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I. INTRODUÇÃO

“Mutations obtained one way
or another have...always

been the chief tool of
experimental genetics.”

The Eighth Day of Creation: Markers of the Revolution in Biology
Horace Judson

A observação de que mutações são imprescindíveis para descobertas

biológicas tem seu início nos tempos mendelianos, onde pesquisadores

começaram a explorar os genes e alterações espontâneas que ocorriam em

seus ensaios biológicos. Estas alterações não eram eventos freqüentes o que

tornava difícil seu estudo. Em 1927, temos a descoberta por Hermann J.

Muller que os raios-X aumentavam significativamente a freqüência de

mutações em Drosophila, Muller, 1941. O uso de raios ultravioleta (UV) como

agente indutor de mutações não tardou a surgir. De fato, a irradiação UV

nunca pode ser comparada ao enorme potencial mutagênico dos raios-X. A

luz UV foi inicialmente caracterizada por J.W. Ritter em 1801 e, em 1877

temos o primeiro relato que a morte de bactérias por luz solar era devida aos

comprimentos de onda mais curtos da luz UV, Koller, 1939. Vale ressaltar que

neste período da história humana, a natureza do material genético ainda não

era conhecida. A primeira relação entre os danos causados pela luz UV e os

ácidos nucléicos surgiu em 1941 onde Hollaender e colaboradores associaram

os comprimentos de onda causadores de lesões com o pico de absorbância

dos ácidos nucléicos, Hollaender, 1986. Em 1944 temos o clássico trabalho de

Avery, MacLeod e MacCarty demonstrando que o material genético era de

fato o DNA (ácido desoxirribonucléico), MacCarty, 1985.

Por outro lado, os mecanismos de reparo de DNA estavam longe de

serem óbvios. O primeiro relato de que o material genético pudesse ser
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reparado após introdução de lesões aconteceu em 1948, com a descoberta

“acidental” da fotoreativação, ou reversão direta da lesão, concomitantemente

e independentemente por Albert Kelner e Renato Dulbecco, 1949. Detalhes

desta interessante novela, bem como a famosa troca de correspondência entre

os dois grupos de pesquisa podem ser encontrados em Friedberg, 1997.

Mesmo na resolução da estrutura da dupla-hélice do DNA, em 1953 por

Watson e Crick, os mecanismos de reparo de DNA não ficaram evidentes,

Crick, 1974. No clássico artigo de Watson e Crick, detalhes da replicação e de

eventuais mutações pelo tautomerismo de bases foram descritos, mas nenhum

comentário sobre o reparo de DNA. O avanço da biologia molecular levou à

caracterização de sistemas de reparo e em 1994 temos as enzimas de reparo de

DNA eleitas como as moléculas do ano pela revista Science, Koshland, 1994.

Hoje fica claro que o material genético é extremamente valioso e que possui

uma intrincada rede para sua manutenção estrutural. Também é praticamente

impossível versar sobre mecanismos de mutagênese sem levar em

consideração o reparo de DNA.

As alterações químicas e físicas a que a molécula de DNA está sujeita

podem ser didaticamente divididas em duas categorias: espontânea, devido à

instabilidade de ligações químicas dos nucleotídeos ou induzidas, isto é,

através de interações químicas de nucleotídeos com outro composto químico

ou agente físico presente no meio. Como alteração espontânea, podemos citar

a ruptura das ligações N-glicosídicas entre bases purínicas e o açúcar

desoxirribose que, originam em 2 horas a 37ºC, cerca de 1000 sítios apurínicos

(AP) no genoma humano, Lindahl e Nyberg, 1972.

Alguns dos compostos químicos que induzem lesões na molécula de

DNA podem ser oriundos do próprio metabolismo celular, como espécies

reativas de oxigênio, conhecidas por abstraírem elétrons de resíduos de

moléculas orgânicas, Marnett, 2000; Bohr e Grigory, 1999 e, Cetti e Trump,

1991. Dentre os agentes físicos, os efeitos da interação da luz UV no DNA
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têm sido amplamente estudados. Isto acontece principalmente pela facilidade

em reproduzir este sistema em laboratório e sua importância biológica, uma

vez que os organismos vivos estão sujeitos aos efeitos genotóxicos da radiação

solar, que inclui a luz UV, desde o início da evolução do planeta.

Este tipo de radiação produz principalmente dois tipos de lesões, os

dímeros de pirimidina ciclobutano (CPDs) e dímeros de (6-4) pirimidina-

pirimidona ou 6-4 fotoprodutos, pela ligação covalente de duas pirimidinas

adjacentes, Setlow, 1961. Os CPDs são mais abundantes, perfazendo cerca de

75-90% das lesões causadas por UV a 260 nm (UVC), enquanto que os

fotoprodutos 6-4, de 10 a 25%. Estas duas lesões resultam em considerável

distorção na estrutura da dupla-hélice de DNA. Apesar de menos abundantes,

os fotoprodutos 6-4 distorcem mais drasticamente a hélice do DNA,

tornando-se mais visíveis aos mecanismos de reparo de DNA e são, portanto,

reparados cinco vezes mais rapidamente, Mitchell e Nairn, 1989.

Lesões no DNA podem resultar em efeitos bastante deletérios para as

células, como o bloqueio dos processos de duplicação e transcrição do DNA,

Tornaletti e Hanawalt, 1999, resultando em processos de morte celular como

a apoptose, Chiganças et al, 2000. Em outros casos, as lesões são fixadas no

genoma como mutações, alterando o código genético inicial. Este fenômeno

pode resultar em processos de tumorogênese.

A evolução se encarregou de selecionar diferentes estratégias para

minimizar os efeitos deletérios das lesões induzidas no DNA. Didaticamente,

podemos resumí-las em dois grupos: mecanismos de tolerância a lesões e

mecanismos de reparo da lesão. Estas estratégias estão presentes na maioria

dos organismos vivos, desde archaea até mamíferos, Eisen e Hanawalt, 1999.

Os mecanismos de tolerância desempenham um importante papel ao

permitirem que a célula seja capaz de lidar com lesões persistentes no genoma,

Baynton e Fuchs, 2000. Basicamente, estes processos permitem a

polimerização contínua do DNA mesmo na presença da lesão. A maquinaria
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envolvida é capaz de adicionar um nucleotídeo frente a uma lesão não

codificante. Este sistema denominado síntese translesão (do inglês, “bypass”)

é bastante susceptível a erros, aumentando a freqüência de mutações. Este

tipo de maquinário é encontrado tanto em procariontes como em eucariontes,

Matsuda et al, 2000 e Herr et al, 2000.

Ao contrário da tolerância, os mecanismos de reparo de DNA atuam

através da remoção da lesão presente no DNA, em um sistema quase livre de

erro. Cada tipo de lesão induzida requer um mecanismo de reparo específico,

embora sobreposições de vias têm sido relatadas cada vez com mais

freqüência, Swanson et al, 1999.

O primeiro tipo de reparo de DNA caracterizado foi a reversão direta

da lesão. Neste caso, uma enzima específica é capaz de reconhecer a lesão e

revertê-la ao seu estado normal em uma única reação, sem que seja necessária

a sua remoção do DNA. As fotoliases são enzimas envolvidas na

fotoreativação. Elas são capazes de reconhecer especificamente as lesões

induzidas pela luz UV (CPDs e 6-4 fotoprodutos) e ligar-se a elas formando

um complexo. Após a absorção de um fóton de luz azul (300-500 nm), a

fotoliase é capaz de quebrar a ligação covalente entre as pirimidinas

adjacentes, revertendo a lesão. Esta via de reparo dependente de luz é bastante

eficiente e homólogos das enzimas fotoliase CPD e 6-4 são encontrados em

diversos organismos, Todo, 1999. Curiosamente, os homólogos encontrados

em mamíferos euletérios assumiram outra função, estando relacionados com o

controle do ritmo circadiano, Thresher et al, 1998 e van der Horst, 1999.

Outra via de reparo bem estudada é o reparo por excisão, também

conhecida como “reparo escuro”, foi descrita pela primeira vez por Setlow e

Carrier, 1962, 1963 e 1964, com a observação de que haveria um mecanismo

independente de luz, capaz de remover lesões no DNA. Neste processo, a

base lesada é retirada e substituída por uma normal após sua remoção do
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genoma. O reparo por excisão pode ser dividido em reparo por excisão de

bases (BER) e reparo por excisão de nucleotídeos (NER).

O reparo por excisão de bases é caracterizado pela excisão única e

exclusivamente da base lesada. Uma série de enzimas denominadas DNA-

glicosilases reconhecem a lesão e promovem a hidrólise da ligação N-glicosil

que liga a base ao esqueleto de fosfato-açúcar do DNA. Como conseqüência,

temos um sítio abásico que é reconhecido por uma AP-endonuclease, capaz

de produzir quebras na ligação fosfodiester a 5’ ou 3´ do sítio abásico, Satoh e

Lindahl, 1994. A lacuna formada é então preenchida pela polimerização e

posterior ligação do novo nucleotídeo à seqüência de DNA em questão, Cadet

et al, 2000.

O BER não é um sistema flexível para o reconhecimento de lesões no

DNA e seria inviável para a célula manter diferentes enzimas para os

diferentes tipos de lesão encontradas no DNA. Neste contexto, o NER, mais

geral e flexível, é capaz de reconhecer e reparar um grande número de lesões

não necessariamente relacionadas estruturalmente. Neste caso, as lesões são

reconhecidas não pela sua natureza química, mas pelo grau de distorção

promovido na hélice de DNA. Lesões do tipo CPDs, 6-4 fotoprodutos,

adutos químicos e certos tipos de ligações cruzadas entre as duas cadeias de

DNA (“crosslinks”) são reparadas por este sistema. Dependendo do grau de

distorção da hélice, as lesões são reparadas mais eficientemente ou não,

conforme mencionado acima.

Além da flexibilidade, o NER possui uma outra característica que o

distingue das demais vias de reparo de DNA. A remoção das lesões não

ocorre de forma homogênea no genoma. Ensaios comparativos de detecção

da remoção de lesões CPDs em regiões transcritas e não transcritas no

genoma, demonstraram que estas eram removidas mais rapidamente nas

seqüências transcritas, Bohr et al, 1985 e 1986. Com o estudo de sondas

específicas para cada fita do gene transcrito, foi observada a existência de um
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reparo preferencial exclusivo da fita transcrita, Mellon et al, 1987. A diferença

na taxa de remoção de CPDs é devida, provavelmente, ao baixo reparo desta

lesão na fita não transcrita (as taxas de reparo no genoma global são refletidas

como as taxas de reparo observadas nas fitas não transcritas), Tornaletti e

Hanawalt, 1999. Este reparo preferencial só foi observado para genes

transcritos pela RNA polimerase II, Christians e Hanawalt, 1993 e Dammann

e Pfeifer, 1997. Sabe-se hoje que esta característica não é exclusiva de células

de mamíferos, sendo também encontrada em bactérias e leveduras,

Hoeijmakers, 1993 e Petit e Sancar, 1999.

Em Escherichia coli o mecanismo de atuação do NER é bastante

estudado e empregado como modelo de estudo em outros organismos. O

princípio básico em procariontes é a remoção de um fragmento de DNA

contendo a lesão (cerca de 12 nucleotídeos) através de dupla incisão na fita

lesada, Pettijohn e Hanawalt, 1964. A lacuna resultante é preenchida tendo a

fita intacta como molde. O modelo geral de atuação desta via de reparo é

conservado na escala evolutiva desde bactérias até seres humanos, Rasmussen

e Painter, 1964. Entretanto, as proteínas envolvidas não apresentam

homologia de seqüência e a quantidade destas difere consideravelmente,

sugerindo que o NER em procariotos e eucariotos tenha divergido

substancialmente, Eisen e Hanawalt, 1999. Entre os eucariotos, mesmo

organismos distantes na escala evolutiva, como mamíferos, leveduras e

plantas, apresentam grande similaridade de seqüência nas proteínas

componentes do sistema. A maioria dos genes envolvidos em NER já foi

identificada, de Laat et al, 1999 e, a reação de NER em mamíferos foi

reconstituída in vitro usando proteínas purificadas, Abousskhra et al, 1995 e Mu

et al, 1996.

Em humanos, a deficiência na atividade de NER resulta em três

síndromes recessivas conhecidas, Machado e Menck, 1997. Mesmo com
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manifestações clínicas diferentes, as três síndromes apresentam a

fotossensibilidade em diferentes intensidades como característica marcante.

Em 1968, temos a descrição da primeira síndrome humana

caracterizada como deficiente na remoção de lesões induzidas por luz UV,

Cleaver, 1968. Esta síndrome foi denominada de xeroderma pigmentosum, ou

simplesmente XP. O termo xeroderma refere-se à pele semelhante a um

pergaminho apresentada por portadores desta doença, Hebra e Kaposi, 1874.

O termo pigmentosum foi posteriormente adicionado para enfatizar o dramático

distúrbio na pigmentação de pele apresentada.

Pacientes que manifestam esta doença apresentam alto grau de

fotossensibilidade em regiões da pele expostas à luz solar. Estes pacientes tem

1000 vezes mais chance de desenvolverem câncer de pele e cerca de 15 vezes

mais o risco de desenvolvimento de cânceres internos, quando comparados

com indivíduos normais. Os tipos de câncer de pele mais comuns nestes

pacientes são os carcinomas celulares basais e escamosos e, em menor

freqüência, melanomas, Boer e Hoeijmakers, 2000. Alguns casos,

principalmente os mais agudos, são acompanhados de anormalidades

neurológicas, decorrentes de degeneração neuronal. Esta síndrome apresenta

uma grande heterogeneidade genética, De Weerd-Kastelein et al, 1972.

Ensaios de complementação celular indicaram a existência de sete grupos de

complementação denominados de XPA a XPG e uma variedade XPV (XP

variante), cujo gene envolvido foi identificado como codificante para uma

DNA polimerase, envolvida na tolerância a lesão, Masutani et al, 1999. Em

outros casos, pacientes XP manifestam características clínicas de outra

síndrome, a síndrome de Cockayne (CS).

A síndrome de Cockayne é caracterizada por uma fotossensibilidade

cutânea, mas, ao contrário de pacientes XP, estes não estão predispostos ao

desenvolvimento de câncer de pele. Os pacientes CS, em geral, apresentam

anormalidades esqueléticas e osteoporose. Além disso, os indivíduos
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apresentam sérios problemas de degeneração neurológica, resultando em

retardo psicomotor e mental. O crescimento também é afetado, gerando a

condição de nanismo. Além dos casos de pacientes CS associados aos genes

XPB, XPD e XPG, somente dois grupos de complementação são descritos:

CSA e CSB, Friedberg, 1992 e Stefanini et al, 1996.

Pacientes com a síndrome tricotiodistrofia (TTD) são caracterizados pela

deficiência de enxofre nos cabelos, o que resulta no seu estado quebradiço.

Além disso, estes pacientes apresentam retardo físico e mental além de

fotossensibilidade cutânea, embora sem predisposição a câncer. Três grupos

de complementação são encontrados. Dois deles correspondem a mutações

distintas nas proteínas do grupo de complementação de xeroderma pigmentosum

XPB e XPD, além de TTD-A, que ainda não foi identificada, Vermeulen et al,

1994 e, Boer e Hoeijmakers, 2000.

Outra doença humana relacionada com a deficiência em reparo de

DNA, embora proficiente para o NER, é a ataxia telangiectasia (AT), também

conhecida como síndrome de Louis-Barr. Esta síndrome caracteriza-se por

uma herança autossômica recessiva e atinge várias regiões do organismo, tais

como o sistema nervoso, imune e a pele. Como principal característica

neurológica, apresenta uma profunda disfunção cerebelar, levando a ausência

de coordenação muscular e progressivo retardo mental. Há também dilatação

de pequenos vasos sanguíneos e disfunção imune, McKinnon, 1987.

Linhagens celulares derivadas de pacientes AT apresentam alta sensibilidade à

radiação ionizante e também elevada freqüência de aberrações

cromossômicas, Taylor et al, 1975. Curiosamente, a síntese de DNA nessas

células mostrou-se radioresistente, um fenômeno ainda pouco conhecido, mas

que pode estar associado aos altos níveis de morte frente à radiação gama,

Houldsworth et al, 1980; Edwards et al, 1980; Smith et al 1980 e Painter et al

1980. O gene (12 Kpb, cromossomo 11 q22-23) responsável por esta

síndrome já foi clonado, Savitsky et al, 1995. Por ser também uma doença
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geneticamente heterogênea, com quatro grupos de complementação, as

suspeitas levavam a genes diferentes. No entanto, com a clonagem do gene,

verificou-se se tratar de um único gene responsável pela doença, o gene atm

(AT mutado) possibilitando inúmeros estudos sobre a proteína AT, que pode

estar envolvida no processo de reparo de DNA, ajudando a célula a

reconhecer danos no material genético e também a repará-los antes da divisão

celular.

A similaridade da proteína AT com a quinase PI-3 (fosfatidilinositol 3-

quinase) é de especial interesse, uma vez que sugere um papel na transdução

de sinais intracelular, relacionados com morte celular programada e resposta a

radiação ionizante (mas não com UV). Em 1995, Meyn publicou um modelo

(“Damage Surveillance Network”) que procura relacionar a deficiência do

gene atm com a ineficácia em ativar diferentes grupos de funções celulares em

resposta a danos no DNA, explicando a causa de fenótipos pleiotrópicos em

indivíduos AT homozigotos. Apesar da alta sensibilidade de células AT à

radiação ionizante, nenhuma evidência direta deste gene com o reparo por

excisão foi encontrada até então, Carr, 2000.

I. 1- Reparo por excisão de nucleotídeos em células humanas

O NER em humanos começa com o reconhecimento da lesão. O

complexo protéico XPC-hHR23A/B (hHR23 A ou B, existe uma redundância

do sistema) parece ser o primeiro fator responsável pela detecção e

recrutamento do restante da maquinaria de reparo de DNA no sítio lesado,

para o NER global (GGR), Sugasawa et al, 1998. Ensaios de proteção à

DNAse I mostraram que este complexo se liga diretamente ao DNA lesado e

modifica a conformação do DNA ao redor da lesão, Batty e Wood, 2000. Esta

alteração conformacional na dupla-hélice do DNA parece ser o sinal de

recrutamento dos outros fatores do sistema, Araújo e Wood, 2000. Além
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disso, o complexo XPC-hHR23A/B possui uma afinidade por diferentes

lesões, no entanto, em certos casos, esta afinidade é reduzida, como no caso

de lesões CPDs. Nestas circunstâncias, outras proteínas como XPE, podem

cooperar na detecção da lesão, Keeney et al 1993 e 1994. A proteína XPE não

é necessária para a reação de NER in vitro, entretanto é requerida in vivo, uma

vez que os pacientes XPE desenvolvem anormalidades na pele e apresentam

reduzida capacidade de síntese de reparo, Keeney et al, 1992 e Bootsma et al,

1997. Alguns pacientes XPE não apresentam o fator de ligação ao DNA

(DDB), que é um fator heterodimérico com afinidade para certas lesões no

DNA, Hwang e Chu, 1993 e Reardon et al, 1993. O defeito destas células

ainda não está elucidado totalmente, mas parece estar relacionado com a

remodelação da cromatina, Moggs e Almouzni, 1999.

O complexo XPC-hHR23A\B é dispensável para o reparo preferencial da

fita transcrita (TCR) e é restrito ao reparo genômico global (GGR), Venema et

al, 1990 e van Hoffen et al, 1995. No TCR, o reconhecimento da lesão parece

ser realizado por outros fatores. Neste caso, o sinal não é dado pela distorção

na dupla-hélice do DNA, mas há indícios de o que seria pela parada da RNA

polimerase II durante a transcrição, Mu e Sancar, 1997. Sabe-se que células

CSA e CSB são especificamente deficientes no reparo preferencial, Hanawalt,

2000. O envolvimento destas proteínas no recrutamento dos demais fatores é

uma hipótese, mas até o momento, não houve nenhuma evidência direta que

suportasse esta idéia. A proteína CSA contém repetições W-D, as quais

acredita-se estarem envolvidas na formação de complexos multi-proteicos,

Henning et al, 1995. A proteína CSB é um membro da família de ATPases

dependente de DNA SWI/SNF, implicadas no remodelamento da cromatina.

Interação in vivo de CSB com a RNA polimerase II sugere que CSA e CSB

estejam envolvidas diretamente no processamento do complexo da RNA

polimerase parada na lesão, van Gool et al, 1997.
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Têm-se notado que proteínas do TCR estariam envolvidas na remoção de

pequenas lesões oxidativas, as quais geralmente não distorcem a hélice de

DNA e seriam removidas primariamente pelo BER. Células humanas normais

e de pacientes XPA, os quais são completamente deficientes em NER, são

capazes de remover preferencialmente as lesões induzidas pela radiação

ionizante na fita transcrita. Já as células de pacientes CSA e CSB são

deficientes neste processo, Leadon e Cooper, 1993. Esta observação sugere

que a remoção destas lesões podem estar sendo realizadas por outra via de

reparo diferente de NER e que estivesse acoplada ao TCR. No entanto,

estudos posteriores realizados com células de pacientes XP, que também

manifestam CS, mostrou que a remoção de lesões oxidativas na fita transcrita

era ausente, enquanto que o reparo na fita não-transcrita se mantinha

eficiente, Cooper et al, 1997 e Le Page et al, 2000. Estes dados revelam o

envolvimento destas proteínas no reparo preferencial das lesões oxidativas e

sugerem que as manifestações clínicas observadas em pacientes CS podem ser

devidas a estes defeitos no reparo preferencial de lesões oxidativas, Nouspike

et al, 1997.

O passo seguinte do reconhecimento da lesão é a formação de um

complexo com o DNA aberto, expondo a fita com a lesão, Wakasugi e

Sancar, 1999. A obtenção desta conformação deve-se principalmente à ação

de duas proteínas que apresentam atividade DNA helicase: XPB e XPD. As

duas são componentes do fator de transcrição da RNA polimerase II, TFII-H.

O TFII-H é um fator de transcrição da RNA polimerase II envolvido no

início da transcrição, NER e possivelmente na regulação do ciclo celular,

Flores et al, 1992; Wang et al, 1995 e Shiekhatter et al, 1995. Este fator é

composto de nove subunidades protéicas, sendo que duas delas

correspondem às proteínas do grupo de complementação XPB e XPD,

Weeda et al, 1990 e 1997. Como já mencionado estas proteínas exibem

atividades ATPase dependente de DNA e helicase. A XPB pode abrir o DNA
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na direção 3´-5´ e XPD na direção oposta, Schaeffer et al, 1994 e Roy et al,

1994. As demais subunidades não parecem estar envolvidas diretamente no

NER. O subcomplexo cdk-ativador de quinases (CAK) pode fosforilar várias

quinases dependentes de ciclinas (cdks), assim como o domínio carboxi-

terminal da maior subunidade da RNA polimerase II, atividade relevante para

a regulação e início da transcrição, respectivamente, Feaver et al, 1991 e Roy et

al, 1994. Esta subunidade é essencial para o início da transcrição via RNA

polimerase II, mas é dispensável na reconstituição da reação de NER in vitro,

Mu et al, 1996. Vários subcomplexos de TFII-H existem na célula. O

complexo central compreende as subunidades p34, p44, p52, p62 e XPB. A

subunidade CAK pode se encontrar livre como um heterodímero ou como

um componente o TFII-H, presumivelmente pela ligação com XPB ou XPD,

Rossignol et al, 1997.

No GGR, o complexo XPC-hHR23A/B parece ser o responsável pelo

recrutamento do TFII-H ao DNA lesado, de Laat et al, 1999 e Yokoi et al,

2000. Experimentos com extratos celulares deficientes para o reparo de DNA

têm sugerido que XPC-hHR23A/B e TFII-H são requeridos para a abertura

inicial de pelo menos 10 nucleotídeos e que a adição dos fatores XPA, RPA e

XPG é essencial para se obter a abertura completa de 25 nucleotídeos, Evans

et al, 1997. Por outro lado, Mu et al, 1997, apenas observaram a abertura

completa da hélice do DNA em conjunção com a dupla incisão. Estes dois

estudos indicam que talvez existam duas fases na abertura do DNA.

Inicialmente, uma fase ATP dependente mediada pelo TFII-H e,

subseqüentemente, a extensão do complexo aberto. Ainda não se sabe como

os vários fatores atuam em conjunto e contribuem para a abertura do DNA.

Supõe-se que o TFII-H seria responsável pelo início da separação, através da

ação conjunta das duas subunidades helicase ATP dependentes XPB e XPD.

A enzima XPA seria responsável pelo correto posicionamento e estabilização

do complexo protéico ao redor da lesão, Boer e Hoeijmakers, 2000. Por



Introdução 13

último, a proteína RPA poderia estabilizar o DNA parcialmente aberto pela

ligação à fita não lesada, além de protegê-la, de Laat et al, 1999. A RPA foi

originalmente identificada como um fator requerido para a replicação in vitro

do DNA de SV40, Fairman e Stillman, 1988. Posteriormente, foi observado

que esta proteína possuía funções adicionais no reparo e recombinação de

DNA, Coverley et al, 1992 e Longhese et al, 1994.

As incisões flanqueando a lesão são feitas por endonucleases específicas:

XPG (incisão 3´) e ERCC1-XPF (incisão 5´). As incisões são feitas

assimetricamente ao redor da lesão, Sijbers et al, 1996. Na porção 3´da lesão

são removidos de dois a oito nucleotídeos enquanto que na porção 5´, quinze

a vinte e quatro nucleotídeos, o que corresponde às bordas do complexo

aberto, Huang et al, 1992; Moggs et al, 1996 e Evans et al, 1997. O exato

posicionamento da incisão parece depender do tipo de lesão, Matsunaga et al,

1995 e Moggs et al, 1996. Embora as incisões ocorram quase sincronicamente,

é de consenso que a incisão 3´ preceda a incisão 5´, Mu et al, 1996. A proteína

XPG não é requerida somente na incisão do DNA lesado, mas também na

formação do complexo aberto, sugerindo sua atuação na estabilização

estrutural na reação do NER, Evans et al, 1997. As evidências para este

envolvimento foram obtidas após a verificação da necessidade da proteína

XPG, na estabilização do complexo de pré-incisão constituída por XPC-

hHR23A/B, TFII-H, XPA e RPA, Mu et al, 1997. Além disso, foi observada a

interação da XPG com o antígeno nuclear de proliferação celular (PCNA),

Gary et al, 1997. Este fator parece estar envolvido na síntese de reparo de

DNA, mas é dispensável durante o estágio de incisão do NER, Shivji et al,

1992. Provavelmente, esta interação atue no intercâmbio entre os estágios de

incisão e polimerização do novo fragmento de DNA no NER. Já o complexo

ERCC1-XPF não é requerido durante os estágios de formação do complexo

aberto e da incisão 3´ do NER in vitro, Evans et al, 1997. O correto

posicionamento deste complexo durante o NER parece depender da interação
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deste com as enzimas XPA e RPA, Li et al, 1994 e Park e Sancar, 1994. Uma

característica única de células mutantes para ERCC1 ou XPF é a sensibilidade

a agentes que geram ligações cruzadas no DNA, Collins, 1993. O reparo deste

tipo de lesão envolve recombinação, sugerindo o envolvimento deste

complexo no processo de recombinação de DNA. Consistente com esta idéia,

o complexo homólogo em levedura, Rad10-Rad1 é requerido em um estágio

específico da recombinação mitótica denominado anelamento de fita simples,

Fishman-Lobell e Haber, 1992.

Após a incisão e remoção do fragmento de DNA contendo a lesão, o

próximo estágio é a síntese de um novo fragmento de DNA, empregando

como molde a fita não lesada. O único componente protéico comum aos

estágios de incisão e polimerização do novo DNA é a proteína RPA que deve

permanecer ligada à fita não lesada protegendo-a e favorecendo a replicação,

de Laat et al, 1999. Estudos in vitro, empregando anticorpos e inibidores

químicos revelaram que as DNA polimerases δ e ε atuam na síntese de DNA

no NER, Dresler e Frattini, 1986 e Coverley et al, 1992, embora a contribuição

relativa de cada uma ainda não foi esclarecida. O antígeno PCNA também é

requerido durante a síntese do novo fragmento de DNA e provavelmente atue

como um fator de processividade em conjunto com o fator de replicação C

(RFC), de Laat et al, 1999. A reconstituição deste último estágio do NER

requer somente estes cinco componentes: RPA, PCNA, RFC, polimerases δ e

ε, Shivji et al, 1995. O reparo está completo após a ação da DNA ligase I que

finaliza o último espaço presente na fita. A esta síntese não programada de

DNA durante o NER, denominou-se “Unschedule DNA Synthesis” ou

simplesmente “UDS”, separando-a da síntese de DNA durante a replicação

celular. A marcação destes novos nucleotídeos incorporados com isótopos

radioativos permite identificar o processo final do reparo de DNA em células

humanas por autoradiogradia, Cleaver, 1968.
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I. 2- O gene humano xpa

O gene humano xpa (cerca de 25 Kpb, cromossomo 1, 9q-34; Tanaka et al,

1989), altamente conservado em eucariontes, resulta em um cDNA com 910

pb; incluindo 6 exons; apresentando uma região montante ao gene, rica em

guanina e citosina (73%); um ponto principal de início da transcrição; dois

sinais de poliadenilação, produzindo dois RNAs mensageiros, Satokata et al,

1993.

O gene xpa codifica para uma proteína com cerca de 273 aminoácidos. O

produto gênico aparece como duas bandas (40 e 42 KDa) em géis de

SDS/PAGE. A razão para a presença destes dois peptídeos ainda não foi

totalmente esclarecida e algumas hipóteses são levantadas nesta tese. A

proteína XPA apresenta motivos de ligação ao DNA (dedo-de-zinco e hélice-

volta-hélice) ligando-se preferencialmente a regiões lesadas por UV,

reconhecendo principalmente 6-4 fotoprodutos e CPDs, Tanaka et al, 1990 e

Kuraoka et al, 1996. Na verdade, estudos de ressonância magnética nuclear

(NMR) revelaram que o motivo dedo-de-zinco é diferente dos encontrados

em fatores de transcrição e estaria relacionado com a ligação do subdomínio

RPA70, Ikegami et al, 1998. Por outro lado, a região C-terminal da proteína

parece ser a que se liga ao DNA, apresentando-se extremamente dinâmica,

sugerindo uma versatilidade e possível relação com diferentes tipos de lesões

no DNA, Ikegami et al, 1999. Ensaios bioquímicos mostram que os peptídeos

XPA interagem com outras proteínas relacionas com o NER em eucariontes,

Li et al, 1994, 1995 e 1998, o sugerindo uma participação desta proteína no

reconhecimento de lesões por UV e manutenção da estabilidade do complexo

protéico do NER, Cleaver e Satates, 1997 e de Laat et al, 1999. Estes dados

revelam que a forma funcional da proteína XPA na célula pode ser um

heterodímero com a proteína RPA, Wood, 1999. A proteína XPA forma um
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complexo com RPA in vitro, e este complexo apresenta uma maior afinidade

pelo DNA lesado por UV do que as duas proteínas sozinhas, He et al, 1995.

Desta forma, a especificidade da XPA por lesões no DNA é aumentada e

expandida pela sua associação com RPA e outras proteínas do NER, Reardon

et al, 1996. As regiões de ligação da proteína XPA com RPA foram

caracterizadas. RPA é uma proteína heteromérica constituída por três

subunidades, RPA70, 34 e 14. A proteína XPA interage com as subunidades

de 70 e 34 KDa, Li et al, 1995. Além da RPA, a proteína XPA também se liga

a ERCC1 que, junto com XPF, funciona como endonuclease simples fita.

Esta associação parece ser crucial para o recrutamento da atividade 5´ de

endonuclease no NER. A nuclease 3´, XPG também é recrutada para o

complexo de NER pela ligação ao complexo RPA-XPA. Assim, ambas

nucleases são dependentes da interação com XPA para seu recrutamento ao

sítio da lesão no DNA lesado, O´Donovan et al, 1994 e Matsunaga et al, 1996.

Em adição à sua interação com RPA e ERCC1, a proteína XPA também

interage com o TFII-H. Esta interação é dependente da seqüência codificada

pelo exon VI e é mediada pela ação da proteína hHR23B. É possível que uma

estrutura dependente de pontes dissulfito esteja envolvida nesta interação,

Miyamoto et al, 1992.

A expressão do gene xpa é extraordinariamente baixa em fibroblastos

(cerca de 5 moléculas de mRNA/célula), Layher e Cleaver, 1997. Consistente

com esta expressão extremamente baixa, estudos da seqüência promotora

intacta (-156) revelaram uma atividade notadamente fraca em ensaios de

expressão transiente em fibroblastos, Topping et al, 1995. Da mesma forma

que outros genes do NER, o promotor de xpa não apresenta sinais de

transcrição basal comuns (TATA, CCAAT, G/C Box), Weeda et al, 1991 e

van Duin et al, 1989. Uma região contendo elementos de controle negativo foi

identificada tanto em humanos como camundongos, mas a remoção destes

elementos resultou em um aumento de apenas 2 vezes na expressão gênica,
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Topping et al, 1995. Seria extremamente interessante promover alterações na

seqüência de aminoácidos da proteína XPA. Dados oriundos de estudos como

este poderiam alterar a especificidade da proteína, fornecendo informações se

a proteína XPA no seu estado natural encontra-se otimizada ou se

modificações poderiam ser feitas a fim de melhorá-la.

As células humanas XPA homozigotas são defectivas na expressão do

mRNA XPA, Satokata et al, 1993 e Tanaka et al, 1990. Estudos do espectro

mutacional neste gene revelou a presença de transição do tipo G → C,

alterando uma seqüência de dinucleotídeos (AG), no sítio 3' do aceptor de

"splice" do íntron 3, Sato et al, 1996. Além disso, detectou-se um alto índice de

alteração no códon 228 (exon 6), que também reduziriam a expressão do

mRNA XPA, Satokata et al, 1992 e; Nishigori et al, 1993. Isto leva a uma

deficiência no sistema de reparo de DNA por excisão de nucleotídeos, o que

explica a alta sensibilidade e elevada freqüência de mutação encontrada após o

tratamento com luz UV em células XPA, Wood et al, 1988 e Satokata et al,

1990. Em 1993, Satoh et al relataram que células deficientes para a proteína

XPA não são capazes de reparar eficientemente lesões oxidativas no DNA

nuclear, sugerindo a participação de proteínas do NER no reparo de lesões

oxidativas. Além disso, células mutantes em xpa diminuem a capacidade

mitocôndrial para o reparo oxidativo, Driggers et al, 1996. O DNA

mitocôndrial é especialmente vulnerável ao ataque de espécies reativas de

oxigênio uma vez que as mitocôndrias são responsáveis pelo consumo de

cerca de 90% de todo oxigênio corporal, convertem 1 a 2% deste oxigênio em

superóxido, possuem o mtDNA próximo à cadeia de transporte de elétrons,

além de não estar protegido por histonas. Este dado indica que apesar da

proteína XPA não apresentar direcionamento de organelas, ela pode estar

também relacionada com o estímulo do reparo de lesões oxidativas (mas não

para CPDs) em mitocôndrias.
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Células heterozigotas XPA foram fusionadas com células homozigotas

para produzir um heterocárion com múltiplos núcleos e apenas um gene xpa.

Este estudo permitiu concluir que o produto gênico de apenas um gene xpa

seria capaz de reparar lesões no DNA em níveis normais em uma célula com

núcleos múltiplos, Gianelli e Pawsey, 1974. Esta observação é consistente com

outras onde pacientes XPA (e camundongos nocaute) heterozigotos são

capazes de manter por completo os níveis de NER sem qualquer sintoma

clínico relevante, Berg et al, 1997. Estes dados sugerem que apesar da baixa

transcrição do gene xpa, esta proteína deve ser estável a fim de permanecer em

excesso no meio intracelular.

Um dos sintomas comuns a pacientes XPA é a progressiva degeneração

neurológica, Kenyon et al, 1985 e Robbins et al, 1991. As manifestações

neurológicas são, em geral, severas e pacientes acabam falecendo durante a

infância. Entretanto, em alguns casos o problema neurológico é atenuado e a

sobrevida do paciente estendida até a adolescência. A análise mutacional

revelou que nestes casos, temos total inativação do gene xpa, principalmente

nas regiões de ligação ao DNA, States et al, 1997. A natureza da degeneração

nervosa em pacientes XPA parece ser devida à morte celular programada

(apoptose), Enokido et al, 1997.

Camundongos transgênicos como modelos de pacientes XPA foram

construídos pela inserção do gene que confere resistência a neomicina na

região correspondente ao gene xpa em células do animal e transferindo-o para

células embrionárias seguido por cruzamento seletivo a fim de obter animais

homozigotos. Estes camundongos exibem reduzida atividade de NER e maior

sensibilidade a UV e outros agentes químicos que induzem carcinogênese na

epiderme, Geise et al, 1999. Curiosamente, não apresentam degeneração

neuronal progressiva, característica de pacientes humanos. Este dado é

particularmente interessante porque as construções dos camundongos nocaute

parecem remover a região de ligação ao DNA da proteína XPA, região esta
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que está associada aos sintomas neurológicos em humanos, De Vries et al,

1995 e Nakane et al, 1995.

Quando camundongos XPA-/- são cruzados com p53-/-, os animais

resultantes duplo-mutantes são normais e viáveis, mas a carcinogênese

induzida por benzo(a)pireno é altamente acelerada quando comparada com os

parentais. Este dado contrasta com o cruzamento obtido entre camundongos

XPC-/- (que são similares ao XPA-/- em relação à elevada carcinogênese

induzida por UV e agentes químicos, Sands et al, 1995) e animais p53-/-. Os

duplo-mutantes produzem embriões letais que morrem por defeitos no tubo

neural, Cheo et al, 1996. Mas, uma vez que uma parcela de significativa de

animais p53-/- apresenta as mesmas modificações morfológicas no tubo

neural, a significância desta observação nos híbridos XPC X p53 deve ser

melhor estudada, Tebbs et al, 1997. Estes animais nocauteados estão sendo

úteis no entendimento do papel da imunossupressão na carcinogênese cutânea

e, estudos têm demonstrado a importância dos efeitos causados pela luz UV e

o reparo de DNA deficiente na resposta imunológica, Kripke, 1991 e

Miyauchi-Hashimoto et al, 1996.

I. 3- A apoptose e o reparo de DNA

O estudo de um segundo tipo de morte celular, alternativo à

necrose, vem sendo realizado desde 1885, Majno e Joris, 1995. Este processo,

descrito pela primeira vez em 1972 por Kerr et al, é denominado de apoptose

(em grego “Apo” que significa separação e “Ptósis” que significa queda) em

alusão às folhas que caem das árvores em função da morte das células da

haste, Kerr e Harmon, 1991. O papel da apoptose no desenvolvimento

embrionário, remodelação de tecidos e defesa aos ataques de

microorganismos é conhecido desde muito tempo, Meier et al, 2000 e, Yuan e

Yankner, 2000. O descontrole da apoptose leva à etiologia de várias doenças,
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Miller e Marx, 1998. Geralmente, pode-se distinguir condições patológicas

caracterizadas pelo aumento de apoptose (como por exemplo, no caso de

doenças neurodegenerativas) ou condições caracterizadas pela diminuição da

apoptose (doenças autoimunes e câncer), Kure et al, 1991; Ankarcrona et al,

1995 e Thompson, 1995.

A apoptose é dirigida por duas classes altamente especializadas de

proteases conhecidas como caspases (cisteína aspartases, expressas como

precursores inativos ou procaspases), Martin et al, 1994 e Nicholson e

Thornberry, 1997. Em mamíferos, caspases iniciadoras podem ser ativadas

por autoclivagem decorrentes de estímulos externos, em geral pela ação de

moléculas adaptadoras que contenham domínio de morte, como por exemplo,

moléculas receptoras FADD/MORTI, Boldin et al, 1996 e, em caso de

apoptose induzida por radiação, Apaf-1 (fator de ativação de apoptose

protease 1), Zou et al, 1997 e Stephens et al, 1991. Caspases efetoras são

ativadas pelas iniciadoras iniciando uma cascata de proteólises, Thornberry e

Lazebnik, 1998. O papel das caspases é complexo e diferentes tipos podem ter

funções redundantes ou podem atuar coordenadamente para a execução do

processo apoptótico de forma dependente do estímulo e do tipo celular,

Bergeron et al, 1998; Wang et al, 1998 e Hakem et al, 1998.

Algumas proteínas podem atuar como bloqueadores de apoptose,

controlando a capacidade das caspases de ligarem-se a moléculas

intermediárias. Por exemplo, proteínas conhecidas como IAP (inibidoras de

apoptose) podem se ligar diretamente as procaspases e caspases ativadas,

bloqueando o seu processamento e sua atividade, Ekert et al, 1999 e Deveraus

e Reed, 1999.

As mitocôndrias atuam como intermediário entre as duas classes de

caspase no processo apoptótico. Por exemplo, a caspase 8 ativadora (uma

caspase iniciadora) pode agir diretamente em caspases efetoras ou

indiretamente na mitocôndria, em ambos os casos, liberando um coquetel de
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fatores letais que amplificam a resposta à morte celular. Um destes fatores

mitocôndriais é o próprio citocromo c, um componente da cadeia respiratória

que é normalmente encontrado no espaço entre as membranas mitocôndriais,

Susin et al, 1999. Quando a célula recebe um fator pró-apoptose, o citocromo

c cruza a membrana externa da mitocôndria e acumula no citosol,

funcionando como um cofator na ativação de caspases, Li et al, 1997. A

conseqüência da liberação de citocromo c em células apoptóticas é a perda do

potencial de membrana da mitocôndria (pela abertura de um poro transitório

na membrana), geração de espécies reativas de oxigênio (devido à redução

incompleta do oxigênio) e a diminuição dos níveis de ATP intracelular, Bossy-

Wetzel e Green, 1999.

Uma característica do processo apoptótico é a externalização do

fosfolipídio fosfatidilserina (PS), localizada normalmente na camada interna da

membrana celular de células saudáveis, Homburg et al, 1995 e Vermes et al,

1995. Este fosfolipídio é reconhecido por macrófagos que fagocitam células

em apoptose, evitando a resposta inflamatória, Fadok et al, 2000. Outra

características da apoptose é a condensação da cromatina e fragmentação do

DNA. Elas podem ser induzidas por estímulos patológicos, como a ação de

endonucleases, estimulados pelo aumento do cálcio citosólico, causando a

fragmentação do DNA, Brown et al, 1993, Clawson et al, 1992 e Kimura et al,

1998

Ao contrário da apoptose, a necrose é um processo passivo e é

caracterizada pelo inchaço celular, dano intenso nas mitocôndrias com rápida

perda de energia e destruição generalizada da homeostase interna; lise da

membrana e perda dos constituintes intracelulares, Robbins, 1994. Este

processo pode acarretar em reação inflamatória com infiltração local, danos

no sistema vascular, edema e lesões nos tecidos adjacentes, Martin et al, 1994 e

Amarante-Mendes e Green, 1999.
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De fato, hoje sabemos que danos na molécula de DNA podem levar a

célula para a apoptose, Murnane, 1995. No entanto, ainda não está claro como

e porque as lesões iniciam o processo apoptótico, quais seriam as alternativas

da célula para a morte celular, como as lesões no DNA são sinalizadas e quais

seriam as conseqüências para a célula no caso de falha na iniciação da

apoptose.

Muito tem se falado da molécula de p53 como a responsável pela

transdução do sinal decorrente de injúrias no DNA até a morte celular por

apoptose, Di Leonardo et al, 1994. Mesmo em mamíferos, a p53 é

freqüentemente ativada por lesões no DNA, mas pode funcionar para outros

propósitos além da apoptose, Fritsche et al, 1993 e MacCallum et al, 1996

A indução de apoptose por radiação UV tem gerado grande interesse

em nosso grupo de pesquisa. Assim como a radiação ionizante, a luz UV tem

sido caracterizada como agente indutor de apoptose em células deficientes

para o reparo de DNA, Lu e Lane, 1993; Smith e Fornace, 1996 e, Ford e

Hanawalt, 1995. Um dos primeiros indícios de que os CPDs, gerados pela luz

UV, poderiam ser iniciadores de apoptose surgiu com experimentos em

células de rato-canguru. Estas células demonstraram ser capazes de reverter o

processo apoptótico após a irradiação com luz UV pela remoção direta da

lesão através da fotoliase, Miyaji e Menck, 1996. Células humanas HeLa,

notadamente sem atividade de fotoliase, Chao, 1993, foram transfectadas com

o cDNA codificante para esta enzima. Novamente observamos que a ação

desta enzima é capaz de atenuar o processo apoptótico após irradiação com

luz UV, Chiganças et al, 2000.

Em 1995 temos a primeira evidência relacionando p53 com fatores

relacionados ao NER, como TFII-H. Este trabalho demonstrou que p53 é

capaz de modular diretamente a ação do GGR e TCR, inibindo a ação das

helicases XPB e XPD, Wang et al, 1995 e 1996.
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Pacientes XPA apresentam uma intrigante peculiaridade em relação à

apoptose. Aparentemente, fibroblastos extraídos destes pacientes não sofrem

apoptose, o que levaria ao processo oncogênico na pele. Por outro lado,

células nervosas de camundongos transgênicos XPA-/- demonstraram morrer

por apoptose após irradiação com luz UV, Enokido et al, 1997. Entretanto,

células da epiderme de camundongos XPA-/- apresentam apoptose após

doses altas de UVB (250 J/m2), sugerindo que o bloqueio da transcrição pela

lesão (CPDs) seria o responsável pela indução do processo apoptótico, van

Oosten et al, 2000. Yamaizumi e Sugano, 1994 e Ljungman e Zhang, 1996

demonstraram que fibroblastos humanos XPA acumulam p53 após doses

relativamente baixas de UV. A comparação deste dado com outros

fibroblastos (XPC, CSB e WT) levou à conclusão de que a diferença na

resposta a apoptose pode ser devida a diferentes níveis de estabilização de

p53.

A análise dos dados gerados pelo processo de morte celular por

apoptose revela claramente que possíveis manipulações gênicas podem

interferir beneficamente no tratamento de doenças malignas, Kerr et al, 1994 e

Blank et al, 1997. A possibilidade de manipular a tendência das células

entrarem ou não em apoptose, ao invés de sofrer retardo em G1 pode

contribuir para o surgimento de uma futura terapia para certos tipos de

tumores, Fornace, 1992; Canman et al, 1994 e Dewey et al, 1995.

Nesta tese, verificou-se a relação entre a concentração de proteína XPA

em células humanas com a resistência à apoptose, induzida por exposição

destas à luz UV.

I.4- Vetores genéticos como ferramentas da modulação gênica

Vetores genéticos podem ser genericamente definidos como qualquer

ferramenta de transdução gênica. Em geral, estes vetores são derivados de
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plasmídeos, de forma a permitir sua manipulação em sistemas procariontes e

eucariontes, são os chamados, vetores ponte, Menck et al, 1988 e Menck,

1989. A transferência gênica deste material pode ser realizada por sistemas

virais ou não-virais como, por exemplo, usando-se lipossomos, Friedmann,

1999. Quando este material transferido carrega consigo seqüências gênicas

capazes de complementar uma deficiência celular, denominamos de terapia

gênica. Quando o material visa a eliminação, ou atenuação da expressão

genética intracelular, denominamos de terapia antigênica.

A observação de que a transferência de um material genético exógeno

(transgene) seria capaz de modificar o comportamento natural de células de

mamíferos deu-se em meados da década de 60, com a demonstração por

Renato Dulbecco que uma família de vírus tumorais, representada pelo

papovavirus SV40 e poliomavirus, é capaz de transformar células em seu

estado normal para um fenótipo tumorigênico, pela introdução de material

genético na célula via transdução e integração do genoma viral. Esta

integração faz com que células infectadas sejam capazes de expressar alguns

genes virais (transformantes) de uma forma estável e hereditária, modificando

as funções celulares, revisado em Friedmann, 1999.

Nesta tese, procurou-se fazer uso de diferentes ferramentas de

inativação gênica, como a tecnologia do RNA antisenso, ribozimas e S-oligos

(oligonucleotídeos antisenso sintéticos com substituição do fosfato pelo

enxofre), além de promotores indutíveis com o intuito de modular a expressão

do cDNA xpa em células humanas normais e deficientes no reparo de DNA.

Em um segundo momento, utilizou-se vetores recombinantes adenovirais

como ferramenta transferência gênica nestas células.

Inibir a expressão gênica por meio de RNA complementar (RNA

antisenso) ao gene de interesse tem-se mostrado uma estratégia genética

reversa muito interessante na busca de informações sobre a atividade biológica

do produto do gene em questão. A expressão de RNA antisenso na célula
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através de um vetor adequado pode formar, por hibridação, uma dupla-hélice

com o RNA senso celular, neutralizando a expressão gênica.

Oligonucleotídeos exógenos, com seqüência antisenso também podem ser

introduzidos nas células tendo como conseqüência os mesmos efeitos

inibitórios, Cohen et al, 1994; e Kovary e Bravo, 1991. Na verdade, pouco se

conhece acerca dos mecanismos de ação do RNA antisenso em células

eucarióticas, uma vez que a inibição pode ocorrer em várias etapas, isto é,

transcrição, processamento, transporte ou mesmo tradução do RNA

mensageiro, Denhardt, 1992 e Nellen et al, 1993.

A estratégia para produzir "mutações dominantes" por RNA antisenso

não tem sido extensivamente empregada para se estudar genes de reparo de

DNA. Chen e Olkowski, 1994 conseguiram, por meio desta técnica, inibir a

enzima AP endonuclease (APE) envolvida com reparo de lesões no DNA

produzidas por radiações ionizantes. Células portadoras de um vetor de

expressão contendo o gene da APE no sentido antisenso resultaram na

diminuição da produção do mRNA correspondente, assim como da proteína.

Como conseqüência fenotípica, verificou-se um aumento na sensibilidade

dessas células junto à radiação gama. A inibição dirigida e controlada da

expressão do gene xpa pode trazer informações interessantes na busca de

modelos para a sensibilização proposital de células humanas alvo de

quimioterápicos, Koberle et al, 1998. Esta mesma inibição, em outras células

deficientes para vias de reparo distintas, pode formar duplo-mutantes que, se

viáveis, trariam grande contribuição para o estudo e compreensão da inter-

relação entre as proteínas envolvidas.

Vários sistemas de vetores de expressão gênica em eucariontes têm sido

desenvolvidos com propriedades e usos diferentes. Vetores derivados do vírus

Epstein-Barr (EBV) são plasmídeos ponte ("shuttle vectors") contendo a

região de duplicação latente desse vírus não lítico (lisogênico), isto é, a região

codificadora do gene EBNA 1 (antígeno nuclear - 1) e ori P (origem da
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duplicação), Mecsas e Sugden, 1987. Além das seqüências de DNA virais,

estes plasmídeos possuem seqüências procariontes para sua manipulação em

E. coli. Desta forma os vetores se comportam como plasmídeos de duplicação

extracromossomal, com alto número de cópias (10 a 500), em uma variedade

de células de primatas, sem interferir na expressão das funções celulares, Yates

et al, 1985, sendo, portanto, eficientes na expressão de genes heterólogos

nessas células, Menck et al, 1988. A síntese do DNA epissomal ocorre

concomitantemente com a do DNA celular e cada molécula se replica uma

única vez por ciclo celular, de forma análoga à replicação do DNA

cromossomal, Yates e Guan, 1991 e Aiyar et al, 1998. Outra vantagem

adicional destes vetores é o fato de não haver necessidade de encapsidação

viral, portanto não há limitação de tamanho do(s) gene(s) que se pretende

transduzir. Os vetores empregados carregam o gene bacteriano que confere

resistência a higromicina B, possibilitando que, após a introdução do vetor por

transfecção, as células que contém o vetor possam ser selecionadas pelo

antibiótico. Como conseqüência, temos a obtenção de linhagens de células

com as características genéticas determinadas pelo vetor.

Desta forma, seqüências antisenso clonadas em vetores EBV devem

apresentar uma maior eficiência de inativação, uma vez que a chance de

encontro das fitas complementares no núcleo é maior, Groger et al, 1989.

As células vivas, como as conhecemos hoje, requerem milhares de

reações químicas diferentes para crescer, estocar energia, movimentar-se,

responder a estímulos externos e reproduzir-se. Estas reações acontecem

espontaneamente, mas raramente ocorrem em velocidade suficiente para

manter a vida. Catalisadores biológicos aceleram estas reações,

freqüentemente bilhares ou milhares de vezes, com extrema especificidade.

Esta catálise biológica é realizada em sua maior parte por enzimas protéicas,

pelo menos em células modernas.
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Porém, durante a década passada, começou-se a perceber que as

proteínas não tinham o monopólio na catálise biológica. Algumas moléculas

de RNA são capazes de formar sítios ativos que catalisam reações químicas.

Estas moléculas são chamadas de ribozimas, Cech, 1993.

Atualmente, vetores que carregam ribozimas especialmente desenhadas

para a inativação de um transcrito alvo já estão em uso, Marschall et al, 1994.

O sistema está todo baseado no estudo de RNAs catalíticos encontrados tanto

em pro como em eucariotos, Steitz, 1988. A ribozima U1 (“snRNAP’s U1 =

small nuclear ribonucleoproteins U1”) atua no mecanismo de processamento

de RNA (“splicing”) em células de mamíferos, reconhecendo sítios consenso

de clivagem durante o processamento de íntrons e exons de RNAs

mensageiros, Stark et al, 2001. Estudos revelam que a estrutura secundária

adquirida por estes RNAs catalíticos é essencial para sua atividade, Uhlenbeck,

1987; Haseloff e Gerlach, 1988; Hampel e Tritz, 1989 e, Forster e Altman,

1990. Seqüências antisenso ao mRNA alvo, contendo a região consenso de

clivagem, servem como estratégia para o direcionamento da ribozima,

induzindo a uma inativação do transcrito gênico. Após a clivagem, a ribozima

mantém sua atividade catalítica para uma nova reação, Thomson et al, 1997. O

mRNA clivado perde sua cauda de poliadenilação (3’), estando sujeito a uma

rápida degradação por RNases celulares.

Esta tecnologia tem sido muito estudada para uma futura terapia

‘antigênica’, revisado em Muotri et al, 1999 e Kiehntopf et al, 1995. Como

exemplo, Yu et al, 1993 conseguiram inibir a expressão do HIV-1 em diversas

linhagens celulares humanas, revelando um futuro promissor da ribozima

como agente terapêutico contra o HIV-1. Outro grupo de pesquisa conseguiu

a produção de células resistentes a este mesmo vírus, superexpressando

ribozimas contra o gene tat (“trans-activation response element”). Mais de

99% das células contendo a ribozima foram capazes de inibir a replicação do

HIV-1, Sullenger et al, 1990 e 1993. O mesmo vetor utilizado neste trabalho
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foi apresentado por Montgomery e Dietz, 1997 inativando eficientemente a

expressão da fibrilina 1 em células humanas.

De nosso conhecimento, não houve até o momento, estudos de reparo

de DNA que empregaram esta metodologia, o que torna original a proposta

nesta área. Espera-se com isto, estudar a relação entre diferentes vias de

reparo de DNA, pela produção de células duplo-mutante para o reparo de

DNA, até então ignoradas.

Como estratégias de modulação da expressão gênica, utilizou-se três

vetores com promotor indutíveis por metais pesados, tetraciclina e

muristerona A.

Metalotioneínas (MT) são proteínas de baixo peso molecular que se

ligam a metais pesados, protegendo a célula dos efeitos tóxicos desses

elementos. Essas proteínas têm sido encontradas em todas as espécies

eucariontes estudadas e em diferentes órgãos e tipos celulares. A síntese de

MTs pode ser regulada, dentre outros elementos, por metais pesados como

zinco, cádmio, mercúrio e cobre, Datta et al, 1993. Os promotores MT

(camundongo, rato, humano e levedura) em sua localização natural no

cromossomo, induzem a atividade transcricional em cerca de 20X na presença

de metais pesados. Karin et al, 1983, construíram um vetor de expressão com

o promotor MTIIA, e conseguiram avaliar a resposta do promotor a

diferentes concentrações e cádmio no meio de crescimento, em células de

mamíferos. Dessa forma, promotores MT são elementos interessantes, pois

permitem modular a expressão de genes heterólogos em vetores genéticos.

Em E.coli, os genes que conferem resistência à tetraciclina do operon

do elemento de transposição Tn 10 são negativamente regulados pelo

repressor Tet (TetR), que bloqueia a transcrição, ligando-se a seqüências do

operador tet (tetO) na ausência de tetraciclina, Hillen e Wissman, 1989.

Estes dois elementos – a proteína TetR e a seqüência regulatória do tetO –

são os responsáveis pela base do sistema Tet-On. Para converter o TetR de
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repressor a ativador transcricional, aminoácidos (1-207 a.a.) foram

fusionados com a parte C-terminal (127 a.a.) da proteína VP16 do vírus do

herpes simplex. A carga negativa do domínio VP16 funciona como

ativadora da transcrição em células de mamíferos, Triezenberg et al, 1988.

Esta proteína híbrida, conhecida como “Tc-responsive transcriptional

activator” (rTA), liga-se ao TRE (sete cópias de 42 pb da seqüência tetO),

que está localizado a jusante do promotor mínimo de CMV (pCMV min),

ativando a transcrição. Conseqüentemente, na ausência da ligação do TetR

à seqüência tetO, não há estímulo para a atividade do pCMVmin. A

proteína reversa do elemento TetR (rTetR) foi criada a partir de alterações

em quatro aminoácidos na proteína original, Hillen e Berens, 1994;

Grossen et al, 1995 e, liga-se ao TRE na presença de tetraciclina ou de seu

derivado doxiclina. Desta forma, quando fusionado ao domínio VP16, a

rTetR cria uma tTa reversa (rtTA) que ativa a transcrição na presença de

tetraciclina ou doxiclina. A proteína rtTA é produzida pelo próprio vetor

pRetro-On (Clontech) sob ação do promotor de SV40. O fato de este

sistema ser baseado num organismo procarioto diminui as chances de

termos um nível de expressão basal significativo. Isto se deve,

principalmente ao fato de que proteínas regulatórias procariotas agem

especificamente sobre suas seqüências alvo, que não são comuns em

organismos eucariotos.

O sistema de expressão induzida por muristerona A utiliza um

heterodímero do receptor de ecdisona (VgEcR) e o receptor X de retinóide

(RXR) que se liga ao elemento híbrido de resposta a ecdisona (E/GRE,

ecdisona/glucocorticóide) na presença de ecdisona ou de seu análogo sintético

muristerona A, No et al, 1996. O receptor de ecdisona (VgEcR) é derivado do

receptor natural de Drosophila e modificado a fim de conter o domínio de

transativação VP16, Cress e Triezenberg, 1988; Sadowski et al, 1988;

Triezenberg et al, 1988; Triezenberg et al, 1988. O receptor RXR é o análogo
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em mamíferos do USP (“ultraspiracle”), parceiro natural do receptor de

ecdisona em Drosophila, Yao et al, 1993; Yao et al, 1992. Além disso, a região

“P-box” do domínio de ligação ao DNA (DBD) do VgEcR foi modificada

para reconhecer o E/GRE, Umesono e Evans, 1989. Estas modificações

reduzem quaisquer possíveis interações com receptores endógenos de células

de mamíferos que poderiam se ligar naturalmente ao EcRE (por exemplo, o

receptor X do farsenóide), Forman et al, 1991. A ligação do heterodímero com

o EcRE ativa a transcrição do gene clonado no vetor pIND (Invitrogen).

Uma vez que células de mamíferos não respondem a ecdisona (ou

muristerona A) e não contém o receptor de ecdisona, os níveis basais de

transcrição devem ser extremamente baixos. Com a adição de ecdisona, o

nível de indução da transcrição chega a ser 200 vezes maior que o nível basal,

sem nenhum efeito para a fisiologia da célula de mamífero, No et al, 1996.

Na procura de sistemas para a melhor compreensão dos processos de

NER e mesmo para aliviar os efeitos carcinogênicos apresentados por

pacientes XP, melhorando sua qualidade de vida, técnicas baseadas em

complementação gênica têm sido estudadas. Ainda não existe um tratamento

efetivo a longo prazo para a doença.

A correção fenotípica e expressão de genes de reparo de DNA em

células derivadas de pacientes XP foram atingidas por expressão convencional

de vetores carregando o cDNA desses genes, Quilliet et a.l., 1996; Carreau et

al., 1995. Nuper-publicado, foram desenvolvidos retrovirus carregando genes

de reparo, xpa, xpb, xpc e xpd, Zeng et al., 1997 e 1998, que eficientemente

infectam fibroblastos humanos de culturas primárias deficientes em reparo de

DNA, corrigindo sua deficiência. A utilização do sistema de vetor retroviral

possui algumas características inerentes ao tipo de vírus utilizado que podem

vir a inviabilizar um futuro processo terápico, Morgenstern e Land, 1991.

Uma das características relevantes é a integração aleatória do vetor no DNA,

tendo a possibilidade de acarretar alterações na expressão de genes vizinhos,
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podendo levar a ativação de genes cancerígenos ou inativação de genes

supressores de tumor, Verma e Somia, 1997. Além disso, têm-se observado o

silenciamento do promotor dos transgenes inseridos pelos vetores retrovirais,

o que impediria tratamentos por longos períodos de tempo, Palmer et al.,

1992. Outra limitação crítica dos vetores retrovirais é a sua incapacidade de

infectar células que não estejam em divisão, Miller et al., 1990, como por

exemplo, neurônios, células musculares e tecidos pulmonares. Nesses casos, o

tecido-alvo seria removido do paciente e a terapia realizada ex-vivo, seguida de

transplante, Dai et al., 1991. A baixa titulação com que o retrovirus é

produzido em laboratório diminui sua eficiência e dificulta a manipulação,

Doerfler et al, 1997, Kay et al, 1997.

Adiciona-se a isso o fato de que culturas de queratinócitos portadoras

de vetor retroviral perdem facilmente a sua pluripotência, inviabilizando a

reconstituição da pele corrigida do paciente in vitro. Este fenômeno parece

estar envolvido com o processo de seleção de retrovirus. De fato, foi

observado que o uso de antibióticos para a seleção de células contendo

retrovirus, reduzem o potencial de proliferação e alteração da morfologia de

queratinócitos, Freitas et al, 2000; Stockslaeder et al, 1991 e Valera et al, 1994.

A pele humana é coberta por uma multicamada de células que constituem a

epiderme, na qual os queratinócitos são as células mais abundantes. Os

queratinócitos encontram-se sob contínuo processo de proliferação,

diferenciação e apoptose, o qual é responsável pela manutenção da espessura

cutânea e pela função de barreira do epitélio estratificado, Dotto, 1998 e

Fuchs, 1990. Devido a um trabalho pioneiro, Rhenwald e Green, 1975,

queratinócitos humanos normais podem ser propagados in vitro,

reconstituindo o epitélio estratificado escamoso que mantém as características

bioquímicas, morfológicas e funcionais semelhantes as da epiderme, Compton

et al, 1989; De Lucca et al, 1988 e 1990; Green et al, 1979 e Pellegrini et al,

1992. Os avanços nesta área têm encorajado a discussão em torno do uso de
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camadas epiteliais completas como alvo para a terapia gênica e estudo da

expressão gênica, Eckert et al, 1997; Eming et al, 1997; Fenjves et al, 1994 e

Greemjalgh et al, 1994.

Ao contrário do sistema de infecção por retrovirus, o adenovirus

permanece epissomal no núcleo da célula, possui um espectro de infecção a

tipos celulares mais abrangente e com baixa toxicidade, que pode ser

produzido em altas titulações, pode ser produzido em sistemas de cultivo em

suspensão e permite a expressão simultânea de múltiplos genes, o que

potencialmente confere a esse sistema uma maior eficiência, Kaplitt e Loewy,

1995 e Bilbao et al., 1998. O fato dos vetores derivados de adenovirus

permitirem a expressão conjunta de mais de um gene, possibilita a inserção de

genes marcadores (repórteres). Diversos genes marcadores têm sido

empregados em protocolos de transferência gênica para diferentes tipos

celulares, Strair et al, 1990 e Plautz et al, 1996. Normalmente, estes genes

repórteres são detectados por métodos indiretos que requerem a presença de

substratos, uma marcação mediada por anticorpos ou ainda a fixação celular,

como é o caso dos genes da β-galactosidase, da luciferase e proteínas

marcadoras de superfície celular, Phillips et al, 1996; Strair et al, 1990 e Escriou

et al, 1998. Em 1994, Chalfie et al, descrevem a proteína verde fluorescente

(GFP), isolada a partir de Aequoria victoria, como um importante marcador

para a transferência e expressão gênica em diversos organismos, Chalfie et al,

1994 e Gubin et al, 1997. Essa proteína pode ser facilmente detectada a olho

nu, sem necessidade de substrato ou marcações adicionais, pela excitação por

luz UVA (395/470 nm), emitindo uma fluorescência verde (509 nm) in vivo e

in vitro. Em 1996, Cormack et al, desenvolveram uma variante desta proteína

(EGFP) que possui uma fluorescência 35 vezes maior que a proteína

selvagem. O vetor adenoviral descrito nesta tese possui o cassete de expressão

do cDNA xpa e da egfp, permitindo a detecção direta da expressão destes

genes em células humanas.



Introdução 33

Dessa forma, esse sistema pode ser adaptado, por exemplo, para testes

de complementação em pacientes XP, produzindo resultados rápidos e

eficientes. Apesar do provável curto período de expressão do transgene e da

conhecida reação imunológica produzida por vetores adenovirais, Dai et al.,

1995 e Wivel et al, 1999, este vetor pode apresentar uma alternativa

interessante à estratégia de retrovirus, na busca de sistemas de correção gênica

de pacientes XP, visando a diminuição na freqüência de ocorrência dos

tumores de pele.


