida da velocidade das

forquilhas de replicaçâo, como veremos adiante.

2.5.2. Gradientes alcalinos de sacarose

S3o gradientes formados pela mistura de 2 ml de

soluções contendo NaCl 0,1 M, NaOH 0,1 M e 5 ou 20X de saca

rose. Uma alíquota de 200 yl da soluçSo de DNA isotopica -

mente marcado e purificado era depositada no topo dos gra-

dientes. Procedia-se à centrifugação a 32.000 rpm por 120

minutos a 20°C. Tomando-se seis gotas por fração, eram ob-

tidos de 26 a 28 frações por gradiente. Nesse tipo de gra-

diente o DNA sedimenta em simples fita, e foi utilizado pa-

ra o cálculo de Mn no experimento para mdida de sítios sen-

síveis a UV endonuclease, como veremos adiante.

0 número de quebras (Nq) foi calculado pela fórmu-

la:
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onde Mc é o peso molecular médio (Mn) do DNA controle e Mt

úo DNA tratado com a enzima.

2.5.3. Gradientes alcalinos de alta força iônica

S6o gradientes de 4,5 ml formados pela mistura de

2,25 ml de soluções contendo NaCl 1 M, NaOH 0,3 M, EDTA

0,01 M e 5 ou 20X de sacarose. Uma alíquota de 200 vi de

lisado celular, obtido pela adição de 1 ml de meio de li-

se (NaCl 1 M, NaOH 0,3 N e EDTA 10 mM) a aproximadamente,

300.000 células e incubaçSo por 1 hora a 37°C, era deposi-

tada no topo dos gradientes. Procedia-se à centrifugaçSo

a 25.000 rpm por 120 min a 20°C. Tomando-se 7 gotas por

fração eram obtidas de 25 a 27 fraçSes por gradiente. Nes_

se tipo de gradiente o DNA, de células pulsadas com o pre-

cursor radiativo, sedimenta em simples fita e com alto pe-

so molecular. Esse procedimento foi utilizado para o cálcu

Io de Mw nos experimentos de fotólise de BUdr, como vere-

mos adiante.

2.5.4. Cálculo do peso molecular de DNA

0 cálculo do peso molecular do DNA (M) pode ser

feito, a partir dos perfis de sedimentação das moléculas

marcadas isotopicamente em gradientes de sacarose, pela ex

pressão desenvolvida por Studier (Studier, 1965).

S = K.Ma

onde S é o coeficiente de sedimentação. As constantes K e

a foram calculadas anteriormente em nosso laboratório, u-

tilizando-se DNAs de pesos moleculares conhecidos, para ca_

da tipo de gradiente a que nos referimos.
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Temos portanto um valor de H para cada fraçSo e o

peso molecular médio pode ser calculado baseado na distri-

buição do número de moléculas (Mn) ou na distribuição da

massa das moléculas (Mw) ao longo do gradiente, segundo as

expressOes:

Mn = - E g * e Mw

onde Ri e Mi sSo a radioatividade e o peso molecular de DNA,

respectivamente, na fração i (Ehman e Lett, 1973).

0 cálculo de Mn é prejudicado pela radioatividade

espúria que eventualmente aparece no topo dos gradientes(EJi

man e Lett, 1973), sendo nesse caso necessário descontar-se

de 3 a 5 frações dessa região. Nos experimentos de fotóli-

se em que comparamos uma grande variação de peso molecular

de DNA, utilizamos Mw. Todos os cálculos foram feitos uti-

lizando-se um programa desenvolvido pelo Dr. R.I. Schumacher

para calculadora HP-85.

2.6. UltracentrifugaçBo de DNA em gradientes isopícnicos de

CsCl

Para cada gradiente foram pesadas 7,6 g de CsCl em

tubos de nitrocelulose de 10 ml (Beckman) e adicionou-se 5,7

ml de tamp3o tris 10 mM, EDTA 1 mM, pH 8 contendo o DNA pu-

rificado a ser analisado. A densidade das soluções de CsCl

foi calculada através do índice de refração (Handbook of

Biochemistry, 1970), sendo que a densidade inicial variou

entre 1,731 e 1,740. Em seguida era adaptado um capuz de

metal è boca do tubo, o espaço vazio acima da solução era

preenchido com óleo mineral (Nujol) e o tubo fechado herme-

ticamente. Procedia-se à centrifugação num rotor 50 Ti
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Ao fim da corrida o óleo era recolhido com uma pipe-

ta Pasteur e os gradientes formados eram coletados a partir

do fundo do tubo por um capilar acoplado à bomba perlstáltica.

Eram recolhidas de 40 a 45 fraç&es de 10 gotas em tubos de

ensaio contendo duas gotas de óleo mineral para evitar a eva-

poração. De 6 frações ao longo do gradiente eram retira-

das alíquotas de 50 vi e medidos os índices de refração para

traçar as curvas de variaçSo de densidade de cada gradiente.

Estas se apresentaram lineares entre as frações 5 e 35 em

todos os gradientes, com uma pequena variaçSo de inclina-

ção de um para outro.

0 perfil de radioatividade era determinado depositar)

do-se 100 vi de cada fração em seqüência sobre uma tira de

papel mata-borrão branco, que a seguir era tratada para medi_

da de radioatividade como descrito no item 2.5. Foram cen-

trifugados à parte, DNAs de células marcadas por longo período

com os meios de pulso contendo BUdr descritos ès legendas das

Figuras de experimentos de medida da velocidade das forqui-

lhas de replicaçõo. Para cada caso têm-se a posição de bande£

mento do DNA híbrido. Com o mesmo procedimento obtem-se a po-

sição de bandeamento de DNA de densidade normal marcado ape-

nas com o precursor radioativo.

Determinadas as densidades de DNA híbrido e normal,£

ram calculadas em cada gradiente as suas posições através das

curvas de variação de densidade, conforme exemplificado è Fi-

gura 2. 0 parâmetro D, que será discutido no item 3.1.3.,que

é a fração da radioatividade total representando DNA de densi^

dade menor que a média entre as posições de DNA híbrido e no£

mal, podia então ser calculado para cada gradiente.

No experimento apresentado a Figura 25, a densidade

do híbrido é menor porque o pulso foi feito apenas com BUdr
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jO"5M. Neste caso nSo havia a presença de FUdr 10 M para

bloquear a timidllato sintetase e impedir a entrada de tini

cjina endógena no "pool*1 de precursores.

2.7. Ensaio de sítios sensíveis è UV-endonuclease de WL

luteus

Foi utilizada a enzima UV-endonuclease de Micro-

coccus luteus, obtida em nosso laboratório pelo Dr. C F . M.

Henck, purificada até o estágio II do método descrito por

Carrier e Setlow (Carrier e Setlow, 1970).

A 100 ul do DNÀ a ser tratado, dissolvido em Tris

10 mM, EDTA 1 mM, pH 8, foram adicionados 125 yl de extra-

to da enzima UV-endonuclease dissolvido em KHjPO^ 5 mM,

EOTA 0,5 mM, glicerol 10%, pH 7,5. A seguir foram adiciona

dos 25 yl de tampão KH2P04 50 mM, NaCl 300 mM, EDTA 10 mM,

pH 6,5 que dá as condições de ação da enzima. Aos contro

les foram adicionados apenas os tampões. Procedia-se h

incubaçSo por 60 minutos a 37°C, ao fim da qual adicionavam-

se 5 pi de NaOH 5 M. Esses DNAs eram entSo centrifugados em

gradientes alcalinos de sacarose (item 2.5.2.).

2.8. Sedimentação de nucleóides em gradientes de sacarose

As células foram incubadas por 17 horas em meio co£

tendo [3H]Tdr 0,3 yCi/ml e Tdr 10"6M. Após os tratamentos in

dicados à legenda da Figura 7, foram tripsinizadas (item

2.1),diluídas em 3 ml de PBS, centrifugadas por 10 minutos a

600 ç a 4°c e ressuspensas em 50 yl de PBS contendo EDTA 10

mM. Essa suspensSo foi adicionada cuidadosamente a 250 yl

de solução de lise contendo NaCl 2,26 M, EDTA 24 mM, triton

X-100 0,6% e Tris 10 mM, pH 8, e a mistura depositada no to-

no rtrtft nraH1•nt*e H» carorncv
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Esses gradientes foram gerados como descrito no

item 2.5., pela mistura de 2,25 ml de soluções contendo NaCl

j,9 M, EDTA 10 fflM, Tris 10 mM, pH 8,0 e 15 ou 30% de sacaro-

se. Depois de 15 minutos de permanência da mistura no to-

po dos gradientes, procedeu-se a centrifugaçSo por 30 min LI

tos a 10.000 rpm num rotor SW-50.1 (Beckman) a 20°C. Com es

se procedimento obtém-se a lise celular e a retirada das

histonas, resultando numa estrutura que guarda parte das pr£

tefnas e RNA nucleares, formando um arcabouço ao qual se

prendem as alças de DNA. Essa estrutura é denominada nu-

cleóide, e a sua constante de sedimentação é inversamente pro

porcional ao número de alças que contêm quebras na cadeia de

DNA. Estas fazem com que as alças percam a condição de su-

per-hélice e ao relaxar provoquem um aumento do diâmetro dos

nucleóides (Volgenstein et ai., 1980).

Ao fim da centrifugação os gradientes eram recolhi

dos, como descrito no item 2.5., sendo obtidas 25 frações de

8 gotas, depositadas sobre tiras de papel mata-borrão bran-

co que depois de secas tinham a sua radioatividade determina

da. Os perfis de CPM desses gradientes fornecem picos defi-

nidos, sendo a migração considerada na fração que delimita

50% da radioatividade total. A migração relativa é dada pela

relação entre a migração do controle e dos tratados.

2.9. Fotólise de bromodesoxiuridina incorporada ao DNA

Após o tratamento descrito às legendas das Figuras

(29, 30 e 31), as células foram lavadas com PBSCa e incuba -

dos por 10 minutos à temperatura ambiente em PBSCa contendo

10 pg/ml do corante HBechst 33258, lavadas novamente com

PBSCa, cobertas com uma camada de PBSCa gelado e mantidas em

banho de gelo durante a fotólise. A fotólise era feita pela
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Iluminação das células com uma 1empada de luz negra("black ray

«aster, Geo W. Gates & Co.") emitindo predominantemente a 365

nm. A distância das placas è lâmpada era calibrada para forn£
-2 1cer uma fluência de 10 J.m .s e entre elas era colocada uma

placa de vidro para eliminar comprimentos de onda inferiores a

365 nm. Após fotólise o PBSCa era retirado seguindo-se en-

tão a metodologia de sedimentação em gradientes alcalinos de

alta força iÔnica (item 2.5.3.).

A luz 365 nm é absorvida pelo HOechst que se interca-

la no DNA e transmite energia com alta eficiência ao BUdr,pro-

vocando a formação de um radical que gera uma quebra simples

na cadeia que o contém (Hutchinson, 1973). Neste protocolo,os

procedimentos do pulso com BUdr em diante eram feitos no escu-

ro ou sob luz vermelha de segurança, para evitar a introdu-

ção de quebras espúrias no DNA.

2.10. Medida de sobrevivência celular

As células de uma placa estoque eram individualizadas

após tripsinização (item 2.1) e diluição em meio através de pi_

petações sucessivas, contadas em câmara de Neubauer, e diluí -

das para a densidade desejada. Após o procedimento descri-

to na legenda da Figura 28, foram lavadas com PBSCa, fixa-

das por 10 minutos em formol a 3,5%, coradas por 20 minutos

numa solução de cristal violeta a 0,2%, lavadas em água correri

te e secas à temperatura ambiente. Com o auxílio de uma lupa

foi contado o número total de colônias contendo 50 células ou

mais. Aproximadamente 90% das células V79, não tratadas, são

capazes de formar colônias. Esta eficiência de plaqueamento

não foi afetada pelo tratamento com rudr.
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2.11- Autorradiografia

2.11-1- Avallaçlo do percentual de células ea> fase S

Ao fim do pulso com [ H]Tdr, as células eram lavadas

com PBSCa, fixadas por 5 minutos em etanolrácido acético(3:l),

lavadas uma vez com essa mistura, por várias vezes com etanol

e depois secas è temperatura ambiente. As lamínulas eram co-

ladas a lâminas com Permount e após 12 horas, operando em câ-

mara escura, essas lâminas eram cobertas com emuisSo autorra-

diográfica (NTB-3 Kodak) diluída em 3 partes de água bidesti-

lada e deixadas secando sob circulação de ar durante 1 hora.

Em seguida as lâminas eram acondicionadas em recipientes ved£

dos, contendo agente dessecante (silica), e mantidas a 4°C por

4 dias. Passado esse tempo de exposição, procedia-se à reve-

lação, como segue: revelador D-19B (Metol 2,2, g, Na2S03 72

g, Hidroquinona 8,8 g, Na-CO^ 48 g, KBr 4,0 g em 1 1 de água

bidestilada, dissolvidos nessa ordem) por 10 minutos, duas Ia

vagens com ácido acético glacial a 2%, fixador universal Ko-

dak por 5 minutos,duas lavagens com água bidestilada. A se-

guir as células eram coradas com azul de toluidina a 0,1% em

PBS por 5 minutos, lavadas com PBS e secas à temperatura am-

biente.

0 levantamento de células em fase S foi feito consi-

derando-se todas as células encontradas no caminho de um cam-

po de observação diametral à lamínula no aumento de 1.500 ve-

zes. 0 número médio de células contadas para cada lamínula

foi de 370. As lamínulas foram codificadas para evitar o

sugestionamento durante as contagens.

No experimento apresentado à Figura 26, a autorradio

grafia foi feita sobre as células fixadas em placas de plás-

tico de 8 cm de área. Ao fim do processo, o fundo das pia-
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cas era destacado e o levantamento feito da mesma forma que

para lamínulas, sendo considerado um número médio de 1000

células por placa.

2.11.2. Avaliação da taxa de síntese de DNA

Ao fim do pulso com [ H]Tdr as células foram fix£

das e as lamínulas coladas sobre lâminas como descrito no

item anterior. As lâminas foram entSo cobertas com tiras

de "stripping-film" AR-10 Kodak, deixadas secando à tempera

tura ambiente, acondicionadas em recipientes vedados e gua£

dadas em dessecador a -15°C por 7 dias. Passado esse tempo

de exposição procedeu-se ò revelação e coloração como des-

crito no item anterior, com a diferença de que as lava-

gens com ácido acético a 2% foram substituídas por lava-

gens com HC1 0,01 N.

A taxa de síntese neste caso (Figura 13) é propor-

cional ao número de grãos autorradiográficos sobre o nú-

cleo das células (Barsega e Malamud, 1969). 0 levantamento

do número de grãos sobre o núcleo das células foi feito em

aumento de 1500 vezes. Foram computados os núcleos de cé-

lulas receptoras isoladas ou fundidas a doadoras, encontra-

das em seqüência até que fosse atingido o número de 50 nú-

cleos de cada tipo, em lamínulas codificadas.

2.12. Fusão celular promovida por polietileno-glicol

Este procedimento é uma modificação do método des-

crito por Pontecorvo e colaboradores (Pontecorvo et ai.,

1977). 0 meio das culturas era retirado, repondo-se uma so-

lução de PEG-6000 a 45% em DME (peso/volume) pré-aquecida a

37°c, seguindo-se uma lncubação a 37°C por 2 minutos. Essa
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soluçSo era rapidamente retirada, seguindo-se 4 lavagens com

DME a 37°C e reposição do meio contendo soro fetal bovino. A

pós 2 horas numa cultura 8 meia confluência eram observa-

das figuras de fusSo, ou heterocarions, contendo de 2 a 10

núcleos.

2.13. Material e aparelhagea

0 DME foi adquirido da Flow, penicilina e streptonü

cina da Fontoura Wyeth, a tripsína da Serva ou Flow, a prona

se da Boehringer e o soro fetal bovino da Laborclin, Cultilab

ou Microbiologies. Os isótopos radioativos foram adquiri-

dos da New England Nuclear e os inibidores metabólicos da

Sigma à exceção de actinomicina-0 obtida da Calbiochem. A

afidicolina foi gentilmente cedida pela Dra. Marila Cordel,

ro-Stone, obtida do N.C.I. (U.S.A.). 0 cloreto de césio^rau

óptico, foi proveniente da Harshaw ou Sigma. Os demais sais,

grau pró anal'lsl, foram adquiridos da Merck, Reagen ou Riedel

0 polietileno glicol 6.000 foi adquirido da Sigma e os coran-

da Merckà exceção do HBechst 33258 da Sigma. As demais subis

tâncias foram obtidas de Sigma,Merck, Fisher ou Cario Er-

ba.

A aparelhagem utilizada nSo se restringiu à insta-

lada em nosso laboratório. Utilizamos ultracentrífugas Beck

man, microscópios Nikon, refratômetro PZO, espectrofotômetro

Varian e espectrômetros de cintilaçSo líquida Beckman, além

dos demais equipamentos básicos necessários.
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3. RESULTADOS

3.1. Inibiçgo e recuperação da taxa de síntese de DNA e» cé-

lulas V79 após irradiação con luz UV

3.1.1. Efeito de luz UV na incorporação de [ HjTdr tempos a-

pós a irradiaçfio • sua correlaçSo com o percentual de

células em fase S

Utilizamos como sistema de estudo, células V79(fH

broblastos pulmonares de hamster chinês). Após a irra-

diação dessas células com luz UV, verificamos que há uma i-

nibiçSo da incorporação de [ H]Tdr, seguida de uma recupera

çSo, como exemplificado para a dose de 5 J/m3 à Figura l.Es_

se resultado está de acordo com dados da literatura para as

mesmas células (Dahle et a ) . , 1980; Griffiths et ai., 1981).

Um acúmulo das células em fase S pode ocorrer após

irradiação com luz UV, numa população de células em cresci-

mento exponencial, se a linhagem celular analisada sofrer

um grande atraso na progressão dentro da fase S (Imray et

ai., 1983). Esse acúmulo poderia ser o responsável por uma

recuperação aparente da taxa global de síntese de DNA. Pa-

ra verificar se isso estaria ocorrendo em células V79, a-

companhamos a recuperação oa TSD com um levantamento parale

Io do percentual de células em fase S. Esse levantamento

foi feito pela contagem de células com núcleos intensamente

marcados após pulso com [ H]Tdr e autorradiografla (ver Ma-

teriais e Métodos, item 2.11.1).

No experimento apresentado à Figura 1, o percen-

tual de células em fase S foi acompanhado até 9 horas após

uma dose de UV de 5 J/m3. Verificamos que entre 2 e 8 ho-

ras após UV, aproximadamente, ocorre um pequeno porém signj_
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Figura 1 - Recuperação da síntese de DNA após UV com acompa-
nhamento da porcentagem de células em fase S. Células em
crescimento exponencial foram irradiadas (•) ou não (o) com
luz UV para a dose final de 5 J/m2. Nos tempos indicados a-
pós a irradiação, foram dados pulsos de 20 minutos com
[ H]Tdr na atividade de 5 vCi/ml, sendo as células a seguir
fixadas para determinação de cpm (A) OU para autorradiogra -
fia (•, o ) (ver Material e Métodos, itens 2.3 e 2.11.1 res-
pectivamente). Os dados de incorporação de [ H]Tdr (A) es-
tão apresentados em valores relativos aos controles não irrj3
diados. As barras indicam o desvio entre duplicatas.
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ficativo aumento do percentual de células em S. Nove horas

após UV, no entanto, esse percentual retoma os níveis de cé

lulas nSo irradiadas. Esse comportamento é bastante repro-

dutível e foi verificado também para uma dose de 8 J/m*(não

apresentado).

3.1.2. Reparo-excisSo nas células V79

Como salientamos na Introdução, as células de roe-

dores em cultura apresentam a característica de possuir bai_

xa capacidade de RE, porém, há exceções (Cleaver et ai.,

1983). Para confirmar se as células V79 sSo deficientes em

RE, executamos o ensaio de sensibilidade de ONA extraído à

ação da enzima UV endonuclease de M. luteus (Carrier e Se-

tlow, 1970). Esse protocolo foi previamente estabelecido no

laboratório, sendo que o extrato com atividade UV endonucleo

lítica, utilizado neste experimento, foi obtido anteriormeri

te por C F . Menck (Menck e Meneghini, 1982).

Nos dados apresentados à Tabela I, verificamos que

a enzima tem ação negligível sobre ONA não irradiado. A a-

tividade de incisão sobre o ONA irradiado, no entanto, se

mantém mesmo quando esse DNA é obtido de células incubadas

por 24 horas após a irradiação.Pelo fato de ocorrer uma re-

dução do peso molecular do DNA durante a extração (em igual

extensão para células irradiadas - controle), esse méto-

do não apresenta uma alta sensibilidade. No entanto, ape-

sar das oscilações podemos afirmar que não houve exci-

são significativa dos dímeros produzidos por 8 J/m* de luz

UV num período de 24 horas.
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Tempo após

UV (horas)
Nq/10 d Nq/10 d corrigido

Controle

0

3

6

9

24

0,087

1,314

1,426

1,011

1,037

1,494

1,227

1,339

0,924

0,950

1,407

Tabela 1 - Medida de excisSo de dímeros em células V79. As

células tiveram o seu DNA marcado isotopicamente pela incuba

ç8o em meio contendo [ C]Tdr (NEN, 26,1 Ci/mmol) na ativida

de de 0,2 yCi/ml durante 24 horas. A seguir foram irradia -

das com luz UV para a dose final de 8 J/m2 e incubadas pelos

tempos indicados. As várias amostras tiveram então o DNA ex-

traído, tratado com a UV-endonuclease de M̂_ luteus e centrifti

gado em gradientes alcalinos de sacarose para determinação do

peso molecular (ver Material e Métodos, itens 2.4, 2 7 e

2.5.2. respectivamente). 0 número de quebras (Nq) por 10

daltons (ver 2.5.2) é corrigido subtraindo-se as quebras ine£

pecíficas observadas no controle e corresponde ao próprio nú-

mero de dímeros de pirimidina por IO7 daltcns.



3.1-3. Variaçio da velocidade das forquilhss de replicaçSo a

pós irradiaçlo co» luz UV

Nos referimos na Introdução aos problemas da utili-

28çSo de gradientes alcalinos de sacarose para medir a elon-

gaçõo de ONA filho após UV devido à presença de descontinui-

dades na sua estrutura. Além disso, os dados obtidos por

autorradiografia de fibra mostram-se contraditórios (Doniger,

1978; Dahle et ai., 1980). Na tentativa de elucidar essa

questão, utilizamos a técnica de centrifugaçSo do DNA pulsa-

do com bromodesoxiuTidina (BUdr) e [ H]Tdr em gradientes neu

tros de CsCl (Cordeiro e Meneghini, 1973).

No experimento apresentado à Figura 2 as células fo

ram irradiadas com luz UV para a dose de 5 J/m1 (B, C) ou

não foram irradiadas (A) e 1 hora depois, pulsadas por 1 ho-

ra em meio contendo BUdr • [ H]Tdr. O perfil de distribui

çSo da radioatividade após centrifugação nos gradientes de

CsCl apresenta-se bastante modificado para as células re-

cém-irradiadas (B). Para o controle (A), a maioria do DNA

localiza-se no pico de DNA híbrido, com uma pequena fra-

ção aparecendo na região de densidade intermediária, signifi

cando uma velocidade de incorporação que reflete a replica -

ção normal. No caso das células irradiadas (B), observa-se u

ma maior quantidade de DNA com densidade intermediária, re-

flexo do acúmulo de forquilhas de replicação bloqueadas pe-

las lesões (Cordeiro-Stone et ai., 1979). Quando as célui

Ias s9o pulsadas com BUdr 8 horas após a irradiação o perfil

de distribuição do DNA volta a ser muito parecido com o do

controle (Figura 2C), ou seja, não se detecta a acumulação de

forquilhas de replicação.
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Figura 2 - Perfis de bandeamento de DNA de células pulsadas

com BUdr após UV. As células foram irradiadas (B, C) ou nSo

(A) com uma dose de UV de 5 J/m*. Após 1 hora A e B foram

pulsadas durante 1 hora em meio contendo 10 M BUdr, 10 M

FUdr, 10"5M Urd e 10"6M [3H]Tdr (74,1 pCi/ml). C foi pulsada nas

mesmas condições 8 horas após UV. As setas à direita e è

esquerda indicam as posições do pico de DNA híbrido e DNA

nSo substituído, respectivamente. As condições de centrifu

gaçSo, extração de DNA e o cálculo da posiçSo de DNA híb^i

do e nSo substituído estão descritas em Material e Métodos

nos itens 2.4. e 2.6.
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As taxas de síntese de DNA para esse experimento eŝ

tfio indicadas na Tabela II. Na primeira hora após UV, a

síntese caiu a 45X do controle e 6 horas depois recuperou-se

para 73%. A primeira coluna da Tabela II mostra os pesos

moleculares (Mn) dos DNAs, obtidos por ultracentrifugação em

gradientes neutros de sacarose. Esse é um dado importante

porque o tamanho do DNA afeta a sua distribuição nos gradiert

tes de densidade (Cordeiro-Stone et ai., 1979) e o seu va-

lor é utilizado para o cálculo do parâmetro da terceira COILJ

na. Esta mostra a fraçSo da radioatividade total (D),que

bandeia numa densidade menor que a densidade média entre DNA

híbrido e DNA não substituído. A relação Mn/D é um parâme -

tro proporcional à velocidade da forquilha de replicação ou

elongação do DNA filho (Cordeiro e Meneghini, 1973). Como

vemos ocorre um paralelismo entre velocidade de elongação e

TSD.

0 experimento apresentado à Figura 3 é igual ao

da Figura 2, porém, com mais pontos, estando plotados Mn/D e

percentual da TSD relativo ao controle. A curva obtida pa-

ra Mn/D também apresenta uma recuperação após a queda obser-

vada durante as duas primeiras horas após UV. Neste experi-

mento temos confirmado que há de fato um paralelismo no com-

portamento da TSD e da taxa de elongação, medido por Mn/D, ja

pós irradiação com luz UV.

A recuperação da TSD foi observada 8 horas após ir-

radiação para diferentes doses de UV depois de uma inibi-

çSo proporcional à dose na primeira hora (Figura ü). A ini-

bição da taxa de elongação medida por Mn/D também é propor-

cional è dose de UV, no entanto não se recupera totalmente,

8 horas depois, para doses mais altas (Figura u).
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Controle

UV, 1 hora

ÜV, 8 horas

Mn xlO

22,

18,

21,

-6

5

4

6

Taxa de síntese
úe ONA % do

controle

100

45

73

0,

0,

0,

D

29

43

30

Mn/DxlO"6

77

42

72

,6(100)

,8(55)

,0(93)

Tabela II - Taxa de síntese e distribuição do DNA marcado com
BUdr nos gradientes de densidade. São dados do experi -
mento descrito na Figura 2. Amostras de cada DNA foram uti-
lizadas para medida de Mn em gradientes neutros de sacaro-
se (ver Material e Métodos itens 2.5.1 e 2.5.4). A TSD foi
determinada pela atividade específica de uma amostra do DNA
(CPM/Abs260). D foi calculado a partir dos perfis da Figu-
ra 2 e é a fração da radioatividade total representando DNA
de densidade menor que a densidade média entre os picos de
DNA híbrido e não substituído. Mn/D é proporcional à veloci.
dade da forquilha de replicação. Os valores percentuais de
Mn/D estão entre parênteses.
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TEMPO APOS UV
( hs )

Figura 3 - Cinética de recuperação da taxa de síntese de DNA

e da velocidade das forquilhas de replicação após UV. As cé

lulas foram irradiadas com luz UV na dose de 5 J/m* e pulsa-

das nos tempos indicados como descrito à Figura 2. Proce-

deu-se então à ultracentrifugaçSo em gradientes de CsCl e

ao cálculo dos parâmetros como descrito na Tabela II (ver

item 2.6 de Material e Métodos).
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Figura 4 - Recuperação da taxa de síntese de DNA e da velo-

cidade das forquilhas de replicação após diferentes doses de

UV. As células foram pulsadas, 1 (—) ou 8 horas (—) a-

pós irradiação com UV nas doses indicadas, nas condições ões

critas a Figura 2. Os DNAs foram processados para a obten-

ção dos parâmetros conforme descrito à Tabela II (ver item

2.6 de Material e Métodos).
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3.2. Correlaçlo dos processos de replicaçlo e repero~exclsBo

co» a recuperaçSo das taxas de síntese de DNA e RNA,

após UV

3.2.1. Replicaçfio e recuperação da taxa de síntese de DNA

após UV

Como vimos na Introdução há uma controvérsia a res-

peito do bloqueio que cicloeximida exerce sobre a recupe-

ração tia TSD após UV. Segundo a proposição de Griffiths e

colaboradores (Griffiths et ai., 1981) a cicloeximida blo-

queia a recuperação por bloquear indiretamente a repüca-

çSo e não por bloquear a síntese proteica. Para abordar es-

sa questão é necessário que tenhamos em mãos uma ferramenta

que permita uma inibição eficente e rapidamente reversível da

síntese de DNA. A afidicolina (AFD), um inibidor competiti-

vo de dCTP (Oguro et ai., 1979), mostrou-se satisfatória pa-

ra esse fim. -

Em primeiro lugar, testamos a eficiência e a especí_

ficidade com que a AFD age sobre a síntese de DNA em- célu-

las V79. No experimento apresentado à Figura 5 verificamos

que as células tratadas com AFD na concentração de 1 ug/ml

permanecem com 90X da incorporação de [ H]Tdr inibida até

8 horas após o início do tratamento. Nesse intervalo de

tempo, que é aproximadamente o necessário para que ocorra a

recuperação da TSD após uma dose de UV de 5 J/m9, verificamos

que não houve inibição da incorporação de [ Hjuridina e de

[ H]aminoácidos. Isso indica que AFD não interfere nas sínte

ses de RNA e proteínas,confirmando dados existentes na lite-

ratura (Krokan et ai., 1979, Logiaru et ai., 1979).

A incubação das células durante 1 hora em meio nor-

mal mostrou-se suficente para reverter a inibição da TSD
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FIGURA 5 - Influência de afidicolina nas sínteses de DNA, RNA
e proteínas. As células foram incubadas por 30 minutos em
meio com AFD 1 yg/ml (•) ou meio normal (O), adicionou-se en-
tão [3H]Tdr (A), [3H]ürd (B) ou [3H]aminoácidos (C) para a a-
tlvidade final de 3 pCi/ml. A lncubaçSo continuou pelos tem-
pos indicados e as amostras foram processadas para medidas de
CPM e Abs 2 6 Q (ver Material e Métodos item 2.3.).



provocada por AFD 1 ug/ml (não apresentado). No experimento

apresentado à Figura 6, as células foram mantidas em AFD por

tempos crescentes após UV. Uma hora antes do pulso com

[3H]Tdr, o meio com AFD foi substituído por meio normal para

que se revertesse a inibição provocada por AFD e se pudes-

se verificar o nível de recuperação da TSD. A cinética de

recuperação não sofreu nenhuma interferência pela presença de

AFD, como podemos ver pela coincidência das curvas (Figu-

ra 6). Quando analisamos o ponto correspondente a 10 horas,

por exemplo, verifica-se que a inibição da replicação em

mais de 90* que as células suportaram por 9 horas devido à

presença de AFD não foi suficiente para bloquear a recupera_

ção da TSD.

3,2.2. Reparo-excisSo e recuperação da taxa de síntese de ONA

após UV

Como frisado anteriormente, o baixo nível de RE que

as células de roedor apresentam é fundamental para a sua so-

brevivência e para a recuperação da TSD após a introdução de

lesões no DNA. Isso se deduz a partir do fato d» que exis-

tem mutantes de células CHO defectivos em RE, que são sensí-

veis a UV e outros agentes lesantes e que não recuperam a TSD

após a injúria. Nós abordamos essa questão tornando as célu

lulas V79 artificialmente deficientes em RE, através do uso

de inibidores metabólicos.

São utilizados como inibidores da síntese de repa-

ro, inibidores de replicação que impedem o fechamento das la-

cunas deixadas no DNA durante a excisão das lesões. Para con-

seguirmos visualizar uma recuperação da TSD nessas condições,

precisamos novamente de um procedimento que possibilite a
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Figura 6 - Efeito de afldicolina sobre a recuperado da ta
xa de síntese de DNA após UV. As células foram irradiadas
e incubadas em meio com (•) ou sem (o) AFD 1 yg/ml. Uma
hora antes dos períodos indicados o meio foi trocado por
meio normal e a seguir as células foram pulsadas com
[3H]Tdr na atividade de 5 uCi/ml durante 20 min. As amos-
tras foram processadas como descrito em Material e Métodos,
item 2.3. As barras indicam o desvio entre duplicatas e
os dados plotados são relativos a controles n§o irradia-
dos, incubados com ou sem AFD, conforme o caso.
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reversSo da inibição da TSD no momento em que se deseje medir a

mesma. Um potente inibidor da síntese de reparo é a combing

çBo arabinosilcitosinae hidroxiuréia (Hanawalt et ai., 1979).

Em experimentos preliminares, no entanto, constatamos que a

reversão da inibiçSo da síntese de DNA por essa mistura é

um processo muito lento em células V79 (não apresentado).

A afidicolina e arabinosilcitosina (ara C) em al-

tas concentrações foram reportadas como inibidores de RE

(Cleaver, 1982; Ciarrochi et ai., 1982). Para determinar a

concentração dessas drogas que exerce esse efeito em célû

las V79, utilizamos o ensaio de sedimentação de nucleóides

(Mattern et ai., 1982; Cleaver, 1982), técnica implantada no

laboratório por J.M. Ortega. Através da sedimentação de nu-

cleóides em gradientes de sacarose, detecta-se o relaxamen-

to dos domínios de super-hélice provocado pelas incisões e

lacunas decorrentes do RE. Se o fechamento das lacunas é

bloqueado pelo inibidor, os nucleóides mantêm-se relaxados.

No experimento apresentado à Figura 7, verificamos

que AFD na concentração de 100 yg/ml e ara C 1 mM são capa -

zes de manter o nível de relaxamento de nucleóides provocado

por 20 J/m2 de UV. Nas células irradiadas e incubadas em

meio normal ou não irradiadas e incubadas com as drogas,cons_

tata-se depois de 6 horas uma condensação dos nucleóides em

níveis até mais elevados que os do controle.

Testamos a reversão do efeito inibitório de AFD 100

yg/ml e verificamos q-.-e após 6 horas de tratamento se incu -

barmos as células em meio normal por 1 hora,há uma retoma-

da de síntese a níveis oscilando entre 62 a 80* do contro-

le. Além disso, constatamos que a síntese de DNA recupe -

ra-se muito lentamente após tratamento com ara C 1 mM (resul^
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Figura 7 - Efeito de arabinosilcitosina e afidicolina na
distância relativa de sedimentação de nucleóides após UV.
As células foram irradiadas ou não com 20 J/m' de UV e in-
cubadas por 30 min ou 8 horas antes da preparação dos nu-
cleóides (ver Material e Métodos, item 2.8). Algumas arnô
trás foram incubadas em melo contendo as concentrações in-
dicadas de araC e AFD.
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tBdos nõo apresentados). Utilizamos portanto AFD na concen-

tração de 100 pg/ml para testar o efeito do bloqueio de RE

sobre a recuperação da TSD após UV. Como podemos constatar

no experimento apresentado à Figura B, a presença de AFD neŝ

sa concentração impede a recuperação da TSO após UV.

3.2.3. Efeito do bloqueio do reparo-excisfio sobre a recupera

ção de síntese de RNA após UV

A taxa de síntese de RNA, como nos referimos anteri

ormente, à semelhança do que ocorre para a TSD também é ini-

bida e recupera-se tempos após a irradiação com luz UV (May-

ne, 1984). No experimento apresentado à Figura 9, verifica-

mos que em células V79 a inibição máxima ocorre imediata -

mente após a irradiação com UV e a recuperação ao nível dos

controles ocorre após 2 horas, para as doses de 5 e 8 J/m2.

Para a dose de 12 J/m2 a recuperação não é total mesmo 6 ho-

ras após UV.

Neste caso, como estamos medindo a síntese de RNA,

podemos utilizar a mistura ara C e hidroxiuréia (HU) como i-

nlbidor da síntese de reparo.(pois estas tem pouca ação dire

ta sobre a síntese de RNA). verificamos que ara C 20 vM/HU

2 mM bloqueia ligeiramente (10 a 33X) a incorporação de

[3H]Urtí (não apresentado), porém isso não impede que anali-

semos o seu efeito sobre a recuperação de síntese de RNA a-

pós UV. A Figura 10, verificamos que ara C 20 PM/HU 2 mM blo

queia a recuperação de síntese de RNA após UV.

Ao tratarmos as células com a mistura ara C/HU, en-

contramos que ocorre um relaxamento dos nucleóides mesmo nas

células não irradiadas (não apresentado). Esse efeito deve

ser causado por HU, já que ara C 1 mM não relaxa os nucleói-
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Figura 8 - Efeito da inibição do reparo-excisão na recupera-

ção da taxa de síntese de DNA após uv. As células foram ir-

radiadas com 5 J/m* e incubadas pelos tempos indicados em

meio contendo (•) ou não (o) AFD 100 ug/ml. As células fo-

ram então incubadas por 1 hora em meio normal e pulsadas por

30 minutos em meio contendo [ H]Tdr 5 UCi/ml. As amostras

foram processadas como descrito em Material e Métodos, i-

tem 2.3. As barras indicam o desvio entre duplicatas e os

dados plotados sSo relativos a controles não irradiados, in-

cubados com ou sem AFD, conforme o caso.
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Figura 9 - Recuperação da síntese de RNA após irradiação com

luz UV. As células foram irradiadas com UV nas doses de 5,

8 e 12 J/m*, incubadas pelos tempos indicados e então pulsa -

das por 30 minutos em meio contendo [ H]Urd na atividade de

10 iiCi/ml. As amostres foram processadas conforme descri-

to em Material e Métodos, item 2.3. As barras indicam o des-

vio entre duplicatas e os dados plotados são relativos a con-

troles não irradiados.
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Figura 10 - Efeito de arabinosilcitosina e hidroxiuréia so-
bre a recuperação de síntese de RNA após UV. As células fo
ram incubadas por 45 min em meio contendo araC 20 uM/HU 2
mM (•) ou não (o) e irradiadas com luz UV na dose de 10
3/m*. A incubação continuou no mesmo meio pelos tempos in-
dicados e as células foram pulsadas por AO minutos em meio
contendo [3H]Urd na atividade de 5 uCi/ml, mantendo-se ou
nSo a droga no meio de pulso. As amostras foram processa-
das conforme descrito em Material e Métodos, item 2.3. As
barras indicam o desvio entre duplicatas e os dados plot£
dos são relativos a controles nSo irradiados, incubados com
ou sem araC 20 jiM/HU 2 mM, conforme o caso.
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des per s£, como vimos « Figura 7. Em presença de ara C

1 ÍIM a incorporação de [ H]Urd é inibida em torno de 60%

(nõo apresentado). Isso, entretanto, não impede a detec -

Çfio de uma inibiçSo adicional provocada por UV, e que uti-

lizemos essa droga para testar o efeito do bloqueio de RE

sobre a recuperação da síntese de RNA. Nos dados apresen-

tados è Figura 11, verificamos que ara C 1 mM, apesar de

não ser a ferramenta ideal, provoca um bloqueio da recupe-

ração da síntese de RNA após UV. Isso fica claro, quando

comparamos as incorporações relativas de [ H]Urd no ponto

6 horas.

Verificamos que na concentração de 10 pM, ara C

não bloqueia a recuperação de síntese de RNA após UV. Nejs

sa concentração ara C inibe a incorporação de [ H]Urd em

13%, a de [ H]Tdr em 97% e não mantém os nucleóides relaxja

dos após UV (dados não apresentados). Portanto ara C nu-

ma condição em que não impede RE, também não interfere na

recuperação de síntese de RNA.

Na tentativa de mostrar a correlação entre RE e

recuperação da síntese de RNA após UV, utilizamos também

AFD. Temos neste caso uma condição melhor, porque AFD não

exerce efeito sobre a incorporação de [ H]Urd nas concen -

traçBes de 1 ug/ml (Figura 5) e de 100 pg/ml (não apresen-

tado), em que ocorrem ínibição da repllcação e de RE res-

pectivamente. A Figura 12, estão apresentados dados da re

cuperação de síntese de RNA após UV na presença de AFD

100 ug/ml. Constata-se neste caso um bloqueio evidente da

recuperação. A concentração de 1 pg/ml, no entanto, que

não interfere no RE, neste caso também não impede a recupe-

ração da síntese de RNA após UV (dados não apresentados).
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Figura 11 - Efeito de arabinosilcitosina sobre a recuperação
da síntese de RNA após UV. As células foram incubadas por
30 minutos em meio contendo araC 1 mM (•) ou nSo (o) e irra-
diadas com luz UV na dose de 10 J/m*. A incubaçSo conU
nuou no mesmo meio pelos tempos indicados e as células fo-
ram pulsadas com [3H]Urd na atividade de 5 pCi/ml por AO mi-
nutos mantendo-se ou nSo a droga no meio de pulso. As amos-
tras foram processadas conforme descrito em Material e Méto-
dos, item 2.3. As barras indicam o desvio entre duplica-
tas e os dados plotados s§o relativos a controles nSo irra -
diados, incubados com ou sem araC 1 mM, conforme o caso.
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Figura 12 - Efeito de afidicolina sobre a recuperação de
síntese de RNA após UV. As células foram incubadas por 30
minutos em meio contendo AFO 100 ug/ml (•) ou não (o) e ij_
radiadas com luz UV na dose de 15 J/m*. A incubaçâo conti^
nuou no mesmo meio pelos tempos indicados e as células f£
ram pulsadas por 40 minutos com [ H]Urd na atividade de 5
vCi/ml mantendo-se ou nSo a droga no meio de pulso. As a-
mostras foram processadas como descrito em Material e Mé-
todos, item 2.3. As barras indicam o desvio entre duplica_
tas e os dados plotados s8o relativos a controles nSo irr£
diados, incubados com ou sem AFD, conforme o caso.
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3.3. Recuperaçlo da taxa de síntese de DNA após UV COMO pro-

cesso induzido

3.3.1. Transferlncia de fatores de resistência è inlbiçSo

da síntese de DNA por UV através de fusBo celular

Como frisamos na Introdução, a cinética de recupera_

ç8o oa TSD após UV dá indicações de que esse processo seja

de natureza Induzida (Meneghini et ai., 1981). Para obter -

mos evidências mais diretas sobre a existência de possíveis

fatores, que estariam presentes nas células que passaram pe-

lo processo de recuperação, executamos um protocolo de trans

ferência desses fatores de uma célula para outra. Essa abor-

dagem experimental, feita em conjunto com o Or. R.I. Schuma-

cher (Schumacher et ai., 1982), baseou-se na fusão celular

promovida pelo tratamento com polietileno glicol 6000 (PEG)

(Pontecorvo et ai., 1977). Desta forma,células irradiadas há

longo tempo (doadoras dos fatores), foram hibridizadas com

células não irradiadas (receptoras). Após a fusão as céljj

Ias são irradiadas com UV, procurando-se então verificar as

diferenças ao nível da síntese de DNA nas células recepto-

ras isoladas ou fazendo parte de um híbrido contendo célu

Ias doadoras.

A taxa de síntese é visualizada por autorradiogra -

fia. 0 número de grãos autorradiográficos sobre o núcleo é

proporcional à atividade da [ HjTdr, ao tempo de pulso e ao

tempo de exposição (Barsega e Malamud, 1969). Essa propor -

cionalidade cai dentro de uma faixa limitada, sendo que fiz£

mos experimentos preliminares para a determinação das concü

ções em que fosse possível verificar uma queda e recupera^

ção da TSD após UV (resultados não apresentados). Para que

obtlvessemos uma distinção entre células doadoras e recepto-



r ts, as doadoras foram pulsadas previamente com uma alta e U

vidade de [ H]Tdr, aparecendo na autorradiografla com o nú-

cleo intensamente marcado.

No experimento apresentado à Figura 13, as célu-

las doadoras foram Irradiadas ou nSo com 5 J/m' de UV e 9 ho

ras depois hibrldizadas com células receptoras. Após 5 ho -

ras de incubaçSo, para que se completasse o processo de fusSo,as

duas combinações de células foram irradiadas ou nSo e 1 ho-

ra depois pulsadas com [ H]Tdr. Temos assim, quatro combina

çSes de híbridos e em cada situação as receptoras não fundi

das servindo de controle interno. Os resultados mostram que

células receptoras recém-irradiadas, formando híbridos com

doadoras pré-irradiadas (nuv x R^y)» apresentam uma taxa de

síntese de DNA mais elevada que o seu controle de recepto

ras isoladas. Nas demais combinações não notamos essa dife-

rença.

3.3.2. Bloqueio da recuperação da taxa de síntese de DNA por

cicloexiwida e actinoaicina D

A inibição de um determinado processo pelo bloqueio

da síntese proteica é uma indicação de que seja necessária a

indução de novos produtos para que ele ocorra. Como disse-

mos anteriormente, alguns autores verificaram que cicloexind

da (CX) bloqueia a recuperação da TSD após UV em células de

mamíferos (Lehman et aí., 1979; Griffiths et al.f 1981). Ape

sar das causas desse efeito serem controversas, devido à fal_

ta de especificidade em inibir síntese proteica que CX aprjs

senta (Griffiths et ai., 1981), nós a testamos em nossas con

diçQes de trabalho.
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Figura 13 - FusSo celular para testar a induçfto ̂ 0 fenômeno
de recuperação da taxa de síntese de DNA. At células foram
mantidas por 14 horas em meio com HU 2 mM paia sincroniza -
ção. Após a reversão do bloqueio, foram pultadas por 30
min com [3H)Tdr 10 vCi/ml e em seguida irradiadas (Duv)ou não
(D) com UV 5 0/ms. Foram então repicadas (vtr Material e
Métodos, item 2.1) sobre lamínulas contendo «<, células re-
ceptoras aproximadamente no mesmo número,incubadas por 9
horas, submetidas a fusão com PEG (ver Material e Métodos,^
tem 2.12), incubadas por 3 horas, irradiadas (R ) ou não
(R) com 5 J/m' e incubadas por 1 hora. Seguiu.se um pulso
de 30 min com [3H)Tdr na atividade de 0,5 PCj/mi e as célu-
las foram fixadas e submetidas a autorradiogjôf^a (ver Mate
rial e Métodos, item 2.11.2). 0 levantamento de grãos por
núcleo foi feito em receptoras Isoladas ou fundidas a doa-
doras como indicado e as barras refletem o desvio-padrão em
50 núcleos analisados.
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Comprovamos essa falta de especificidade no experi-

mento apresentado à Figura IA. CX Io"5 M inibe eficientemen

te a incorporação acumulada de [ H]amlnoécidos, mantendo-a

num nível basal não modificado durante 8 horas (nesse tem-

po menor que 10%). As incorporaçBes acumuladas de [3H]Tdr e

[3H]Urd s8o inibidas em aproximadamente 90 e 50% respectiva-

mente, sugerindo que o bloqueio das sínteses de DNA e de RNA

podem ser responsáveis pela interferência com a recupera -

ção da TSD após UV.

Com essa intensidade de inibiçSo sobre a incorpora-

ção de [3H]Tdr, fica bastante difícil acompanhar a recupera-

çSo da TSD da forma como foi feito nos experimentos até aqui

apresentados. No entanto, verificamos que após 8 horas de

tratamento com CX, se for reposto meio normal, há uma rever-

são parcial dessa inibiçSo e a incorporação de [3H]Tdr passa

a 50% do controle aproximadamente (nSo apresentado).

No experimento apresentado à Figura 15, as células

foram irradiadas com UV 5 J/m* e mantidas na presença de CX

por 8 horas. Foi entfio reposto meio normal e a incorpora-

ção de [3H]Tdr acompanhada por 90 minutos. Verificamos que

a TSD relativa permaneceu significativamente inibida nas cé-

lulas tratadas com CX, quando comparada aos controles.

Para testar a influência da inibiçSo de transcri -

çSo no processo de recuperação da TSD, utilizamos actinomi-

cina-D (Kersten e Kersten, 1974). Verificamos que na con-

centração em que actinomicina-D (ACD) inibe em aproximadamen

te 60% a incorporação de [3H]Urd (0,05 yg/ml), a síntese de

DNA nSo é praticamente afetada (nSo apresentado). Nessa con

dição é possível acompanhar a recuperação da TSD através de

pulsos curtos com [ H]Tdr após a irradiaçSo com UV. No
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Figura 14 - Influência de cicloeximida
de DNA, RNA e proteínas. As células foram incubadas por
minutos em meio contendo CX 10 M (•) ou não (D). A incu-

nas taxas de síntese
30

A

baçSo continuou, então, no mesmo meio contendo [ H]aminoáci-
dos (A), [3H]Urd (B) ou [3H]Tdr (C) na atividade de 3 yCi/ml,
sendo interrompida decorridos os tempos indicados e as amos-
tras processadas como descrito em Material e Métodos, item
2.3.
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Figura 15 - Influência de cicloeximida na recuperação da t£
xa de síntese de DNA após UV. As células foram irradiadas
com UV 5 J/m» e incubadas por 8 horas em meio com (•) ou sem
(o) CX IO"5 M. Após lavagem com PBS e reposição de meio no£
mal, as células foram pulsadas por 15 min com [ H]Tdr 5
yCi/ml nos tempos indicados. As amostras foram processa -
das conforme descrito em Material e Métodos, item 2.3. As
barras indicam o desvio entre duplicatas e os dados plota-
dos sSo relativos a controles nSo irradiados, incubados com
ou sem CX, conforme o caso.
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experimento apresentado 6 Figura 16, fica evidente o bloqueio

que ACD, na concentração de 0,05 yg/ml, exerce sobre a recupe_

ração da TSD.

3.4. Recuperação da elongaçfio e da taxa de síntese de DNA em

células subnetidas a doses fraclonadas de UV

Como foi dito na Introdução, em experimentos de do -

ses divididas de agentes lesantes o comportamento das células

após uma segunda dose, chamada de desafio, pode indicar o en-

volvimento de respostas induzidas. Em fibroblastos humanos v£

rificou-se uma resistência à inibiçâo e uma recuperação mais

rápida da TSD, medida por autorradiografia, após UV (Moustactú,

et ai., 1979).

Nós tentamos verificar a existência de um fenôme-

no similar em células V79 medindo a TSD através da incorpora

çSo de [ H]Tdr. No experimento apresentado à Figura 17, as

células foram submetidas a uma dose de UV de 2 J/m* e após 12

horas a uma dose desafio de 5 J/m*.. Como vemos, não se re-

gistrou qualquer alteração no padrão de inibiçâo e recupena

çSo da TSD, após a dose desafio, nas células que foram pré-i£

radiadas. 0 mesmo comportamento ocorre quando aplicamos uma

dose de 5 J/m2 e após 20 horas submetemos as células a uma

dose desafio de 5 J/m* de luz UV (Figura 18). Em outros expe_

rimentos, em que diminuímos os intervalos entre as irradiações

para 10 e 5 horas, obtivemos resultados similares (não apre -

sentados).

A elongação de DNA recém-sintetizado também foi ana-

lisada por outros, através da sedimentação em gradientes alça

linos de sacarose, em protocolos de doses divididas de UV.

Esses resultados revelaram que células pré-irradiadas apresen
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Figura 16 - Efeito de actinomicina-D sobre a recuperação da
taxa de síntese de ONA. As células foram incubadas por 30
minutos antes da irradiação, com UV 5 J/m», e pelos perlo
dos de tempos indicados após a irradiaçSo com (•) ou sem
(o) ACD 0,05 pg/ml. Foram entSo pulsadas em meio conten-
do [ H]Tdr 5 wCi/ml por 30 minutos. As amostras foram pro-
cessadas conforme descrito em Material e Métodos, item
2.3. As barras indicam o desvio entre duplicatas e os da-
dos plotados sSo relativos a controles nSo irradiados, incu
bados com ou sem ACO, conforme o caso.
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Figura 17 - Efeito de uma pré-dose sobre a recuperação da
taxa de síntese de DNA após uma dose desafio de UV. As cé
lulas foram previamente irradiadas (•) ou nSo (o) com 2
J/m8 de luz UV, incubadas por 12 horas e novamente irradia
das com 5 J/m2 de luz UV. Nos tempos indicados as célij
Ias foram pulsadas em meio contendo [ H]Tdr na ativida-
de de 5 pCi/ml durante 30 minutos. As amostras foram pro-
cessadas como descrito em Material e Métodos, item 2.3. As
barras indicam o desvio entre duplicatas e os dados plota-
dos são relativos a controles não irradiados com a segun-
da dose de UV, tendo sido pré-irradiados ou nâo, conforme
o caso.
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Figura 18 - Efeito de uma pré-dose sobre a recuperação da

taxa de síntese de DNA após uma dose desafio de UV. 0 pro

tocolo é igual ao descrito na legenda da Figura 17, sendo

que neste caso as células foram irradiadas com uma pré-

dose de 5 J/m1 (•) ou n§o (o), incubadas por 20 horas e en

tSo submetidas a uma dose desafio de 5 J/m9.
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tavam uma resistência a inlbiçSo da elongaçBo quando submeM

das a uma dose desafio de luz UV (D'Ambrosio e Setlow, 1976;

Pirsel et ai., 1982). Nós utilizamos para abordar essa ques^

tSo o protocolo para medida de elongaçSo, descrito no item

3.1.3.

Neste caso, os problemas de interpretação devido às

descontinuidades presentes no DNA, tempos curtos após a irra

diação, ficam afastados. O parâmetro Mn/D, que é proporcio-

nal à velocidade das forquilhas de replicaçSo é inibido de

forma dose-dependente e recupera-se aos níveis normais tem-

pos após a irradiação UV na dose de 5 J/m* como vemos à Figjj

ra 19, e tínhamos constatado nos experimentos apresentados no

item 3.1.3. Após a recuperação, no entanto, se submetemos as

células a uma dose-desafio, também de 5 J/m2, verificamos que

a velocidade das forquilhas de replicação é novamente inibi-

da aos níveis observados em células não submetidas a pré-ir-

radiação, o que concorda com os dados acima de medidas de

TSD.

3.5. Ativação de origens de replicação não usuais e sua pos-

sível função na recuperação da TSD

3.5.1. Efeito de fluordesoxiuridina sobre a inibiçBo da taxa

de síntese de DNA após UV

0 bloqueio da replicação pelas lesões introduzidas

no DNA poderia, em tese, ser superado por um crescimento de

cadeia a partir de forquilhas de replicação adjacentes que

não estejam bloqueadas (Park e Cleaver, 1979). Dessa forma,

dentro de um replicom contende várias lesões, a ativação de

origens de replicação normalmente não utilizadas poderia ser

um mecanismo de suplantar o bloqueio por elas imposto. A
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Figura 19 - Efeito de uma pré-dose sobre o grau de inibiçSo
da elongação de DNA após UV. As células foram irradiadas
com as doses de UV indicadas e após a incubação pelos tem-
pos indicados, foram pulsadas por 1 hora em meio conten-
do BUdr IO"5 M, C3H]Tdr 5xlO"7 M (39 pCi/ml), Urd IO"5 M e
FUdr IO"6 M. A amostra representada à direita, foi pulsada
1 hora após a segunda dose de UV. Os DNAs foram extraídos e
submetidos à centrifugação em gradientes neutros de sacar£
se e de CsCl, para determinação dos parâmetros Mn e D, con
forme descrito em Material e Métodos, itens 2.4, 2.5.1 e
2.6 e no item 3.1.3. Mn/D determinado nos controles foi
considerado como 100% e as barras indicam o desvio entre du
plicatas.
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1 fluordesoxiurldina (FUdr), que inibe a enzima tlmldilato sin

tetase, Já foi reportada como sendo uma droga capaz de ati-

var origens de replicaçSo não usuais em células CHO (Taylor

e Hozier, 1976; Taylor, 1977). Por outro lado, verificou-se

que células HeLa tratadas com FUdr apresentam uma resistên-

cia a inibiçSo da TSO por irradiação com luz UV (Brosmanova',

1984), no entanto estes dois fenômenos n3o foram correlacio-

nados.

Tratamos células V79 com FUdr 10 M por 6 horas e

18 horas depois analisamos o seu comportamento em termos de

TSD após UV. No resultado apresentado à Figura 20 verifica-

mos que as células tratadas com FUdr não têm a sua TSD inibi_

da, ao menos com a intensidade observada nos controles. Is-

so confirma os dados obtidos para células HeLa (Brosmanova,

1984).

Após o tratamento com FUdr, notamos uma mudança na

morfologia das células, que ficaram mais espraiadas. Fize -

mos um teste de acompanhamento da morfologia e do crescimen-

to das células após o tratamento com FUdr. Verificamos que

a morfologia continuou modificada durante três dias e que

as células cresceram muito pouco. Adicionando timidina ou

timina 10 M observamos uma reversão desse quadro com as cé

lulas voltando a crescer (resultados não apresentados). A

timidina, no entanto, reverte o efeito de FUdr, fazendo com

que desapareça a resistência a inibiçSo da TSD por UV (Brosma-

nova, 1984 e nossos resultados nSo apresentados).

No experimento apresentado à Figura 21, constatamos

que a incubaçSo em timina 10 M não reverte o efeito do tra-

tamento com FUdr, mesmo depois de 18 horas. Além disso, nes-

sas condições, constatamos que o efeito de resistência è ini-
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Figura 20 - Efeito do tratamento com fluordesoxiuridina so-
bre a recuperação da taxa de síntese de DNA após UV. As c£
lulas foram incubadas (•) ou nSo (o) em meio contendo FUdr
IO"6 M por 6 horas. Após 18 horas de incubaçSo em meio
normal, foram irradiadas com 5 J/m* de UV e, nos tempos in-
dicados, pulsadas por 30 minutos com [ H] Tdr 5 yCi/ml. As
amostras foram processadas conforme descrito em Material e
Métodos.item 2.3. As barras indicam o desvio entre duplica_
tas e os dados plotados são relativos a controles não irra-
diados, tratados ou nSo com FUdr, conforme o caso.
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Figura 21 - Influência do tempo de incubaçSo em timina após

tratamento com FUdr sobre a resistência à inibição da ta-

xa de síntese de DNA por luz ÜV. As células foram trat£

das (•) ou n3o (o) com FUdr IO"6 M por 6 horas e incuba-

das pelos tempos indicados em meio contendo timina 10 M.

Foram então irradiadas com UV 6 J/m», incubadas por 1 hora

em meio com timina IO'5 M e pulsadas por 30 minutos em meio

com [3K]Tdr 5 yCi/ml. As amostras foram processadas con-

forme descrito em Material e Métodos, item 2.3. As barras

indicam o desvio entre duplicatas e os dados plotados s8o re_

lativos a controles nSo irradiados, tratados ou não com

FUdr, conforme o caso.
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bicão da TSD por UV é mais evidente entre 0 e 2 horas depois

da retirada de FUdr. Adotamos, portanto, a incubaçSo em ti-

mina após o tratamento com FUdr para evitar as alteraçOes cj_

tadas anteriormente.

Nos dados apresentados à Figura 22, as células fo-

ram tratadas por tempos crescentes com FUdr, 1 hora depois fo

ram irradiadas e a TSD analisada. Verificamos que o trata-

mento por 6 horas é o que dá melhor resposta em termos de in-

duzir resistência à inibição da TSO por UV. Até agora havÍ£

mos comentado resultados em termos relativos aos controles, e

não tínhamos falado no aumento da incorporação de [ H]Tdr que

o tratamento por FUdr provoca. Esse aumento fica patente à

Figura 22, quando comparamos por exemplo o nível de incorpo-

ração das células não tratadas (Oh) com as tratadas por 6

horas.

A resistência h inibição da TSD por luz UV provoca-

da por FUdr manifesta-se para uma larga faixa de doses. Como

podemos ver na Figura 23 a incorporação relativa de [ HjTdr

nas células tratadas com FUdr é inibida por doses crescentes

de UV, no entanto, se mantém sempre num patamar acima do en-

contrado nas células controle. Este fenômeno de resistên-

cia provocado por FUdr poderia ser atribuído simplesmente

ao efeito de inibição da síntese de DNA durante o tratamento.

No experimento apresentado à Figura 24, no entanto, verifica^

mos que o tratamento de forma similar feito com afidicoli-

na não faz com que as células apresentem incorporação de

[3H]Tdr resistente à Inibição por luz UV. Além disso, AFD

não interfere na manifestação do fenômeno quando utiliza-

da em conjunto com FUdr.
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Figura 22 - Efeito de tratamento por tempos crescentes com
FUdr sobre a resistência à inibiçSo da síntese de ONA por
luz UV. As células foram incubadas pelos tempos indica
dos com FUdr IO*6 M e irradiadas (•) ou não (o) com luz
UV 5 J/m2. A seguir foram incubadas por 1 hora em meio
contendo timina 10 M e então pulsadas por 30 minutos em
meio contendo [3H]Tdr 5vCi/ml. As amostras foram process^
das conforme descrito em Material e Métodos, item 2.3. As
barras indicam o desvio entre duplicatas.
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3/m4

Figura 23 - Iníbição da síntese de DNA em função da dose de
UV em células tratadas com fluordesoxiuridina. As células
foram tratadas (•) ou nSo (o) com FUdr 10"6M por 6 horas,Í£
radiadas com luz UV nas doses indicadas, incubadas por 1 ho

por
fo-

ra em meio contendo timina 10 M e a seguir pulsadas
330 min em meio contendo [ H]Tdr 5 pCi/ml. As amostras

ram processadas como descrito em Material e Métodos,
2.3. As barras indicam o desvio entre duplicatas.

item
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Figura 24 - Efeito de afidicolina sobre a resistência ò in_i
bicão de síntese de DNA por UV, induzida por FUdr. As célu
Ias foram incubadas por 6 horas em meio contendo FUdr, AFD
ou FUdr + AFD nas concentrações de IO"6 M e l vg/ml respec-
tivamente, e a seguir foram irradiadas com UV 5 J/m2, con-
forme indicado. Após 1 hora de incubaçSo em meio contendo
timina 10 M,foram pulsadas por 2C minutos em meio conten-
do [ H]Tdr 5 pCi/ml. As amostras foram procpssadas como des_
crito em Material e Métodos, item 2.3. As barras indi-
cam o desvio entre duplicatas.
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3.5.2. Incorporação aumentada de I H]Tdr provocada pelo trata

mento com fluordesoxiuridina

0 aumento da incorporação de [ H]Tdr não reflete ne-

cessariamente um aumento real da TSD. No caso das células tra

tadas com FUdr, por exemplo, poderíamos estar detectando um

enriquecimento do "pool" intracelular de dTTP por [ H]Tdr pe-

lo fato de a célula estar utilizando uma proporção maior de

timidina exógena. No experimento apresentado à Figura 25, as

células tiveram o seu DNA totalmente marcado pela incuba-

çSo em [ H]Tdr durante 13 horas. Após o tratamento com FUdr

e irradiação com luz UV, foram pulsadas com BUdr. A Figu-

ra 25 mostra o perfil de distribuição dos DNAs extraídos des-

sas células em gradientes neutros de CsCl. A área sob o pico

de DNA híbrido reflete a quantidade real de DNA molde que foi

replicado enquanto a extensão do deslocamento para a densida-

de mais elevada reflete a concentração de BUdr no "pool" de

dTTP.

A densidade do DNA híbrido (ver Material e Métodos,

2.6) é praticamente igual nos 4 perfis enquanto que a síntese

de DNA apresenta-se duas vezes maior nas células tratadas com

FUdr. Na Figura 25, podemos ver também que as frações de ra

dioatividade total, deslocadas para a posição de híbrido revê

Iam uma resistência da TSD è inibição por luz UV nas célu

Ias tratadas.

0 estímulo da TSD provocado por FUdr pode ser atri-

buído, ao menos em parte,a um efeito de sincronização das cé-

lulas em início da fase S (Taylor, 1977). Utilizando o méto-

do autorradiográfico referido no item 3.1.1, analisamos o

percentual de células em fase S após tratamento com FUdr. Os

dados apresentados à Figura 26 mostram que há 68% de célu-
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Figura 25 - Estímulo da síntese de DNA provocado pelo trata-

mento com FUdr. As células foram incubadas por 13 horas em

meio contendo [ H]Tdr 0,2 yCi/ml e Tdr IO"6 M. Após lavagem

com PBS, foram incubadas por 6 horas em meio com FUdr 10 M

(C,D) ou em meio normal (A,B) e a seguir irradiadas (B,D) ou

nSo (A,C) com luz UV 5 J/m*. Seguiram-se 1 hora de incuba-

ção em meio contendo timina 10 M e 2 horas em meio conten-

do BUdr JO M. Os DNAs foram extraídos, quebrados por pas-

sagem em agulhas de seringas hipodérmicas e submetidos à

centrífugação em gradientes de CsCl (ver Material e Métodos

item 2.6). As frações de radioatividade deslocadas para a

posição de híbrido (picos à esquerda) em relação à contagem

total sSo: A (controle) 0,085; B (irradiadas) 0,062; C

(FUdr, controle) 0,190 e D (FUdr, irradiadas) 0,171.
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Figura 26 - Influência do tratamento com FUdr sobre o percen
tual de células em fase S. As células foram incubadas por

'"6 M, e irradiadas6 horas em meio normal ou contendo FUdr 10'
ou não com luz UV 5 J/m», conforme indicado. A seguir fo-
ram incubadas por 1 hora em meio contendo timina 10" M e
pulsadas por 30 minutos em meio contendo [ H]Tdr 5 yCi/ml.F£
ram então fixadas e submetidas ò autorradiografia, como des-
crito em Material e Métodos item 2.11.1. As barras repre-
sentam o desvio entre duplicatas
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las em S na população nBo tratada e 91* na tratada. Devemos

ressaltar, no entanto, que o bloqueio das células em princí-

pio de S por afldicolina (- 90% de sincronia) não promove o

efeito de resistência a inibição da TSD por UV (nSo apresen-

tado).

Outro fator que poderia afetar a quantidade de DNA

replicado nas células tratadas com FUdr é a velocidade de

elongaçSo do DNA filho. Utilizamos, para analisar esse parjl

metro, o protocolo descrito no item 3.1.3. Os dados apresen-

tados à Figura 27 mostram que a elongação 1 hora após o tra-

tamento com FUdr está ligeiramente inibida. A irradiação com

luz UV, no entanto,, não bloqueia a elongação nas células tra

tadas, de forma similar ao que ocorre com a TSD.

3.5.3. Efeito do tratamento con fluordesoxiuridina na sobre-

vivência das células & irradiação com luz UV

A resistência à inibição da TSD por luz UV, provoca

da por FUdr, poderia estar influindo na indução de eventos l£

tais. Para elucidar esse ponto, medimos a sobrevivência das

células V79 frente a várias doses de luz UV, após o tratamer̂

to com FUdr. Tanto as células controle, quanto as trata-

das foram incubadas em timina 10 M até o momento em que as

colônias foram fixadas. As curvas apresentadas à Figura

28, indicam que o tratamento com FUdr não modifica a capacî

dade de sobrevivência das células após irradiação UV. Para

d dose de 12 J/m' há um pequeno decréscimo da sobrevivência

nas células tratadas, que em outros experimentos e com doses

maiores não mostrou consistência pera ser levado em conside-

ração (não apresentado).
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FIGURA 27 - Elongação do ONA filho após tratamento com FUdr.

As células foram tratadas ou não com FUdr 10" M por 6 horas

e irradiadas ou não com luz UV 5 J/ma, conforme indicado. A

pós 1 hora de incubaçâo em meio contendo timina 10" M, as

células foram pulsadas por 1 hora em meio contendo BUdr 10"

M, FUdr IO"6 M, Urd IO"5 M e [3H]Tdr 5xlO"7 M (39 yCi/ml).

Os DNAs foram extraídos e submetidos à centrifugação em gra-

dientes neutros de sacarose ou de CsCl para determinação de

Mn e D, respectivamente (ver Material e Métodos itens 2.4,

2.5 e 2.6). As barras representam o desvio entre duplic^

tas.
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3/m

Figura 28 - Sobrevivência à luz UV após tratamento com FUdr.
Foram repicadas aproximadamente 200 células por placa (ver
Material e Métodos, item 2.10) e após 2 horas de incubaçSo
foram tratadas (•) ou não (o) com FUdr 10~6 M por 6 horas. A
seguir as células foram irradiadas com luz UV nas doses íncü
cadas e incubadas em meio com timina 10" M durante 6 dias. 0
levantamento do número de colônias foi feito conforme descri_
to em Material e Métodos, item 2.10. As barras represen -
tam o desvio entre triplicatas.
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3.5.4. Medida da distância inter-origens de replicação após

tratanento COM fluordesoxiurldina

Com a finalidade de medir a distância inter-origens

de replicaçSo, desenvolvemos um protocolo baseado na fotóM

se do BUdr incorporado ao DNA (Hutchinson, 1973; Setlow e

Regan, 1981). Esse procedimento consiste de um pulso cur-

to com [ H]Tdr, seguido de outro pulso curto com BUdr e in-

cubação em meio normal por tempo suficiente para permitir a

junção dos replicons adjacentes. As células são entSo sub-

metidas ao tratamento para fotólise do DNA contendo BUdr

(ver Material e Métodos item 2.9) e usadas em meio alcaU

no para centrifugação em gradientes alcalinos de sacarose

(ver Material e Métodos item 2.5.3).

0 DNA recém-replicado, que sofreu quebras devido à

fotólise vai apresentar uma queda de peso molecular tanto

mais drástica quanto menor for a distância entre os pontos

de incorporação de BUdr. Sena situação que estamos anali -

sando, a freqüência de iniciações e de términos de replj_

cons for próxima, teremos uma distribuição normal do tama-

nho dos fragmentes com uma média correspondente à metade

do replicou».

No processo de fotólise as células são irradiadas

com luz 365 nm na presença do corante HOechst 33258. Em

experimentos preliminares, verificamos que esse procedimento

não provoca quebras em DNA que não tenha BUdr incorporado(não

apresentados). A Figura 29 temos uma curva de fotólise pa-

ra células submetidas a esse protocolo, em que podemos cons

tatar uma queda progressiva do peso molecular do DNA com o

aumento da dose de luz 365 nm. Nesse caso, atingimos um

patamar em torno dos 36 milhões de daltons. Esse valor



-86-

05 1 £ 10
TEMPO DE FOTOLISE ( «in. )

Figura 29 - Medida do tamanho de replicons por fotólise de
BUdr. As células foram pulsadas por 5 minutos em meio con-
tendo [3H]Tdr 10 yCi/ml e em seguida por 2 minutos em meio
com BUdr 10 M. Seguiu-se uma incubaçSo de 3 horas em
meio contendo Tdr IO"5 M. As células foram ent8o expos_
tas à luz 365 nm pelos tempos indicados, nas condições de
fotólise descritas em Material e Métodos item 2.9. Se-
guiu-se a lise e centrifugação em gradientes alcalinos de
alta força iftnicapara determinação do peso molecular (Mw)de
DNA, conforme descrito em Material e Métodos item 2.5.3.
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corresponde a um repllcom de aproximadamente 140 milhões de

daltons em DNA dupla fita, dado comparável ao obtido por

outros autores para células CHO (Cleaver et al.r 1983).

O resultado apresentado na Figura 30, mostra que

o patamar de peso molecular em células tratadas com FUdr

e submetidas a fotólise é atingido com doses menores de

luz 365 nm. 0 peso molecular do DNA na dose máxima é de 15

milhões de daltons, menos da metade do observado no contr£

le que é de 37 milhões de daltons. Este dado é coerente com

as observações feitas através de autorradiografia de fibra

de que ocorre uma diminuição da distância inter-origens de

replicação por tratamento com FUdr (Taylor, 1977). Assim,es_

ta técnica pode ser utilizada para detectarmos variações nas

distâncias inter-origens de replicaçSo.

Devemos observar no entanto, que o DNA de células

tratadas com FUdr e não fotolisadas apresenta um peso mole-

cular menor (Figura 30). Obtivemos o mesmo resultado para

células pulsadas apenas com [ H]Tdr (não apresentado), o

que é coerente com o resultado de elongaçSo inibida por FUdr

apresentado na Figura 27.

3.5.5. Efeito de Irradiação con luz UV na distância inter-

origens de repllcaçSo

Como discutimos anteriormente, as células com a

TSD recuperada, poderiam utilizar como parte da estratégia

de ultrapassagem das lesões remanescentes no geno.ua a ativa_

çfio de origens auxillares de replicaçSo. Os dados até a-

qui apresentados com relaçSo ao efeito de FUdr dão indica -

ç6es de que tal mecanismo é plausívele aplicamos o protoco-

lo descrito no item anterior para testar essa hipótese.
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Figura 30 - Efeito do tratamento por FUdr na distância in-

ter-origens de replicaçSo. As células foram incubadas (•)

ou nSo (o) em FUdr IO"6 M por 6 horas. Em seguida foram

mantidas por 1 hora em timina IO"5 M, pulsadas por 3 minu

tos em meio contendo [3H]Tdr 20 wCi/ml e logo após, por

dois minutos com BUdr IO"6 M. Seguiu-se uma incubaçSo de

3 horas em meio contendo Tdr IO"5 M. As células foram en-

tSo expostas h luz 365 nm pelos tempos indicados, nas con-

diçBes de fotdlise descritas em Material e Métodos, item

2.9. Procedeu-se à use e centrifugaçâo em gradientes al-

calinos de alta força iônica para determinação de Mw con-

forme descrito em Material e Métodos item 2.5.3.
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No experimento apresentado è Figura 31 as células fo

ram irradiadas com uma dose de 5 J/m* de luz uv e após 12

horas, período suficiente para ocorrer a recuperação da TSD,

submetidas ao procedimento de pulso com BUdr e fotóüse. Ob-

servamos uma resposta interessante, em que o DNA de células

previamente irradiadas apresenta maior sensibilidade, tendo o

peso molecular reduzido mais drasticamente em doses intermed_i

árias de fotóüse.

Esse comportamento a princípio assemelha-se ao obse_r

vado para células tratadas com FUdr, entretanto, em doses maio

res de fotóüse, não observamos diferenças entre o peso mole_

cular de células pré-irradiadas e controle. Resultados simi-

lares foram obtidos para células pré-irradiadas com 7,5 e

10 J/m2 (não apresentados).
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Figura 31 - Efeito do processo de recuperação da síntese de
DNA após UV sobre a distância inter-origens de replicação.
As células foram irradiadas (•) ou nSo (o) com luz UV na
dose de 5 J/m1, incubadas por 12 horas, e então pulsa-
das por 3 minutos em meio contendo [3H]Tdr 20 uCi/ml e
por 2 minutos em meio com BUdr 10~6 M. Após 3 horas de in-
cubaçSo em meio contendo Tdr IO"5 M as células foram expos-
tas a luz 365 nm pelos tempos indicados, nas condições de
fotólise descritas «m Material e Métodos, item 2.9. Pro-
cedeu-se à Use e centrifugaçSo em gradientes alcalinos de
alta força iônica para a determinação de Mw conforme descri,
to em Material e Métodos, item 2.5.3.
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4. DISCUSSÃO

Em células de mamíferos ocorre uma inibiçfio da taxa

de síntese de DNA, após irradiação com luz UV, seguida de

uma recuperação aos níveis normais. A recuperação da TSD o-

corre antes que a totalidade das lesões seja retirada do ge-

noma, mesmo em células proeficientes em reparo-excisão (He-

neghini et ai., 1981). Apesai disso, os dois fenômenos são

vinculados porque em células humanas deficientes em RE a re-

cuperação é bloqueada (Moustachi et ai., 1979). Células de

roedores apresentam, em geral, uma deficiência na capacida

de de excindir lesões e no entanto recuperam eficientemente

a TSD após UV (Meneghini et ai., 1981; Cleaver et ai., 1983).

0 baixo nível de RE encontrado nas linhagens de roedores, no

entanto é fundamental para que ocorra a recuperação, pelo fa

to de que mutantes de células CHO totalmente defectivos em RE

não recuperam a TSD após UV (Griffiths e Ling, 1985).

Verificamos que as células V79 têm a sua TSD inibi-

da por luz UV de forma dose-dependente (Figuras 4 e 25). A-

pós a inibiçõo a TSD recupera-se aos níveis dos controles nu_

ma cinética que leva em torno de 6 horas para a dose de 5

0/ml(por exemplo Figuras 1 e 3). A despeito disso, essas

células apresentam baixa eficiência de excisão de dímeros(Ta

bela I), sendo um sistema apropriado ao estudo da replicação

de DNA molde lesado.

Numa população de células em crescimento exponen -

ciai, três fatores podem ser responsabilizados pela recupera

çfio da TSD global: um aumento do número de células em fase

S, do número de repllcons ativos ou da velocidade de elonga-
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çSo do DNA. 0 primeiro pode ser acompanhado durante o pro-

cesso de recuperação,e como constatamos no experimento apre

sentado a Figura 1» ocorre uma discreta alteração. Após

irradiação com 5 J/m* de UV, o percentual de células em S £

leva-se em até 10%, indicando um atraso na salda da fase S

pelo bloqueio a replicaçSo.

Esse valor, entretanto, não seria suficiente pa-

ra explicar a recuperação da TSD, inicialmente inibida em

50%. Além disso, quando 8 TSD recupera-se ao nível dos cem

troles não detectamos mais a alteração do percentual de cé-

lulas em S, confirmando dados anteriores de que esse paramie

tro não pode ser responsabilizado pela recuperação (Dahle et

ai., 1980).

A recuperação da TSD pode ser explicada por um au-

mento do número de replicons ativos em cada célula, e uma

previsão teórica desse evento foi proposta (Meneghini e

Mello Filho, 19B3). Ao nível de abordagem experimental, en

tretanto, a medida do número de replicons ativos é um parâ-

metro de difícil acesso (Meneghini et ai., 1981).

A velocidade de elongaçSo pode ser medida atra-

vés de vários protocolos. Pela análise de DNA recém-sinte-

tizado por sedimentação em gradientes alcalinos, verifica-se

um padrão de inibição e recuperação da elongaçSo após UV.

No entanto, como discutido anteriormente, essa medida so-

fre restriçOes devido è presença de descontinuidades no DNA

(Lehman, 1972; Cordeiro-Stone et ai., 1979). As medidas de

elongaçSo feitas por autorradiografla de fibra não apresen-

tam esse problema. No entanto os dados disponíveis na lite

ratura para células V79 são conflitantes (Doniger, 1978;

Dahle et ai., 1980). Outra técnica que não sofre do proble

ma da existência de descontinuidades no DNA é a do bandea -
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mento do DNA em gradientes isopícnicos de CsCl com pH neutro

(Cordeiro e Meneghini, 1973), conforme descrito no item

3.1.3.

Utilizando essa técnica, nós verificamos que duran-

te as duas primeiras horas após a Irradiação, quando a inibi_

çfio da TSD é máxima, ocorre acúmulo de DNA com densidade in-

termediária (Figura 2). Há evidências de que esse DNA cor -

responde a forqullhas de replicaçfio marcadas com BUdr (Cor -

deiro-Stone et ai., 1979; Kato e Strauss, 1974) e portanto

o seu acúmulo é reflexo de um retardo na progressão da re-

plicação, devido ao bloqueio pelas lesões. Isso n9o signi-

fica que não ocorra a formação de lacunas no DNA filho, já

que estas são postuladas como um evento posterior à pausa na

lesão (Lehamn, 1972; Schumacher et ai., 1983).

Como discutimos no item 3.1.3, a proporção de DNA

intermediário pode ser convertida no parâmetro D, e o peso

molecular do DNA analisado (Mn) dividido por D é proprocio -

nal a taxa de elongação (Cordeiro e Meneghini, 1973). Veri-

ficamos que, de fato, a cinética de recuperação de Mn/D a-

pós UV segue paralela à inibiçSo e recuperação da TSD (Tabe-

la II e Figura 3). A maior inibiçSo da TSD, quando compara-

da a Mn/D nas primeiras horas após UV, pode ser explicada

por fatores adicionais como a inibição da iniciação de no-

vos repllcons (Painter, 1978). A correlação entre TSD e

Mn/D é também verificada pelo fato de que ambos os parârne

tros são inibidos em maior extensão após doses crescentes de

UV, recuperando-se depois de algum tempo (Figura 4).

Concluímos, portanto, que a inibição e recupera -

ção da TSD após UV em células V79, deve-se ao menos em sua

maior parte à variação da velocidade de elongação (Ventura e



-94-

Meneghi. i, 1984). Estes dados estfio de acordo com os resul-

tados obtidos por Dahle e colaboradores (Dahle et ai.,1980),

utilizando a técnica de autorradiografia de fibra. Uma con-

seqüência disso, é que nessas células com a TSD recuperada a_

pós UV, temos a participação de um mecanismo que possiblH

ta síntese de DNA translesSo.

Como ocorre o disparo desse mecanismo é um ponto

controverso. Foi proposto que essa ativação ocorreria devi^

do ao encontro da maquinaria de replicação com as lesões. De

fato, verificou-se que células CHO só atingem uma plena recjj

peraçSo da TSD após UV, se atravessarem uma fase S comple-

ta (Heyn et ai., 1977). Além disso, Griffiths e colabora-

dores (Griffiths et ai., 1981) atribuíram o efeito do blo-

queio da recuperação da TSD após UV em células V79, provoca-

do por cicloeximida, não à inibiçSo da síntese proteica, mas

à inibiçSo da síntese de DNA que essa droga também provoca.'

Os autores basearam o seu argumento no fato de que hidroxiu-

réia, em concentração que inibe a síntese de DNA na mesma

extensBo que a de cicloeximida utilizada (70%), bloqueia a

recuperação de forma similar.

Os nossos dados vSo contra essa proposição. Afidi-

colina na concentração de 1 vg/ml, em que a replicaçSo está

inibida em mais de 90X (Figura 5), nSo exerce bloqueio sobre

a recuperação da TSD após UV (Figura 6). Nessa concentra -

çõo não há efeito de AFD sobre as sínteses de RNA e proteí-

nas (Figura 5), sendo portanto uma inibição específica da

replicação, a exemplo do que observamos ocorrer por tratamen-

to com HU (não apresentado). No entanto, verificamos que

HU exerce um efeito de relaxamento sobre a estrutura de nu-

cleóides (não apresentado), ao contrário de AFD que promove
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uma condensação adicional (Figura 7 e dados nSo apresentados

para a concentração de 1 ug/ml). Essa perturbação pode es-

tar sendo a responsável pelo bloqueio da recuperação observja

da por Griffiths e colaboradores, utilizando HU (Griffiths et

ai., 1981).

A necessidade de reparo-excisfio funcionante em cé-

lulas de roeaores, mesmo em baixos níveis, é inferida, como

dissemos anteriormente, pela existência de mutantes de célu

Ias CHO sensíveis a UV, defectivos em RE e que não recupe-

ram a TSD após UV (Collins e Johnson, 1987). Em células V79

testamos a necessidade de RE, para a recuperação da TSD a-

pós UV, iniblndo-o com afidicolina. Verificamos que AFD na

concentração de 100 ug/ml é capaz de inibir o RE, monitoria

do pelo relaxamento de nucleóides (Figura 7). A inibiçSo da

síntese de DNA provocada por AFD é revertida rapidamente pr£

porcionando o acompanhamento da recuperação da TSD após UV,

mantendo-se o reparo-excisão inibido por tempos crescentes S)es

sa forma, o resultado apresentado a Figura 8 indica que o

bloqueio de RE impede a recuperação da TSD após UV. No en-

tanto, o bloqueio da recuperação da TSD por AFD 100 wg/ml p£

deria estar ocorrendo devido è manutenção do relaxamento da

cromatina, como propusemos para o efeito de HU (Ventura et

ai, 1987).

A taxa de síntese de RNA é inibida imediatamente a-

pós UV e recupera-se numa cinética mais rápida que a da TSD

(Figura 9). Como verificamos no experimento apresentado à

Figura 12, AFD 100 vg/ml bloqueia a recuperação da sínte-

se de RNA após UV. Pelo fato de estarmos medindo incorpora-

ção de [ H]Urd, pudemos empregar diferentes inibidores de RE.

Assim, a mistura ara C/HU (Figura 10) e ara C 1 mM (Figura
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11) também apresentaram efeito de bloqueio sobre a recupera*

ç8o da síntese de RNA após UV. Estes resultados estBo de a-

cordo com dados obtidos em fibroblastos humanos, em que a

recuperação de síntese de RNA foi bloqueada por afltílco-

lina e ara C/HU (Mayne9 1964). Foi reportado que células XP

de vários grupos, inclusive XPA virtualmente incapaz de fa -

zer o passo de incisfio do RE, não recuperam a síntese de RNA

após UV (Hayne e Lehman, 1982). Isso indica que a mánuten

çSo do relaxamento da cromatlna não é responsável pelo blo-

queio à recuperação da síntese de RNA nos experimentos em que

utilizamos inibidores de RE.

Podemos especular que a recuperação da síntese de

RNA após UV, que tem uma cinética rápida (Figura 9), necess£

riamente preceda a recuperação da síntese de DNA. Para que

ocorra a recuperação da síntese de RNA, o reparo-excisfio de-

ve retirar eficientemente as lesões das regiões ativas em

transcrição. Como conseqüência o nível de reparo-excisão e-

xistente nas células de roedores seria baixo, porque restri-

to principalmente ès regiões ativas em transcrição que re-

presentam um pequeno percentual do genoma (Lewin, 1983).

Apesar de existirem evidências sugerindo um mesmo ní

vel de exclsão de dímeros em regiões ativas e inativas em

transcrição em células CHO (Nairn et ai., 1985), há atualmen

te um conjunto de dados indicando fortemente reparo prefere^

ciai em regiões do genoma com transcrição ativa (Smith,1987),

Bohr e colaboradores verificaram que em genes de dihidrofolat£

redutase, amplificados em células CHO resistentes a metotre-

xato, a exclsão de dímeros de pirimidina é cinco vezes mais

eficiente do que no genoma como um todo. Além disso, numa

região vizinha a esses genes, que não é expressa, quase ne-

nhuma remoção de dímeros foi detectada (Bohr et ai., 1985).
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fi cinética do processo de recuperação da TSD após UV

indica, per sB, que as células respondem ao choque causado

pelas lesões depois de ativarem a síntese de fatores necess£

rios a nova situação. 0 mesmo nSo ocorre com a recupera -

çlo da síntese de RNA que é rápida e que pode, em tese, ser

atribuída a uma resposta constitutiva dada pelo reparo-exci-

slo. De fato, como nos referimos anteriormente, a irradia

çlo por luz UV induz a síntese de novas proteínas em célu -

Ias humanas (Hiskin e Ben-Ishai, 1961; Schorpp et ai., 1984).

A participação de alguma dessas proteínas no processo de re-

cuperação, entretanto, ainda é uma questão em aberto.

Nós abordamos a hipótese do envolvimento de possjí

veis fatores induzidos por luz UV na recuperação de TSD após

UV sob vários aspectos. Primeiro através do protocolo des-

crito no item 3.3.1, em que verificamos uma resistência à ini

bicão da TSD por UV em núcleos de células receptoras fundi -

das com doadoras pré-irradiadas (Figura 13). Esse resulta-

do indica que células irradiadas com UV, em que o processo de

recuperação da TSD se completou, são capazes de doar hipotéti

cos fatores que podem agir no núcleo de células não irradia-

das, tornando-as mais resistentes ò inibição. A fusão celiu

lar promovida por PEG, tem sido utilizada para a determina -

çSo de grupos de complementação de células de pacientes XP

(Setlow, 1976) ou de mutantes de células CHO sensíveis a UV

(Thompson et ai., 1981). Nesses ensaios, é analisada nos hí-

bridos, a restauração da capacidade de fazer síntese de repa_

ro após a introdução de lesões no DNA, por incorporação de

[ H]Tdr e autorradiografia. 0 tratamento com PEG, portanto,

é apropriado para a detecção de elementos que agem em trans no

núcleo das células como parece ser o caso do fator de resis -

tência.
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Outra forma de se evidenciar a necessidade de fato-

res induzidos para que ocorra o processo de recuperaçBo é

utilizando inibidores de síntese proteica e de transcrição.

Foram reportados dados de que a recuperação da TSD após UV é

bloqueada por clcloexinlda em flbroblastos humanos(Lehman et

ai., 1979).e em células V79 (Griffiths et ai., 1981). Nas

nossas condições de trabalho, verificamos que cicloeximida a

lém de inibir a síntese proteica, inibe também as sínteses de

ONA e RNA (Figura 14). A reversão parcial do forte efei-

to inibitório que cicloeximida exerce sobre a síntese de DNA.

nos permitiu obter o resultado apresentado à Figura 15, que

indica que Cx bloqueia a recuperação da TSD após UV em célu

las V79, confirmando os dados de Griffiths e colaboradores

(Griffiths et ai., 1981). No entanto estes autores prefe-

rem admitir que o bloqueio de recuperação de TSD por cicloe-

ximida é devido a uma inibiçSo direta da síntese de DNA.

Como argumentamos anteriormente, os nossos dados de

que afidicolina na concentração de 1 iig/ml não bloqueia a

recuperação da TSD após UV, indicam que o bloqueio dessa re-

cuperação por CX se deva à iniblção da síntese de proteínas,

e/ou de RNA. Na concentração de CX de IO"5 M, que utiliza -

mos, a síntese de RNA é inibida em aproximadamente 50% e es-

se efeito é revertido lentamente após a retirada da droga

(não apresentado). Tentamos obter evidências de que o blo-

queio da síntese de RNA exercido por CX, e que os autores cî

tados não comentam (Lehman et ai., 1979; Griffiths et ai.,

1981), possa ser responsável pela inibiçSo da recuperação da

TSD.

Para isso, utilizamos actinomicina-D na concentra -

ção de 0,05 pg/ml que inibe aproximadamente 60% da síntese
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de RNA. Nessa condição, a inibição da síntese de RNA é es-

pecifica, não havendo perturbação das sínteses de DNA e

proteínas num período de 8 horas (não apresentado). Verlfl

camos que ACD nessa concentração exerce um bloqueio eviden-

te da recuperação da TSD após UV (Figura 16), indicando que

a transcrição de fatores necessários a esse processo foi in-

terrompida.

Como comentado anteriormente, em células humanas

foi visto que uma pré-dose de UV acelera o processo de recu

peraçSo da TSD, quando estas s3o submetidas a uma dose desa_

fio (Moustachi et ai., 1979). Diante das indicações que olb

tivemos de que o processo de recuperação pode ser induzido,

esperávamos que as células V79 pré-irradiadas apresentassem

um comportamento diferenciado frente a uma nova irradiação

com luz UV. Em experimentos de doses divididas, onde anali-

samos a inibiçãoerecuperação da taxa de síntese de DNA,

o que observamos, entretanto, foi exatamente o mesmo com-

portamento após a dose desafio em células pré-irradiadas ou

não (Figuras 17 e 18). E como se a célula tivesse que per-

correr todo o caminho do processo de recuperação novamente.

Experimentos de doses divididas também foram efeti_

vos em mostrar que uma pré-dose de UV torna a elongação,me-

dida pela análise do DNA filho em gradientes alcalinos, mais

resistente à inibição por uma dose desafio em células hurna

nas (D'Ambrosio e Setlow, 1976) e em V79 (Plrsel et ai.,

1982). Utilizando a técnica descrita no item 3.1.3, verifi-

camos, entretanto, que a elongação em células controle e

pré-irradiadas é inibida na mesma extensão, quando submeti-

das a uma dose desafio (Figura 19).
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Esses resultados poderiam estar contrários à propôs

ta de que o processo de recuperação se deva ò indução de ru>

vos fatores, que é indicada nos experimentos de fusão e blo-

queio da recuperação por CX e ACD (Figuras 13, 15 e 16). De-

vemos frisar no entanto, que a quantidade de les&es introdu-

zidas no genoma das células em experimentos de doses dividi»

das (Figura 18) é praticamente o dobro da que é introduzida

nas células receptoras do experimento de fusão, ou nas célij

Ias em que se verificou o bloqueio da recuperação por CX e

ACO (Figuras 15 e 16). A recuperação da taxa de síntese de

DNA é mais lenta para doses maiores de UV (Dahle et ai.,1980

e nossos resultados não apresentados). No experimento da Fj_

gura 18, temos no entanto, uma recuperação característica de

5 J/m* enquanto a quantidade de lesões eqüivale a 10 J/m2 a-

proximadamente. No caso da inibição da elongação temos um

fenômeno similar (Figura 19).

Podemos especular que os fatores de recuperação se-

jam induzidos de forma proporcional, sendo necessária a sín-

tese de mais fatores quando novas lesões são introduzidas no

genoma. Neste caso, o que podemos estar observando no expe-

rimento de fusão (Figura 13) é um deslocamento dos fatores p£

ra o núcleo de células receptoras, provocado pela fusão por

tratamento com PEG.

0 fenômeno da resistência à inibição da TSD por luz

UV, inicialmente observado por Brosmanová em células HeLa

(Brosmanová, 1984), nos atraiu a atenção pela sua potencial^

dade em esclarecer como ocorre a recuperação da síntese de

ONA após UV. Esse autor atribuiu o efeito de FUdr em

Ias de mamíferos a indução de uma resposta do tipo SOS,

lar à provocada em bactérias por fluoruracil (Brosmanová e
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Schererová, 1982). Entretanto, dados anteriores de Taylor

(Taylor, 1977), em que células CHO foram tratadas com FUtír e

submetidas a autorradiografla de fibra, mostraram que essa

droga provoca uma diminuição da distância entre as origens de

replicaçio. Nesse sentido, Cleaver e colaboradores (Cleaver

et ai., 1983) verificaram que a elongaçBo de DKA filho recup£

ra-se após UV tanto mais eficientemente, quanto menor for o

tamanho médio dos replicons da linhagem celular analisada. Es_

se conjunto de dados indica que a resistência à inibiçSo da

TSD provocada por FUdr, deva-se à superação do bloqueio em um

replicom pela progressão de um replicom adjacente não bloquea

do (Park e Cleaver, 1979), situaçSo tanto mais provável quan-

to menor for o tamanho dos replicons, considerando-se uma fr£

qüência fixa de lesões.

Nós verificamos que células V79 tratadas com FUdr

também têm a sua taxa de síntese de DNA mais resistente à

inibiçâo por luz UV (Figura 20) e que essa resistência se ma-

nifesta por um longo período após o tratamento (Figuras 20 e

21). 0 tratamento com FUdr por tempos variados é capaz de in

duzir a resistência, sendo que o tratamento por 6 horas dá

o melhor resultado (Figura 22). Nas células tratadas com

FUdr a inibiçSo da síntese de DNA é proporcional à dose de UV,

da mesma forma que em células não tratadas, porém mantendo-se

em um nível menor para todas as doses testadas (Figura 23).Es_

te resultado é coerente com a proposta de que a inibiçSo da

taxa de síntese de DNA, para altas doses, é devida a um blo-

queio da elongaçSo, que depende do número de lesões por re-

plicom (Cleaver et ai, 1903). Desta forma como o tamanho

dos replicons nas células V79 tratadas com FUdr é em tese me-

nor, é necessário que se tenha uma freqüência maior de lesões

para inibi-los.
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Verifícou-se que o tratamento prolongado com FUdr

provoca um acúmulo de células CHO no começo da fase S (Tay-

lor, 1977). Em células V79 constatamos que ocorre o mesmo

efeito (Figura 26). A resistência à inibiçSo da TSD por UV,

no entanto, nSo pode ser atribuída a esse acúmulo de célij

Ias em S ou à inlbiçSo da repllcaçSo porque afidicolina, que

também promove o aumento do percentual de células em S (nSo

apresentado), nSo induz a resistência e nem interfere no e-

feito provocado por FUdr (Figura 24).

0 aumento da síntese de DNA provocado pelo t rat ame ri

to com FUdr (Figuras 22 e 25) não pode ser atribuído a um au

mento da captação de [ H]Tdr pelas células, com o conseqüen-

te enriquecimento do "pool" de dTTP com o precursor marc£

do, como verificamos no experimento apresentado à Figura

25. Esse aumento portanto,tem a contribuição de um maior njj

mero de-células em fase S (Fi/ura 26) e provavelmente de um

maior número de replicons ativos por célula (Taylor, 1977).

Nas células tratadas com FUdr, pelo fato de termos

origens de replicação mais próximas, poderíamos esperar que

a elongaçSo do DNA ocorresse mais rapidamente. No result£

do apresentado è Figura 27 verificamos que isso não acontece,

pelo contrário, há uma pequena inibiçSo, de acordo com o que

foi observado por Taylor através de autorradiografia de fi-

bra (Taylor, 1977).. A menor velocidade das forquilhas de te

plicação pode ser uma forma de compensação para o maior núme_

ro de replicons ativos. No entanto, de forma coerente com a

resistência da taxa de síntese de DNA à inibição, verifica -

mos que a elongaçSo não é afetada por irradiação com luz UV

(Figura 27) (Ventura et ai., 1987).
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Verlflcamos ainda que o tratamento por FUdr nBo al-

tera a sobrevivência das células frente a irradiação com luz

UV (Figura 28). Isso indica que a ativação de origens nSo

usuais de replicaçBo, não potência a ocorrência de eventos

letais, podendo essa estratégia ser utilizada na ultrapassa-

gem de lesBes em outras sltuaçOes.

Há evidências na literatura de que a replicaçSo do

ONA ocorre em pontos ligados à matriz nuclear Dijkwel et

ai., 1979; Pardoll et ai., 1980; Dijkwel et ai., 1986). Se

assumirmos que essas ligações provoquem uma condensação adi-

cional dos domínios de super-hélice, um maior número de re-

plicons ativos poderia ter reflexo na velocidade de sedimen-

tação de nucleóides. De fato, foi observado que os nucleói-

des de células HeLa (Synzynys et ai, 1987)ou V79 (j.M. Ortega, re

sultados não publicados), tratadas com FUdr, sedimentam mais

rapidamente. 1\ Figura 7% podemos verificar que após 8 horas,

os nucleóides de células irradiadas com 20 J/m* apresen -

tam uma sedimentação superior aos controles. Esse comporta-

mento foi observado consistentemente para outras doses de UV

(J.M. Ortega, resultados não publicados).

Ficamos tentados a fazer uma correlação direta e

afirmar que nas células pré-irradiadas uma ativação de ori-

gens de replicação seria um dos fatores responsáveis pela re_

cuperação da síntese de DNA. Porém, verificamos è Figura 7

que células mantidas em afidicolina e arabinosilcitosina tam

bém apresentam condensação dos nucleóides. Nesse sentido,

J.M. Ortega vem obtendo em nosso laboratório evidências de

que células 3T3 de camundongo em fase S ou em estado compe -

tente para progredir na fase S, têm a sua cromatina mais cori

densada (resultados não publicados). Isso seria reflexo da
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llgeçõo das origens de replicaçBo è matriz nuclear como passo

Inicial da repllcaçSo do DNA.

A idéia de que a recuperação da inibiçSo da taxa de

síntese de DNA ocorra devido a uma iniciação auxiliar entre

replicons bloqueados como indicado no Esquema 1 (Painter,

1985) é, portanto, bastante plausível. Pela metodologia que

descrevemos no item 3.5.4, utilizando a fotólise de BUdr após

pulso curto e caça para junção dos replicons adjacentes, ten-

tamos medir a distância inter-origens de replicaçSo. Em con-

dições normais, obtivemos um valor de aproximadamente 140 mi-

lhões de daltons (Figura 29), que é comparável ao observado

em células CHO (Cleaver et ai., 1983).

Aplicamos esse protocolo a células V79 tratadas com

FUdr e verificamos que após a fotólise, o seu DNA atinge uma

diminuição de tamanho, que reflete uma diminuição da distân-

cia inter-origens de replicaçSo (Figura 30). Esse resulta-

do é coerente com os dados obtidos por Taylor e Hozier, utiH

zando autorradiografia de fibra em células CHOdaylor e Ho-

zier, 1976).

Utilizamos essa técnica na análise de células pré-ir

radiadas com a síntese de DNA recuperada. No experimento a-

presentado à Figura 31, verificamos que as células pré-irracU

adas apresentam uma sensibilidade maior b fotólise em doses

intermediárias de luz 365 nm, no entanto não fica evidente u-

ma diminuição do peso molecular de seu DNA. Nâo podemos, por-

tanto, ralar em diminuição da distância inter-origens de re-

plicaçSo neste caso.

Recentemente, no entanto, Griffiths e Ling (1987),

aplicando a técnica utilizada por Huberman e Riggs (1968) a-

companharam a ativação de origens opcionais de replicaçSo em

células CHO após UV. Essa técnica consiste em pulsar as
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ON
OA

Esquema 1 - Ativação de origens não usuais de replicaçSo en
tre replicons bloqueados. Conforme proposto por Painter
(Painter* 1985). ON são as origens normais, L1 e L2 s8o
lesOes na "leading strand" que levam è parada das forqui-
lhas de replicaçSo (Meneghini et ai., 1981) e OA é a ori-
gem de replicaçSo nSo usual que é ativada para suplantar o
bloqueio. As lesOes na "lagging strand" seriam ultrapassa -
das deixando lacunas opostas às lesões (Meneghini et ai.,
1981).
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células com uma alta atividade de [ H]Tdr, seguindo a incu-

baçBo com baixa atividade. Após autorradiografia de fibra de

DNA, a distância entre o ponto médio de marcações fortes li-

gadas ininterruptamente por marcação fraca reflete a distân-

cia inter-origens de repllcaçBo.

Esses autores utilizaram células CHO da linhagem AAB

ou uma mutante dela derivada (UV5), deficiente em repero-ex-

cisSo. Os resultados por eles obtidos indicam que imediata-

mente após UV 5 J/m' ocorre uma diminuição da distância in-

ter-origens de replicaçSo que persiste por aproximadamente 4

horas na linhagem parental e por mais de 5 horas na mutan-

te (Griffiths e Ling, 1967). Se assumirmos que ocorre even-

to similar, ao observado em AA8, nas células V79, temos uma

explicação para o fato de não detectarmos a diminuição da

distância inter-origens longos tempos após UV, pelo proto-

colo de fotólise de BUdr.

Baseados nos dados até agora comentados, podemos dî

zer que após UV, .numa célula normal de roedor, ocorre uma re^

posta inicial que se compõe da excisão das lesSes nas re-

giões ativas em transcrição (Bohr et ai., 1985) e da replica

çSo auxiliada pela ativação de origens não usuais entre re-

plicons bloqueados (Painter, 1985; Ventura et ai., 1987;

Griffiths e Ling, 1987). Após a recuperação, teríamos a pa£

ticipação de um mecanismo de síntese translesSo (Dahle et

ai., 1980; Ventura e Meneghini, 1984; Meechan et ai., 1986).

Essa síntese translesão ocorreria primordialmente nas re-

giões Inativas em transcrição. Em regiões ativas o reparo-

excisão eliminaria as lesões existentes. Desse modo após

uma segunda dose de UV, em células que já recuperaram a ta-

xa de síntese de DNA, seria necessário que ocorresse nova-
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mente a exclsBo das lesões nas regi&es ativas e a induçSo de

novos fatores que permitam síntese translesSo.
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5. RESUMO

Em geral as células de mamíferos recuperam a síntese

de DNA após uma inibiçõo inicial por luz UV antes que a maio-

ria dos dímeros de pirimidina sejam removidos do genoma. Es-

se é um fenômeno complexo cujo significado biológico ainda não

foi totalmente compreendido. A maioria das células de roedo-

res em cultura apresenta uma deficiência no reparo-excisSo de

dímeros quando comparadas a células humanas e no entanto, tam

bém recuperam eficientemente a síntese de DNA após UV. Veri-

ficamos que células V79 de hamster chinês recuperam a sínte

se de DNA após UV na ausência de um significativo reparo-exci

sSo de dímeios. Esse fenômeno pode ser atribuído em sua maior

parte à variação da taxa de movimento das forquilhas de repli-

caçSo. Nós analisamos esse parâmetro através da centrifuga -

ç&o de DNM pulsado com bromodesoxiuridina e [ H]timidina em

gradientes isopícnicos de CsCl em pH neutro. Quando a taxa

de síntese de DNA se apresenta inibida, ocorre um aéúmulo de

DNA de densidade intermediária que anteriormente foi demons -

trado corresponder a estrutura de forquilhas de replicaçSo. A

pós a recuperação da síntese de DNA esse acúmulo de DNA de

densidade intermediária não é mais detectado, significando que

as forquilhas de replicaçSo não estão mais sendo bloqueadas pe

Ias lesões.

A presença do inibidor de DNA polimerase o, afidico-

lina, tem dois efeitos distintos após UV. Em baixa concentrai

ç8o, suficiente para inibir 95X da replicaçSo de DNA mas sem

afetar o reparo-excisão, essa droga não afeta a recuperação.

Isso significa que o funcionamento do processo de replicaçSo de

DNA nêo é necessário para disparar a recuperação. Numa con-
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centraçBo maior, suficiente para bloquear o reparo-excisBo

a recuperação não ocorre. A síntese de RNA, que também é

inibida e recupera-se após UV, apresenta o mesmo comporta-

mento frente às diferentes concentrações de afidicollna. A

lém disso, a síntese de RNA não se recupera após UV na

presença de arabinosllcitosina e hidroxiuréia ou arábino -

silcltosina em alta concentração, condições em que o repa-

ro-excisão está inibido, no entanto, recupera-se na preseri

ça de arabinosilcitosina em baixa concentração (com 97% da

síntese de DNA inibida) numa condição em que o reparo-exci-

sSo não é afetado.

A recuperação da síntese de DNA é também bloquea-

da por actinomicina D numa concentração que inibe 60X da

síntese de RNA e por cicloeximida. Em experimentos de au-

torradiografia quantitativa, nos quais células previamente

irradiadas foram fundidas com células não irradiadas, os

núcleos destas apresentaram uma resistência maior à inibi

çSo por luz UV do que núcleos de células não fundidas. Is

ses resultados indicam que:(a) o baixo nível de reparo-ex^

cisão que as células V79 apresentam (relativo às células hu_

manas) é importante para a recuperação tanto da taxa de

síntese de DNA quanto de RNA após UV; (b) que apesar do fa-

to da exclsão dos dímeros não ser significativa no genoma

como um todo, deve ser necessária em regiões específicas e

sendo que a recuperação da síntese de RNA não ocorre se o

reparo-excisão está bloque;JG, essas regiões podem ser as

ativas em transcrição; (c) que o mecanismo de recuperação é

induzido e depende da síntese de RNA para a produção de

fatores específicos.

Em experimentos de doses divididas, verificamos

que tanto o comportamento da recuperação da taxa de sínte-
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se de ONA, quanto a inibição da velocidade das forquilhas de

replicação após UV, não são alterados em células pré-irradij»

das. Isso não é necessariamente incongruente com a indução

do fenômeno, se considerarmos que os fatores necessários à

recuperação são produzidos em quantidade suficiente para reŝ

ponder as lesões introduzidas, e que novas lesões induzem a

produção de novos fatores.

Observamos também que as células V79 tratadas com

fluordesoxiuridina ficam resistentes à inibição da síntese

de DNA por luz UV e que esse efeito não se deve ao blo-

queio da síntese de DNA durante o tratamento nem à sincroni-

zação das células em princípio de fase S, por comparação com

experimentos similares realizados com afidicolina. Foi de-

monstrado em células CHO que esse tratamento promove uma di-

minuição da distância inter-origens de replicação, fato que

confirmamos em células V79. Podemos assumir, portanto, que

a resistência à inibição por UV, promovida por fluordesoxiu-

ridina seja devida ao funcionamento de um maior número de

pequenos replicons. A superação do bloqueio de um re-

plicom ocorreria pela síntese de DNA caminhando a partir de

um replicom adjacente não bloqueado. Essa situação seria

mais freqüente, se considerarmos um mesmo número de lesões,

para regiões de DNA com um maior número de pequenos repli-

cons. Isso indica que a ativação de origens não usuais de

replicação pode ser utilizada como estratégia na recupera -

ção da taxa de síntese de DNA após UV.
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SUMMARY

Mammalian cells recover from DNA synthesis inhibition

by UV light before most of the pyrimidine dimers have been

removed from the genome. This is a complex phenomenon whose

biological significance has not been fully assessed. Most

of the rodent cells show a deficient dimer excision repair

compared with normal human fibroblasts. Despite this fact

they recover efficiently from DNA synthesis inhibition after

UV. In Chinese hamster V79 cells we found that this recovery

takes place in the abscence of a significant excis. n repair,

and it seems to be directly coupled to a recovery in the rate

of movement of the replication fork. This parameter was

analysed by the centrifugation of DNA extracted from cells

pulse-labeled with bromodeoxyuridine plus [ H]thymidine in

neutral CsCl density gradients. When DNA synthesis is

inhibited, an accumulation of DNA, of density intermediate

between hybrid and nonsubstituted DNA, was noticed in the

density-distribution profiles. This intermediate-density

DNA has been previously shown to correspond to fork structures

Later on, when recovery in the rate of DNA synthesis occurs

the accumulation of intermediate-density DNA is no longer

observed, and thus it seems that the lesions don't constitute,

at this time, blocks to the replication forks.

The presence of the DNA polymerase o inhibitor,

aphidicolin,» after UV irradiation produces two different

responses. At low concentration, sufficient to inhibit 95%

of DNA replication but having no effect on excision repair,

the drug has no effect on the recovery. At higher con-

centrations of aphidicolin, sufficient to block excision
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repair the recovery phenomenon was prevented.

RNA synthesis also exhibits the phenomena of inhibition

followed by recovery post UV-irradiation. This recovery is

affected in the same way as the recovery of DNA synthesis by

the two different concentrations of aphidicolin. This

inhibition of DNA repair by arabinosyl-cytosine plus hydroxy-

urea or arabinosyl-cytosine alone prevent RNA synthesis

recovery from occurring. At low concentration of arabinosyl-

cytosine, sufficient to inhibit 97% of DNA replication but

having no effect on DNA repair, RNA synthesis recovery is

not affected.

The DNA synthesis recovery was also prevented by

actinomycin D at a concentration that inhibits 60% of RNA

synthesis and by eicloheximide. In quantitative auto-

radiography experiments in which previously irradiated cells

were fused with unirradiated cells the nuclei of the latter

exhibited a higher resistance to inhibition by UV than nuclei

from non-fused cells. • These results indicate that: (a)

even the low repair rate exhibited by V79 cells (relative

to human cells) is important for recovery of DNA and RNA

synthesis after UV; (b) although most of the dimers remain

in the V79 genome after recovery of DNA synthesis, their

removal from some special region of chromatin is important

for the recovery; because recovery of RNA synthesis does

not take place if the excision repair is .blocked,these regions

may be transcriptionally active; (c) the recovery mechanism

is induced and depends on RNA synthesis and the production

of specific factors.

In split dose experiments we found that neither the

recovery of the rate of DNA synthesis nor the inhibition in
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the rate of movement of the replication fork is affected if

cells are previously irradiated with a small dose. This is

not necessarily inconsistent with the induction phenomenon

if we consider that the factors necessary for recovery are

induced in an amount only sufficient to deal with the

lesions introduced.

He have observed that cells previously treated with

fluorodeoxyuridine become more resistant to inhibition by

UV. Doing similar experiments with aphidicolin, we found

that this effect cannot be ascribed to a block in DNA

synthesis or to an increase in the number of cells in the

beginning of S phase. It has been shown that aphidicolin

activates unused origins of replication in CHO cells,

reducing the average replicon size. We have confirmed this

result in V79 cells; thus we assume that the acquired

resistance has to do with the operation of a larger number

of smaller replicons. The replicon block can be overcomed

by the ongoing DNA synthesis from an adjacent non blocked

replicon. This occurs more frequently, if we consider the

same number of lesions, in DNA regions with a larger number

of smaller replicons. This indicates that the activation

of unused origins of replication may be the mechanism wereby

recovery from inhibition occurs after UV irradiation.
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