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RESUA10

o pré-tratamento de culturas de E. coli com o quelante de íons Fe2
! 2,2' -dipiridil (I mM)

é capaz de intensificar a letalidade e a mutagênese provocada pelo tratamento destas culturas

com H20 2, principalmente em alta concentração (20nu\1). Foi detectado o aumento do número de

sítios álcali-sensíveis e/ou quebras (qDNA) na molécula de DNA bacteriano, nestas condições. O

pré-tratamento adicional com o quelante de lons Cuz- (neocuproína) foi capaz de bloquear

parcialmente este efeito. As enzimas XthA e Nfo participam alternativamente na correção das

lesões produzidas por H20 2 na presença de 2,2' -dipiridil. O quelante de íons Cu2
"- neocuproína e

H20 2 possuem ação sinergística letal em E. cali, aumentando o número de qDNA na cepa lexA

(Ind} O reparo recombinacional, o complexo formado pelas proteínas UvrABC, e também a

ação da proteína Fpg estão envolvidos na sobrevivência bacteriana ao efeito sinergístico.



ABSlRACr

Prior incubation of the E. cali cultures with the iron ions chelator 2,2' -dipyridyl (1 mM)

caused an intensification of the lethality and the mutagenesis induced by the hydrogen peroxide,

mainly at high concentrations (20 mM). It was also detected an enhancement of DNA strand

breaks in this condition. The addition of the copper ions chelator neocuproine blocked partially

this phenomenon. The enzymes XthA and Nfo act alternatively in the repair of the lesions

induced by H20 2 in the presence of2,2'-dipyridyl. H20 2 can act synergistically with neocuproine

in killing E. cali, causing an enhancement in DNA strand breaks. The recombinational repair, the

UvrABC excinuclease and Fpg function appeared to participate in the repair af the synergistic

lesians.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Considerações gerais

U processo de introdução do oxigênio na atmosfera teve seu início há cerca de 2.7 x IOY

anos atrás pela atividade dos organismos fotossintéticos, culminando com a estabilização da

concentração deste gás correspondente aos níveis atuais há cerca de 1.5 x 109 anos (Alberts et

aI., 1994). A presença do oxigênio na atmosfera resultou em significativas alterações no

ambiente do Planeta tendo conseqüências evolutivas também significativas para os seres

viventes. O aparecimento da camada de ozônio (03) fez com que houvesse a filtração de parte da

radiação ultravioleta solar altamente genotoxica, possibilitando assim a proliferação dos seres

vivos e conseqüente evolução em direção a organismos mais complexos (Halliwell e Gutteridge,

1989).

A disponibilidade do oxigêniJ Lambém tornou possível o desenvolvimento de organismos

que "optaram" pelo metabolismo aeróbio, utilizando este gás em sua forma molecular como

agente oxidante terminal no processo de respiração celular. Este processo representou uma

vantagem para estes organismos, pois o obtenção de energia na forma de adenosina trifosfato

(ATP) a partir de moléculas orgànicas tornou-se mais eficiente quando comparada a outras

formas como a fermentação e vias respiratórias que utilizam outros oxidantes.

Por outro lado, a configuração eletrônica do oxigênio molecular, apresentando dois

elétrons desemparelhados ocupando orbitais diferentes e possuindo spins iguais (restrição de

spin), faz com que a sua redução até água, na respiração celular, ocorra mais facilmente em

etapas monoeletrônicas. Esta forma de redução possibilita, então, a produção de espécies

químicas intermediárias entre O2e H20 chamadas espécies ativas de oxigênio (EAO), que são: o

ânion superóxido (02-'), o peróxido de hidrogênio (H202) e o radical hidroxila (O~) (Eq. 1).

Estas entidades químicas são capazes de promover reações de oxidação diretamente ou

indiretamente no meio intracelular (Demple, 1991). Porém, através da ação da enzima citocromo



oxidase, presente nos organismos aeróbios, cerca de 95 % do oxigênio utilizado neste processo
•

passa a ser reduzido através da transferência de elétrons em uma única etapa (Halliwell e

Guteridge, 1989).

e e e e
0/ -+0;- -+ H/O/ -+ OH- -i-H/O -+ H/) (1)

- 2H -t- - - H T - H T

A ocorrência de reações de oxidação promovidas pelas EAO podem produzir alterações

moleculares como peroxidação de lipídeos de membrana, oxidação de aminoácidos bem como

alteração de bases nitrogenadas e açúcares no DNA resultando no aparecimento de sitios

apurínicos e apirimidínicos (sítios AP) e quebras na molécula de DNA.'í

o nivel de danos oxidativos no DNA tem sido relacionado a altas taxas metabólicas em

um grande número de espécies de mamíferos, sendo também relacionado a doenças

degenerativas ligadas ao envelhecimento, como o câncer, doenças cardlOvasculares, falência do

sistema imune, disfunções cerebrais e catarata (Ames et al., 1993). Em função das células

possuírem alta sensibilidade a danos introduzidos na molécula de DNA, os efeitos provocados

pelo estresse oxidativo nesta molécula têm sido bastante estudados (Imlay e Linn, 1988).

Aproximadamente 100 diferentes tipos de lesões foram identificadas em moléculas de DNA de

células submetidas às radiações ionizantes, um reconhecido agente produtor de EAO, ou agentes

químicos oxidantes (Demple, 1991). Paralelamente diferentes mecanismos de reparação de DNA

e defesa celular têm sido caracterizados como participantes em vias de restauração ou bloqueio

dos danos celulares introduzidos pelo estresse oxidativo (Farr e Kogoma, 1991).

1.2. Ação tóxica do peróxido de hidrogênio.
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Danos na molécula de DNA têm sido apontados como os principais causadores de morte

celular em culturas de Escherichia coli (E. coli) tratadas com H20 2 (Hagensee e Moses, 1989).

Imlay e Linn (1986), demonstraram que a ação do H20 2 nestas culturas leva ao aparecimento de

uma curva de sobrevivência bifásica, caracterizando dois modos de morte celular distinguíveis

em função da concentração de H20 2 empregada (Imlay e Linn. 1986). O primeiro modo, ou

modo I de morte, evidencia-se em baixas concentrações (1-3 mM) de H20 2 , sendo atribuído à

lesões no DNA Já o segundo modo, ou modo II de morte, necessita de relativamente altas

concentrações deste agente (>20mM), estando seus efeitos associados em parte à danos no DNA

também acompanhado de mutagênese (Imlay et ai., 1988; Imlay e Linn, 1987; 1986).

Quimicamente, a ação toxica do H20 2 tem sido atribuída à sua redução através da reação

de Fenton (Eq. 3) e do ciclo de Haber-Weiss (Eqs. 2, 3 e 4), no qual deve haver a presença de

redutores como metais de transição (ex.: íons ferro e cobre), e através do qual há a geração de

radicais otr (Iíalliwell e Guteridge, 1989).

0 _- n+ (n-l)++Me ~O +Me2 2

H
2
0

2
+Me<n-l)+ ~ OH- +OH- +Me'l+

0;- +H
2
0

2
~ OH- +OH- +0

2

(2)

(3)

(4)

o radical OH- é altamente reativo e, uma vez no meio intracelular, é capaz de reagir com

as biomoléculas de uma forma limitada somente pela sua taxa de difusão. Em virtude de sua alta

reatividade, a média da distância de difusão deste radical é de apenas alguns nanômetros, e desta

forma, a sua ação em uma biomolécula depende em grande parte do local onde este radical é

formado (Singh e Singh, 1982). A adição de captadores deste radical a culturas de E. coZi,

previamente ao tratamento com H202, é capaz de conferir proteção parcial às células contra os

efeitos letais deste agente. (Brandi et a/., 1989).
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Já a participação de metais de transição nos danos celulares induzidos pelo HzOz tem sido

evidenciada através dos efeitos protetores de quelantes de íons metálicos. Através do

aproveitamento das propriedades de quelantes de íons ferro, Luo et aI. (1994) sugeriram que

seriam gerados três tipos de espécies oxidantes pela reação de Fenton mediada por íons Fez-,

capazes de promover quebras em moléculas de DNA in vitro. Entre outras caracteristicas estas

espécies oxidantes surgiriam pela reação do HzOz com íons FeZ~ de forma dependente do estado

de associação destes íons ao DNA. O tipo I de oxidame estaria relacionado ao denominado modo

I de morte por HzOz «3mM), e ocorreria pela presença de Fez~ associado fracamente ao DNA.

Já o tipo II de oxidame estaria relacionado ao modo II de morte (>20mM) ocorrendo pela

presença de Fe (lI) fortemente associado ao DNA e o tipo III ocorrendo pela presença de íons

FeZ- livres em solução, não estando assocíado a danos no DNA, in vivo.

1.3. Influência da presença de quelantes d~ tons metálicos na toxicidade do peróxido de

hidrogênio.

Assim como Imlay et aI. (1988), Asad e Leitão (1991) demonstraram que o tratamento

prévio de culturas de E. coli com quelantes de íons ferro 2,2' -dipiridil, 1,1 O-fenantrolina ou

desferral, é capaz de conferir proteção às células contra os efeitos do HzOz (5mM). A capacidade

protetora destes quelantes evidencia a participação destes íons na formação de OIf pelo HzOz,

espécie química considerada responsável pela ação tóxica deste agente, principalmente quando

em baixas concentrações. Porém, estes últimos detectaram, através da análise do número de

quebras simples nas moléculas de DNA, que apesar da proteção observada contra os efeitos do

HzOz em culturas pré-tratadas com quelantes de íons ferro, o número de quebras produzidas pelo

HzOz foi semelhante ao de culturas não submetidas ao tratamento com o quelante. Asad et aI.

(1994) demonstraram também que a adição simultânea do quelante de ferro 1,lO-fenantrolina e

4



H20 2 (5mM) a culturas de E. coli é capaz de aumentar o efeito letal deste último agente em cerca

de 100 vezes. Esta propriedade estaria relacionada à característica da cinética da reação entre o

quelante e o metal, onde, nas condições descritas, o quelante não seria eficiente em prevenir a

reação do H20 2 com o metal. Por outro lado, estes autores demonstraram que a adição deste

quelante à cultura 20 minutos antes da adição do de H20 2 (5 mM) é capaz de proteger a cultura

contra os efeitos deste último.

Resultados posteriores (Furtado et ai., 1997) demostraram a ineficiência de captadores de

radicais hidroxila em eliminar o efeito sinergístico letal entre 1,1 O-fenantrolina e H20 2 . Os

autores sugeriram, então, que pelas propriedades intrínsecas deste quelante agindo como

intercalante de DNA, a reação de Fenton estaria sendo otimizada, uma vez que os íons ferro

estariam associados ao DNA e disponíveis para a reação com H20 2 . Desta forma, os autores

sugerem ainda que a proximidade de geração de radicais hidroxila em relação ao DNA seria a

causa da ineficiência observada.

Os quelantes metálicos 1,1 O-phenatrolina e neocuproína têm demonstrado diferentes

capacidades de prevenir a formação de radicais hidroxila a partir da reação de H20 2 com íons

ferro e cobre. Através de análise de ressonância eletrônica de spin Mello-Filho e Meneghini

(1991) demonstraram a capacidade do quelante 1,1 O-fenantrolina bloquear a reação de Fenton

mediada por íons ferro e cobre. Entretanto, o quelante neocuproína possui somente a habilidade

de bloquear a reação de Fenton mediada por ions cobre, desta forma, sendo considerado um

quelante específico para este metal. A capacidade do quelante 1,1O-fenantrolina em prevenir a

indução de quebras no DNA de fibroblastos de mamíferos tratados com H202, comparada à

ausência desta capacidade quando utilizada a neocuproina, tem sido considerada uma indicação

de que a reação de Fenton mediada por ferro sería responsável pela formação de danos no DNA

neste sistema (Mello-Filho e Meneghini, 1991). Da mesma forma Asad e Leitão (1991)
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demostraram a ineficiencia do pré-tratamento de culturas de E cali com neocuproÍna, em

prevenir a formação de quebras no DNA por HzOz (5mM).

Alguns autores têm atribuído capacidade genotóxica ao quelante de cobre. neocuproína

(Bvrnes et aI., 1992; Zoroddu et aI,. 1996; Milne et aI. 1993.). Byrnes et aI. (1992)

demonstraram a indução de quebras no DNA de células Ehrlich pelo tratamento com este

quelante. Segundo os autores a indução de quebras parece estar relacionada à geração de radicais

hidroxila pela reação entre HzOz e os Íons cobre complexados ao quelante neocuproína.

Experimentos in vitra têm demonstrado a destruição do complexo neocuproína-Cu (I) por um

excesso de HzOz (Florence et al., 1985). Neste sistema, os autores sugerem que a quebra do

complexo em questão se daria pelo ataque de radicais hidroxila, o que acabaria por gerar

compostos tóxicos como derivados de dipiridil, oxigênio singleto, ions cobre e radicais de

oxigenio.

1.4. Sistemas de reparação de DNA

1.4.1. Resposta SOS.

Quando culturas de E cali são expostas à radiação UV ou agentes químicos tais como a

mitomicina C e 4-nitroquinoleína, bem como à condição de carenciamento de timina (nos mutantes

deficientes na síntese desta base), fatores estes que interferem na duplicação do DNA ou causam

lesões nesta molécula, há a indução de um conjunto de funções celulares denominadas resposta

SOS. A indução destas funções acarreta a desrrepressão de aproximadamente 20 genes, que na

maioria das vezes auxiliam a recuperação celular (Myles e Sanear, 1989).

O mecanismo molecular da indução da resposta SOS depende da ação de duas proteínas,

LexA e RecA. A proteína LexA é repressora de cerca de 20 genes, tais como lexA, recA, uvrA,

uvrB, lImllC, lImuD e sulA, que estão envolvidos na recombinação genética, reparo de DNA,

6
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mutagenese e divisão celular. Uma vez ocorrendo um sinal indutor, possivelmente trechos de fita

simples de DNA resultado da presença de uma lesão, da tentativa de correção desta ou da parada da

forquilha de replicação, a proteína RecA interage com DNA em fita simples, em presença de ATP,

tomando-se "ativada" (RecA*) Nesta forma, a proteína RecA* se liga ao repressor LexA,

promovendo a auto-clivagem desta proteína, fazendo com que haja a desrrepressão dos genes por

ela controlados. os genes SOS. A. medida que os danos no DNA são reparados o nível do sinal

indutor diminui, acarretando a diminuição da conversão da proteína RecA em RecA*. Há, desta

forma.. o acúmulo do repressor LexA na célula.. voltando os genes SOS a ficarem reprimidos (Myles

e Sanear, 1989; Little, 1991; 1993). Como resultado da expressão destas funções podemos verificar,

entre outras respostas. o aumento da sobrevivencia e mutagenese de tàgos lesados (Weigle

reativação e Weigle mutagenese), o aumento da mutagenese bacteriana, a filamentação celular e a

indução de profagos em culturas bacterianas lisogenicas (fig.l)

A regulação da expressão destas funções, possui uma .r.iportante característica: diferentes

genes regulados pelo repressor LexA possuem diferentes níveis de repressão, sendo alguns mais

facilmente desrreprimidos do que outros. Isto deve-se à presença de um, dois, ou mesmo três

operadores adjacentes ou superpostos que influenciam na capacidade de ligação do repressor LexA

(Devoret, 1992). A presença de um variado número de seqüências regulatórias a montante dos

genes SOS, implica em um bloqueio mais ou menos forte da expressão destes genes pelo repressor

LexA (Devoret, 1992; Schnarr et aI., 1991). Já a concentração celular do repressor LexA, varia

dependentemente do aparecimento de lesões, da quantidade destas lesões, e do tempo em que estas

lesões permanecem no DNA, sendo o nível deste repressor diminuído, com o aparecimento de

lesões, e restaurado, em função do reparo das mesmas (Devoret, 1992). Desta forma, de acordo o

nível de repressão dos diversos genes SOS, e do nível celular do repressor LexA, podemos ter a

expressão de alguns deles, ao passo que outros permanecem reprimidos, o que caracteriza a indução

da resposta SOS como sendo gradual e transitória.
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Podemos destacar, dentro das funcões SOS. importantes VIas de reparação de DNA,

promovidas pelo complexo de reparo de DNA por excisão de nucleotídeos (UvrA e UvrB), e os

mecanismos de reparo mediados pela ação da proteína RecA. Algumas funções celulares, como a

mutagênese SOS e a indução do profago À, controladas pela ação do produto dos genes reguladores

SOS, lexA e recA, são importantes indicadores da expressão desta resposta a agentes causadores de

estresse celular.

1.4.2. Sistema de reparação por excisão de nucleotídeos.

o sistema de reparo de DNA por excisão de nucleotídeos. em E. coli, depende da atuação

das enzimas UvrA, UvrB e UvrC. A regulação dos genes livrA e IIvrB, e portanto, os

conseqüentes níveis de expressão celular destas proteínas, é controlada pela atuação do repressor

LexA. Já o gene livre possui um controle Independente do sistema SOS, porém parece responder

também à presença de lesões na molécula de DNA (Van Sluis et a/., 1983; Moolenaar et aI.,

1987; Foster e Strike, 1988). Segundo Van Houten e Snowden (1993), dímeros da subunidade

UvrA, complexados com a subunidade UvrB (complexo UvrAzB), ligam-se ao DNA migrando

até sítios onde existam lesões, numa reação típo "helicase", dependente de ATP. Uma vez que o

complexo UvrAzB esteja ligado ao sítio da lesão, o complexo de nucleoproteína resultante sofre

uma mudança conformacional, na qual a afinidade do dímero UvrAz pelo sítio da lesão é

diminuída e este dímero dissocia-se do complexo, o que caracteriza a formação do dito complexo

de pré-incisão (UvrB-DNA lesado). Neste momento, há a ligação da subunidade UvrC ao

complexo de pré-incisão e ocorrem, então, duas incisões, uma a sete bases do lado 5', promovida

pela enzima UvrC, e outra a quatro bases do lado 3' da lesão, promovida pela enzima UvrB. A

associação da DNA helicase II (proteína UvrD) ao síto da lesão promove a saída da subunidade

UvrC e a liberação do fragmento oligonucleotídico. A lacuna deixada é preenchida pela ação da
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enzima DNA polimerase I e a ligação do oligonucleotídeo recém polimerizado ao DNA pré

existente é feita pela ação da DNA ligase. Considera-se o reparo por excisão de nucleotídeos

como um mecanismo pouco sujeito a erros. Alguns fatores que alteram a cinética destas reações,

podem, como resultado final, acelerar o processo de reparação nos sítios de lesão ( Van Houten e

Snowden, 1993).

1.4.3. Proteína RecA: participação em mecanismos de reparo.

Além de participar do processo de regulação da resposta SOS, a proteína RecA possui um

relevante papel em eventos de recombinação homóloga. Estes eventos contribuem para o reparo

de lacunas na fita filha de DNA, surgidas pelo bloqueio da forquilha de replicação do DNA,

quando esta encontra uma lesão, e pela posterior retomada da replicação em ponto adiante no

DNA (fig.2).

O modelo proposto para o reparo de lacunas na fita filha do DNA sugere que,

inicialmente, a proteína RecA formaria um polímero ao longo do trecho de fita simples existente.

O tilamento nucleoprotéico formado seria responsável pelo emparelhamento entre a fita simples

e o DNA "duplex" resultado da replicação, promovendo, então, o alinhamento destas seqüências.

Com o estabelecimento desta condição, a proteína RecA inicia a troca de trechos do DNA

"duplex" situado após a lacuna, com a fita irmã não lesada, o que leva à formação da chamada

"junção de Holliday". A posterior incisão do DNA nos pontos de intercruzamento do DNA

trocado, resolve a conecção entre as moléculas irmãs, deixando para a DNA polimerase I a tarefa

de preencher a lacuna formada. Desta forma, a transferência da fita de DNA por sobre a lesão

acabaria por fechar a lacuna existente (Friedberg et aI., 1995).

Diversas enzimas parecem auxiliar a proteína RecA no processo de reparação aCIma

descrito. As enzimas RecF, RecO, RecR e Ssb possuem papel de auxiliadoras no processo de

pareamento de seqüências homólogas (Friedberg et aI., 1995). Já as proteínas RuvAB e/ou RecG
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Figura 2. Papel da proteína RecA no reparo por recombinação de DNA homólogo (Adaptado de

Friedberg et ai., 1995).
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parecem auxiliar no deslocamento e "resolução" da junção de "Holliday" formada entre as fitas

duplas de DNA, sendo a proteína RuvC reponsável por um mecanismo alternativo para a

resolução desta junção

1.4.4. SOS mutagênese.

As conseqüências mutagênicas da presença de lesões no DNA têm sido intensivamente

estudadas em E. cali (Walker. 1984; Woodgate e Sedgwick. 1992). Neste organismo, o

processamento de lesões no DNA requer os produtos dos genes umuDC e recA, e está

diretamente ligado à indução da resposta SOS (Woodgate e Sedgwick, 1992). O operon umllDC

é controlado pela proteína LexA o que o torna componente do sistema 50S, e uma vez

ocorrendo a indução deste sistema os níveis das proteínas UmuD e UmuC na célula sofrem um

aumento significativo (Woodgate e Ennis, 1991). J_~lavés do seqüenciamento de UmuD foi

revelada uma homologia desta proteina em relação à LexA e ao repressor do fago À, e que como

estas, também sofre c1ivagem mediada pela proteína RecA* (Little, 1993). Estudos genéticos

demonstraram que esta c1ivagem toma a proteína UmuD apta a possibilitar a síntese translesão e

conseqüente mutagênese (Murli e Walker, 1993).

O processo de mutagênese por meio do sistema SOS pode também ocorrer em bactérias

que possuem seqüências análogas ao operon umllDC, seqüências estas que também podem ser

encontradas em plasmídeos (Woodgate e Sedgwick, 1992). O operon mucAB encontrado no

plasmídeo pKMI01 é utilizado para aumentar a susceptibilidade à mutagênese causada por uma

grande variedade de agentes em cepas de Salmanella typhimurium que fazem parte de uma

coleção de mutantes utilizados no chamado teste de Ames (Ames et ai., 1975; Maron e Ames,

1983).
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1.4.5. Indução lisogênica.

Bacteriófagos que são capazes de integrar seu DNA dentro do genoma bacteriano são

conhecidos como bacteriófagos temperados. sendo o fago À o exemplar mais bem estudado.

Quando o fago À infecta uma célula de E. cali hospedeira. ele normalmente se multiplica

produzindo centenas de partículas virais que são liberadas com a lise celular. Este processo é

chamado de infecção litica. Mais raramente. as extremidades livres da molécula de DNA linear

infectante se unem. formando um DNA circular que se integra ao cromossomo circular da

bactéria em um evento de recombinação sítio-específica. dando ongem a uma bactéria dita

lisogenica (Alberts el ai., 1994)

A manutenção do estado lisogenico é feita através da atuação de um repressor codificado

por um gene do profago, denominado cf. Este repressor impede a transcrição de genes essenciais ao

ciclo lítico do bacteriófago, ou seja, a duplicação viral independente do cromossomo bacteriano

(Roberts e Devoret, 1983). Como o repressor do profago possui uma significativa homologia com o

repressor LexA, na região próxima aos resíduos que correspondem ao sítio de clivagem, a proteína

RecA* é capaz de promover sua auto-clivagem após a interação com esta molécula (Walker, 1985;

Myles e Sancar, 1989; Little, 1993). Com a clivagem do repressor cI, o profago começa, então, a

sintetizar proteínas relacionadas ao ciclo lítico, que irá culminar com alise bacteriana e liberação de

novas partículas virais (Roberts e Devoret, 1983).

Portanto, a liberação de profagos (indução lisogênica) por bactérias pode servir como um

indicador da transformação da proteína RecA em RecA*, ou seja, a produção de um sinal

indutor, uma vez que este fenômeno decorre da interação desta proteína com o repressor do

profago.

1.4.6. Reparação por excisão de bases.
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No sistema de reparação por excisão de bases (fig.3), a excisão de algumas formas de bases

alteradas pela ação de agentes genotóxicos, é iniciada pela ação de enzimas da classe das DNA

glicosilases. Estas enzimas catalisam a hidrólise da ligação N-glicosidica que liga a base alterada

ao esqueleto açúcar-fosfato da molécula de DNA. Algumas enzimas desta classe atuam de forma

relevante no reparo de alterações de bases por agentes oxidames, como a formamidopirimidina

DNA-glicosolase (Fpg) e endonuclease IH (Nth). Este evento inicial acaba por gerar um outro

tipo de lesão no DNA pois dele resulta a perda da base nitrogenada do nucleotídeo, o que

caracteriza a formação dos chamados sítios apurínícos ou apírimidínicos (sítios AP) É

importante ressaltar que estas enzimas podem também funcionar como endonucleases, o que as

classifica como AP liases.

O reparo dos sítios AP se dá, numa primeira etapa, pela ação de enzimas da classse das (AP)

endonucleases e/ou AP liases que são capazes de reconhecer estes sítio na fita dupla de DNA e

de promover incisões nesta mokl;ula sendo a ação, posterior, das enzimas DNA polimerase I e

DNA ligase, responsáveis pelo fechamento da lacuna formada. As AP endonucleases e AP liases

realizam incisões no DNA pela hidrólise das ligações fosfodiéster adjacentes ao sítio AP. As AP

endonucleases realizam a hidrólise da ligação do lado 5' do sítio AP, produzindo desta forma

residuos 5'deoxiribose-5-fosfato e terminal 3'üH. Em E. coli, as enzimas exonuclease lU ,

produto do gene xthA, e endonuclease IV, produto do gene nfo, são descritas como participantes

fundamentais neste processo (Friedberg et ai., 1995). Já algumas AP liases, como a enzima Nth,

incisam o DNA por uma reação de p-e1iminação o que produz resíduos deoxinucleosídeo-5'

fosfato 5'terminal e aldeídos ap-insaturados 3' terminal. A atividade AP liasica da proteína Fpg

parece gerar terminais 5'fosfato e 3'fosfato, diferentemente da ação da proteína Nth (ü'Connor e

Lavai, 1989).
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o resíduo 5'deoxiribose fosfato deixado pela ação das AP endonucleases constituem um

ímpedimento para a finalização do preenchimento da lacuna produzida. Em E. coli a enzima

DNA deoxiribofosfodiesterase (dRPase) é responsável pela remoção deste resíduo do lado 5' de

lacunas com fita simples de DNA contendo sítios de perda de base (Franklin e LindahL 1988).

De outra forma, os aldeídos aS-insaturados deixados no terminal 3'pela ação das AP liases

como a endonuc1ease III (Nth) não constituem terminações para a ação da DNA polimerase I,

responsável pelo fechamento da lacuna formada. Neste caso a remoção deste terminal deve ser

realizada pela ação das enzimas exonuc1ease lU ou endonuc1ease IV (propriedade

3'fosfoglicoaldeídica).

E importante ressaltar que Know e Van Houten (1990) sugeriram que poderia ocorrer uma

convergência entre os sistema de reparação por excisão de bases e o sistema de reparação por

excisão de nuc1eotídeos, pela ação deste último em substratos gerados durante a ação do primeiro

1.5. Reparo de lesões no DNA produzidas pelo peróxido de hidrogênio na ausência de

quelantes de íons metálicos.

Diversos mecanismos de reparação de DNA têm sido apontados como responsáveis pelo

reparo de lesôes introduzidas no DNA pelo tratamento de células com HzOz . Em E.coli, este

agente é capaz de induzir a chamada resposta SOS, onde há a desrrepressão de diversos genes

cujos produtos encontram-se relacionados à reparação de DNA (Imlay e Linn, 1987; Goerlich et

ai. 1989). Mutantes recA são muito sensíveis aos danos induzidos pelo HzOz. A função desta

proteína no reparo de DNA pela recombinação genética parece ter importância crucial para a

sobrevivência de células tratadas com HzOz (Imlay e Linn, 1987).

16



o mutante xthA também apresenta a caracteristica de hipersensibilidade ao tratamento

com H20 2. A proteína exonuclease lU (5'AP endonuclease) produto do gene xthA encontra-se

relacionada ao mecanismo de reparação de DNA por excisão de bases nitrogenadas alteradas

onde são gerados sítios apurínicos e/ou apirimidínicos. A proteína endonuclease IV, produto do

gene '?fo, outra 5'AP endonuclease encontrada em E.co/i. também é capaz de remover lesões

resultantes do tratamento de celulas com H20 2 (Demple ef aI., 1986). Porém, sua atividade não

possui relevància para a sobrevivência de células ao H20 2, uma vez que, o mutante rifo não

apresenta hipersensibilidade a este agente (Farr e Kogoma. 1991).

O complexo exonuclease UvrABC, codificado pelos genes llvrA, /lvrB e llVre', parece não

contribuir de forma significativa para o reparo de danos oxidativos induzidos pelo H20 2, pois

estes mutantes não apresentam sensibilidade acentuada em resposta a este agente (Imlay e Linn,

1987). Porém, este complexo enzimático tem demonstrado ser importante para a reparação de

danos oxidativos induzidos por outros agentes. O duplo mutante llvrA .!P6 é deficiente na

reparação de lesões produzidas pelo tratamento de plasmídeos com o fotosensibi1izador azul de

metileno e luz visível. Este tratamento é capaz de gerar espécies ativas de oxigênio, como

oxigênio singleto, cuja ação acaba por produzir a lesão 8-hidroxiguanina (Czeczot et aI. 1991;

Boiteux, 1993). Desta forma Czeczot et a/. (1991) sugeriram que a exonuclease UvrABC e a

proteína Fpg são capazes de excisar bases alteradas produzidas por agentes oxidantes.

O fato do mutante deficiente na atividade da enzima DNA polimerase I possuir alta

sensibilidade ao H20 2, juntamente com esta mesma característica encontrada nos mutantes recA

e xthA, indica a necessidade da ressíntese de fragmentos de DNA, mediada pela DNA polimerase

I, após o tratamento com H20 2 (Ananthaswamy e Einsenstark, 1977). Mutantes polC (Ts), que

codificam a enzima DNA polimerase UI termolábil, não são capazes de reparar quebras simples

de DNA induzidas pelo H2Ü2, quando incubados em altas temperaturas, indicando a participação

desta polimerase no reparo de lesões produzidas por este agente (Hagensee et aI., 1987).
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o potencial mutagenico do H20 2 é extremamente elevado quando em baixas

concentrações, mostrando uma correlação direta com a indução do sistema SOS, avaliado pela

indução lisogenica (Imlay e Linn, 1987). Como mencionado no item 1.4.4, a mutagenese SOS é

dependente da expressão do operon llmllDC. No entanto, Imlay e Linn (1987) demonstraram que

a mutagenese provocada pelo H20 2 também ocorre em mutantes llmllDC. Estes mesmos autores

relatam a indução de fi lamentação em E.coli pelo H20 2, outra função controlada pelo repressor

Lex~ de forma independente da ação da proteína SulA reconhecida como essencial para a

ocorrencia deste fenômeno. Desta forma. notam-se ainda lacunas a serem preenchidas com

relação ao papel da resposta SOS na sobrevivencia e mutagênese induzidas pelo H20 2 em E.coli.

1.6. Reparo de lesões no DNA produzidas pelo peróxido de hidrogênio na presença de

quelantes de íons metálicos.

Asad e Leitão (1991) demonstraram que o mutante xthA, hipersensível ao tratamento com

H20 2 (5mM) em condições de não quelação, é capaz de reparar as quebras introduzidas no DNA

quando as culturas são pré-tratadas com quelantes de íons ferro e posteriormente com H20 2 .

Estes autores estabeleceram desta forma, a possibilidade do H20 2 possuir mecanismos de

indução de lesões diferenciados, de acordo com a disponibilidade de metais de transição no meio

intracelular. Posteriormente, Asad et ai. (1995) demonstraram que os genes livrA e fpg possuem

um papel importante na correção de lesões, induzidas principalmente por altas concentrações de

H202 (20mM), em células previamente incubadas na presença de quelantes de íons Fe2
+.

Almeida (1994), avaliando a indução do sistema SOS nestas condições demonstrou a extrema

relevância da desrrepressão deste sistema para a sobrevivência de bactérias, notada através da

grande sensibilidade do mutante lexA(Ind-) a este tratamento. O mutante recA também
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demonstrou ser hipersensível ao tratamento mencionado, indicando um papel importante

desempenhado por esta proteína no reparo de lesões induzidas nestas condições.

A indução do sistema 50S pelo H20 2, avaliado pela indução lisogênica., em culturas de

E.coti pré-tratadas com quelante de ferro (rI), 2,2'-dipiridil, apresenta um perfil de expressão

alterado em relação a culturas não submetidas a este quelante (Almeida., 1994). Este mesmo autor

demonstra que a presença do quelante 2,2'-dipiridil provoca um deslocamento do valor maximo do

fator indução do sistema SOS para altas concentrações de H20 2 (> 1OmM), havendo um simultânea

diminuição do valor do fator de indução para dose baixas deste agente «3mM). Neste mesmo

estudo, em experimentos de avaliação de mutagênese 50S, utilizando a cepa de Salmonella

Ihiphymllrillm LT-2 (TA102), foi observada correlação entre o aumento do fàtor de indução 50S

para altas concentrações de H20 2 (> 1ümM), e um aumento também significativo da indução de

mutagênese (reversão his---'this~) quando as culturas foram pré-tratadas com o quelante de Fe2
+

2,2' -dipiridil.
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2. OBJETIVOS

Pelo exposto anteriormente f)orlemos destacar que os resultados da ampla utilização de

alguns quelantes de íons metálicos com a intenção de bloquear a ação do H20 2demonstram a

possibilidade de ocorrência de efeitos paradoxais, dependente das condições empregadas.

Com o intuito de desvendar as prováveis razões destes paradoxos, encontram-se abaixo

relacionados e agrupados, os objetivos específicos deste trabalho.

OBJETIVO I

1. Caracterizar o mecanismo através do qual se dá a toxicidade do H202 quando culturas de ~.

coli são submetidas previamente a incubação com quelantes de ions Fe2~, 2,2'-dipiridil, o

que caracteriza a condição de baixa disponibilidade destes irms I~O meio.

11. Avaliar o envolvimento de mecanismos de reparo de DNA na correção das lesões induzidas

pelo peróxido de hidrogênio quando culturas de E. coli são submetidas previamente a

incubação com quelante de íons ferro Fe2
+, 2,2' -dipiridil.

OBJETIVO II

r. Avaliar o potencial genotóxico do pré-tratamento de culturas de E. coli com o quelante de

íons cobre neocuproína (NC) e posterior tratamento com H202.

n. Avaliar o envolvimento de mecanismos de reparo de DNA na correção das lesões induzidas

pelo peróxido de hidrogênio quando culturas de E. coli são pré-tratadas com o quelante de

íons cobre (11) neocuproína (NC) e posteriormente tratadas com H2ü2.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Cepas bacterianas.

Foram utilizadas nos experimentos cepas bacterianas derivadas de E. coli K-12. Na tabela

encontram-se relacionadas todas as cepas, bem como suas caractensticas genéticas mais

relevantes e suas origens.

3.2. Meios de cultura e tampão.

3.2.1. Meios líquidos.

Os meios líquidos utilizados para o cultivo das cepas bacterianas foram o LB (Luria e

Borrous, 1957) e o M9 (Anderson, 1946) suplementado com casaminaácidos (2,5mglml) e

tiamina (lO uglml), sendo denominado M9S. Os antibióticos foram acrescentados aos meios de

cultivo das cepas bacterianas resistentes, na concentração de 20uglml para ampicilina , 80uglml

para kanamicina e 100ug/ml para estreptomicina.

A composição dos meios está descrita a seguir.

LB

NaCI 10g

Triptona 10g

Extrato de levedura 5g

Água bidestilada (q.s.p.) 1000ml

M9

~Cl lg
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Na2HP04.12H20 15g

KH2P04 3g

NaCl.. 5g

MgS04.7H20.... . 0.2g

Gr~~ ~

Agua bidestilada (q.s.p.) lOOOml

M9S

Casaminoácidos 10% 2. 5ml

Tiamina lmg/ml lml

M9 96.5ml

3.2.2. Meios sólidos.

As contagens das colônias bacterianas foram feitas em placas de Petri contendo meio LB-

Agar (Luria e Borrous, 1957).

LB-Agar

NaC1 10g

Triptona 10g

Extrato de levedura 5g

Agar 15g

Água bidestilada(q. s. p.) 1000ml

Para as contagens das placas de li se foi utilizado o meio LB com pequenas modificações,

sendo designado LBV2-Agar.
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LBY2-Agar

NaCl 10g

Triptona 5g

Extrato de levedura.......... 2.5g

Agar . 15g

Agua bidestilada(q.s.p.)......................... . 1000ml

Após a autoclavação ( 20 minutos à 120°C) foram acrescentados 10mI de uma solução de

maltose 20 %. A presença da maltose no meio propicia melhor adsorsão do tàgo à parede celular da

bactéria indicadora e conseqüentemente melhor visualização das placas de lise (Sambrook et aI.,

1989). Foram acrescentados ainda, 20 mg de ampicilina por litro de meio.

Para a contagem de mutantes (Ri f) nos experimentos de mutagênese foi utilizado o meio

LB-Agar adicionado Gé rifampicina na concentração final de 100 uglml

O agar semi-sólido foi utilizado para detecção das placas de lise através do método "Top

Agar", sendo composto de 0,8 % de NaCI e 0,7 % agar.

O extrato de levedura, a triptona e o agar foram provenientes dos laboratórios Difco,

enquanto os componentes do meio M9 foram provenientes das Indústrias Químicas Merck.

3.2.3. Tampão.

As diluições das culturas bacterianas e dos fagos foram feitas em tampão M9 (meio M9 sem

glicose).
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TABELA I (Ecoli K-12)

Cepas Bacterianas

Designaçào

AB 1157

AB 1157(À)

AB2463

AB2494

AB2480

AB1886

BW9091

BH20

GY4015

GY4763

BW527

BW544

Genótipo relevante

Selvagem

selvagem mas lisogênica para o fago lambda

recAi3

lexAlnd"

recA llvrA

llvrA6

xthA

fpg

Selvagem mas AmpR

recAi -12

n/o

xthA nfo

As cepas AB foram obtidas de P. Howard-Flanders (University of Vale, CT - USA). A

cepas BW foram obtidas de B. Weiss (University ofMichigan, USA). As cepas GY foram obtidas

de R. Devoret (CNRS, Gif-sur-Yvette - França). A cepa BH foi obtida de S. Boiteux (CNRS,

Institut Gustave-Roussy, Villejuif - França).

A cepa lisogênica foi obtida em nosso laboratório.
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3.3. Manutenção das cepas bacterianas.

Para estocar as cepas de E. coli por longo período de tempo foram utílizados frascos de

vidro contendo meio LB acrescIdo de SOug/ml de timina e solidificado com 0,7% de agar Difco.

Estes frascos são chamados de "slants". Para utilização freqüente das cepas, as culturas foram

transferidas dos "slants" com auxílio de alça de platina para placas de Petri contendo meio LB

sólido.

As placas estoques de culturas para uso freqüente foram então mantidas sob refrigeração

à temperatura de 4°C.

3.4. Obtenção das culturas bacterianas para experimentos.

As cultura~ bacterianas utilizadas nos experimentos f0ram t:-ansferidas com auxílio de

alça de platina das placas de Petri para Erlenmayers contendo 10ml de meio LB líquido quando

foram culturas de bactérias indicadoras, e M9S para todos os outros casos, sendo incubadas a

37°C com agitação (150 rpm) durante a noite, atigindo desta forma a fase estacionária de

crescimento (aproximadamente 109 células Iml).

As culturas em fase exponencial de crescimento para a realização dos experimentos

foram obtidas diluindo-se a cultura em fase estacionária na proporção de 1:40 em meio líquido

(M9S) e incubada a 37°C com agitação até atingir a fase exponencial (1-2 x 108 cel. I rnl). O

tempo de incubação foi variável, de acordo com a cepa em questão.

3.5. Marcação isotópica do DNA de bactérias em cultura.

A marcação isotópica do DNA bacteriano eH) foi realizada cultivando-se as cepas de E.

calí, em tampão M9S acrescido de timina 10ug/ml, durante 16h a 37°C com aeração.
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Posteriormente a cultura foi repicada na proporção de 1.100, em tampão M9 adicionado dos

componentes acima descritos, excetuando-se a timina e acrescentando-se 2S0uglml de 2-

deoxiadenosina e 10uCi/ml de 3H-timina, cultivando-se ate que atingisse fase exponencial de

crescimento.

3.6. Experimentos de sobrevivência bacteriana.

As culturas em tàse exponencial de crescimento, cultivadas em M9S, foram tratadas com

diferentes concentrações de peróxido de hidrogenio (PerhidroL 30%: Merck, 7722-84-1) durante

20 minutos, em meio M9S, a 3T)C com agitação. Após o tennino deste período foi adicionado

um excesso de catalase (Suglml) com o objetivo de inativar o peróxido de hidrogenio. Alíquotas

foram então coletadas, diluidas apropriadamente em solução tampão M9, e espalhadas em placas

de petri contendo meio LB-Agar. As unidades formadoras de colôlIÍas (UFC) foram contadas

após incubação durante a noite a 37°C.

3.7. Tratamento com quelantes de íons metálicos.

As culturas em fase exponencial de crescimento, cultivadas em M9S, foram incubadas

durante 20 minutos, a 37°C sob agitação, com quelantes de íons metálicos Fe2~ 2,2' -dipiridil

(2,2'-dipyridyl, Sigma, 366-18-7), 1,1O-fenantrolina (1, 1O-phenantroline, BDH, 5144-89-8);

C 2+
U , neocuproína (2,9-dimethyl-1, 10-phenantroline, Riedel-de haen, 484-11-7) nas

concentrações indicadas nas legendas das figuras. Posteriormente, as culturas foram submetidas

aos experimentos de sobrevivência como descrito no item anterior
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3.8. Lisogenização das cepas.

A lisogenização das cepas foi efetuada a partir de culturas bacterianas em fase

estacionária de crescimento, cultivadas em meio LB maltose (meio LB adicionado de maltose na

concentração tinal de 0.2%), das quais foram retirados O,3ml para serem misturados a 2,Sml de

agar semi-sólido e vertidos sobre placas de Petri contendo LBY2 maltose sólido. Após 20 minutos

foram colocados nas regiões centrais das placas SOul de uma solução de tàgos À (108Iml). As

placas foram mantidas a 37°C durante 18 horas. A seguir, com auxílio de alça de platina, as

pequenas colônias bacterianas que cresceram no interior das placas de lise foram retiradas e

inoculadas em Erlenmayers contendo 10ml de meio LB para serem incubadas a 37°C com

agitação durante 6 horas. As culturas crescidas foram convenientemente diluídas e espalhadas

em placas contendo LB-Agar e incubadas a 37°C durante a noite. As colônias formadas foram

transferidas .:om um carimbo de veludo estéril para placas de LB maltose contendo tapete

bacteriano formado pela bactéria indicadora AB2480. As colônias em tomo das quais foi

possível vizualizar zonas de lise, indicando que estas eram supostamente lisogênicas, foram

isoladas de placa matriz e cultivadas em meio LB.

3.9. Indução lisogênica.

Para verificação da indução de fagos pelo H20 2, as culturas lisogênicas foram submetidas

ao tratamento descrito no item 3.6. Ao término do tratamento, as culturas foram

convenientemente diluídas em tampão M9 e O,lml foram retirados e misturados a 0,3ml de

cultura da bactéria indicadora (GY4015) e a 2,5ml de agar semi-sólido para serem vertidos em

placas de LBlIz maltose com ampicilina. As placas foram incubadas a 37°C durante a noite.
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A indução lisogênica foi expressa como a razão entre o número de placas de lise obtido a

partir da cultura tratada e o número de placas de li se obtido a partir da cultura não tratada

(indução lisogênica espontânea), sendo denominada "fator de indução (UFPIUFPo).

3.10. Mutagênese bacteriana.

A análise da mutagênese foi feita tratando-se uma cultura de E. cali em fase exponencial

de crescimento segundo indicado no item sobrevivência bacteriana (36). Após o término do

tratamento alíquotas de 0,1 ml eram retiradas e utilizados como inóculo para 2ml de meio de

cultura LB líquido. As culturas eram incubadas durante a noite sendo posteriormente diluidas e

espalhadas em placas de Petri contendo meio LB rifampicina (lOOug/ml). Após 24h de

incubação a 37°C as colônias mutantes (Rif) eram então conLdas, bem como o número de

células viáveis da cultura (Miller, 1992). A !T'utag311ese induzida foi expressa em números de

mutantes por 108 bactérias sendo a taxa de mutação espontânea o número de colônias encontradas

no valor zero de concentração de H20 2.

3.11. Quantificação do número de quebras totais no DNA bacteriano.

A indução de sítios álcali-sensíveis e/ou quebras no DNA bacteriano (qDNA) foi

determinada através de análise do DNA em um gradiente alcalino de sacarose (MacGrath e

Williams, 1966) . Culturas de bactérias submetidas a marcação isotópica do DNA como descrito

no item 3.5, em fase exponencial de crescimento foram utilizadas nos experimentos de

sobrevivência bacteriana. Após o experimento alíquotas de O,lml foram colocadas no topo de

4,2ml de um gradiente de sacarose 5-20% formado pelo descongelamento de uma solução de

sacarose 12.5% (OAM NaCI; 0.2M NaOH; O.OIM EDTA). Antes da colocação das alíquotas

adicionava-se 0.2rnl de solução de lise ( 0.5M NaOH; 0.05% SDS; O.lmM EDTA), mantendo-se
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os tubos por 30 minutos a temperatura ambiente. Os tubos contendo os gradientes foram então

centrifugados a 25000 rpm por 120 minutos a 200 e (rotor Beckmam SW50.1). Após a

centrifugação foram coletadas 26 frações do gradiente, com auxílio de bomba peristá1tica,

depositando-as em tiras de papel Whatmann-17 pré-lavado com TeA 5%. Posteriormente as tiras

foram lavadas com TeA 5% gelado, por 15 min, com etanol por 10 min e com acetona por 15

min, e deixadas secar à temperatura ambiente. As tiras foram então cortadas, nas respectivas

frações, colocadas em frascos de cintilação contendo 2.5ml de solução cintiladora (8 g PPO; 0.2g

POPOP/ I tolueno) e a radioatividade determinada em cintilador. O numero médio do peso

molecular do DNA das amostras foi calculado segundo o método descrito por Ley (1973)

O número de quebras por genoma bacteriano foi calculado da seguinte forma:

Número de quebras totais = 3 x 108 (I/MIlt-l/Mno), onde~

Mnt é o numero médio do peso molecular do DNA após o tratamento, em da1tons.

Mno é o número médio do peso molecular do DNA não tratado, em daL0ns.

Mn é expresso por:

Mn=L: Ri/L:(RilMi), onde:

Ri é a % de radioatividade de cada fração.

Mi é o peso molecular de cada fração, expresso por:

Mi=a(Di/w2t)1'\ onde:

Di é a distancia relativa de sedimentação.

w é velocidade angular do rotor (75).

t é o tempo de sedimentação.

constante a = 4.03 x 107

constante k = 2.62
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4. RESULTADOS

4.1. Objetivo I.

4.1.1. Sobrevivência de culturas pré-tratadas com quelante de íons Fe2
+ e tratadas

com H202 : efeito do tratamento com quelante de íons Cu2- simultaneamente.

A participação dos íons cobre no processo de toxicidade do H20 Z tem sido apontada, através

da possível participação destes íons na reação de Fenton. A capacidade de geração de lesões,

pela reação de Fenton mediada por Cu2-, em moléculas de DNA tem sido demonstrada tanto in

vitro como in vivo. Experimentos de sobrevivêncía bacteriana foram realizados objetivando

avaliar a contribuição destes ions para o mecanismo de ação toxica do HzOz, principalmente em

elevadas concentrações (20 mM), em culturas pré-tratadas com o quelante de íons Fe2- (2,2'

dipiridil). Culturas de E. coli foram então pré-tratadas com () qt:elante de ions Cu2+, neocuproína

e com 2,2'-dipiridil, simultaneamente, e posteriormente tratadas com HzOz. O pré-tratamento

com neocuproína foi capaz conferir proteção parcial à cepa selvagem (AB11S7) aos efeitos do

2,2' -dipiridil + H20 2 (20mM) (figA), indicando a participação dos ions Cuz
+ na letalidade

produzida por estes agentes. A presença da neocuproína no tratamento da cultura do mutante

xthA, deficiente na funcionalidade da enzima exonuclease lIl, e portanto hipersensível ao H20 Z

(Demple et aI., 1983) também foi capaz de proteger parcialmente as bactérias contra a letalidade

produzida pelo tratamento com 2,2' -dipiridil + H202 (fig.S), o mesmo acontecendo com o

mutante /exA(Ind-), sensível ao tratamento com 2,2'-dipiridil + H20 2 (fig.6).
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Carlos Bonacossa (Medselvf.xls)

E. coli AB1157 (selvagem)
Sobrevivência Bactcriana
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Figura 4. Sobrevivência de E. coli, cepa selvagem (ABl157) pré-tratada com neocuproína (NC)
e 2,2'-dipiridil ou pré-tratada somente 2,2'-dipiridil e, então, tratada com H20 2. Cultura em fase

exponencial de crescimento em meio M9S a 37°C sob agitação foi pré-tratada com 2,2' -dipiridil
1mM e neocuproína (NC) 1mM simultaneamente, ou não, por 20 minutos e, então, tratada com
H20 2 por 20 minutos. Cultura tratada somente com H20 2, O, pré-tratada com 2,2'-dipiridil e
tratada com H20 2, • e pré-tratada com NC + 2,2' -dipiridil e tratada com H20 2, •.

32



Carlos Bonacossa (medxthsr.xls)

E. coli BW9091 (xthA)

Sobrevivência Bacteriana
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Figura 5. Sobrevivência de E. coli, cepa xthA (BW9091) pré-tratada com neocuproína (NC) e
2,2' -dipiridil ou pré-tratada somente 2,2'-dipiridil e, então, tratada com H20 2. Cultura em fase

exponencial de crescimento em meio M9S a 37°C sob agitação foi pré-tratada com 2,2'-dipiridil
lmM e neocuproína (NC) lmM simultaneamente, ou não, por 20 minutos e, então, tratada com
H20 2 por 20 minutos. Cultura tratada somente com H20 2, J, pré-tratada com 2,2'-dipiridil e
tratada com H20 2, • e pré-tratada com NC + 2,2' -dipiridil e tratada com H20 2, •.
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Carlos Bonacossa (sobrevtes.xls)

E. coli AB2494 (le.vt Ind-)

Sobrevivência Bacterian?
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Figura 6. Sobrevivência de E. coli, lexAInd- (AB2494) pré-tratada com neocuproína (NC) e 2,2'
dipiridil ou pré-tratada somente 2,2' -dipiridil e, então, tratada com HzOz. Cultura em fase

exponencial de crescimento em meio M9S a 37°C sob agitação foi pré-tratada com 2,2'-dipiridil
1mM e neocuproína (NC) 1mM simultaneamente, ou não, por 20 minutos e, então, tratada com
HzOz por 20 minutos. Cultura tratada somente com Hzüz, O, pré-tratada com 2,2'-dipiridil e
tratada com Hzüz, • e pré-tratada com NC + 2,2' -dipiridil e tratada com HzOz, e.
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4.1.2. Mutagênese e Indução lisogênica em culturas pré-tratadas com quelante de

íons Fe2
+ e tratadas com H20 2 : efeito do tratamento com quelante de íons Cu2+

simultaneamente.

A indução de mutagênese e indução lisogênica (funções SOS) em E. cali são processos

que podem ser disparados como conseqüência da ação genotóxica do H20 2 e. portanto, as suas

expressões podem ser utilizados para a caracterização deste efeito. O pré-tratamento de culturas

com 2,2' -dipiridil e posteriormente com H20 2 resulta num aumento significativo do número de

mutantes resistentes à rifampicina, à medida que há o aumento da concentração de H202 (fig.7).

Quando a cultura é pré-tratada também com neocuproína (quelante de íons Cu2
-) o aumento da

mutagênese não é observado e ainda se verifica a diminuição do número de mutantes

espontâneos (fig.7), indicando a contribuição da disponibilidade destes íons para a indução de

mutagêncse pelo H20 2 na condição de quelação de íons Fe2
+ . O mesmo fenômeno também é

notado na cepa BW9091 (xthA) (fig.8). Porém a avaliação da indução lisogênica na cepa

selvagem (ABl157) demonstra que o pré-tratamento simultâneo com o quelante de íons Cu2
+

não é capaz de alterar significativamente a característica da expressão desta resposta causada

pelo H20 2 em condição de quelação de íons Fe2
- (fig.9). Este resultado sugere, desta forma, que

as lesões produzidas na situação 2,2'-dipiridil + H20 2, responsáveis pela indução de mutagênese,

seriam distintas das promotoras da indução das funções SOS (indução lisogênica), sendo as

primeiras mediadas pela disponibilidade de Cu2
+ e sem capacidade de promover a parada da

forquilha de replicação do DNA ou o aparecimento de outro tipo de sinal indutor da resposta

SOS.
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Carlos Bonacossa (Medwtmf.xls)

E. coli ABl157 (selvagem)

Mutagênese (RiO
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Figura 7. Mutagênese (Rif ~ Rif) de E. coli, cepa selvagem (AB1157) pré-tratada com
neocuproína (NC) e 2,2'-dipiridil ou pré-tratada somente 2,2'-dipiridil e, então, tratada com
H20 2 . Cultura em fase exponencial de crescimento em meio M9S a 37°C sob agitação foi pré
tratada com 2,2'-dipiridil 1mM e neocuproína (NC) 1mM simultaneamente, ou não, por 20
minutos e, então, tratada com H20 2 por 20 minutos. Cultura tratada somente com H20 2, D, pré
tratada com 2,2'-dipiridil e tratada com H20 2, • e pré-tratada com NC + 2,2'-dipiridil e tratada
comH20 2, e.
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Carlos Bonacossa (medxthm2.xls)

E. coli BW9091 (xthA)

Mutagênese (Rit)
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Figura 8. Mutagênese (Rir ---')- Rif-) de E. coli, xthA (BW9091) pré-tratada com neocuproína
(NC) e 2,2'-dipiridil ou pré-tratada somente 2,2' -dipiridil e, então, tratada com H20 2 . Cultura em

fase exponencial de crescimento em meio M9S a 37°C sob agitação foi pré-tratada com 2,2'
dipiridil 1mM e neocuproína 1mM simultaneamente, ou não, por 20 minutos e, então, tratada
com H20 2 por 20 minutos. Cultura tratada somente com H20 2, J, pré-tratada com 2,2'-dipiridil e
tratada com H20 2, • e pré-tratada com NC + 2,2'-dipiridil e tratada com H20 2, •.
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Carlos Bonacossa (Medselil.xls)

E. coLi AB1157 (selva~ .. '
Indução Lisogênica
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Figura 9. Indução lisogênica em E. coli, cepa selvagem (AB 1157) pré-tratada com neocuproína
(NC) e 2,2' -dipiridil ou pré-tratada somente 2,2'-dipiridil e, então, tratada com H20 2 . Cultura em

fase exponencial de crescimento em meio M9S a 37°C sob agitação foi pré-tratada com 2,2'
dipiridil 1mM e neocuproína 1mM simultaneamente ou não, por 20 minutos e, então, tratada
com H20 2 por 20 minutos. Cultura tratada somente com H20 2, ~, pré-tratada com 2,2'-dipiridil e
tratada com H20 2, • e pré-tratada com NC + 2,2' -dipiridil e tratada com H20 2, e.
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4.1.3. Indução de lesões pelo HzOz na presença do quelante de Fe2+ 2,2'-dipiridil:

disponibilização de íons Cu como responsável pela ação tóxica do pelo HzOz em

baixa disponibilidade de íons Fe2+.

Alguns autores tem demonstrado que culturas de E. cali pré-tratadas com quelantes de íons

Fez - 1,1 O-phenatrolina e 2,2' -dipiridil tornam-se resístentes ao posterior tratamento com baixas

concentrações de HzOz «5mM) (Im1ay et aI., 1988; Asad e Leitão, 1991) Por outro lado,

quando concentrações elevadas de HzOz (> 1OmM) são utilizadas, as culturas apresentam maior

sensibilidade a este agente quando comparadas à culturas não pré-tratadas (Asad et aI. 1995).

Visando avaliar a relação entre a sensibilidade bacteriana e o aparecimento de sítios álcali-

sensiveis e/ou quebras na molécula de DNA (qDNA) foram analisados os perfis de sedimentação

do DNA de culturas de E. cali sLvagem (AB 1157) pré-tratadas com o quelante 2,2' -dipiridil e

posteriormente tratada com 20 mM de HzOz, bem como o efeito do pré-tratamento desta cultura

com um quelante de ions Cuz- (fig.lO). A cultura pré-tratada com o quelante de Fez
+ e tratada

com 20 mM de HzOz apresentou um número maior de qDNA (576) do que a cultura tratada

somente com 20 mM de HzOz (38). O pré-tratamento com NC também não produziu

modificação significativa do número de qDNA em relação ao controle. Em concordância com o

observado nos experimentos de sobrevivência bacteriana, o pré-tratamento das culturas com o

quelante de ions Cuz
+, promoveu a redução drástica do número de qDNA induzido pelo

tratamento com 2,2'-dip. e HzOz (67). Estes resultados indicam que há uma relação entre a maior

sensibilidade de culturas bacterianas pré-tratadas com o quelante de íons Fez
+ 2,2' -dipiridil e

tratadas com HzOz e o aparecimento de qDNA no genoma. Além disso, podemos também sugerir

que a intensificação da produção de qDNA, nesta condição, se dá pela presença de íons Cuz
+
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Carlos Bonacossa (gradexp20.xls)

Efeito do pré-tratamento com Neocuproína sobre as qDNA induzidas

pelo H202+ 2,2'-dip. em

E. coli AB1157 (selvageml

25-

20 - -6-CONTROLE

-e- m02 20mM (381

C)

-g 15 -
~
.::
;;
o:.a
:-:
'-
C)

"O 10 -
~

_2.2'-dip. + H202 20mM (576)

--+- NC lê 2.2'-dip + H202 2ümM (67)

1 2 3 -1- 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1-1- 15 16 17 18 192021 22 23 2-1-

Fração

Figura 10. Análise de sedimentação de DNA em gradiente alcalino de sacarose, com culturas da
cepa selvagem (ABl157) pré-tratada com quelantes de íons metálicos Fe2

+ e Cu2
+ e tratada com

H20 2 . A direção de sedimentação está indicada pela seta. Cultura em fase exponencial de

crescimento em meio M9S a 37°C sob agitação foi pré-tratada com 2,2' -dipiridil 1mM e
neocuproína (NC) 1mM simultaneamente, ou não, por 20 minutos e, então, tratada com H20 2

(20mM) por 20 minutos. Os símbolos e os números de qDNA estão indicados no gráfico.

40



o fenômeno de aumento da letalidade induzida pelo H20 2 , principalmente em altas

concentrações (>1OmM) tem sido observado tanto para culturas pré-tratadas com o quelante de

íons Fe
2T

2,2'-dipiridil como 1,10-fenantrolina (Asad et aI., 1994). Porém quando são

comparadas as frações de sobrevivência de culturas pré-tratadas com 1mM de 2,2' -dipiridil ou

com 1mM de 1,10-fenantrolina e tratadas com HZ0 2 (20mM), nota-se que há um aumento

significativo na letalidade ao H20 2 nas culturas pré-tratadas com o quelante 1,1 O-fenantrolina em

relação às pré-tratadas com 2,2' -dipiridil (tabela lI).

TABELA II

Comparação de sensibilidade ao H20 Z

I NINo em 20mM de H20 Z

1,lO-fen. lmM

2,41 X 10-7

2,2'-dip. lmM

8,50 x 10-4

Diferentemente do quelante 2,2' -dipiridil, a 1,1 O-fenantrolina possui a propriedade de se

complexar a íons cobre, sendo este complexo descrito como um agente genotóxico ao reagir com

H202 (Calderaro et aI., 1993).

Tomando-se a hipótese de que o complexo 1,1 O-fenantrolina+Cu poderia estar sendo

formado quando culturas são pré-tratadas com este quelante, e que esta associação estaria ligada

ao excesso do quelante, foi avaliada a sobrevivência bacteriana ao H20 2 com culturas pré

tratadas com diferentes concentrações de 1,10-fenantrolina (fig.l1). Culturas pré-tratadas com

diferentes concentrações de 2,2'-dipiridil foram também submetidas ao tratamento com H20 2

visando a caracterização da sobrevivência diante de um quelante de Fe2
+ sem a capacidade de

formação deste complexo (fig.12).
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Quando o quelante I, 10-fenantrolina foi utilizado nas concentrações de 10uM e 100uM, a

sobrevivência da cultura ao tratamento com 2,5 mM de H20 2 foi semelhante ao da cultura não

tratada com quelante. Porém a sobrevivência ao tratamento com 20 mM de H20 2 foi

significativamente menor. comparada á cultura não pré-tratada. Já o pré-tratamento com a

concentração de 1mM foi capaz de aumentar significativamente a sensibilidade da cultura ao

tratamento tanto com 2,5 ITh~L quanto com 20mM de H20 2, em relação ás outras

concentrações utilizadas (fig. 11). Não houve diferença significativa na sobrevivência da

cultura ao tratamento com H20 2 entre as culturas pré-tratadas com concentrações de 1mM,

2mM e 4mM de 2,2' -dipiridil (fig. 12). Desta forma, estes resultados indicam que quando o

quelante 1,1 O-fenantrolina é utilizado em elevadas concentrações, ele seria capaz de reagir

com íons Fe2~ e também com íons Cu2- dando origem assim a um complexo (1,10

fenantrolina+Cu~) reativo com H20 2, responsável pelo aumento do efeito genotóxico deste

agente.

A análise do número de qDNA induzidas em culturas pré-tratadas com lmM do quelante

1,10-fenantrolina e posteriormente tratada com H202 (2,5mM) (212 qDNA) demonstra uma

relação com a maior sensibilidade ao H20 2 causada pelo pré-tratamento, quando comparado à

culturas pré-tratadas com lmM do quelante 2,2'-dipiridil (4 qDNA) (fig.13). Estes resultados

em conjunto sugerem que o pré-tratamento com quelantes de íons Fe2
+ e posterior tratamento

com H20 2 poderia estar fazendo com que íons cobre do meio tomassem lugar na reação de

Fenton, gerando assim radicais passíveis de introduzirem lesões no DNA bacteriano.

4.1.4. Envolvimento de mecanismos de reparo na correção das lesões induzidas

pelo H20 2 na presença do quelante de Fe2
+ 2,2'-dipiridil.

Asad e Leitão (1991) demonstraram que apesar da diminuição da letalidade induzida por 5

mM de H20 2, observada quando bactérias eram pré-tratadas com 2,2'-dipiridil, ainda era notado
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Carlos Bonacossa (dippehn.xls)
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Figura 11. Sobrevivência de E. coli selvagem (ABI157) pré-tratada com quelante de íons Fe2
+

1,10-fenantrolina e tratada com H20 2 . Cultura em fase exponencial de crescimento em meio

M9S a 37°C sob agitação foi pré-tratada com 1,1O-fenantrolina, 10uM, 100uM e 1mM, ou não,
por 20 minutos e, então, tratada com H20 2 (2,5 mM e 20 mM) por 20 minutos. Os símbolos
estão indicados no gráfico.
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Carlos Bonacossa (dipphen.xls)
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Figura 12. Sobrevivência de E. coli selvagem (ABlI57) pré-tratada com quelante de íons Fe2
+

2,2' -dipiridil e tratada com H20 2. Cultura em fase exponencial de crescimento em meio M9S a

37°C sob agitação foi pré-tratada com 2,2'-dipiridil, ImM, 2mM e 4rnM, ou não, por 20 minutos
e, então, tratada com H20 2 (2,5 mM e 20 mM) por 20 minutos. Os símbolos estão indicados no
gráfico.
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Indução de qDNA pelo H202 em presença de quelantes
de íons ferro (11)
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Figura 13. Número de qDNA induzido em bactérias de cultura da cepa selvagem (ABl157) pré
tratada com quelantes de íons metálicos Fe2

+ e tratada com H20 2 . Cultura em fase exponencial de

crescimento em meio M9S a 37°C sob agitação foi pré-tratada com 2,2'-dipiridil 1mM e 1,10
fenantrolina 1mM por 20 minutos e, então, tratada com H20 2 (2,5 mM) por 20 minutos. Os
símbolos e os números de qDNA estão indicados no gráfico.
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um número significativo de quebras e/ou sítios álcali-sensíveis produzidos no DNA (qDNA)

num mutante xthA de E. coli. ~o mesmo trabalho os autores demonstraram que mesmo neste

mutante as qDNA estariam sendo reparadas. Considerando a relevância da atuação das AP

endonucleases no sistema de reparação por excisão de bases frente às lesões induzidas pelo

H20 2, foi avaliada a sobrevivencia bacteriana dos mutantes xthA, nfo e xthA, ao tratamento com

este agente. na presença do quelante de íons Fe> 2,2' -dipiridil. O mutante nlo, deficiente na

funcionalidade da proteína endonuc1ease IV, uma AP endonuc1ease capaz de substituir a

atividade da exonuc1ease lI!, apresentou sensibilidade igual a da cepa selvagem. O mutante xthA

(deficiente na funcionalidade da proteína exonuc1ease IH), por sua vez. também apresentou

sensibilidade semelhante à cepa selvagem. Entretanto, no duplo mutante xthA tifO observamos

hipersensibilidade ao tratamento com H20 2 na presença do quelante de íons Fe> (fig.14). Estes

resultados indicam a participação alternativa entre as duas AP endonuc1eases em questão, na

reparação das lesões induzidas pelo tratamento.
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Carlos Bonacossa (Diprepair.xls)
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Figura 14. Sobrevivência de E. coli, pré-tratada com 2,2'-dipiridil e, então, tratada com H20 2 .

Culturas em fase exponencial de crescimento em meio M9S a 37°C sob agitação foram pré
tratadas com 2,2'-dipiridil por 20 minutos e, então, tratada com to H20 2 por 20 minutos. Cultura
da cepa selvagem (AB1l57), O; cepa xthA (BW909l), .; cepa nfo (BW527), ... e cepa xthA-nfo
(BW544), •.
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4.2. Objetivo li.

4.2.1. Viabilidade celular ao tratamento com neocuproína e HzOz.

Com o objetivo de detenninar se o complexo neocuproina-Cu2
- seria capaz interferir no

potencial genotóxico apresentado pelo H20 2, foram realizados experimentos de sobrevivência

bacteriana a este tratamento. Foram utilizadas. a cepa selvagem, fenótipo relativo a sistema de

reparação de DNA, e também cepas mutantes deficientes em funções enzimáticas envolvidas em

mecanismos de reparação de DNA. O papel de dois importantes mecanismos de reparo de DNA

envolvidos na resposta ao tratamento com H20 2 foram avaliados: o sistema de reparação por

excisão de bases e os relacionados á resposta SOS. A incubação de culturas da cepa selvagem

(ABl157) com neocuproina por 20 min, bem como do mutante xthA (BW9091), deficiente em

exonuclease UI, não foi capaz de produzir efeito significativo na letalidade provocada pelo H20 2

(fig.15). Por outro lado, o mutante lexAlnd- apresentou sensibilidade ao H20 2 aumentada quando

pré-tratado com o quelante de Cu2
-'- neocuproína (fig.15). Este mutante é caracterizado pela não

indução do sistema SOS, pois nele o repressor LexA codificado possui resistência à auto

clivagem induzida pela proteína RecA*.

4.2.2. Resposta SOS e reparo das lesões induzidas por neocuproína+HzOz.

A análise da sobrevivência bacteriana da cepa lexAInd- demonstrou a importância de funções

SOS em resposta ao tratamento empregado. Uma vez que a desrrepressão de genes controlados

pelo repressor LexA, parece estar envolvida no reparo de lesões induzidas pelo H202 em

presença de neocuproína, foi testada, então, a sensibilidade do mutante recA (AB2463), visando

a corroboração da afirmação acima descrita e indicação da participação desta proteína em

resposta ao tratamento.
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Figura 15. Sobrevivência de culturas de E. coli incubadas com neocuproína (NC) e H20 2 .

Culturas em fase exponencial de crescimento em meio M9S a 37°C sob agitação foram pré
tratadas ou não com NC 1mM por 20 minutos e, então, tratadas com H20 2 por 20 minutos. Cepa
selvagem (ABl157), pré-tratada com NC,.; ou não,O, xthA (BW9091) pré-tratada com NC,'" ;

ou não, ~ , e lexAlnd- (AB2494), pré-tratada com NC, e; ou não, Q.

50



A cepa AB2463 apresentou sensibilidade similar ao mutante !exA(Ind-) (tig.16), reforçando

assim a alta relevància do funcionamento do sistema 50S para a sobrevivência celular. Porém o

comportamento deste mutante não pode ser considerado um indicativo do papel desta proteína na

resposta celular, uma vez que este mutante, é desprovido tanto das funções de recombinação

genética como de "ativação" da proteína RecA necessária á indução da resposta 50S. Para

avaliar esta questão. foi utilizado o mutante recA 1-12, deficiente apenas na função de reparo

recombinacional. Este mutante demonstrou ser sensível ao tratamento neocuproína+ H20 2,

quando comparado ao tratamento somente com H20 2 (fig.16), indicando um papel importante

para o mecanismo de reparação pela recombinação genética em resposta ao tratamento.

4.2.3. Envolvimento das proteínas Fpg e UvrA no reparo das lesões induzidas por

neocuproína+H20 2•

o produto do gene jpg, a proteína formamidopirimidina-DNA glicosilase, e o produto do gene

uvrA têm sido considerados como participantes do reparo de lesões induzidos por agentes

oxidantes como sistema gerador de oxigênio singleto (Czeczot et aI., 1991) e danos no DNA

induzidos principalmente por altas concentrações de H202 (> 15ml\1) (Asad et aI., 1995). A

possibilidade do envolvimento destas enzimas no reparo das lesões induzidas pelo tratamento

com NC+H20 2 foi então avaliada. Foi observado o efeito sinergístico entre os agentes em ambas

as cepas, sendo este efeito evidenciado com maior clareza quando as culturas foram tratadas com

altas concentrações de H202 (>1ümM) (fig.l7).

51



Carlos Bonacossa (sobrevtes.xls)

l.OOE+OO

l.OOE-O 1 -

.- l.OOE-02
~

<:.J
;;

;;
:.J
;.,-

Vi.
..; l.OOE-03c

l.OOE-04

Sobrevivência Bacteriana
símbolos cheios - NC + 82uZ

símbolos vazios - 8202

-ir-recA13

~recA13

~recA142

___ recA142 '

l.OOE-05 ----------------------

o 5 10 15 20

Peróxido de Hidrogênio (Mm)

Figura 16. Sobrevivência de Culturas de E. coli incubadas com neocuproína (NC) e H20 2 .

Culturas em fase exponencial de crescimento em meio M9S a 37°C sob agitação foram pré
tratadas ou não com neocuproína 1mM por 20 minutos e, então, tratadas com H20 2 por 20
minutos. Cepa recA (AB2463) pré-tratada com NC,Â ; ou não, .1; e recA142(JC4728) pré-

tratada com NC, e; ou não O.
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Figura 17. Sobrevivência de culturas de E. coli incubadas com neocuproína (NC) e H20 2.

Culturas em fase exponencial de crescimento em meio M9S a 37°C sob agitação foram pré
tratadas ou não com neocuproína 1mM por 20 minutos e, então, tratadas com H20 2 por 20

minutos. Cepa livrA (AB1886), pré-tratada com NC,.; ou não,[], e.fpg (BH20) pré-tratada com
NC,'" ; ou não, ~.
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4.2.4. Contribuição dos íons ferro (lI) para o sinergismo neocuproína + H20 2•

A presença de íons ferro (II) têm sido relacionada diretamente com a genotoxicidade

induzida pelo H20 2, atraves da sua participação na reação de Fenton. Este mecanismo e

considerado a via crítica da genotoxicidade do H20 2, in vivo. Com o objetivo de avaliar a

contribuição da disponibilidade destes íons no sinergismo observado, foi determinada a

sobrevivêncía da cepa lexA(Ind-) (AB2494) ao H20 2, após um pré-tratamento simultâneo com os

quelantes neocuproína e 2,2'dipyridyl (quelante de íons Fe2
) O resultado demonstrou que a

neocuproína foi incapaz de aumentar a letalidade induzida pelo H20 2 na presença do quelante de

ions ferro (II), condição de baixa disponibilidade de íons ferro no meio intracelular (fig.18).

4.2.5. Indução de quebras no DNA pelo tratamento neocuproína + H20 Z'

o surgimento de quebras na molécula de DNA (qDNA) tanto in vivo como in vitro tem sido

demonstrado como resultante do tratamento com H20 2. Estas quebras estão associadas à ação do

radical hidroxila bem como de complexos metal-peróxido gerados pelo tratamento. Visando

confirmar se o efeito sinergístico letal observado estaria relacionado ao aumento no número

qDNA, foi realizado um experimento de anàlise de sedimentação de DNA em gradiente alcalino

de sacarose, utilizando a cepa lexA(Ind-) submetida ao tratamento NC+ HZ0 2. O pré-tratamento

de culturas deste mutante com NC foi capaz de provocar um aumento no número de qDNA

induzido pelo tratamento da cultura com H20 Z (lümM) (fig.19). O tratamento prévio da cultura

com os quelantes neocuproína e 2,2'-dipiridil (quelante de Fe2+) preveniu o aumento das qDNA

induzidas (fig.19). Tanto o quelante NC quanto o quelante 2,2'-dipiridil não foram capazes de

induzir qDNA.
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Figura 18. Sobrevivência de E. calí, cepa lexA (Ind-) (AB2494) pré-tratada com neocuproína
(NC) e 2,2' -dipiridil ou pré-tratada somente com neocuproína (NC) e, então, tratada com H20 2 .

Cultura em fase exponencial de crescimento em meio M9S a 37°C sob agitação foi pré-tratada
com 2,2' -dipiridil 1mM e neocuproína 1mM simultaneamente, ou não, por 20 minutos e, então,
tratada com H20 2 por 20 minutos. Cultura tratada somente com H20 2, i'l; pré-tratada com NC e
tratada com H20 2, .... ; pré-tratada com NC + 2,2' -dipiridil e tratada com H20 2, •.
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Figura 19. Análise de sedimentação de DNA em gradiente alcalino de sacarose, com culturas da
cepa lexAlnd- (AB2494) pré-tratada com quelantes de íons metálicos Fez

+ e Cuz
+ e tratada com

HzOz. A direção de sedimentação está indicada pela seta. Cultura em fase exponencial de

crescimento em meio M9S a 37°C sob agitação foi pré-tratada com 2,2'-dipiridil lmM e
neocuproína (NC) 1mM simultaneamente, ou não, por 20 minutos e, então, tratada com HzOz
(10mM) por 20 minutos. Controle, e; cultura tratada com HzOz (263 qDNA), Â; pré-tratada

com NC (361 qDNA), Ó; pré-tratada com NC+dipyridyl, O (19 qDNA); e pré-tratada com
dipyridyl (19 qDNA), •.
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5. DISCUSSÃO

5.1. OBJETIVO I

Diversos autores têm demonstrado que quando culturas. tanto de células procarióticas quanto

de células eucarióticas, são incubadas com H20 2 na presença de quelantes de íons Fe2r ou Fel
-,

há um efeito de diminuição da letalidade promovida pelo H20 2 (lmlay el ai., 1988~ Mello Filho e

Meneguini, 1984; Mello Filho et ai., 1984~ Asad e Leitão, 199 L Luo et ai., 1994). Entretanto,

Asad el ai. (1995) demonstraram que quando eram utilizados os quelantes de ions Fe2r
, 2,2'

dipiridil ou 1,1 O-fenantrolina e as culturas eram submetidas posteriormente a concentrações

elevadas de H20 2 (20 mM), ao contrário da diminuição da letalidade observada para baixas

concentrações de H20 2, era notado um efeito sinergístico letal.

De forma semelhante à descrita para os íúIlS fell"l) , tem sido objeto de estudos a

possibilidade da participação de íons cobre como mediadores da genotoxicidade provocada pelo

H20 2. Dizdaroglu el ai., (1991) demonstraram a ocorrência de modificações de bases em

cromatina de mamíferos, promovida pelo tratamento com H202 e íons Cu2
+ e Fe2

+ Estes autores

evidenciam que o tratamento destas moléculas com H20 2 na presença de íons Cu2
+ foi capaz de

gerar maior número de lesões do que na presença de íons Fe2
+ Prutz (1994) também ressalta esta

maior eficiência, sugerindo que a alta afinidade dos ions cobre por DNA seria a razão deste

fenômeno. Já Aruoma el ai. (1991) destacam que a ação genotóxica do H202 na presença de íons

Cu2
+ ocorreria de forma dependente da produção de radicais orr. A possibilidade da

participação de íons cobre na reação de Fenton, quando as culturas estão na condição de baixa

disponibilidade de íons Fe2+, foi indicada no presente estudo através da proteção contra os efeitos

letais do H20 2 conferida a estas culturas, pela utilização do quelante de íons Cu2
+, neocuproína.

Este efeito pôde ser notado em todos os mutantes testados.
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No presente estudo foi demonstrado que o efeito sinergistico descrito por Asad el aI. (1995)

para concentrações elevadas de H20 2 (20 mM) pode ser atribUldo ao aparecimento de maior

número de qDNA em bactérias submetidas a este tratamento. O significativo aumento do número

de qDNA em bactérias da cultura pré-tratada com o quelante de íons Fe2c
, 2,2'-dipiridiL e 20

mM de H20 2, leva-nos a sugerir que esta condição (baixa disponibilidade de íons Fe> para a

reação de Fenton), faz com que a ação clastogenica do H20 2 torne-se mais eticiente. Entretanto,

o pré-tratamento de culturas de E coli com um quelante de íons Cu2
·· foi capaz de diminuir o

número de qDNA induzidas em cultura pré-tratada com 2,2' -dipiridil e altas concentrações de

H20 2, o que demonstra a participação dos íons Cu2
- no processo de aparecimento destas lesões.

E interessante notar que o quelante de íons Cu 2
-, neocuproma, não possui a capacidade de

prevenir o aparecimento de qDNA tanto em culturas de Ecoli quanto em culturas de fibroblastos

somente tratados com H20 2 (Asad e Leitão, 1991; Mello-Filho e Meneghini, 1991).

Na mesma linha de evidencias, Calderaro el ai. (1993) demonstraram a capaciuade de

concentrações elevadas do que1ante 1,1 O-fenantrolina em intensificar a ação clastogênica do

agente oxidante menadiona em fibroblastos de Hamster Chinês em cultura. É importante notar

que a menadiona apresenta como produto de seu metabolismo o H20 2 . O autores demonstram

ainda que o quelante de íons CU2~, neocuproína, por sua vez, é capaz de diminuir

significativamente a formação de qDNA, promovida pelo tratamento destas células com o agente

menadiona, em presença do quelante 1,1 O-fenantrolina. Os autores atribuíram a formação das

qDNA, pela ação de um complexo formado entre o quelante e os íons cobre, o qual se tem

caracterizado como capaz de produzír quebras e modificação de bases no DNA ( Que el aI. 1980;

Dizdaroglu et ai. 1990).

Comparando-se a sensibilidade de culturas de E coli pré-tratadas com concentrações

crescentes do quelante 2,2'-dipiridil e 1,1 O-fenantrolina evidenciou-se um comportamento

semelhante ao encontrado por Calderaro el aI. (1993), somente quando foi utilizado o quelante
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I,IO-fenantrolina. A concentração mais elevada do quelante (I mM) foi capaz de intensificar os

efeitos, principalmente, de altas concentrações de H20 2 (20mM) na cultura. Por outro lado, o

quelante 2,2' -dipiridil (4 mM) não foi capaz de promover este efeito na mesma extensão. Dada a

caractenstica de formação de um complexo clastogênico, com íons cobre, ser atribuída somente

ao quelante IJO-fenantrolina, estes resultados sugerem que quando culturas são pré-tratadas com

quelantes de íons Fe
2

' e H20:, estaria havendo a disponibilização de íons cobre, o que na

ausência do pré-tratamento não aconteceria. Portanto, nestas condições, seria possível a

formação de radicais OH- atraves da reação de Fenton mediada por íons cobre.

Assim como Calderaro et aI., (1993) podemos sugerir que a incubação de culturas com

H20 2 na presença de quelantes de íons Fe> possui uma ação pro-oxidame capaz de mobilizar

íons metálicos intracelularmente, tomando-os disponíveis para a reação com o H20 2 . Altman et

ai. (1994), da mesma forma, sugerem que os danos introduzidos no DNA de células de

mamíferos em cultura pelo agem~ tert.- butyl hydroperoxido, seriam resultantes da liberação de

íons metálicos, como ferro e cobre, de seus sitios de armazenamento, promovendo então sua

ligação à cromatina. Neste estado, esta molécula seria um excelente alvo para danos sítio

específicos causados por O2-' e H20 2 atraves da geração de radicais OH-o

Almeida (1994), utilizando a cepa de S. tiphymurium TAl02, detectou que o pré

tratamento de culturas desta bactéria com o quelante 2,2' -dipiridil e posterior tratamento com

elevadas concentrações de H20 2 (>15mM) provoca um aumento significativo de mutantes his

(prototróficos para histidina). Da mesma forma, nossos resultados demonstram que o sinergismo

provocado pelo tratamento mencionado, em E. coli, é acompanhado de um aumento significativo

do número de mutantes Rif (resistentes à rifampicina). Porém quando as culturas são também

incubadas com o quelante de íons Cu+, neocuproína, há uma drástica redução do número de

mutantes encontrados, principalmente, na concentração de 20mM de H202. Portanto podemos

inferir que as lesões introduzidas pelo tratamento com H20 2 (>1OmM) na presença de 2,2'-

59



dipiridiL mediadas pela presença de íons Cu2
-, seriam mutagenicas e seriam também traduzidas

em qDNA uma vez que o pré-tratamento com neocuproína também e capaz de reduzir o numero

destes eventos.

Dizdaroglu et aI. (1991) demonstraram o alto rendimento na produção de lesões 8

hidroxiguanina e Fapy-guanina pelo tratamento de cromatina de mamiferos com H20 2 na

presença de íons Cu2
'-, quando comparado ao tratamento na presença de íons Feh A base

alterada 8-hidroxiguanina tem sido descrita como uma lesão com alto potencial mutagenico

(Friedberg. et aI. 1995). Somada a este fàto, a alta sensibilidade do mutante fpg relatada por

Asad et ai. (1995) auxilia na indicação da ocorrência destas lesões. uma vez que a proteína Fpg é

a que atua no reparo tanto da lesão 8-hidroxiguanina como Fapy-guanina.

Por outro lado, a não alteração do perfil de indução lisogênica pelo tratamento com H20 2

na presença de 2,2' -dipiridil, quando as culturas foram também incubadas com neocuproína, nos

permite sugerir que mesmo nesta condição, ainda seriam geradas lr:5es capazes de gerar sinal

indutor do sistema SOS.

Asad e Leitão (1991) demonstraram que apesar da diminuição da letalidade observada, ainda

era notado um número significativo de quebras e/ou sítios álcali-sensíveis produzidos no DNA

(qDNA) pelo tratamento com H20 2 (5mM), num mutante xthA de E. coli. No mesmo trabalho os

autores demonstraram que mesmo neste mutante as qDNA estariam sendo reparadas. É

interessante ressaltar a sensibilidade do mutante xthA semelhante à da cepa selvagem ao

tratamento com H20 2 (20 mM) na presença de 2,2' -dipiridil. Este fato juntamente com a

caracteristica de hipersensibidade do duplo mutante xthA nfo nos leva a sugerir a importante

participação da proteína Nfo (endonuc1ease IV) na reparação destas lesões. A sensibilidade do

mutante nfo ao tratamento somente com H20 2 é semelhante ao da cepa selvagem, indicando a

pouca contribuição desta enzima para a sobrevivência de E. coli a este agente (Farr e Kogoma,

1991). No entanto, a superexpressão da endonuclease IV é capaz de diminuir a sensibilidade de
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um mutante xlhA aos efeitos do HzOz (Ramotar el aI., 1991). E importante notar que o gene nfo

pertence ao regulon SoxRS, que pode ter sua expressão aumentada pelo estresse causado pela

presença de 0 2
0

- e de outros agentes (Farr e Kogoma, 1991). Desta forma, podemos sugerir que a

condição prá-oxidante estabelecida pelo tratamento com HzOz e na presença do quelante de íons

Fez, 2,2' -dipyrydil poderia estar induzindo a expressão do gene tifO, através da ativação de

SoxRS, o que explicaria o nível de sobrevivência observado no mutante xthA. De fato, Kimura e

Nishioka (1997) demonstraram a indução do sistema regulatário SoxRS por CUS04,

corroborando a hipótese anteriormente sugerida que atribui a toxicidade HZ0 2 na presença do

quelante 2.2' -dipiridil à disponibilização de íons cobre no meio intracelular.

5.2. OBJETIVO n

A inibiç<io do crescimento e o aparecimento de qDNA em culturas de células Ehrlich, tem

sido atribuída à interação do agente quelante neocuproína com ions cobre que por sua vez

reagiria com H20 2 produzido no meio intracelular (Byrnes et aI., 1992). Em concordância com

as sugestões de Byrnes et aI. (1992), os resultados aqui apresentados demonstraram que o

quelante NC é capaz de intensificar a letalidade induzida pelo tratamento de culturas de E. coli.

com H20 2 exógeno (efeito sinergístico letal). Nossos resultados também demonstram que esta

propriedade pode assumir diferentes extensões, ou mesmo não ser detectada. Esta característica

encontra relação com a funcionalidade, ou não, de sistemas de reparação de DNA nas cepas

estudadas. Podemos assumir desta forma, que a letalidade adicional promovida pela presença do

quelante neocuproína, seria devido ao surgímento de lesões adicionais às introduzidas pelo H20 2

na ausência do quelante, ou seja, lesões mediadas por íons ferro através da reação de Fenton

(Henle e Linn, 1997).

De fato, a cepa selvagem (ABI157) não apresentou aumento de sensibilidade ao tratamento

com H20 2 na presença o quelante neocuproína, sugerindo que esta cepa é capaz de resistir às
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lesões adicionais. Curiosamente, a cepa xthA também demonstrou não ser sensível às lesões

adicionais. Entretanto, a possibilidade da atuação do sistema de reparação por excisão de bases

frente a estas lesões não pode ser descartada, uma vez que as atividades 5'AP endonucleásica

e/ou "3 'priming" poderiam ser substituídas pela ação da enzima endonuclease IV (Nfo) (Farr e

Kogoma, 1991).

Já os mecanismos de reparação de DNA que são funcionalmente influenciados pela ação do

repressor LexA, parecem contribuir sobremaneira para a sobrevivencia bacteriana ao efeito

sinergístico. O H20 2 é consideraào um potente agente genotóxico capaz de induzir a resposta

50S em E. coli (Imlay e Linn, 1987). A indução da expressão destas funções, principalmente as

funções de reparo de DNA, estão relacionadas ao reparo das lesões induzidas por este agente,

sendo atribuída extrema relevância ao mecanismo de reparo pela recombinação (reparo

dependente da ação da proteína RecA) (Imlay e Linn, 1987; Farr e Kogoma, 1991; Henle e Linn,

1997). Por outro lado, o sistema de reparo por excisão de nucleo..Jeos (dependente do complexo

UvrABC) parece não contribuir significativamente para o reparo destas lesões (Goerlich et aI,

1989). Da mesma forma, o efeito sinergistico letal, causado pelo quelante neocuproína e H20 2,

observado nos mutantes lexA (Ind-) e recA sugere a relevante atuação de funções SOS no reparo

das lesões causadoras do sinergismo. Adicionalmente, o aparecimento deste efeito na cepa

recA 142 deficiente na função de reparo envolvendo a recombinação homóloga, leva-nos a

sugerir que esta função possui um importante papel na sobrevivencia de culturas ao tratamento

sinergístico.

Apesar da pequena contribuição atribuída ao sistema de reparação por excisão de

nucleotídeos para sobrevivência bacteriana ao H202 (Goerlich et ai., 1989), a sensibilidade da

cepa livrA aponta para participação do complexo UvrABC no reparo das lesões produzidas na

presença de neocuproína, principalmente para concentrações elevadas de H20 2. Seguindo a

mesma linha de evidencias, Asad et aI. (1995) sugeriram o tratamento com H20 2 em altas
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concentrações. teria seu efeito letal aumentado. em células tratadas sob condição de baixa

disponibilidade de íons Fe2
-. Assim como estes autores, Asad e Leitão (1991) e Asad et ai.

(1997) sugerem que nestas condições, a sobrevivencia bacteriana dependeria da atuação de

mecanismos de reparação e funções celulares diferentes das necessárias após o tratamento com

H20 2 somente.

Por sua vez. o mutante fpg não apresenta sensibilidade ao tratamento com H20 2,

signifícantemente diferente da encontrada na cepa selvagem. sendo assumido desta forma que a

função da proteína Fpg não possui papel no reparo das lesões induzidas por este agente (Boiteux

e Huisman, 1989). No entanto, esta cepa demonstra alta sensibilidade ao tratamento com altas

concentrações de H20 2, em condição de baixa disponibilidade de íons Fe2
- (Asad et aI. 1995).

Estes resultados evidenciam a participação desta enzima na reparação de lesões produzidas

nestas condições. É importante ressaltar que como descrito na primeira parte deste trabalho, os

resultadc:, apresentados indicam que em tais condições, haveria a participação de íons cobre na

letalidade induzida pelo H20 2 .

A função da proteína Fpg tem sido relacionada com o reparo de lesões geradas pela oxidação

de guamna. principalmente 8-hidroxiguanina e 2,6-diamino-4-hidroxi-5-N

methilformamidopirimidina (Fapy) (Boiteux et aI., 1989; Tchou et aI., 1991). Considerando a

propriedade de complexação do quelante neocuproína com íons cobre e a alta afinidade destes

íons por posições em guanina (Milne et ai. 1993), pode-se esperar que lesões induzidas por este

complexo sejam formadas preferencialmente nestes sítios. De fato, tem sido reportada a

ocorrência de lesões causadas pelo HzOz na presença de íons cobre principalmente em resíduos

de guanina, in vitro (Sacripant e Kraemer, 1989; Dizdaroglu et aI. 1991). Desta forma, o efeito

sinergístico observado num mutante deficiente na função desempenhada pela proteína Fpg

contribui para sustentar a hipótese de que as lesões sinergísticas seriam mediadas por íons cobre.
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Em concordância com o observado nos experimentos de sobrevivencia bacteriana, a análise

do pertil de sedimentação de D::\A demonstra que há um aumento do número de qDNA em

células de culturas da cepa IcxA Ind- pré-tratada com neocuproina e tratada com HzOz (10 mM),

quando comparado ao tratamento com HzOz somente. Byrnes Cf aI. (1992) sugeriram que após a

redução de Cuz- para Cu - tàvorecida por agentes redutores presentes no meio intracelular

ocorrena o aparecimento do complexo (neocuproína)z Cu-dentro de células Erlich. Este

complexo. por sua vez, é assumido como estavel na presença de Oz (James e Williams, 1961).

Por esta razão. assim como Bvrnes ef aI. (1992), podemos supor que os íons Cu-' complexados

com o quelante neocuproína não seriam capazes de reagir com HzOz, havendo então o

impedimento da reação de Femon e a conseqüente não geração de radicais OH·. Entretanto.

Florence ef aI. (1985) demonstraram a destruição do complexo (neocuproína)zCu· por altas

concentrações de HzOz, in vitro. Os autores sugerem que radicais hidroxila atacariam a molécula

do quelante, promovendo assim a geração d~ compostos tóxicos como oxigênio singleto, radicais

de oxigênio bem como a liberação de íons Cu-, que se tomariam disponíveis para reação com

HzO z levando à formação de radicais OW e outros radicais. Contribuindo para esta hipótese

destacamos a propriedade do quelante neocuproína, assim como outros derivativos de

fenantrolina, se intercalar no DNA, o que pode contribuir para a formação de radicais na

vizinhança desta molécula aumentando assim a eficiência na indução de lesões neste sítio

(Furtado ef a!., 1997). Além disso, podemos assumir que a habilidade do quelante de íons Fe2
+

em prevenir o aparecimento do efeito sinergístico colabora para o modelo acima mencionado.

Esta propriedade pode ser explicada como conseqüência do bloqueio da reação de Fenton

mediada por íons Fe2
+ e por esta razão o bloqueio do ataque e conseqüente quebra da molécula

do quelante ficando assim os íons Cu+ associados ao quelante NC e portanto não reativos.

64



6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alberts, R; D. Bray, l Lewis; M. RafI K. Roberts and lD. Watson. (1989). A-folecular hiology ~f

lhe cefl. 2nd ed. Garland Publishing. Inc. New York. NY.

Almeida, C. E. R (1994). Estudo comparativo da resposta SOS induzida pelo peróxido de

hidrogenio em presença e ausencia de inos ferro, em E. coli. Tese àe J\ilestrado, UFRJ, lBCCF.

Altman. S.A., T.H. Zastawny, L Renders. Z. Lin. lA. Lumpkin. l Remac1e. M. Dizdaroglu and G.

Rao. (1994) Tert.-Butyl hydroperoxide-mediated DNA base damage in cuitured mammalian eells.

'\lutation Res. 306: 35-44.

Ames, R N.; l MaeCa.nn, and E. Yamasaki. (1975). Methods fo. deteeting careinogens and

mutagens with the Salmonellalmamalian-mierosome mutagenieity test. Mutation Researeh 31: 347

364.

Ames, B. N.; Shigenaga, M. K. and Hagen. T. M. (1993). Oxidants. antioxidants, and the

degenerative diseases ofaging. Proc. Natl. Acad. Sei. USA. 90: 7915-7922.

Ananthaswamy, H.N. and A. Eisenstark (1977) Repair of hydrogen peroxide-induced single

strand breaks in E. coli deoxyribonucleie aeid. 1. Baeteriol. 130: 187-191.

Anderson, E.H. (1946) Growth requirements of virus resistant mutants of E. coli strain R Proe.

Natl. Aead. Sei. USA, 32: 120-128.

65



Aruoma. 0.1.. B. HalliwelL E. Gajewski and M. Dizdaroglu (1991) Copper-ion-dependent

damage to the bases in DNA in the presence ofhydrogen peroxide. Biochem. 1. 273: 601-604.

Asad. L.M.B.O.. N.R. Asad, AB. Silva. C.E.B. Almeida and AC. Leitão (1997) Role of SOS

and OxyR systems in the repair of E. cali submitted to hydrogen peroxiàe under low iron

conditions. Biochimie, 79: 359-364.

Asad. 0J.R. and AC. Leitao (1991) Effects of metal ion chelators on DNA strand breaks and

inactivation produced by hydrogen peroxide in Escherichia coli detection of iron- independent

lesions. 1. Bacteriol. 173: 2562-2568.

Asad, N.R., c.E. de Almeida, L.M. Asad. 1. Felzenszwalb and AC. Leitao (1995) Fpg and UvrA

proteins parti..ipate in the repair ofDNA lesions induced by hydrogen peroxide in low iron leveI

in E. calí. Biochimie, 77: 262-264.

Asad, N.R., L.M.B.O. Asad, c.E.B. Almeida and AC. Leitão. (1994) Lethal interaction betwen

hidrogen peroxide and o-phenathroline in E. cali. Brazilian 1. Med. Biol. Res. 27:2551-2555.

Boiteux, S. (1993) Properties and biological functions of the Nth and Fpg proteins ofE. cali: two

DNA glycosylases that repair oxidative damage in DNA 1. Photochem. Photobiol. B: Biol. 19:

87-96.

Boiteux, S. and O. Huisman (1989) Isolation of a forrnamidopyrimidine-DNA glycosylase (jpg)

mutant ofEscherichia cali K-l2, MoI. Gen. Genet. 215, 300-305.

66



Boiteux. S., M. Bichara, R.P. Fuchs, and J. LavaI (1989) Excision 01' the imidazole ring-opened

form 01' N-2-aminofluorene-C(8)-guanine adduct In poly (dG-dC) by E. coli

formamidopyrimidinr-DNA glycosylase. Carcinogenesis, 10: 1905-1909

Brandi. G.: F. Cattabemi; A. Albano, and O. Cantoni. (1989). Role of hidroxyl radicaIs in E. coli

killing induced by hydrogen peroxide. Free. Rad. Res. Commun. 06 (01): 47-55

Bvrnes. R.W, W.E. Antholine and O.H. Petering (1992) Oxidation-reduction reactions In

Ehrlich cells treated with copper-neocuproine. Free Rad. Biol. Med., 13: 469-478.

CaIderaro, M., E.A.L. Martins and R. Meneghini (1993) Oxiàative stress by menadione affects

cellular copper and iron homeostasis. MoI. Cel. Biochem. 126: 17-23.

Czeczot, H., B. Tude~ B. Lambert, 1. LavaI and S. Boiteux. (1991) E. coli Fpg protein and

UvrABC endonuclease repair DNA damage induced by methyIene bIue pIus visibIe light in vivo

and in vitro. 1. Bacteriol. 173: 3419-3424.

DempIe, B. (1991). ReguIation ofbacterial oxidative stress genes. Annu. Rev. Genet. 25: 315-337.

DempIe, B., A. Johnson and D. Fung. (1986) Exonuc1ease li and endonuc1ease IV remove 3'

blocks from DNA synthesis primers in H20 r damaged E. coli. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 83 :

7731-7735.

DempIe, B.; 1. Halbrook, and S. Linn. (1983). E. coli x/h mutants are hypersensitive to hydrogen

peroxide. 1. Bacteriol. 153 (02): 1079-1082.

67



Devorei. R. (1992) Les Fonctions SOS ou comment les bactéris survivent aux lésions de leur

ADN. Annaies de L 'institut PaSlellTi actualités I: 11-20.

Dizàaroglu, M., 0.1. Aruoma and B. Halliwell (1990) Modifications of bases in DNA by copper

ion-l.lO-phenanthroline complexes. Biochemistry, 29: 8447-8451.

Dizdaroglu, M., R. Govind. B. Halliwell and E. Gajewski. (1991) Damage to the DNA bases in

mammalian chromatin by hydrogen peroxide in the presence of ferric and cupric ions. Arch.

Bioch Bioph. 285 (2): 317-324.

Farr, S.B. and T. Kogoma (1991) Oxidative stress responses In E. coli and Saimonefla

typhimurium. Microbiol. Rev., 55: 561-585.

Florence, T.M., lL. Stauber and KJ. Mann (1985) The Reaction of Copper-2,9-Dimethyl-l, 10

Phenanthrolina with Hydrogen Peroxide. J. Inorg. Biochem.. 24: 243-254.

Foster, lW and P. Strike. (1988). Analysis of the regulatory elements of E. coli uvre gene by

contruction of operon fusions. Mal. Gen. Genet., 211: 531-537.

Franklin, W.A. and T. Lindahl. (1988) DNA deoxiribophosphodiesterase. EMBO 1., 7: 3617-3622.

Friedberg, E.c., G.c. Walker and W. Siede (1995). DNA repair and mutagenesis. Ed. ASM Press.

Washington, DC, USA.

68



Furtado, F.A.C., N.R. Asad and A.C. Leitão (1997) Effects of L 10-phenantroline and hydrogen

peroxide in E. cali: lethaI interaction. Mutation Res., 385: 251-258.

Goerlich, O., P. Quillardet and ),1 Hofnung (1989) Induction of the SOS response by hydrogen

peroxide in various E. cali mutants with altered protection against oxidative DNA damage. J.

Bacterio1. 171: 6141-6147.

Hagensee. M.E. and R.E. Moses (1989) i\fultiple pathways for repair of hydrogen peroxide

induced DNA damage in E. cali J Bacterioi 171. 991-995.

Hagensee, M.E., S.K. Bryan and R.E. l'.loses. (1987) DNA polimerase III requirement for repair of

DNA darnage caused by rnethyI methanesulfonate and hydrogen peroxide. 1. Bacterio1. 169: 4608

4613.

Halliwell, B. and lM.C. Gutteridge. (1989) Free radicaIs In biology and rnedicine. 2- Ed.

Clarendon Press. Oxford.

Henle, E.S. and S. Linn (1997) Forrnation, prevention and repalr of DNA darnage by

ironlhydrogen peroxide. 1. Bio1. Chern., 272: 19095-19098.

Irnlay, 1. A and S. Linn. (1988). DNA darnage and oxygen radical toxicity. Science 240: 1302

1309.

Irnlay, 1. A.~ S.M. Chin and S. Linn. (1988). Toxic DNA darnage by hydrogen peroxide through the

fenton reation in vivo and in vitro. Science 240: 640-642.

69



Imlay, 1. A. and S. Linn. (1986) Bimodal pattem of killing of DNA-repair-defective or

anoxically grown E. coli by hydrogen peroxide. 1. Bacteriol. 166. 797-799.

Imlay, 1. A. and S. Linn (1987) Mutagenesis and stress responses induced in E. coli by hydrogen

peroxide.1. BacterioL 169: 2967-2976.

James. B.R and RJP Williams (1961) The oxidation-reduction potentials of some copper

compiexes.1. Chem. Soe. 1961: 2007-2019.

Kimura. T. and H. Nishioka. (1997) Intracellular generation of superoxide by eopper sulphate in

Escherichia coli. Mutation Res. 389:237-242.

Know, Y.W. and B. Van Houten. (1990) In: Mechanism of action of excision repair enzymes.

Ionizing Radiation Damage to DNA: Molecular Aspects, pages 81-88, Ed. WiIley-Liss, Inc.

Ley, R.D. (1973) Postreplication repair in an exeision-defective mutam of E. coli : ultraviolet

light-indueed incorporation of bromodeoxyuridine into parental DNA. Photochem. Photobiol.

18: 87-95.

Little, J.W. (1991). Meehanism of speeifie LexA cleavage: autodigestion and the role of ReeA

coprotease. Bioehimie 73: 411-422.

Little, 1.W. (1993). LexA Cleavage and Other Se1f- Proeessing Reactions. J Bacteriol., 175

(16): 4943-4950.

70



Luo, Y., Z. Han, S.M. Chin and S. Linn (1994) Three ehemieally distinet types of oxidants

formed by iron-mediated Fenton reaetions in the presenee of DNA Proe. NatI. Aead. Sei. USA,

91 12438-12442.

Luria. S. E. and 1.W. Borrous. (1957) Hybridization between E coli and Shigella. 1. Baeteriol. 74:

-l61-476.

\laeGrath, R.A and R.W. Williams (1966) Reeonstruetion "in vivo" of irradiated E. cali

deoxyribonucleie aeid, the rejoining ofbroken pieees. Nature, 212: 532-535.

Maron, D.M and B.N. Ames. (1983). Revised methods for the Salmonella mutagenieity test.

MutaLun Researeh 113: 173-215.

Mello Filho, A C. and R. Meneghini (1984) In vivo formation of single-strand breaks in DNA by

hydrogen peroxide is mediated by the Haber-Weiss reaetion. Bioehim. Biophys. Acta, 781: 56

63.

Mello Filho, A C. and R. Meneghini (1991) Iron is the intracellular metal involved in the

production ofDNA damage by oxygen radicaIs. Mutation Res. 251, 109-113.

Mello Filho, AC., M.E. Hoffmann and R. Meneghini (1984) Cell killing and DNA damage by

hydrogen peroxide are mediated by intracellular iron. Biochem. 1. 218: 273-275.

71



MilIer. J.H (1992). A short eourse in baeterial geneties: a laboratorv manual and handbock for E.

coli and related baeteria. Cold Spring Harbour Lab. Press, p. 72-74, p.151-156.

Milne, L., P :.Jieotera, S. Orrenius and M. Burkitt (1993) Effeets of glutathione and ehelating

agems on eopper-mediated DNA oxidation: Pro-oxidam and amioxidam properties of

glutathione. Areh. Bioehem. Bioph., 304: 102-109.

Moolenaar. GF.; c.A. Van SIuis. C. Backendorf and P Van de Putte. (1987) Regulation ofthe l'.,~

colz exeision repair gene uvre. Overlap betwen the struetural gene and the region eoding for a 24

kD protein. Suei. Acids Res., 15 (lO): 4273-4289

Murli, S. and G.c. Walker. (1993). SOS mutagenesis. Current Opinion In Geneties and

DevelopmelJt 3: 719-725.

Myles, G.M and A Sanear. (1989). DNA repair. Chem. Res. Toxicol. 2 (4): 197-226.

O'Connor, T.R. and 1. Lavai (1989) Physical association of the 2,6-diamino-4-hydroxy-5N

formamidopyrimidine-DNA glycosilase of E. coli and na nicking DNA at apurinic/apyrimidinic

sites. Proe. Nat!. Acad. Sei. USA, 86: 5222-5228.

Prutz, W.A (1994) Interaction between gluthatione and Cu(II) in the vicinity of nucleic acids

Biochem.1. 373-382.

Que, B.G., K.M. Downey and AG. So. (1980) Degradation of deoxyribonucleic acid by 1,10

phenanthroline-copper complex: the role of hydroxil radicais. Biochemistry, 19: 5987-5991.

72



Ramotar, D., S.e. Popoff and B. Demple. (1991) Complementation of DNA repair-deficiem E. cali

by the yeast Apn1 apurinic/apyrimidinic endonuclease gene. Yfol. ~1icrobiol. 5: 149-155.

Robens, J.W and R. Devoret. Lysogenic Induction. In Hendrix, RW ed. Lamhda lI. ~ew York,

Cold Spring HarbouL 1983. pp. 123-144.

Sagripant. 1.L. and KH. Kraemer (1989) Site-specific oxidative DNA damage at polyguanosines

produced by copper plus hydrogen peroxide. 1. Biol. Chem. 264 1729-1724.

Sambrook, J; E.F. Fritsch and :"faniatis. (1989) Molecular clonimL a laboratorv manual. 2nd ed.

Cold Spring Harbor Laboratory Press. New York.

Schnarr, M.; P. Oertel-Buchheit; M. Kazmaier and M. Granger-Schnarr. (1991). DNA binding

properties ofthe LexA repressor. Biachimie, 73: 423-431.

Singh, A and H. Singh. (1982) Time scale and nature of radiation biological damage. Prog.

Biophys. MoI. Biol. 39: 69-107

Tchou, 1., H. Kasai, S. Shibutani, M.H. Chung, 1. Lavai, AP. Grollman and S. Nishimura (1991)

8-oxoguanine (8-hydroxyguanine) DNA glycosylase and its substrate specificity. Proc. Natl.

Acad. Sei. USA, 88: 4690-4694.

Van Houten, B. and A Snowden. (1993). Mechanism of action ofthe E. cali UvrABC nuclease:

Clues to the damage recognition problem. Bia Essays, 15 (1): 51-59.

73
8il)!;C!t2C: Central

C.... r.·,..·." .l,,' f" ; c'· - ,.' - - 'j S '
-'"", 11..",. "~' '..'.;,:'/"'.,,: La auda



Van Sluis, c.A.; G.F. Moolenar and C. Backendorf (1983). Regulation ofthe uvrC gene of E.

coli K12: localization and caracterization of damage-inducible promoter. E'vIBO.1., 2 (12) 2313-

2318

Walker. G. C. (1984). Mutagenesis and inducible responses to deoxyribonucleic acid damage in E.

coli. MicrobioI. Rev. 48: 60-93.

Walker. G. C. (1985). lnducible DNA repair systems. Ann. Rev. Biochem. 54 425-457.

Woodgate, R. and Ennis, D.G. (1991). Leveis of chromosomally encoded Cmu proteins and

requirements for in vivo UmuD cleavage. MoI. Gen. Genet. 229: 10-16.

Woodgate, R. and Sedwick, S. (1992). Mutagenesis induced by bacterial UmuDC proteins and their

plasmid homologues. MoI. MicrobioI. 6: 2213-2218.

Zoroddu, M. A., S. Zanetti, R. Pogni and R. Basosi. (1996) Na electron spin resonance study and

antimicrobial activity of copper (II)-phenenthroline complexes. 1. Inorg. Biochem. 63: 291-300.

74



7. APENDICE: TRABALHOS PUBLICADOS E SUBMETIDOS.

, Carlos Eduardo B. Almeida. Deise L. Felício, Rodrigo S. Galhardo. Januário B. Cabral-Neto,

Alvaro C. Leitão. (1998) Synergistic Lethal Effect Between Hydrogen Peroxide and

Neocuproíne (2,9-dimethyl 1.10-phenanthroline) in Escherichia coli. Submetido para

Mutation Research

, Asad. L.M.B.O.. N.R. Asad. A.B. Silva, C.E.B. Almeida and AC. Leitão. (1997) Role of

SOS and OxyR systems in the repair of Escherichia coh submitted to hydrogen peroxide

under low iron conditions. Biochimie. 79: 359-364

, Asad, N.R., C.E.B. Almeida. L.M.B.O. Asad. L Felzenszwalb and A.c. Leitão. (1995) Fpg

and UvrA proteins participate in the repair ofDNA lesions induced by hydrogen peroxide in

low iron levei in Escherichia coli. Biochimie. 77: 262-264.

, Asad. N.R., L.M.B.O. Asad. C.E.B Almeida and A.c. Leitão. (1994) Lethal interaction

between hydrogen peroxide and o-phenanthroline in Escherichia coli. Brazilian J Med Biol

Res, 27: 2551-2555.

75



Iíl7 .

JIUlal101l Research

Synergistic Lethal Effect Between Hydrogen Peroxide and :\eocuproine (2,9

dimethyl 1,lO-phenanthroline) in Esclzerichia coli.

Carlos Eduardo B Almeida'. Deise L Felicio. Rodril!o S Galhardo. ]anuário B. Cabral-0Jeto.

Alvaro C. Leitão'

Laboratorio de Radiobiologia Molecular. Instituto de Biotisica Carlos Chagas Filho. Centro de

Ciências da Saude. Bloco G. Universidade Federal do Rio de Janeiro. CEP 21949-900. Rio de

Janeiro. RJ. Brazil.

a Present adress: Comissão Nacional de Energia Nuclear, Diretoria de Radioproteção e Segurança,

Superintendência de Licenciamento e Controle, rua General Severiano, 90. Botafogo, CEP 22294

900, Rio de Janeiro, RJ. Brazil.

*corresponding author

TeL +55 (21) 590-7147

FAX: -'-55(21 )280-8193

e-mai!: acleitao@ibccf.biof.ufrj.br

Keywords: Hydrogen peroxide; Neocuproine; DNA repair; Copper; Fenton reaction.



"2/17

1. Introduction

Hvdrogen peroxide (H20 2) is a \vell knovm inducer 01' oxidative stress in organisms. It is

generated during the normal metabolism of aerobic organisms as \Vel1 as in secondarv reactions

after water radiolysis induced by ionizing radiation. The resulting DNA damage from such

oxidative stress has been extensivel:: studied and almost 100 differem kinds 01' DNA lesions were

identitied as a consequence of ionizing radiation and exposure to oxidam chemical agents [1-3].

H20 2 is able to induce base and sugar damage resulting in apurinic/apirimidinic (AP) sites that can

be translated imo DNA single strand breaks (DNA-SSB) either by their alkali-lability ar by the

action of enzvmes able to recognize and remove the AP site. The damage may arise through the

action of hydroxyl radicais produced after the reaction of H20 2 with transition metais in the

intracellular environment through the so-called Fenton Reaction and the Haber-Weiss cycle (4-6].

Dif~,=rem DNA repair pathways have been reported to be associated with the correction of th~ '.vide

range ofH20 2-induced DNA lesions [1,7-9].

The utilization of metal ions chelators in biological systems has being an indicative of the

important role of iron ions in the process of H20 2 genotoxicity since these procedure can prevent

H20 r DNA-damage to occur [5,10,11]. Similarly, some authors have attributed a similar role to

copper ions, also present in biological systems (12-15]. The suggested mechanism for this effect

takes into account the formation ofDNA-copper (II) complex in which this metal would be reduced

to copper (I) and then the DNA-copper (I) would react with H20 2 to produce an oxidative damage,

via Fenton-type reactions [15,16].

Neocuproine (NC), a copper ion chelator, has been frequently used as a potential inhibitor of

damage from oxidative stress in biological systems [17,18]. On the other hand Byrnes et aI. [19]

have reported the inhibition of growth in Ehrlich cells and induction of DNA single strand breaks

by this agem through the generation of hydroxyl radical by the reaction of the NC-copper (I)
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complex with H20 2. Florence et ai. [20] have demonstrated the destruction of the :-JC-copper (1)

complex by an excess of H20 2 in vitro and proposed that hydroxyl radical could attack the :-JC

molecule. These authors have also proposed that this mechanism would be the cause of the toxicity

of the NC-copper (I) complex in vivo. In the same way, Asad and Leitào [9] have shO\vn the

induction of DNA-SSB by hydrogen peroxide even in the presence of iron chelators. in E. coli K-

12. Synergistic action between hydrogen peroxide and iron ion chelators such 2.2'-dipyridyl and

L IO-phenanthroline respectivel y has also been investigated [21-23].

The paradoxical action of some metal ion chelators in biological systems under oxidative stress

induced by hydrogen peroxide has been reported suggesting that both D~A damage inhibition and

ênhancement may take place. In this context, this study demonstrate the lethal synergism bemeen

copper (lI) ion chelator NC and hydrogen peroxide in E. coli K-12. the DNA repair mechanisms

associated to the correction ofthe induced DNA lesions and the participation ofthe Fenton reaction

on this phenomena through the use rt2,2' -dipyridyl as the iron (II) metal ion chelator.

2. Material and Methods

2.1. Bacterialstrains. The bacterial strains used in this work are derived from E. coli K-12 and are

listed in table I.

2.2. Growth conditions and radioactive labeling. Bacterial cultures were grown ovemight in M9

minimal medium [24] containing glucose (4 gIl) supplemented with 2.5 mg/ml of casamino acids

and 10 Ilg/ml of thiamine at 37°C under shaking; the supplemented medium is designated M9S

herein. A start inoculum was taken from these cultures and the cells were grown in fresh M9S

medium until the mid-exponential phase (2 x 108 bact. per ml) Radioactive cultures were prepared

similarly except that the growth medium was supplemented with 1O ~Ci of [methyl-3 H] thymidine
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(New England )Juclear, Boston. \lass ~ 6 7 CiJmMol) per ml and 200 flg of 2-deoxiadenosine per

ml

':.3. SI/n'lval experiments. Cultures in mid-exponential phase of growth were challenged for 20

minutes with various concentrations of hydrogen peroxide (PerhidroL 30%: .\lerck. 7722-84-1) in

\19S medium at 3T'C under shaking H20 2 was inactivated by addition of an excess of catalase (5

ug/ml) (EC 1 11.1.6 Sigma 9001-05-2) Samples \\ere collected bv the end of the incubation time,

appropriately diluted in \19 salts solution, and spread on LB (rich) medium [25] solidified with

1.5% agar (Difco bacto-agan The Colony Forming Units (CFU) \Vere scoreá after overnight

incubation at 37°C The surviving fractions \Vere expressed as the average abtained from at least

three experiments and the standard errors fali within the experimental deviation range of about

20%

2.-./. Treatment with metal ion chelators. Cultures in mid-exponential phase af growth were

incubated for 20 minutes in M9S medium at 37°C under shaking with metal ion chelators

Neocuproine (2,9-dimethyl-1, 10-phenanthroline. Riedel-de-Haen. 484-11-7), Dipyridyl (2,2'-

BipyridyL Sigma, 366-18-7), Desferioxamine (desferioxamine mesylate. Sigma. 138-14-7) and

1,10-Phenanthroline (BDR 5144-89-8) all of them at a final concentration of 1 mM. Then the

survival experiments were conducted as described above. The used cancentration of the different

metal ion chelators did not affect the cell viability.

2.5. DNA sedimentation studies. The induction of DNA single strand breaks was followed by

sedimentation in alkaline sucrose gradients by the procedure of MacGrath and Williams [26] with

slight modifications. Radioactive cultures in the mid exponential phase of gro\\th \Vere submitted to

survival experiments: 100 111 samples were layered on top of 0.2 ml of lysing solution (0.5 M
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NaOH. OO1 :vI EDTA and 005 0 o sodium dodecy! sulfate) on the top of a 42 ml sucrose gradient of

5 to :0% (\yt/vol) in 0.4 M NaCI. 02 M NaOH and O.OI.M EDTA. The tubes were maintained for

3O minutes aI room temperature and then centrifuged in a Beckman 5W 50 1 rotor for 120 min at

25.000 rpm at 20"e. After centrifugation. 30 fractions \Vere colIected on paper strips (Whatman N°

17) pre-soaked with 5% trichloroacetic acid. by using a peristaltic pump. The paper strips were

washed once in ice-cold trichloroacetic acid. once in 95% ethanoL and once in acetone. After

drying, the radioactive content or' each fraction was determined in a Beckman liquid scintillation

counter The average molecular weights were calculated according to the method described by Ley

[27], and the number of DNA single-strand breaks/alkali-labile bonds (DNA-SSB) per E. cali

genome (2.5x 10~ Da) were calculated as described by Ananthaswamy and Eisenstark [28].

3. Results

3.1. Cell \'lability under NC and H20 2 Ireatmelll.

To ascenain ifthe NC-copper complex would enhance or prevent the induction ofDNA damage

by H:O: in E. cali, we staned measuring the cell viability for the wild type and DNA repair mutant

strains. The role of two major DNA repair mechanisms involved in the response to H20 2-induced

stress in E cali were evaluated: the base excision repair and the SOS response. The prior incubation

ofthe wild type strain (AB 115i) as well as the exonuclease lU (xthA) mutant strain (BW9Ü91) with

NC had no effect on the lethality induced by H 20 2 (fig. 1) and no lethality was observed with NC

alone. On the other hand, in the non-inducible 50S background ofthe lexAl (IndO) (AB2494) strain,

a pretreatment with NC led to an increased sensitivity to H20 2 (fig. I).

3.2. SOS re!)ponse and lhe repair oflhe NC ~H202 induced lesiollS.
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Once derepression of LexA-controlled genes may be involved in the repair of the lesions

induced by H20 2 in the presence of NC, we decided to.point out which DNA repair mechanisms

could be involved in the response to this challenge. The recA13 (AB2463) null mutam presented

similar sensitivity when compared to the lexA1 (Ind--) strain (fig. 2), reinforcing the importam role

01' the 50S response in this phenomena. As the recA 13 null mutam is both deficient in SOS

induction and recombination repair capacity we could not distinguish which Rec.\ function could

be implicated in the bacterial response. To evaluate such question., we performed survival

experiments with the mutant strain recA J-12 (JC4728), which is able to promate the self-cleavage af

the LexA repressor but not to promote the recombinational DNA repair. The recA 1-/2 mutam strain

'.'las sensitive to the treatmem with )JC and H:02 (fig. 2) therebv suggesting that the

recambinational repair activity is an important evem for the repair af lesians produced In such

conditions.

3.3. lhe involvement ofFpg and UvrA protems ill the repair ofthe induced lesi0115.

The product of the fpg gene, formamidopyrimidine-DNA glycosilase, and the produet af the

uvrA gene has been assumed to be implicated in the repair of damage induced by oxidative agents

such axygen singlet generating systems, and af DNA damage induced mainly by high

concemrations of H20 2 under low iron condition [29,21]. The possibility of the involvemem of

these enzymes in the repair of the lesions induced by the NC+H20 2 chalIenge was also evaluated,

and the synergistic effect was observed in both strains, being more evident at high concentrations of

H202 (fig. 3).

3..1. lhe cOlltributiOll ofiron i0115 to the !'>ynergism NC-H202.
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1ron is an importam metal ion related to the H20 2-induced genotoxicity because of its

participation in the Fenton reaction. considered being the criticai wav for H20~ genotoxicitv III vim
-- p - '-' .-

[-+'5,1 0.11] In arder to evaluate the comribution 01' the availability 01' iron ions in the observed

tethal svnergism. we determined the survival curve ofthe sensitive strain lexA (Ind-) (AB2494) after

a simuitaneous treatmem with borh )JC and dipyridy! The survival curve showed that 0lC was not

ertrciem in producing the enhancemem of the H:02-induced lethalitv in the presence of the iron (II)

chelator (low iron conditions) (tig -+) The use 01' desferrioxamine. as the iron (IH) ion chelator and

phenamhroline as the iron (II) ion chelatar insread 01' dipyridyl also blocked the synergistic action

between )JC and H20 2 (data not showL It is imeresting to notice the synergistic etfect caused by

dipyriàil anà 20 mM 01' H:02 This etTect has been unàer investigation by our group [21] and might

be a consequence of the disruption 01' iron homeostasis in dipyridvl treated cells (manuscript in

preparation) .

3.5. DNA strand breaks induction bJ' the NC- H:.O2 treatment.

The ansmg of DNA-SSB lJ1 vitro as well as in 1'/1'0 has been reported as a result of the

treatment with H20 2 either by the hydroxyl free radical or metal-peroxide complexes generated by

this treatmem [9,12]. In order to confirm if the observed lethal synergism induced by NC and H20 2

could be related to an enhancement of D)JA-SSB. we performed an analysis of the DNA

sedimentation in alkaline sucrose gradients with the lexA Ind- strain submitted to NC and H20 2 (fig.

5) The obtained result showed that the pre-treatment of the cultures with NC caused an

enhancement of the number of DNA-SSB induced by a 10 mM H20 2 treatment. The previous

treatment of the bacterial culture simultaneously with both dipyridyl and NC prevented this

enhancement in DNA-SSB induction, reinforcing the suggestion af the iran participation in the

observed phenomenon. 0leither :..rC nor dipyridyl alone were etTective in DNA-SSB induction (data
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not shO\vnl

-lo Discussion

Gro\v1h inhibition and DNA-SSB induction in Ehrlich cells cultures under :-.JC treatmem has

ceen attributed to the interaction of this chelating agent with copper íons and its reaction with

:mracellular HzOz [19] In agreemem with this suggestion our results have demonstrated that ~C

could imermediate an enhancemem ofthe lethality induced by exogenously added HzO z We could

also notice that this enhancemem have different extensions. and even can be absem, depending on

the tunctionality of some DNA repair mechanisms in E. cali. This tàct can be assumed as an

;:l.dicative that the additional DNA lesions besides to those induced by H:Oz, mediated by iron

throughout the Fenton reaction. are being induced by the treatment. In fact. the wild type strain have

shown no increased sensitivity to H20 2 under NC incubation suggesting that this strain is able to

deal with these additionallesions. The absence ofthe NC synergistic effect in the xthA mutant strain

do not discard the possibility of action ofbase excision repair. The XthA 5' APendonuclease andlor

3'priming activities could be replaced by the endonuclease IV activities.

The repair mechanisms which are functionally intluenced by the action of the repressor LexA

may play an importam role in the bacterial survival to the lethal synergism. H20 2 is a potem DNA

damaging agem and is able to induce the SOS response in E. cali eliciting the DNA repair

mechanisms influenced by the action of the LexA repressor. Regarding this system it has been

assumed the recombinational repair as an importam mechanism acting in the bacterial survival to an

H20 2 challenge [5,8,30] but the UvrABC excinuclease complex appeared not to comribute in the

same extension to the repair of the H20 2 induced lesions [31]. So the observed synergistic lethal

effects, caused by the NC pre-treatment and H20 2, in the lexA and recA strains suggest the

contribution of the SOS system to the repair of the synergistic lesions. The presence af these lethal

effects in the recombinational repair deficient strain recA 1../2 lead us to assume the recambinational
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DNA repair mechanism as being an important function elicited bv the SOS response after the

challenge with ~C and H20 2

In the presence ofNe, the sensitivity ofthe livrA strain suggest the participation ofthe UvrABC

excinuclease complex in the repair lesions produced in such conditions. mainly for high H20 2

concentrations. despite the reported poor contribution 01' the nucleotide excision repair for the

bacterial survival to H20 2 [31] FollO\ving the same line 01' evidence Asad Cf aI. have suggested that

high concentrations 01' H20 2 would have its lethal effect increased in cells treated under low iron

conditions. In this condition. bacterial survival would require the action 01' different DNA repair

mechanisms and cellular responses from those acting after the H20 2 challenge alone [9,32]

It has been reported thatfjJg mutant strain have shown no sIgnificant sensitivity compared to the

wild type strain when challenged by H20 2, being assumed that the Fpg enzyme has little

contribution to the repair of H20 2-induced lethal lesions in the presence of iron [33]. However this

mutant strain has shown an increased sensitivity to high concentration ci H20 2 under low iron

conditions [21]. Therefore, it is has been assumed that this enzyme could be acting in the repair of

lesions induced by H20 2 in such condition [21], which might be characterized by the

disponibilization of copper metal ions in the intracellular environment (unpublished results). The

Fpg protein function has also been related to the repair of lesions generated by guanine oxidation,

mainly 8-hydroxyguanine and 2,6-diamino-4-hydroxy-5-N-methylformamidopyrimidine (fapy-Gua)

[34,35]. Considering the NC complexation with copper ions and the reported ability ofthese ions to

bind preferentially to guanine positions due to its intrinsic chemical properties [36], one can expect

the additionallesions being induced mainly at this site. In fact, it has been reputed that DNA lesions

caused by hydrogen peroxide and copper ions in vitro are mostly located in guanine residues [37].

So the synergistic effect observed in the mutant with a deficient Fpg function contributes to support

the idea that the additional lesions as being copper-mediated ones.

In agreement with the resuIts of the survival curves we could notice an increase in the number
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of DNA-SSB in the lexA Ind- stram pre-treated with NC and treated with H20 2 when compared to

the treatment with H20 2 alone. Byres et aI. have suggested that upon reduction of the Cu(II) to

Cu( I) favored by the cellular reluctance, the \,C2Cu(I) complex would be formed inside Ehrlich

cells. This complex is assumed to be stable in the presence of O2 [38]. Therefore. we can suppose

that Cu(I) complexed with NC would be unreactive with H20 2 thus preventing the Fenton reaction

and hydroxyl radical generation to occur. Byrnes ef aI. [19] praposed a model in which the

competition between oxidized glutathione (GSH) and NC for CuO) coupled to redox reactions

\vould tum Cu (I) available for the reaction v"ith H20 2 leading to the formation of hydroxyl radicais

and other radicaIs It is interesting to note that GSH stimulates copper-mediated DNA damage in the

presence of LI O-phenanthroline !l1 vltro [35]. Additionally NC. as well as. other phenathroline

derivatives have the ability to intercalate in D:;A which would contribute to radical formation in the

vicinity of this molecule increasing the efficiency in inducing DNA lesions [23]. The ability of the

iran chelators to prevent the NC enhancement of th~ H20 r induced genotoxicity provides a suppon

for this model. This prevention could be explained as a consequence of the blockage of the iron

mediated Fenton reaction and therefore the blockage ofthe massive GSH oxidation leaving Cu(I) in

the NC 2Cu(I) unreactive complex Thus \ve suggest that this mechanism could account for the

genotoxicity ofthe NC2Cu(I) complex in our system.
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Abstract

Despite 2.9-dimethyl. 1,lO-phenanthroline (NC) has been extensively used as a potential

inhibitor of damage from oxidative stress in biological systems. the incubation of E. coli cultures

with the copper ion chelator NC prior the challenge with hydrogen peroxide caused a lethai

synergistic effect. The SOS response appear to be involved in the correction of the synergistic

lesions through the action of the recombinational repair. There is an evidence for the UvrABC

excinuclease participation in the repair of the svnergistic lesions. The base excision repair may also

be required for the bacterial survival to the synergistic effect principal1y at high concentrations of

H:O:, being the action of Fpg protein an importam evento lncubation of strain lexA fnd cultures with

iron (lI) ion chelator 2,2' -dipyridyl among NC prevented the lethal synergistic effec1. This result

suggest an important role of the Fenton reaction on the phenomenon. NC treatment was able to

increase the number of DNA single.strand breaks (DNA-SSB) iTlduced by 10 mM of H20 2 in lexA

Ind- strain and the simultaneous treatment with NC and 2,2' -dipyridyl was able to block this effect.
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Table I Bacterial strains

--_._---_._------_._-- -.
Deslgnation* Genotype

A13 1157

A132-+63

AB2-+94

JC4728

A13 1886

BW9091

BH20

F thr-l. feuB6. thi-l. argE3, his--J. proA 2. fac r l, galK2, xyl-5. ara-J-+. rspL13. tsx-

33,supE-J-J.

As ABl157, but recA13

As ABl157, but fexAl (Ind-)

As AB 1157, but recAJ-+2

As AB 11 57, but IlvrA6

As AB 11 57, but xthA

As AB 1157, butfpg

----_..._-----_.__ ._-----_._-_.__._-_.-._--

*Tl,e A13 strains were obtained fram P Howard-FIanders (University of YaIe, New Haven, US \).

The BW strains were obtained from Dr. B. Weiss (University of Michigan MedicaI SchooI, USA)

and the BH strain from Dr. S. Boiteux (DRR, CEA Fontenay aux Roses, France).



Legends

Fig 1. Survival of Eschenchia coli cultures submitted to neocuprome C'i'C) and H20 2

Cultures in mid-exponential phase of growth in M9S medium at 37°C under shaking were

pre-treated ar not with I I1li\1 neocuproine for 20 min and then submitted to H20 2 treatment

for 20 min. Wild type (AB 1157), pre-treated with NC,. ; ar not.= , and xthA (BW9091) pre-

treated with NC,.J.. ; ar not. .1; lexA Indo (AB2494), pre-treated with NC, • ~ ar no1. O. The

curves were obtained by mean of at least three experiments.

Fig 2. Survival of Lschenchia coli cultures submitted to neocuproine (:-JC) and H20 2

Cultures in mid-exponential phase of growth in M9S medium at 37°C under shaking were

pre-treated ar not with 1 mM neocup. uine for 20 min and then submitted to H20 2 treatment

for 20 mino recA (AB2463) pre-treated with NC,.J.. ; ar not, .1.; and recAJ.l2(JC4728) pre-

treated with NC, .; ar not O. The curves were obtained by mean of at least three

experiments.

Fig 3. Survival of Eschenchia coli cultures submitted to neocuprome (NC) and H20 Z'

Cultures in mid-exponential phase of growth in M9S medium at 3r>C under shak.ing were

pre-treated ar not with 1 mM neocuproine for 20 min and then submitted to HzOz treatment

for 20 mino livrA (AB 1886), pre-treated with NC,. ; ar not,= , and.fpg (BH20) pre-treated

with NC,.J.. ; ar not, Ll. The curves were obtained by mean of at least three experiments.

Fig 4. Survival of Escherichia coli lexA Ind- strain (AB2494) pre-treated with neocuproine
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and iron ion chelator dipyridyl or pre-treated with neocuprome alone (NC) and then

submitted to H20 2- Culture in mid-exponential phase of growth in M9S medium at 37ú C

under shaking was pre-treated with or without dipyridyl 1mM simultaneously with

neocuproine 1mM for 20 mino and then submitted to H20 2 treatment for 20 min Culture

treated only with H20 2, Lt pre-treated with NC and treated with H20 2, Â: pre-treated with

NC--:-dipyridyl and treated with H20 2, .: and pre-treated with dipyidyl and treated with

Fig 5. DNA sedimentation analysis with culture strain lt:xA. Ind- (AB2494) treated with

metal ion chelators and H20 2. The sedimentation direction is indicated by the arrow Culture

in mid-exponential phase of growth in M9S medium at 37°C under shaking was pre-treated

with or without dipyridyl lmM simultaneously with neocuproine 1 mM for 20 min and then

submitted to H20 2 treatment (10 mM) for 20 mino ControL 8: Culture til;;ated with H20 2

(263 DNA-SSB), Â; pre-treated with NC (361 DNA-SSB), ~; pre-treated with

NC--:-dipyridyl, =(19 DNA-SSB); and pre-treated with Dip (19 DNA-SSB), •.
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