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RESUMO

° H20 2 é uma espécie ativa de oxigênio gerada no processo de

respiração celular. Este composto é causador de efeitos deletérios

às células, por reagir com metais de transição como o ferro,

gerando radicais livres capazes de danificar importantes moléculas'

orgânicas, tais como o DNA. Pesquisas recentes têm sugerido que,

mesmo não reagindo com íons ferro, o H202 também é capaz de

danificar o DNA de Escherichi8 coli.

Este trabalho apresenta uma análise comparativa da resposta

SOS, em mutantes de Escherichi8 colí e S81monella typhímurium pr~

tratados ou não com um quelante de íons Fe2+ (dipiridil) e

posteriormente tratados com H202 • Os sistemas analisados foram a

indução lisogênica, a reativação Weigle e a mutagênese, alé. da

inativação celular.

As curvas de inativação celular apreseataram-se distintas ~m'

relação aos dois tratamentos. A acentuada sensibilidade dos

mutantes JexAl e recA13 quando tratados com dipiridil e H202 indica

a participação importante da resposta SOS no reparo das lesões

produzidas por este tratamento. ° perfil das curvas de indução

lisogênica e mutagênese apresentou-se igualmente distinto para os '

tratamentos. Os resultados de reativação Weigle sugerem que os

genes uvrA e JexA têm papel importante na reparação do DNA do

bacteriófago lambda irradiado com UV (254nm), quando as células são

tratadas com H202 em ausência de íons ferro, mas não quando tratadas

em presença destes íons. Os resultados obtidos indicam serem as

lesões produzidas pelo H202 em ausência de íons ferro distintas das ~

produzidas em presença destes íons.



SUMMARY

The H102 is an reactive oxygen specie that arises from cell

respiration processo It may cause deleterious effects on cell, by

reacting with transition metaIs like iron. In this way it yields

free radicaIs that are able to damage organic molecules, mainIy'

DNA. Recent works have suggested that in the absence of Fe ions

H202, still damages Escheríchia coJí DNA. This work presents a'

comparative analysis of cell SOS responses to DNA damage in

Escheríchia calí and SalmaneJJa typhímuríum mutants pretreated or

not with a Fe2+ ion chelator (dipyidyl) and then treated with H101"

The systems analised were the lysogenic induction, Weigle

reactivation, mutagenesis and cell inactivation curves. The cell

inactivation curves were themselves distinct, in relation to both

treatments. The increased sensitivity found in the JezA1 and recAI3

mutants, when treated wi th dipyridyl and H201, sugóests an important

ro 1e of SOS response in repai r ing t he 1es ions caused by thi.

treatment. The profiles of the lysogenic induction and mutagenesis

curves were also distinct in both treatments. The results of Weigle

reactivation suggest that the products of uvrA and lexA genes have

an important role in UV-damaged bacteriophage DNA repair, when <

dipyridyl-pretreated cells are treated with H202. AlI the results

suggest that Fe-independent lesions produced by H102 are different

from the ones produced in the presence of this ion.
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I - INTRODUÇAO

1. Consider~~~~~ gerais.

o aparecimento do oxigênio atmosférico se deu há

9aproximadamente 2 x 10 anos, provavelmente através da evolução dos

organismos fotossintetizantes. O surgimento deste elemento em sua

forma livre na atmosfera deve ter sido acompanhado do aparecimento

da camada de ozônio ( 0J ) em suas partes mais altas. Houve então -

a absorção das radiações ultravioleta solares lesivas às células,

tanto pelo oxigênio quanto pelo ozônio, o que permitiu a evolução

de organismos mais complexos (Halliwell e Gutteridge, 1989).

A presença do oxigênio ofereceu à biota em desenvolvimento, a

oportunidade de utilizá-lo em sua forma molecular como agente

oxidante terminal no processo de respiração. Com isso esteS

organismos conseguiram obter vantagens energéticas sobre a

fermentação e vias respiratórias que utilizam outros oxidantes.

Porém, pelo oxigênio apresentar dois elétrons desemparelhados

ocupando orbitais diferentes e possuindo spins iguais, a sua

redução até a água ocorre mais facilmente em etapas

monoeletrônicas, sendo então produzidos ânion superóxido (°2
00

),

peróxido de hidrogênio e radical hidroxila

respectivamente (Demple, 1991) (Eq. I). Estes intermediários são

chamados espécies ativas de oxigênio (EAO).

e- e- e- e-
02 '"+ 02- (+2H+) '"+ H20 2 '"+ OH' (+H+) '"+ H20 (Eq. I)
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Desta forma, a presença de oxigênio dentro das células também

permi t i u que ocorressem reaçoes de ox idação, provocadas pe los

radicais de oxigênio com moléculas orgânicas. Estas reaçoes

produzem alterações celulares como peroxidação de lipídeos de

membrana, ox i dação de ami noác i dos bem como a Iterações de bases

nitrogenadas e quebras na molécula de DNA ( Imlay e Linn, 1988 ).

Ames et aI. (1993) reportaram que o nível de danos oxidativos

no DNA parece estar diretamente relacionado a altas taxas_

metabólicas em um grande número de espécies de mamíferos, podendo

estar também associado a doenças degenerativas ligadas ao

envelhecimento, como o câncer, doenças cardiovasculares, falência

do sistema imune, disfunções cerebrais e catarata.

Pelo fato das células serem particularmente sensíveis a danos

causados em seu DNA, os efeitos causados por "stress" oxidativo

sobre o DNA têm sido bastante estudados (Imlay e Linn, 1988).

Aproximadamente 100 diferentes tipos de lesões foram identificadas

em moléculas de DNA de células submetidas a radiações ionizantes ou

agentes químicos oxidantes, sendo muitas delas sujeitas a

diferentes vias de reparo de DNA (Demple, 1991).

2. Ação tóxica do peróxido de hidrogênio.

Danos na molécula de DNA têm sido apontados como principais

causadores de morte celular em culturas de Escherichia colí

expostas ao H202 (Hagensee e Moses, 1989). A toxicicidade provocada

pelo H20 2 tem sido atribuida a dois principais mecanismos de

processamento deste agente, como descrito a seguir.

..
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2.1. Peróxido de hidrogênio produz radicais hidroxila através

da reação de Fenton.

A ação tóxica do HZ02 tem sido descrita como sendo

principalmente devida à participação do radical hidroxila (OH-)

produzido através da reação de Fenton (Eq. II!) e do ciclo de

Harber-Weiss (Eqs. 11, 111 e IV), no qual deve haver a presença de"

agentes redutores tais como metais de transição, como mostrado

abaixo (Halliwell e Gutteridge, 1989).

Oi-+He n°-+02+He (D-1) (sq. II)

H202+He (D-l) "'OH' +OH-+Ne n° (Bq. III)

Oi +H202-+OH'+OH-+02 (Bq.IV)

A adição de captadores deste radical a culturas de Escherlchia

coli, previamente ao tratamento com H202, confere proteçlo parcial,

às células contra os efeitos letais deste agente (Brandi et aI.,

1989). Por outro lado uma grande variedade de quelantes de íons

metAl icos pode bloquear a reação de Fenton (Eq. lI!), impedindo

assim a formação de OH-, exibindo, desta forma, efeitos protetores

contra lesões provocadas pelo HZOZ (Imlay e Linn, 1988).

As principais vias de reparo de lesões provocadas por esta EAO

em Escherichia colí são dependentes dos produtos dos genes xthA,

nfo, polA e polC (Zhang et al.,1992). Além destas vias de reparo,

Asad et aI. (submetido) sugeriram a indução de um sistema de reparo

de fagos lesados com UV (254nm) pelo HZOZ' dependente da proteína

RecA, porém independente da clivagem da proteína LexA.
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2.2. Lesões provocadas pelo peróxido de hidrolênio em ausência

de íons ferro.

Assim como Imlay et aI. (1988), Asad e Leitão (1991)

demonstraram que o tratamento prévio de culturas de Escherichia

calí com quelantes de íons ferro confere proteção contra os efeitos

do H202' indicando a participação destes íons na formação de OHo.

pelo H202• Porém, através da análise do número de quobras simples

nas moléculas de DNA estes últimos detectaram que, apesar da

proteção observada contra os efeitos do H202 em cul turas pré

tratadas com quelantes de íons ferro, o número de quebras

produzidas pelo H202 foi semelhante ao de culturas não submetidas

ao tratamento com o quelante. Por sua vez, o mutante xthA,

deficiente na produção da exonuclease 111, e portanto hipersensível

ao tratamento com H202 em condições de não quel~ção (De.ple et aI., -

1983), mostrou ser capaz de reparar as quebras introduzidas no DHA

em culturas tratadas com quelante de íons ferro e posteriormente

com H202 (Asad e Leitão, 1991). Com estes resultados, Asad e Leitão

(1991) caracterizaram um outro mecanismo de ação tóxica do ~02'

mecanismo este que independe da presença de íons ferro e ~

provavelmente é independente de OH-. Posteriormente, Asad et aI.

(dados não publicados) demonstraram ter os genes uvrA e fpg u.

importante papel na correção de lesões induzidas pelo H]O]

independentemente da presença de íons Fe2+.

3. Resposta 80S.

Como acontece nas mais diversas vias metabólicas, os
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mecanismos celulares que protegem o DNA contra danos, bem como os

mecanismos que reparam estes danos uma vez que eles tenham

ocorrido, também respondem a um estímulo externo.

Quando culturas de Escherichia coli são expostas 1 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 desrepressão 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 e suJA, que estão

envolvidos na divisão celular, recombinação genética, reparo de DNA

e mutagênese. Uma vez ocorrendo um sinal indutor, possivelmente

trechos de fi ta simples de DNA resul tado 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, tornando-se "ati vada" (RecA*). Nes ta forma, a

proteína RecA* se liga ao repressor LexA promovendo a auto-clivagem

desta proteína, fazendo com que haja a desrepressão dos genes por
,

ela controlados, os genes SOS. A medida que os danos no DNA sio

reparados o sinal indutor diminui, acarretando a diminuição da

transformação da proteína RecA em RecA*. Há, desta forma, o acúmulo

..
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do repressor LexA na célula, voltando este a reprimir os genes SOS

(fig.1)(Nyles e Sanear, 1989; Little, 1991).

Como resu 1 tllno da expressão destas respostas podemos verificar,

o aumento da sobrevivência e mutagênese de fagos lesados.

(reativação Weigle e Weigle mutagênese), o aumento da mutagênese

bacteriana, a filamentação celular e a indução de profasos ell

culturas bacterianas lisogênicas.

3.1. Indução lisogênica.

Bacteriófagos que sao capazes de integrar seu DNA dentro do

genoma bacteriano são conhecidos como bacteriófagos temperados,

sendo o fago 1 o exemplar mais bem estudado. Quando o fago 1

infecta uma célula de Escherichia cali hospedeira, ele normalmente

se multiplica produzindo centenas de partículas virais que sio

liberadas com a lise celular. Este processo é chamado de infecção

lítica. 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 origem a uma bactéria dita lisogênica

(Alberts et aI., 1989).

A manutenção do estado lisogênico é feita através da atuação

de um repressor codificado por um gene do profago denominado cIo

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,
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• D Expressêo baseJ
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~, .....................................................................................................

Figura 1 - Representa9lo esquemática do modelo do sistema reguJatório da resposta SOS. A proteina LexA é o
repressor, em E. co/I, de aproximadamente 20 genes envolvidos no reparo. replicação do DNA, recombinaçAo.
mutagênese e divisão celular. A partir de um dano no DNA ou da p8I8da de sua duplicação é produzido um sinal
indutor que promove a ativação da proteína R.ecA. A proteína R.ecA ativada (R.ccA-) se liga à LexA estimulando •
a.utoolivasem deste repressor e conseqüente desrepressão dos genes SOS. Além de LexA, RccA" também estimula
a autoclivagem da proteína UmuD.ligada à mutag&ese. e do repressor do profago lambda provocando a indução
lisogênica. ( Adaptado de Littlc, 1991)
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na região próxima aos resíduos que corresp~ndem ao sítio de

clivagem, a proteína RecA* é capa~ de promover sua auto-clivagem

após a interação com e~ta molécula (Walker, 1985; Myles e Sanear,

1989; Little, 1Y93). Com a clivagem do repressor Cl, 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 <ia

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.

3.2. Reativação Weigle.

O aumento da sobrevivência de bacteriófagos irradiados com UV

(254nm) promovido por bactérias hospedeiras expostas a este mesmo

agente previamente à infecção, foi primeiro observado por Weigle

(1953), sendo este fenômeno denominado reativação Weigle.

Juntamente com aumento da sobrevivência de fagos irradiados, nota-'

se uma elevada freqüência de fagos mutantes entre os sobreviventes.

Defais et aI. (1971) demonstraram ser o fenômeno da reativação

Weigle conseqüência do disparo do sistema SOS, uma vez que nio é

verificada a ocorrência deste fenômeno nos mutantes recA (Def) e

lexA (lnd-). Os mecanismos através dos quais há um aumento da

sobrevi vênc ia de fagos i rrad iados não estão ainda bem esc larecidos.

Segundo Luna et aI. (1993), os produtos dos genes uvrA e umuDC
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parecem desempenhar papel importante na reativação de [agos

irradiados, uma vez que mutantes umuC e uvrA nao apresentam

reativação Weigle.

Os produtos dos genes uvrA, uvrB e uvrC fazem parte de um

complexo de incisão relacionado ao reparo de DNA por excisão de

nucleotídeos, um sistema de reparo livre de erros. Este complexo

incisa o DNA lesado em ambos os lados da lesão em uma reaçao

dependente de ATP, seguida de ressíntese e religação do trecho de

DNA excisado (Grossman e Yeung, 1990). Este sistema é o principaJ

responsável pela remoça0 de dímeros de pirimidina do DNA,

fotoproduto preferencialmente formado pelo UV (254nm).

O reparo mutagênico observado em [agos irradiados com UV

(254nm) ocorre através da síntese translesão envolvendo o produto

dos genes umuDC e recA. A indução deste sistema permite que a

forquilha de replicação, ao atingir uma lesão que impede a sua

continuação, possa ultrapassá-la através da insersão de bases

nitrogenadas não respeitando sua complementariedade, o que resulta

em um aumento da mutagênese (Walker, 1984 e Myles e Sanear, 1989).

3.3. SOS mutagênese.

As conseqüências mutagênicas da síntese translesão têm sido

intensivamente estudadas em Escherichia coli (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). A busca de mutações que aboliam a mutagênese induzida por UV
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e 4-nitroquinoleína em E.Cali levou à identificação dos genes umuD

e umuC. O operon umuDC é controlado pela proteína LexA, o que o

torna componente do sistema SOS, e uma vez havendo a indução deste

sistema os níveis das proteínas UmuD e UmuC na célula sofrem um

aumento significativo (Woodgate e Ennis, 1991). Através do

seqüenciamento de UmuD foi revelada uma homologia desta proteína em

relação à LexA e ao repressor do fago À, e que como estas, também

sofre clivagem mediada pela proteína RecA* (Little, 1993). Estudos.

genéticos demonstraram que esta clivagem torna a proteína UmuD apt~

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

umuDC, seqüências estas que também podem ser encontradas em

plasmídeos (Woodgate e Sedgwick, 1992). O operon mucAB encontrado

no plasmídeo pKM101 é utilizado para aumentar a susceptibilidade à

mutagênese causada por uma grande variedade de agentes em cepas de

Salmonella typhimurium que fazem parte de uma coleção de mutantes

utilizados no chamado teste de Ames (Ames et aI., 1975). Este é um

teste rápido para detecção de substâncias mutagênicas, largamente

utilizado (Hofnung e Quilardet, 1986).

4. Objetivos do trabalho.

Asad e Leitão (1991) detectaram lesões induzidas pelo H20 2 ,

independendente da presença de íons Fe, ou seja, independente da

reação de Fenton. Estes estudos deram início à caracterização deste
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tipo de lesão. Asad (1991) mostrou haver inúmeras controvérsias, no

que diz respeito à indução do sitema SOS pelo H202, concluindo haver

um sistema de reparo paralelo ao SOS que seria induzido por este

agente.

Com o intuito de tornar mais claro o mecanismo de açao do H202

na ausência de íons Fe, e uma vez existir grande quantidade de

informações com relação ao H202 envolvendo o sistema SOS, decidimos

averiguar o funcionamento deste sistema em resposta ao estímulo.

provocado por este agente em ausência de íons Fe. Este estudo foi

realizado comparando-se os resultados obtidos com a análise acima

descrita, com as vias de reparo de lesões produzidas pelo H202 na

presença destes íons metálicos.
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11 - MATERIAL E MÉTODOS

1. Cepas bacterianas e bacteriófagos.

Foram utilizadas nos experimentos cepas bacterianas derivadas

de Escherichia coli K-12 e Salmonella typhimuriumLT-2. Nas tabelas

I e 11 se encontram relacionadas todas as cepas, bem como suas

características genéticas mais relevantes para o trabalho e suas

origens.

O bacteriófago utilizado para lisogenizar as cepas, bem como

para os experimentos de reativação Weigle foi o À (ref) obtido no

laboratório do Dr. R. Devoret.

2. Meios de cultura e tampão.

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 casaminoácidos e tiamina, sendo denominado

M9S. Os antibióticos foram acrescentados aos meios de cultivo das

c e pa s ba c t e r i anas r e s i s t e n t e s, na conce n t r a ção de 2Oug/ m1 pa r a

ampicilina e 10ug/ml para tetraciclina.

Para experimentos de mutagênese foi utilizado o meio E de

Vogel-Bonner (Vogel e Bonner, 1956) como componente do meio mínimo

de agar glicose sólido.

A composição dos meios está descrita a seguir.

..



LB

NaCl

Triptona

Extrato de levedura .

Água bidestilada (q.s.p.)

M9

13

· . . 10g

. . 10g

5g

1000ml

· . . 15g_

19 .

NH.C 1 . . . .

Na2HPO•. 12H20

Glicose
,
Agua bidestilada (q.s.p.) .

M9S

. . . . . '. .

19

5g

0.2g

4g

1000ml

Casaminoácidos 10%

Tiamina lmg/ml

M9

Meio E de Vogel-Bonner (50X)

NaHNH. (PO•. 4HZO) . . . . . . .

Água bidestilada (450C)(q.s.p.)

· . 2. 5ml

· . . lml

96.5ml

· • . 10g

100g

500g

175g

1000ml
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TABELA I (E. calí K-12)

Designação

AB1157

AB 1157 (1)

AB2463

AB1886

AB 1886 (1)

AB2494

AB2480

BW9091

BW9091 (1)

BH20

BH20 (1)

GY4015

Genótipo
relevante

selvagem

selvagem (1 ref)

recA13

uvrA6

uvrA6 (1 re f)

uvrA6, recA13

xthA

x t hA (1 r e f)

fpg

fpg (1 ref)

selvagem (ampl)

Fenótipo relativo
a reparo de DNA

selvagem

"

proteína RecA
nao funcional

endonuclease UvrA
não funcional

"

proteína LexA
não c 11 váve I

proteína RecA e
endonuclease UvrA

não funcionais

ex.vnuciease 111
nao funcional.

"

Formamido-pirimidina-DNA
glicosilase não funcional

"

selvagem

..

TABELA II (Salmanella typhimurium LT-2)

Designação

TAI02

Genótipo
relevante

selvagem

Outras características

hisG428, rfa'IPKMlol, pAQl
(amp ,tet )

ÂII COp&ll ÂJl for_ obti~ do P. Howard-Plandora (Univoraity of Yalo, CT - USA). A copa ." foi
obtida do Ann O. Ui~ol (In.tituto do Biofi.ica, UPRJ). A copa TA foi obtida do B. A.o. (Berkoley
Univor.ity, CA - USA). A copa OY foi obtida do I. Dovorot (CNRS, Oif-.ur-Yvotto - Pran9&). A copa
BH foi obtida do 8. Boitoux (CNR8, ln.titut Ou.tavo-Iou••y, Villojuif - Pran9&).

A. copa. li.o,anic&8 for_ obtida... no••o laboratório.



2.2. Meios sólidos.

,,',JLIOTECA C:.1NT}

'rma idE ciE.C~i gâ 0ê~i.~
, ...." :1 .,.

~.•.\'1.1_"'. ). 15

As contagens das colônias bacterianas foram feitas em placas

de Petri contendo meio BT (Marcovich, 1956).

BT

NaCI

Caldo nutriente

Triptona

Agar
,
Agua bidestilada(q.s.p.)

5g

3g

5g

15g

1000ml

Para as contagens das placas de lise foi utilizado o meio LB

com pequenas modificações, sendo designado LBt.

LB1-

..

NaCI

Triptona

Extrato de levedura

Agar
,
Agua bidestilada(q.s.p.)

. 10g

5g

2.5g

. 15g

1000ml

Após a autoclavagem ( 20 minutos à 120°C) foram acrescentados

10ml de uma solução de mal tose 20 %. A presença da maltose no meio

propicia melhor adsorção do fago à parede celular da bacteria

i nd i cadora e conseqüen t emen t e me 1hor v i sua 1i sação das placas de
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lise (Sambrook et aI., 1989). Foram acrescentados ainda, 10mg de

ampicilina por litro de meio.

Para a contagem de mutantes revertentes 'lf)S

experimentos de mutagênese e para manutenção da cepa de Salmonella.

typhimurium LT-2, foi utilizado o meio mínimo de agar glicose

(Maron e Ame s , 1983), sendo que no segundo caso o me io fo i

enriquecido com histidina e biotina (Meio mínimo de agar glicosett
).

A composição dos respectivos meios está descrita a seguir:

Meio mínimo de agar glicose
,
Agua bidestilada
,
Agar

Autoclavar e depois adicionar:

. 930ml

. 15g

Glicose 40% '....

Meio E de Vogel-Bonner (50X)

Meio mínimo de agar glicose tt

. . . . .
SOmI

20ml
..

,
Agua bidest ilada

Ágar

Autoclavar e depois adicionar:

Glicose 40% ....

Meio E de Vogel-Bonner (50X)

Histidina 0.5mM

Biotina O.5mM ..

Ampicilina (8mg/ml) .

Tetraciclina (8ms/ml)

. . • 910ml

. • lSg

SOml

20ml

10ml

. . • 6ml

3.1Sml

0.25ml
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o agar semi-sólido foi utilizado para detecção das placas de

lise e visualização de revertentes através do método "Top Agar",

sendo ~o~n0sto de 0,8 % de NaCI e 0,7 % agar.

O caldo nutriente, a triptona e o agar foram provenientes dos·

laboratórios Difco, enquanto os componentes do meio M9, bem como do

meio mínimo de agar glicose foram provenientes das Indl1strias

Químicas Merck.

2.3. Tampão.

As diluições das culturas bacterianas e dos fagos foram feitas

em tampão M9 (meio M9 sem glicose).

3. Manutenção das cepas bacterianas.

Para estocar as cepas de E.col1 por longo tempo foram

utilizados frascos de vidro contendo meio BT 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 BT sólido.

A cepa de Salmonella tiphymurium LT-2 foi mantida em frascos

contendo gl icerol 20%, armazenados à -80°C. Como estoque

temporário, esta cultura foi transferida com o auxílio de alça de

platina para placas contendo meio mínimo de agar glicose** (v. item

2.2) , sendo renovadas a cada quinze dias.

As placas estoques de culturas para uso freqüente foram então
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mantidas sob refrigeração à temperatura de 4°C.

4. Obtenção das culturas bacterianas para experimentos.

As cu 1t ur a s ba c t e r i anas util i zadas nos expe r i me ntos f or am .

transferidas 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 agi tação (150 rpm) durante a

noite, atigindo desta forma a fase estacionária de crescimento

(aproximadamente 109 células /ml). Os experimentos foram realizados

com as culturas em fase exponencial de crescimento (entre 107 a 108

células/ml), à exceção dos ensaios de mutagênese, onde foi

utilizada a cultura em fase estacionária cultivada por no máximo

15h (Maron e Ames, 1983).

As culturas em fase exponencial de crescimento 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. O tempo de incubação foi variável, de acordo com

a cepa em questão.

5. Preparação e manutenção do estoque de fagos.

O estoque de fagos 1 (ref) foi preparado incubando-se durante

20 minutos, sem agitação e a 37°C, O,lml de uma suspensão de

bacteri6fagos com título de 107 fagos/ml, com 0,2ml de uma cultura

de ABl157 em fase estacionária de crescimento em tubo de ensaio.

Transcorridos 20 minutos, foram adicionados 3ml de meio LB. Esta
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cultura infectada foi vertida em um Erlenmeyer com 7ml LB, O,lml de

MgSO. O.OlM e 0,02ml de uma solução de tiamina (1mg/ml) sendo

incubada por 8 ~~~~r Após incubação, foram adicionadas 5 gotas de.

clorofórmio para lisar o restante das células, e a cultura incubada"

a 37°C com agitação por 10 minutos. Posteriormente, a cultura de

células lisadas foi mantida a 4°C durante a noite. Após esta etapa,

este conteúdo foi vertido cuidadosamente em um tubo de centrífuga

e centrifugado durante 15 minutos a 4°C com uma rotação de 9.000 - 

rpm (centrífuga Sorvall RC-5B, rotor 55-34). ° sobrenadanfe

(solução de fagos) foi recuperado e a ele foram adicionàdas 2 gotas

de clorofórmio, agitado e mantido a temperatura de 4°C. ° título.

dos fagos obtido neste procedimento foi de aproximadamente 1010

fagos/ml.

6. Tratamento com peróxido de hidrogênio em presença e ausência do

quelante de íons ferro.

As culturas em fase exponencial de crescimento, cultivadas em

M9S, foram subdivididas sendo então pré-tratadas ou não, com o

quelante de íons Fe2+ dipiridil, na concentração final de lmM (BDH

Chemical Ltda.), durante 20 minutos. Posteriormente, foram tratadas

com concentrações de H202 (Perhidrol 30%, Merck) que variavam de

100uM a 25mM, dependendo da sensibilidade da cepa, também por 20

minutos. Todo o processo foi feito submetendo a cultura à agitação

(150 rpm) a uma temperatura de 37°C. Em seguida, as culturas foram

diluídas convenientemente em tampão M9. O tratamento das culturas,

previamente incubadas com o quelante de Fe2+ e com H202 foi
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denominado sistema FE(-), ao passo que o das cul turas tratadas

somente com H202 denominou-se sistema FE(+).

7. Irradiação.

A irradiação da suspensao de bacteriófagos foi realizada em

placas de Petri abertas utilizando-se uma lâmpada UV germicida·

(15W, General Eletric G15T8), que emite predominantemente radiação

com comprimento de onda de 254 nm.

Os fagos foram diluídos em tampão M9 e então submetidos.à

irradiação. Para determinar a taxa de dose (J/m2 .s-1) foi utilizado

um dosímetro fotoelétrico (Latarjet et aI., 1953).

8. Lisogenização das cepas.

A lisogenização das cepas foi efetuada a partir de cUlturas

bacterianas em fase estacionária de crescimento, cultivadas em meio

LB mal tose (meio LB adicionado de maltose na concentração final de

0.2%), das quais foram retirados 0,3ml para serem misturados a

2,5ml de agar semi-sólido e vertidos sobre placas de Petri contendo

LBi maltose sólido. Após 20 minutos foram colocados nas regiões

centrais das placas SOul de uma solução de fagos ,\ (10 B/ml). 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
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contendo BT e incubadas a 37°C durante a noite. As colônias

formadas foram transferidas com um carimbo de veludo estéril para

placas de LB mal tose contendo tapete bacteriano formado Qp.I~

bactéria indicadora AB2480. As colônias em torno das quais foi.

possível vizualizar zonas de lise, indicando que estas eram

supostamente lisogênicas, foram isoladas e cultivadas em meio LB.'

9. Indução lisogênica.

Para verificação da indução de fagos pelo H202' as culturas

lisogênicas foram submetidas ao tratamento descrito no item 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

comsemi-sólido para serem vertidos em placas de LBt maltose

ampicilina. As placas foram incubadas a 37°C durante a noite.

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 lise obtido a partir da cultura não tratada (indução

lisogênica espontânea), sendo denominada "fator de indução'

(ufp/ufpo) .

10. Reat ivação de fagos irradiados com UV (254nm) em bactérias

tratadas com peróxido de hidrogênio, nos sitemas FE(+) e PE(-).

Para a verificação da reativação Weigle, uma supensão de fagos

1 (107 fagos/ml) foi irradiada com uma dose que reduz a
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sobrevivência dos fagos a aproximadamente 0,01% na bactéria não

tratada. A cultura bacteriana em fase exponencial de crescimento

foi submetida ao tratamento com o sistema FE(+) e o sistema FE(-),

como descrito no item 6. Ao término do tratamento foram adicionadas

à cultura 160ug/ml de catalase (Sigma EC 1.11.1.6» para

interromper a reaçao. A seguir, a cultura foi incubada por mais 30

minutos a 37°C com agitação. Posteriormente, 0,1ml da cultura

tratada foram misturados a 0,1ml da solução de fagos irradiados,

convenientemente diluída. Esta mistura foi incubada por 20 minut9s

a 37°C sem agitação para permitir a adsorção dos fagos à parede

bacteriana. Logo após o tempo de incubação, foram adicionados a

esta mistura 0.3ml de bactéria indicadora (AB2480) em fase

estacionária de crescimento e 2,5ml de agar semi-sólido, que foram

vertidos rapidamente em pl ~:as contendo LBt mal tose.

A reativação dos fagos irradiados foi medida pelo fator de 

reativação, que é a razão entre o ndmero placas de lise obtido nas

células tratadas e o número de placas de lise obtido nas células

não tratadas. O fator de reativação representa o quanto a

sobrevivência do fago irradiado aumentou ou diminuiu devido ao,

tratamento da cé~ula hospedeira (Rothman et aI., 1979).

11. Nutagênese bacteriana.

A análise da mutagênese foi feita tratando-se uma cultura de

Salmonella typhimurium TA102 em fase estacionária de crescimento

com o sistema FE(+) e FE(-), sendo o mesmo terminado com a adição

de 160ug/ml de catalase (Sigma EC 1.11.1.6). Ao final do
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tratamento, ú,lml da cul tura foi adicionada à 2ml de agar semi

sólido ~uplementado com O.2ml de solução mista (O.5mM de L

histidina + O.SmM de D-biotina) e então vertida em placas de Petri

contendo meio mínimo de agar glicose. Após 48h de incubação a 37°C

as colônias revertentes (his f
) foram então contadas.

A mutagênese induzida foi expressa em números absolutos de

revertentes, sendo a reversão espontânea o número de colônias

encontradas no valor zero de concentração de H202 •
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rrr - RESULTADOS

1. Sobrevivência bacteriana ao peróxido de hidrogênio em ausência

de íons ferro.

v i sando a e I uc i dação da par t i c i pação das funções SOS na

correção das lesões provocadas pelo tratamento com o sistema FE(-)

foram realizados experimentos de sobrevivência bacteriana com os

mutantes lexA e recA, tratados com este sistema.

o mutante lexAi (IndO), cujo fenótipo é caracterizado pela nao

indução do sistema SOS , por produzir a proteína LexA não sujeita

à auto-clivagem promovida pela proteína RecA* (Markham et alo

1987), mostrou-se de 10 a 1000 vezes mais sensível ao tratamento do

que a cepa selvagem, para concentrações acima de 10mM de

° mutante recAi3, deficiente na indução das respostas SOS

apresentou sensibilidade semelhante à da cepa lexAl quando

comparada com a cepa selvagem (Fig.2B). Estes resultados indicam

que o tratamento de células de Escherichia cali com H20 2 em ausência

de íons Fe 2t apresenta características diferentes quando comparado

com dados obtidos com células tratadas com H202 em presença destes

íons (Fig.2A)

2. Avaliação das respostas SOS: Indução Lisogênica, Reativação

Weigle e Mutagênese.

Os resultados da sobrevivência bacteriana dos mutantes

submetidos ao tratamento FE(-) sugere ter a resposta SOS papel

..
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Figura 2 - Sob. ~ivência de cepas bacterianas ao H2~ em presença (A) e ausência de íons Fe2+ (B). Culturas em~ exponencial de crescimento foram
pré-tratadas (B; )u não (A) em M9S com o qudante de íons Fe1+. dipiridil [lmM]. dunmte vinte minutos. Posteriormente as culturas foram tnt3das oom
várias concentrações de HA também por 2Q minutos. Durante toOOs os tratamentos as~ Cotam submeti~ a~. à 370C. As curvas aqui
representadas são re:,,-ultado da média aritmética de podo menos três experimentos.
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relevante no reparo das lesões provocadas por este tratamento. A

carência de dados bibliográficos quanto à caracterização de

respostas celulares a estas lesões, levou-nos a considerar de

grande interesse a avaliação da expressão das funções SOS de vários

mutantes. Resultados obtidos em nosso laboratório no decorrer deste

trabalho indicaram que a proteína Fpg, um importante componente de

defesa celular contra stress oxidativo (Boiteux, 1993), exibe um

papel relevante na correção das lesões provocadas pelo tratamento_

FE(-). Estes dados levaram-nos a testar este mutante, cujo fenótipo

é caracterizado pela presença da proteína Fpg não funcional, nos

experimentos de indução lisogênica e reativação Weigle, bem como

mutantes relacionados ao sistema SOS e vias de reparação de lesões

provocadas pelo H202. Esta análise foi realizada de forma paralela

com bactérias tratadas COI.I H202 em presença do quelante de íons Fe,2t

(dipiridil) e em ausência do mesmo. Este procedimento visava a

comparação da ação deste agente quando em presença e ausência de

íons Fe 2f •

..

2.l.Indução lisogênica de culturas tratadas com peróxido de'

hidrogênio em presença do quelante de íons ferro.

A indução de profagos lambda pode ser considerada uma resposta

SOS, uma vez que a proteí na repressora do profago possui uma

significante homologia na região que corresponde ao sítio de

c I i vagem da prot eí na LexA. Como es ta, o repressor do profago,

depende da proteína RecA* para se autoclivar (Little, 1993). Esta

resposta pode ser facilmente observada, possibilitando a avaliação
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da participação de produtos gênicos na produção do sinal indutor

responsável pelo disparo do sistema SOS, ou seja, lesões ou

bloqueio da duplicação do DNA.

° tratamento das culturas com H202 em auséncia de íons Fe2+ foi

capaz de induzir o profago lambda nos mutantes testados (Fig.3-7),

exceto na cepa lexAl (Fig.4). Os mutantes apresentaram curvas de-

indução características, em relação a este tratamento, porém

diferente das obtidas quando as cepas foram submetidas ao H202 em_

presença de íons Fe2+. De acordo com os resultados obtidos, nota-se

um deslocamento do valor máximo do fator de indução de 2.5mM de H202

para ce rca de 15mM de H202 em ausênc i a de íons Fe2+ nas cepas

selvagem (Fig.3) e na cepa fpg (Fig.7). A cepa uvrA apresentou o

ponto máximo de indução lisogênica em concentrações menores que o

da cepa selvagem. Já a cepa xthA apresentou o ponto máximo de

indução bastante distinto entre os dois tratamentos sendo de

concentrações na ordem de uM para FE(+) e mM para FE(-).

2.2.Reativação de fagos irradiados com UV 254nm em bactérias

tratadas com peróxido de hidrogênio em presença de quelante de íons

ferro.

A reativação Weigle é um fenômeno caracterizado pelo aumento

de sobrevivência de fagos irradiados com UV em bactérias também

irradiadas previamente à infecção (Weigle 1953). Sendo o aumento da

sobrevivência dos fagos irradiados dependente da indução das

..

funções SOS, es ta respos t a foi também utilizada para o

monitoramento da indução destas funções.
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~ 3 - Induçio lisogênica da cepa ABll~7. provocada pelo HA em pre8CIl9ll (11) c lIUSência (O) de iona
Pc +. A cultura lisogênica foi submetida ao processo de tratamento deacrito na figura 2. AD final do processo a
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adicionado de maltose e ampici1ina.
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A cepa selvagem apresentou uma curva de reativação de fagos

com perfil semelhante à de indução lisogênica, ou seja, o máximo de

reativação situando-se na

em aus ênc i a de íons Fe2+

região de concentrações de H20 2 de 15mM

15mM (Fig.S). Quando as células sao

tratadas somente com H20 2 o pico da curva de reativação situa-se em

torno da concentração de 2.5mM.

Os mutantes lexA e uvrA não apresentaram reativação de fagos

irradiados, resultados que diferem dos obtidos com células tratadas

com H20 2 em presença de íons Fe 2+ (Fig.9 elO).

° mutante fpg apresentou um perfil de curva de reativação

semelhante ao da cepa selvagem, havendo porém uma pequena queda do

fator de reativv;ão na concentração de 2,5mM de H202' quando do

tratamento FE(-) (Fig.11).

° mutante xthA não apresentou reativação de fagos irradiados

(dados não mostrados).

2.3. Mutagênese.

Com o objetivo de verificar a mutagênese 50S, induzida pelo

tratamento FE(-), foi utilizada a metodologia desenvolvida por Ames

et aI. (1975) e revisada por Maron e Ames (1983). Esta metodologia

é um teste rápido para detecção de agentes mutagênicos, conhecida

como teste de Ames. Dentre a bateria de cepas de Salmonella

typhimurium indicadas por Ames para estes testes, foi escolhida a

cepa TA102, pelo fato desta ser indicadora de mutagênese provocada

preferencialmente por agentes oxidantes (Levin et aI., 1982). Esta

cepa possui uma mutação no gene hisG428 do operon da histidina
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situado no plasmídeo multicópia pAQ1, acompanhada da deleção do

gene hisG8476 do cromossoma bacteriano, o que a torna auxotrófica

para biossíntese do aminoácido histidina (his-). Uma outra

característica deste mutante é a presença do plasmídio pKMI01, no

qual estão localizados os genes mucAB, análogos dos genes umuDC de

Escherichia. colí, e relacionados ao incremento da sensibilidade

deste mutante à mutagênese induzida pelo sistema sos.

A cepa TAI02 apresentou um perfil de mutagênese bastante

distinto para cada tipo de tratamento, FE(+) e FE(-). ° tratamento

FE(+) foi capaz de induzir cerca de 8 vezes, em seu ponto máximo,

a reversão de mutantes à prototrofia para his f
• É observado um

patamar na curva de indução a partir da concentraçi0 de lOmM de

HZOZ' notando-se também um aumento significativo da mutagênese na

concentração de 2.5 mM quando comparado com o tratamento FE(-). Já

o tratamento FE(-) foi capaz de induzir a reversão cerca de 3 vezes

apenas, encontrando-se o ponto máximo de indução na concentração de

20mM, dentro da faixa de concentrações utilizada. Estes resultados

indicam serem de natureza diferente as lesões provocadas pelos dois

tratamentos (Fig.12).
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IV - DISCUSSAO

1. Sobrevivência bacteriana ao peróxido de hidrogênio em ausência

de íons ferro.

Os resultados obtidos na sobrevivência bacteriana sugerem

haver uma clara distinção entre as lesões produzidas pelo H202 em

presença e ausência de Fe2t •

Recentemente diversos autores têm demonstrado a indução de

genes envolvidos na reativação de bacteriófagos lambda irradiados,

após o tratamento com agentes indutores do sistema SOS, a qual não

depende da clivagem de LexA porém depende da ativação da proteína

RecA (Calsou etal., 1987; Lesca et a1.,1991; Petit et alo, 1993).

Estes autores concluiram haver em Escherichia coli um complexo

sistema de correção de lesões no DNA controlado pela proteína RecA,

além das respostas controladas pela ação rec/lex. Asad (1991)

sugere que o reparo das lesões causadas pelo H202 também independem

da clivagem de LexA, justificando assim ser o nível de

sobrevivência do mutante lexA (Ind-) igual ao da cepa selvagem, em

resposta ao tratamento com este agente. Porém o tratamento com

sistema FE(-) reduziu a sobrevivência do mutante lexA (Ind-) aos

níveis da cepa recAI). Sugerimos, desta forma, que a correção das

lesões provocadas pelo tratamento FE(-) depende do produto do gene

recA e da clivagem da proteína LexA, ou seja, das respostas SOS

controladas pelo sistema rec/lex.

2. Indução lisogênica de culturas tratadas com peróxido de
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hidrogênio em presença do quelante de íons ferro.

Imlay e Linn (1988) e Imlay et ai. \ 1988) demonstraram in

vitro que o número de quebras simples na molécula de DNA do fago

PM2 induzidas pelo H202 em presença de íons Fe2+, portanto através

da reação de Fenton, apresenta um aspecto característico. Este

aspecto é que o número máximo de quebras simples de DNA ocorre em

baixas concentrações de H202 ao passo que em altas concentrações o

número de quebras simples fica reduzido à metade. Muiras et aI.

(1993) detectaram este mesmo comportamento analisando quebras

simples no DNA do plasmídeo pBR322 in vitro. Em concordância com os

autores acima citados atribuimos os valores máximos do fator de

indução lisogênica encontrados em baixas concentrações de Hl01 no

sistema FE(+) às lesões provocadas por intermediários gerados

através da reação de Fenton. ° deslocamento dos valores máximos do

fator de indução para altas concentrações de H202 no sistema FE(-),

equivalendo também a supressão da indução provocada pelo sistema

FE(+), pode ser explicada pela inibição parcial da produção de

intermediários lesivos ao DNA gerados através da reação de Fenton

em baixas concentrações de H202 • Paralelamente a esta inibição há

o aparecimento de lesões diretamente proporcionais à concentração

de H202, em ausência de íons Fe2+.

Pela semelhança do perfil das curvas de indução lisogênica

entre os mutantes estudados e a cepa selvagem sugerimos não haver

envolvimento destes com relação à produção de sinal indutor para o

disparo das funcões SOS, e conseqüente liberação do profago lambda.

Não foi encontratada nenhuma explicação plausível para a não
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indução na cepa lexAl.

3. Reativação de fagos irradiados com UV 254nm em bactérias

tratadas com peróxido de hidrogênio em presença de quelante de fons

ferro.

Apesar dos resultados de Demple e Halbrook (1983) em que foi

observada a reativação do fago PI tratado com H202 por bactérias

hospedeiras previamente expostas a este mesmo agente, Imlay e Linn

(1987) e Asad (1991) não conseguiram reproduzir estes experimentos

utilizando o fago lambda tratado com H202 e bactérias hospedeiras

irradiadas com UV (254nm) ou tratadas com H202• Sugerindo que o H202

poderia estar alterando a estrutura do envoltório do fago,

impedindo assim que o mesmo penetrasse na célula e foss~ reparado,

Asad (1991) realizou experimentos de reativação Weigle utilizando

fagos lambda irradiados com UV (254nm) e bactérias tratadas com

várias concentrações de H202 previamente à infecção.

Os resultados obtidos nos experimentos de reativação Weigle

corroboram os resultados obtidos nos experimentos de indução

lisogênica, no que diz respeito ao deslocamento dos valores máximos

dos fatores de indução e reativação, equivalente à supressão destes

efeitos encontrados em baixas concentrações de H202 no sistema

FE(+). Desta forma estes resultados servem para sustentar a

explicação descrita no item 2 desta discussão.

Asad et aI. (submetido) sugeriram que o H202 induz um sistema

de reparo, capaz de corrigir lesões no DNA de bacteri6fagos,

provocadas pelo UV (254nm). Este sistema parece depender da
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presença da proteína RecA funcional mas nao da clivagem do

repressor LexA. Esta afirmação baseia-se em resul tados onde o

mutante lexA (Ind-) apresenta, e o recAl] não, um aumento na

reativação de fagos irradiados, quando previamente tratados com H202

(Asad et aI., submetido).

A ausência da reativação de fagos irradiados em mutantes lexA

(Ind-) tratadas com o sistema FE(-) sugere serem de natureza

diferente as lesões produzidas mediante este tratamento, sendo

neste caso necessária a desrepressão das funções SOS para o

processamento das mesmas.

Segundo Luna et aI. (1993) o produto do gene uvrA é essencial

para a reativação de fagos irradiados em ~actérias também

irradiadas, ~ma clássica resposta SOS. ° fenômeno de reativação

Weigle obtido com o mutante uvrA6 no sistema FE(+) torna-se

conflitante com as conclusões de Luna et al.(1993). Este resultado

no entanto, serve para. auxi I iar a sustentação da hipótese da

existência de um sistema paralelo ao SOS, induzido pelo H202, capaz

de reparar fagos lesados com UV (254nm) levantada por Asad et aI.

(submetido). Acrescentamos a esta, a capacidade deste sistema

reparar lesões produzidas pelo UV (254nm), até mesmo na ausência do

produto do gene uvrA, um importante fator para correção destas

lesões. Já a ausência deste fenômeno, quando os mutantes uvrA6 são

tratados com o sistema FE(-), sugere ser a resposta SOS responsável

pelo reparo das lesões no DNA do bacteriófago, da forma clássica já

descrita.
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4. Mutagênese.

Imlaye Linn (1987) mostraram a indução de mutagenese pelo H202

na cepa de Escherichia calí K-12, ABl157 e Kensese e Smith (1989)

demonstraram também a indução de mutagênese produzida por este

agente em cepas de Salmonella typhímurium LT-2. A curva dose-

resposta resultante do tratamento FE (- ) , indicando a

proporcional idade entre a concentração de H202 e a indução da

reversão, diferente da obtida no tratamento FE(+), vem reforçar a

sugestão feita anteriormente de que a natureza e ou o

processamento das Iesões produz idas pe 10 H202 em presença e ausênc ia

de íons Fe2+ são distintas. Sugerimos ainda, que o aumento da

mutagêne.s~ a partir da concentração de 10mM de H202 no sistema

FE(-), pode ser atribuída ao reparo sujeito a erros induzido pela

resposta 50S, uma vez que esta faixa de concentração se mostrou

eficiente na indução deste sistema nos experimentos de reativação

Weigle e indução lisogênica.
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-V - CONCLUSOES

- Diferentemente do sistema FE(+), o sistema FE (-) produz

lesões que dependem não s6 da proteína RecA, mas também da clivagem

de LexA, para serem reparadas.

- O sistema FE(-) induz o sistema SOS, em concentrações mais

elevadas do que o sistema FE(+), provavelmente pelo bloqueio da

reaçao de Fenton e acúmulo progressivo de lesões produzidas por

este sistema.

- Não há part icipação dos genes de reparo estudados, na

produção de sinal indutor para o disparo da resposta SOS provocado

pelo sistema FE(-).

- Diferentemente do sistema FE(+), a reativação de fagos

irradiados com UV(254nm) em celulas tratadas com o sistema FE(-)

depende do produto dos genes uvrA e da clivagem da proteína LexA,

ou seja, da indução das funções SOS.
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VI - ETAPAS A SEREM DESENVOLVIDAS

- Avaliação do número e reparo de quebras simples no DNA

produzidas por diferentes concentrações de H20Z nos sitemas FE(+)

e FE(-), em mutantes de Escherichia colí deficientes em diferentes

mecanismos de reparo.

- Verificar o efeito dos sistemas FE(+) e FE(-) na expressão

do gene sulA numa fusão sulA::lacZ.

- Verificar a mutagênese induzida pelos sistemas FE(+) e

FE(-), em mutantes de Escherichia cali deficientes em ~iferentes

mecanismos de reparo.

Caracterizar bioquimicamente através da análise por

eletroforese em gel de poliacrilamida, proteínas induzidas pelo

sistema FE(-) em mutantes de Escherichia cali deficientes em

diferentes sistemas de reparo.
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