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III. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

III. 1. Plasmídeos utilizados 

 

1. pSLMXPA: plasmídeo gentilmente fornecido pelo Dr. Alain Sarasin 

(Institut de la Recherche Scientifique sur le Câncer, CNRS, França). Apresenta 

o cDNA xpa (910 pb) clonado no sentido senso em relaç ão ao promotor, no 

sítio de restrição Eco RI. 

 

2. pBCXPA: plasmídeo comercial (pBC SK, 3,4 Kpb, Stratagene) 

contendo o cDNA xpa  (910 pb) no sentido senso em relação ao promotor, 

nos sítios de restrição Xho I e Kpn I. 

 

3. pMEXA : plasmídeo comercial derivado de EBV (pMEP4β, 10,4 

Kpb, Invitrogen) contendo o cDNA xpa (910 pb) no sentido senso em 

relação ao promotor, nos sítios de restrição Kpn I e Bam HI. 

 

4. pREXAas: plasmídeo comercial derivado de EBV (pREP4β, 10,4 

Kpb, Invitrogen) contendo o cDNA xpa (910 pb) no sentido antisenso (“as”) 

em relação ao promotor, nos sítios de restrição Kpn I e Not I. 

 

5. pCEPEGFP: plasmídeo comercial derivado de EBV (pCEP4, 10,4 

Kpb, Invitrogen) contendo o cDNA egfp (710 pb) no sentido senso em relação 

ao promotor, nos sítios de restrição Xho I e Kpn I. 

 

6. pRETROXA : plasmídeo comercial derivado do retrovirus MuMoV 

(pRetro-On 6,8 Kpb, Clontech) contendo o cDNA xpa (910 pb) no sentido 

senso em relação ao promotor, no sítio de restrição Bam HI e Not I. 
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7. pRIBOXA I, II, III: plasmídeo gentilmente cedido pelo Dr Harry 

C. Dietz (Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, 

USA), pU1/Ribozyme, 3,6 Kpb, contendo oligonucleotídeos (I, II e III) 

codificantes para ribozimas contra o mRNA XPA, clonados nos sítios de 

restrição Eco RI e Spe I. 

 

8. pINXA: plasmídeo comercial (pIND, 5,0 Kpb, Invitrogen) contendo 

o cDNA xpa (910 pb) no sentido senso em relação ao promotor, no sítio de 

restrição Eco RI. 

 

9. pVgRXR : plasmídeo comercial (pVgRXR, 8,8 Kpb, Invitrogen). 

 

10. pTRAXA : plasmídeo gentilmente cedido pelo Dr Bert Vogelstein 

(Johns Hopkins Oncology Center, Baltimore, USA) (pTrack-CMV, 9,2 Kpb) 

contendo o cDNA xpa (910 pb) no sentido senso em relação ao promotor, no 

sítio de restrição Xho I e Xba I. 

 

11. pAdEasy-1: cosmídeo contendo seqüências de adenovirus tipo 5, 

gentilmente cedido pelo Dr Bert Vogelstein (33,4 Kpb). 

 

III. 2 Linhagens bacterianas 

 

1. Escherichia coli DH5αα : (supE44 ∆lacU169 (φ80 lacZ∆M15), hsdR17, 

recA1, endA1, gyrA96, thi-1 e relA1). 

 

2. Escherichia coli BJ5183: (endA sbcBC recBC galK met thi-1 bioT hsdR strr). 
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III. 3 Extração de DNA plasmidial 

 

 III. 3.1 Purificação em pequena escala (Mini-Prep) 

 

 A extração do DNA de plasmídeo das colônias de bactérias foi 

realizada pelo método de lise alcalina, adaptada da técnica elaborada por 

Birnboim e Doly, 1979. 

 Colônias bacterianas resistentes à seleção pelo antibiótico foram 

inoculadas em 2,5 ml de meio LB (Luria-Bertani: NaCl 170 mM, bacto-

triptona 1%, extrato de levedura 0,5%, pH=7,5) contendo a concentração 

ideal de antibiótico, Sambrook et al, 1989, e incubadas durante 16-20 horas a 

37oC em agitação contínua (250 rpm em agitador orbital – Forma Scientific, 

4580 s/n 16273-74). Após este período, 1,5 ml de células foram transferidas 

para microtubos e centrifugadas a 12.000 x g por 1 minuto, à temperatura 

ambiente (TA). 

 Ao precipitado, adicionou-se 300 µl de solução I (Tris 10 mM e EDTA 

1 mM, pH 8 e 10 µg/ml de RNAse A), vortexando até a homogeneidade. Em 

seguida, adicionou-se 300 µl de solução II, de lise (NaOH 0,2 M e SDS 1%) 

sob forte agitação. Deixou-se a mistura por 5 minutos a TA e foi adicionado 

300 µl de solução III (KOAc 5 M, pH 4,8). Os tubos foram invertidos três 

vezes e centrifugados a 12.000 x g por 10 minutos a TA. O precipitado foi 

retirado com auxílio de palitos de madeira. 

 O sobrenadante foi purificado acrescentando-se 1 volume de solução 

fenol:clorofórmio:álcool-isoamílico (25:24:1) e invertendo gentilmente quatro 

vezes. Após centrifugação de 12.000 x g por 5 minutos, a TA, a fase aquosa 

(superior) foi transferida para um novo microtubo e precipitou-se o DNA 

acrescentando 2 volumes de isopropanol. A precipitação ocorreu a 12.000 x g, 

por 15 minutos, a 4oC. O precipitado foi lavado com 500 µl de etanol 70% e 
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centrifugado por 12.000 x g, 5 minutos, a TA. Após remoção do álcool, o 

sedimento foi seco por 10 minutos a TA e ressuspendido em 50 µl de tampão 

TE (Tris-HCl 10 mM e EDTA 1 mM, pH 8). A concentração do DNA 

plasmidial foi determinada por migração eletroforética em gel de agarose 0,8% 

com 10 µg/ml de EtBr e visualização em um transiluminador de UV (BIO-

RAD Gel Doc 1.000 Darkroom). A eficiência obtida era, em média, de 100 

ng/µl de DNA plasmidial. 

 

 III. 3.2 Purificação em larga escala (Maxi-Prep) 

 

 Este procedimento foi baseado em Ausebel et al, 1996. Bactérias 

portando os plasmídeos com marca de resistência foram inoculadas em 3 ml 

de meio LB contendo a concentração ideal do antibiótico necessário e 

incubadas durante 12 horas sob agitação a 37oC. Após este período, as células 

foram inoculadas na proporção 1:500 em 400 ml de meio LB mais o 

antibiótico necessário e novamente incubadas nas mesmas condições. 

 As bactérias foram então centrifugadas a 3.000 x g por 15 minutos e o 

sedimento ressuspendido em 15 ml de solução de lise (Glicose 50 mM; Tris-

HCl 20 mM e EDTA 10 mM, pH=8,0). A suspensão foi mantida à TA por 10 

minutos e em seguida adicionou-se 30 ml de solução II (NaOH 0,2 M e SDS 

1%, preparada na hora). Após incubação no gelo por 10 minutos, 

acrescentou-se 20 ml de solução 5 M de KOAc, pH=4,8, misturando com 

cuidado. O material foi mantido no gelo por 20 minutos e centrifugado a 

6.000 x g por 20 minutos a 4oC. O sobrenadante foi filtrado e transferido para 

outro tubo. A seguir, adicionou-se 0,6 X volume de isopropanol, deixando por 

15 minutos a TA. O material foi então centrifugado a 8.000 x g por 30 

minutos a 4oC e o sedimento ressuspendido em 4 ml de tampão TE. 



 

Materiais e Métodos  
 

39 

 Ao volume de 4 ml de solução acrescentou-se 4,1 g de CsCl e 200 µl de 

EtBr (10 mg/ml). Agitou-se com cuidado até o desaparecimento de grumos e 

seguiu-se uma centrifugação de 400.000 x g, por 16 horas a 4oC. A banda 

contendo o DNA foi facilmente visualizada a olho nu ou com auxílio de um 

transiluminador UVA. A banda foi coletada com auxílio de seringa descartável 

e novamente purificada num segundo gradiente de CsCl na mesma densidade 

que o anterior. O gradiente foi centrifugado a 400.000 x g por 7 horas a 4oC e 

a banda coletada transferida para um tubo de 15 ml. Para a retirada do 

brometo de etídio, um volume (cerca de 1 ml) de álcool isoamílico foi 

adicionado cuidadosamente e eliminado junto com o brometo após a 

decantação. Repetiu-se a lavagem até o desaparecimento completo do 

brometo da solução de DNA. O sal era retirado por diálise (membranas de 

diálise da Gibco BRL, Ultra Pure ¼ in. Diamete r) em tampão TE sob agitação 

a durante 12 horas 4oC. O material foi quantificado por migração 

eletroforética e espectrometria (Pharmacia Gene Quant 80-2104-98). O 

rendimento obtido normalmente era de 2 mg de DNA a cada 400 ml de 

cultura bacteriana. 

 

III. 4 Preparação de bactérias eletrocompetentes e transformação 

bacteriana 

 

 Seguiu-se o método de Hanahan, 1983, com modificações. Colônias 

isoladas de cepas bacterianas foram cultivadas em 2 ml de meio LB, contendo 

ou não antibióticos necessários, por 4 horas  a 37oC sob agitação de 250 rpm. 

Após este período o inóculo foi transferido para um volume de 50 ml de meio 

LB. As bactérias continuaram a crescer até atingir a D.O. de 0,6 (DH5α) ou 

de 0,8 (BJ1583), em 550 nm. Em seguida, a cultura bacteriana foi deixada no 

gelo por pelo menos uma hora. Seguiu-se uma centrifugação branda a 2.000 x 

g, por 15 minutos a 4oC. O precipitado foi ressuspendido em 10 ml de glicerol 
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10% estéril, previamente resfriado a 4oC. Repetiu-se este tipo de lavagem por 

mais duas vezes e o último precipitado foi ressuspendido em 2 ml de glicerol 

10% e aliquotado em microtubos num volume de 40 µl. Os tubos foram 

congelados em gelo-seco/etanol e depois transferidos para um congelador a –

80oC. As alíquotas bacterianas foram descongeladas 15 minutos antes do uso, 

no gelo. 

 As transformações foram feitas adicionando-se o DNA plasmidial a 40 

µl de bactérias. Este DNA era sempre dissolvido em água e em baixas 

concentrações salina. As bactérias eram então transferidas para cubetas de 

eletroporação de 2 mm, evitando a formação de bolhas. A eletroporação foi 

realizada seguindo recomendações do fabricante (BIO-RAD, 200 Ohms, 25 

µF, 2,5 KV). A cada transformação foi adicionado 1 ml de SOC (bacto 

triptona 2%, extrato de levedura 0,5%, NaCl 10 mM, KCl 2,5 mM, MgCl 2 10 

mM, MgSO 4 10 mM, pH=7,5, acrescido de glicose 20 mM estéril antes do 

uso) e as bactérias foram transferidas para tubos de 15 ml e mantidas sob 

agitação por 45 minutos a 37 oC. Após a incubação, o material era plaqueado 

em placas de Petri contendo 15 ml de LB-ágar (LB acrescido de ágar 1,5%) 

mais o antibiótico apropriado. As placas eram deixadas em uma incubadora 

durante 12-18 horas a 37oC. 

 

III. 5- Digestão de DNA plasmidial com enzimas de restrição 

 

 As digestões foram realizadas num volume final de 20 µl. As reações 

continham o DNA (no máximo 5 µg); o tampão de reação como discriminado 

pelo fabricante; albumina de soro bovino (BSA) 1X, quando necessário; água 

deionizada e a enzima de restrição. A reação era incubada por 4 a 12 horas na 

temperatura indicada para cada enzima e inativadas a por 20 minutos 70oC. A 
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análise era feita com uma alíquota da digestão em gel de agarose e migração 

eletroforética. 

 

III. 6- Eletroforese em gel de agarose 

 

 Os géis foram preparados utilizando-se agarose (Gibco BRL Ultra 

Pure) em concentrações de 0,8% a 1,5% em tampão Tris-Borato (TBE) 0,5 X 

(TBE 10X: 1 M Tris-HCl; 1 M ácido bórico e 20 mM EDTA). As reações 

eram aplicadas no gel após adição de tampão de amostra (azul de bromofenol 

0,25%, xileno cianol 0,3% e glicerol 30%). A migração eletroforética era 

realizada sob uma corrente de 50 mA durante aproximadamente 2 horas a TA. 

Em seguida o gel era corado com EtBr e visualizado em um transiluminador 

UV. 

 

III. 7- Tratamento com a enzima T4 polimerase 

 

 A reação consistiu do DNA ressuspendido em tampão TE, a enzima 

T4 polimerase (Gibco BRL, 3U/µl), tampão (NaCl 100 mM; EDTA 10 mM e 

Tris-HCl 10 mM pH=8,0); soro albumina bovina (BSA) 1 mg/ml; dNTPs (40 

µM) e água deionizada, conforme recomendações do fabricante. Após 

incubação por 45 minutos a 37oC, realizou-se a inativação da reação pela 

incubação do material por 10 minutos a 70oC. 

 

III. 8- Ligação de fragmentos de DNA 

 

 A reação de ligação consistiu em uma mistura que continha a relação de 

proporcionalidade de massa 1:3 (vetor:inserto), a enzima T4 DNA ligase 

(Gibco BRL), tampão ligase (Tris-HCl 50 mM; MgCl2 10 mM; 1 mM ATP, 1 

mM DTT e 5% poletilenoglicol) e água deionizada para um volume final de 
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20 µl, seguindo-se recomendações do fabricante. A mistura foi incubada 

durante 12 horas a 16oC. 

 

III. 9- Isolamento e purificação de fragmentos de DNA de gel de 

agarose 

 

 Os fragmentos a serem purificados foram separados por eletroforese 

em gel de agarose com baixo ponto de fusão (“low melting”, Gibco BRL). A 

banda desejada foi retirada do gel com auxílio de transiluminador UV e uma 

micro-espátula. O pedaço de agarose contendo o inserto foi transferido para 

um microtubo e incubado a 65oC por 5 minutos ou até a fusão completa. Em 

seguida, o material foi incubado por 5 minutos em solução gelo-seco/etanol e 

transferido para 37oC por mais 5 minutos. A agarose foi precipitada a 12.000 x 

g por 5 minutos. O sobrenadante contendo o DNA foi transferido para um 

novo microtubo, quantificado e estocado a –20oC até o uso. 

 

III. 10- Seqüenciamento de DNA 

 

 Para o seqüenciamento dos vetores, utilizou-se um kit comercial (T7 

Sequencing Kit, Pharmacia), que utiliza a polimerase do fago T7. As reações 

foram feitas seguindo uma etapa de hibridação com os iniciadores, uma de 

marcação por polimerização em presença de α[3 5S]-dATP (Atividade 

específica > 103 Ci/mmol, Amersham Pharmacia) e, por último, as reações de 

terminação com ddNTPs. 

 Aproximadamente 2 µg de DNA plasmidial provenientes de mini-preps 

foram desnaturados com 1 volume de NaOH 1 N, por 10 minutos a 37oC. 

Três volumes de Etanol/Acetato de sódio 0,16 M foram adicionados e 

deixou-se a mistura por 30 minutos a -20oC para precipitação do DNA. O 

DNA foi centrifugado por 10 minutos a 12.000 x g e seco a TA. 
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 Ao DNA seco foram adicionados 11 µl de H2O, 2 µl de tampão de 

anelamento e 1 µl de iniciador (0,03 µg/µl). Incubou-se 20 minutos a 37oC. 

Em tubos previamente marcados, alicotou-se 2,5 µl de cada solução de 

ddNTPs nos tubos correspondentes, mantendo-os no gelo. Em cada reação 

colocou-se 1 µl  H2O, 3 µl de solução contendo os dNTPs não marcados 

radiativamente, 1,5 µl do tampão para enzima T7 polimerase, 1 µl de α[S35]-

dATP e 0,5 µl de enzima T7 polimerase (3 U). Misturou-se a solução com os 

ddNTPs dos tubos, previamente preparados, incubou-se 5 minutos a 37oC. 

No gelo, acrescentou-se 5 µl de solução bloqueadora da reação. Foi incubado 

por 3 minutos a 80oC e aplicado em gel de poliacrilamida, já pronto.  

 Uma solução com 60 ml de poliacrilamida (bisacrilamida/acrilamida 

40%, na proporção de 1/19, TEMED 12 µl e APS 10%, 420 µl) sofreu 

polimerização entre duas placas de vidro (uma delas siliconada), fixadas na 

cuba de corrida. Cerca de 5 µl do tampão de amostra foram aplicados no gel e 

uma pré-migração de 30 minutos a 1.200 V (Fonte P 2.000a - SIGMA) foi 

feita para o aquecimento do gel e detecção de eventuais falhas (pequenas 

bolhas e vazamentos), com tampão de corrida TBE 1X. A migração foi feita 

com voltagem constante de 1.200 V por 1 hora, mantendo-se o gel numa 

temperatura de aproximadamente 60oC. Após a migração, o gel foi transferido 

para uma folha de papel 3 mM, seco a vácuo por 1 hora a 80oC e posto em 

contato com filme de raios-X (Kodak diagnostic film - X-OmatTMK XK-1) 

por 48 horas a TA e então revelado (5 minutos imerso em revelador, SIGMA 

Kodak, seguido de lavagem com água corrente destilada, 5 minutos imerso em 

fixador, SIGMA Kodak seguido de nova lavagem com água). 

 As seqüências finais desta tese foram realizadas em seqüenciador 

automático. A reação de seqüenciamento automático consistiu na 

incorporação de marcadores fluorescentes, que correspondem, cada um, a 

uma das 4 bases (A, T, C e G). O “Big Dye Terminator cycle sequencing kit” 
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contém dNTPs, ddNTPs marcados com fluorescência, DNA polimerase 

Amplitaq, MgCl 2 e tampão Tris-HCl, pH=9,0. A reação foi realizada sob as 

seguintes condições: 

-DNA (de 300 a 500 ng); 

-iniciadores (3,2 picomoles); 

-Big Dye (2 µl); 

-Tampão (6 µl) e, 

-Completar com água deionizada para 20 µl. 

 Incubou-se em um termociclador durante 40 ciclos de: 

-96oC por 10 segundos, 

-52oC por 20 segundos e, 

-60oC por 4 minutos. 

 As amostras foram então lavadas em duas lavagens: na primeira foi 

utilizado glicogênio 1 mg/ml, acetato de sódio 3 M, pH=4,8 e etanol absoluto 

gelado e, na segunda, com etanol a 70% gelado. Após as lavagens, as amostras 

foram secas e ressuspendidas em solução de Blue Dextran/EDTA:formamida 

(5:1) e desnaturadas a 94oC por um período de 2 h e 30 minutos antes de 

serem aplicadas no gel. A leitura da seqüência foi feita no aparelho de 

seqüenciamento ABI-377/36. 

 

III. 11- Reação de Polimerase em Cadeia (PCR) 

 

 O sistema de reação constituiu-se de 1 µl de DNA (até 10 ng); 0,5 µl da 

polimerase pfx (Gibco BRL), 1 µl da mistura de dNTPs (10 mM), 2,5 µl do 

tampão de reação (10X), 1 µl de cada “iniciador” (20 mM), 0,5 µl de MgSO4 

(50 mM) e água deionizada para um volume final de 25 µl. A reação foi 

montada seguindo-se recomendações do fabricante e submetida a um 
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termociclador (Perkin-Elmer modelo Gene Amp PCR System 2400), 

seguindo-se, basicamente, as etapas abaixo: 

1) 94 oC por 4 minutos, 

2) 94 oC por 30 segundos, 

3) 58 oC por 30 segundos, 

4) 72 oC por 1 minuto, 

Repetindo-se as etapas 2 a 4 por 30 ciclos 

5) 72 oC por 5 minutos 

6) 4 oC até a análise. 

A análise dos produtos gerados foi feita após migração eletroforética em 

gel de agarose. 

Iniciadores utilizados: 

-XPAsenso: 5´ - GGC TTC TTA GAA GAG GAA GAG A – 3´ 

-XPAantisenso: 5´- TGC TCG CCG CAA TTC TTT TAC TTT TTT 

ATC – 3´ 

-E1senso: 5´- GAC GCC CGA CAT CAC CTG TG – 3´ 

-E1antisenso: 5´- CGG CGA GCG CCT TCT GGC GG – 3  ́

-FIBRAsenso: 5´- CGC CGC ACC TCT AAT GGT CG – 3´ 

-FIBRAantisenso: 5´ - CCT GGA CCA GTT GCT ACG GTT – 3´ 

-EGFP: conjunto de iniciadores comerciais (Clontech). 

 Os produtos de PCR gerados pelos iniciadores XPA, E1, FIBRA e 

EGFP, descritos acima contêm 468, 353, 332 e 342 pb, respectiv amente. 

 

III. 12- Ensaio de “Colony Blot” 

 

A técnica consiste em expor o DNA presente nas bactérias em uma 

membrana de nitrocelulose (Supported nitrocellulose 1 - Gibco BRL), em 

uma posição coincidente com a disposição das colônias nas placas, permitindo 

a visualização das colônias que contém o DNA de interesse através de 
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hibridação com uma sonda radioativa. Acrescenta-se também a essa 

membrana os controles positivo e negativo. 

Antes de expor o DNA das bactérias, a membrana de nitrocelulose (já 

contendo as colônias bacterianas) foi posta em contato com uma solução de 

SDS 10% (0,9 ml/membrana) por 5 minutos e transferida para um papel de 

filtro para esgotamento do líquido por mais 5 minutos. Em seguida, essa 

membrana foi colocada em contato com uma solução de NaOH 0,5 M e NaCl 

1,5 M, por 5 minutos, para desnaturação do DNA, seguindo-se o esgotamento 

líquido. A membrana então, foi posta em contato com uma solução de Tris -

HCl 0,2 M e NaCl 1 M, por mais 5 minutos, seguindo-se novamente o 

esgotamento líquido. Finalmente, por mais 2 X de 5 minutos cada, a 

membrana foi exposta a uma solução de 2X SSPE (solução salina-fosfato - 

EDTA). Para secagem da membrana e fixação do DNA esta foi incubada por 

2 horas em uma estufa a 80oC. Seguiu-se a hibridação deste DNA, usando-se 

como sonda radioativa o fragmento de DNA desejado. A incorporação de α-

[32P]-dATP (atividade específica > 3 x 103 Ci/mmol, Amersham Pharmacia) 

na sonda foi feita conforme o especificado pelo fabricante (kit Random 

Primer Labelling System - Gibco BRL). 

Com a membrana pronta, fez-se a pré-hibridação em solução contendo 

SSC 6X, SDS 0,5% e de leite em pó desnatado 2%, durante 4 horas a 65oC. 

Acrescentou-se a sonda, deixando a hibridação seguir por 12 horas sob 

agitação a 65oC. Após a hibridação, a membrana foi lavada em 2X SSC, 10 

minutos a TA e em 2X SSC/ 0,5% SDS, 45 minutos a 65oC. 

A membrana foi exposta a um filme de raio-X por um tempo 

apropriado a uma temperatura de -70oC, sendo o filme então revelado. A 

intensidade do sinal obtido permitiu selecionar algumas colônias contendo o 

inserto desejado. 
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III. 13- Linhagens celulares e condições de cultivo 

 

 Células HeLa: linhagem de células de adenocarcinoma de colo cervical 

humano, transformadas espontaneamente, obtidas junto ao “American Type 

Culture Collection” (ATCC/EUA). Estas células possuem morfologia epitelial 

e são aneuplóides. 

 

 Células HEK293: linhagem de células oriundas de rim de embrião 

humano transformadas pela seqüência de DNA correspondente a região E1A 

de adenovirus tipo 5 humano. Essa região encontra-se integrada em seu 

genoma. Foram obtidas junto ao ATCC/EUA, Graham et al, 1977. 

 

 Células MRC5-S1: linhagem de células derivadas de tecido pulmonar de 

embrião humano. Essas células possuem morfologia de fibroblasto e são 

transformadas por SV40. Estas células foram gentilmente cedidas pelo Dr. 

Alain Sarasin (“Institut de la Recherche Scientifique sur le Câncer”, CNRS, 

França). 

 

 Células AT5BI-VA: linhagem de células oriundas de fibroblasto 

humano de paciente portador da síndrome ataxia telangiectasia., Taylor et al., 

1975, transformadas por SV40. Estas células foram gentilmente cedidas pelo 

Dr. Alain Sarasin (“Institut de la Recherche Scientifique sur le Câncer”, 

CNRS, França). 

 

 Células XP12RO: linhagem de células oriundas de fibroblasto humano 

de paciente portador da síndrome xeroderma pigmentosum do grupo A, Cleaver, 

1965. Essas células foram transformadas por SV40 e gentilmente cedidas pelo 

Dr. Alain Sarasin (“Institut de la Recherche Scientifique sur le Câncer”, 

CNRS, França). Estas células foram demonstradas previamente como 
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homozigotas para mutação sem-sentido no códon Arg 207 do gene xpa, 

Satokata et al, 1992. 

 

 Queratinócitos humanos normais: Queratinócitos epidermais normais 

de adulto (doador único) adquiridos pela Clonetics (Bio Whitaker, EUA). 

 

 As linhagens celulares foram mantidas em meio completo (Eagle 

Modificado por Dulbecco - DMEM, acrescido de 10% de soro fetal bovino, 

1,2 g/l de NaHCO3, Gibco BRL) a 37oC sob atmosfera úmida e 5% de CO2 

(condições ideais de cultivo). Exceto para as células HEK 293 que eram 

cultivadas a 5% de soro fetal bovino. 

 Os queratinócitos foram mantidos em meio KGM (“Keratinocyte 

Growth Medium”), acrescido de 0,1 ng/ml de hEGF (fator de crescimento 

epidermal humano recombinante); 5,0 µg/ml de insulina; 0,5 µg/ml de 

hidrocortisona; 50 µg/ml de gentamicina; 50 ng/ml de anfotericina-B; 0,15 

mM cálcio e 7,5 mg/ml de BPE (“Bovine Pituitary Extract”), em condições 

ideais de cultivo. 

As células eram cultivadas em garrafas (Nunc) de 25 cm2 até formarem 

uma monocamada subconfluente. O meio era então aspirado e as células 

lavadas 2 vezes com solução salina de PBSA (NaCl 0,14 M; KCl 2,7 mM; 

Na2HPO4 8 mM; KH2PO4 1,5 mM, pH=7,6). Essa solução também era 

aspirada e 1 ml de solução ATV (tripsina 0,2% e Versene 0,02%) era 

adicionado às células que eram incubadas a TA até soltarem da garrafa 

(tripsinização). A tripsina foi neutralizada adicionando-se meio completo. 

Repiques para outros frascos eram feitos após contagem do número de 

células. 
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  III. 13.1- Congelamento e descongelamento celular 

 

 Placas celulares confluentes foram tripsinizadas e suspendidas em 

PBSA. Seguiu-se uma centrifugação (1.000 x g, por 5 minutos) e as células 

precipitadas foram ressuspensas em meio completo e 10% de DMSO 

(dimetilsulfóxido, SIGMA). 

 A suspensão foi dividida em ampolas devidamente rotuladas e deixadas 

no gelo por 30 minutos. Passou-se para um freezer a -70oC por 24 horas e 

finalmente as ampolas foram estocadas submersas em tanque contendo N2 

líquido. 

 O descongelamento era feito uma semana após a data do congelamento 

e servia como referência da eficiência do processo. As ampolas, retiradas do 

N2 líquido, eram colocadas em banho a 37oC para um descongelamento 

rápido. A seguir, as células eram passadas para frascos contendo meio 

completo pré-aquecido e incubadas em condições ideais. Após a adesão na 

superfície do frasco, o meio era trocado e a porcentagem de células aderidas 

era estimada. 

 

  III. 13.2- Controle da presença de micoplasmas 

 

 As células usadas foram constantemente monitoradas quanto a 

presença de micoplasmas. O procedimento foi realizado pelo laboratório de 

Micoplasmas do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências 

Biomédicas da USP, responsável técnico: Sra. Aricelma Pinheiros de França. 

 Uma suspensão celular, num volume de 200 µl, foi subcultivada por 3 

vezes consecutivas em meio sem antibióticos e inoculada em 1,8 ml do meio 

SP4. Simultaneamente, 100 µl da mesma suspensão foram semeados na 

superfície do ágar SP4. As culturas foram incubadas em aerobiose a 37oC por 

até 15 dias. A cada 3 dias as culturas foram observadas quanto a atividade 
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metabólica no meio (utilização de glicose ou hidrólise da arginina) e produção 

de colônias em forma de “ovo frito”. Culturas sem a sensibilização do 

indicador de pH (negativas) foram novamente subcultivadas em meio e ágar 

SP4, Masover e Becker, 1998. 

 

Meio SP4 (preparado para 100ml) 

-Complexo básico p/ PPLO      0,35 g 

-Triptona         1 g 

-Peptona         0,53 g 

Ajustar pH=7,4 e autoclavar por 20 minutos a 121oC. 

Adicionar assepticamente: 

-Soro fetal bovino inativado      18 ml 

-Complexo nutritivo CMRL      5 ml 

-Extrato fresco de levedura (25%)     35 ml 

-Glicose (10%)        1 ml 

-Arginina (10%)        0,1 ml 

-Autolizado de levedura dessecada (20%)    1 ml 

-Polimixina B (105U/ml)       0,1 ml 

-Amfotericina (2,5%)       1 ml 

-Acetato taloso (1%)       0,1 ml 

Meio sólido: adicionar ágar purificado 0,9% 

 

 Em caso de contaminação, a cultura celular era descartada ou, quando 

absolutamente necessária, era tratada com 10 µg/ml de ciproflaxina (Bayer) 

durante duas semanas e em seguida novamente testada, Somasundaram et al, 

1992 e Schmitt et al, 1988. 
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III. 14- Determinação da sensibilidade de linhagens celulares aos 

antibióticos 

 

 Determinação das concentrações de antibióticos por verificação da 

toxicidade da droga nas células empregadas, como sugerido por Santerre et al, 

1991 e, Blochliger e Diggelmann, 1985. As células foram mantidas em meio 

completo, em condições ideais, em placas (Nunc) de 6 cm de diâmetro. 

Quatro doses diferentes de antibióticos foram aplicadas às placas de cada tipo 

celular (triplicata de cada dose), a saber: 50, 100, 200 e 300 µg/ml de meio em 

cada placa. Após uma semana, as células foram fixadas nas placas com 

formaldeído 10% por 2 minutos e então coradas com 1% de cristal de violeta 

durante 5 minutos. As placas foram então lavadas com água destilada para 

retirar o excesso de corante e analisadas visualmente. Empregou-se em 

experimentos de seleção a dose que provocava 100% de morte celular após 

uma semana. 

 

III. 15- Transfecção de DNA em células humanas 

 

 A transfecção dos vetores em células humanas foi feita segundo o 

procedimento descrito abaixo, baseado no método de Felgner et al, 1987. 

 Uma solução contendo 20 µl de lipofectina a 1 mg/ml (Gibco - BRL) e 

80 µl de meio DMEM foi adicionada a 100 µl finais de DMEM contendo 4,5 

µg do vetor, esterilizado por clorofórmio em fluxo estéril. A mistura foi 

mantida por 15 minutos a TA. Após este período, foi adicionado 1,8 ml de 

meio DMEM sem soro fetal bovino e sem antibióticos. Esta solução final de 

2,0 ml foi utilizada para transfecção em células semiconfluentes previamente 

lavadas duas vezes com tampão PBSA. Estas células foram incubadas por 5 

horas em condições ideais de cultura. 
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 As soluções foram descartadas, as células lavadas com PBSA e 

incubadas em 5 ml de meio de cultura completo. Três dias depois, o 

antibiótico necessário foi adicionado ao meio de cultura. Após o 

estabelecimento da linhagem portadora dos vetores contendo o gene que 

confere resistência ao antibiótico, as células foram mantidas sempre com a 

metade da concentração inicial do antibiótico. 

 

III. 16- Isolamento de clones celulares resistentes aos antibióticos 

 

 Colônias de células que se mantiveram vivas após o tratamento com 

antibióticos, foram clonadas com auxílio de cilindros de silicone com 0,5 cm 

de diâmetro, esterilizados previamente em autoclave. 

 As colônias foram marcadas no microscópio, o meio foi eliminado e a 

placa lavada com PBSA. Cada colônia selecionada foi delimitada por um 

cilindro de silicone e vedada nas bordas com vaselina. As células foram então 

tripsinizadas e transferidas para uma garrafa individual, contendo meio 

completo e incubadas em condições ideais. O crescimento dos clones obtidos 

foi acompanhado diariamente. 

 

III. 17 – Transfecção de S-oligos em células AT5BI-VA 

 

 Células AT5BI-VA foram plaqueadas em lâminas redondas estéreis 

com 13 mm de diâmetro, 24 horas antes e com 70% de confluência. No dia 

seguinte, as células foram transfectadas com as concentrações crescentes de 

oligos, com 20 µg/ml de lipofectina (Gibco BRL) por 12 horas na ausência de 

soro fetal bovino. Após 24 horas, as células foram fixadas e seguiu-se o 

protocolo de imunoprecipitação. 
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 O S-oligo utilizado foi direcionado próximo ao primeiro códon de 

iniciação (ATG) do mRNA XPA e, sua seqüência é: 5´- CAA AGC CCC 

GTC – 3´ e foi produzido pela Bio-Synthesis, USA. 

 

III. 18- Curvas de sobrevivência frente à luz UV 

 

 Células em confluência foram tripsinizadas, ressuspensas em meio 

completo e em seguida, contadas em câmara de Neubauer. 

 Com as diluições necessárias, foram plaqueadas em duplicatas e em 

baixa densidade (1.500 células/placa). Após 16 horas, as placas foram lavadas 

com PBSA e irradiadas com diferentes doses de luz UV, utilizando-se uma 

lâmpada germicida de baixa pressão (que emite principalmente a 254 nm, 

UVC). Em seguida, as células foram incubadas em condições ideais de cultura. 

 As placas foram acompanhadas diariamente, com trocas periódicas de 

meio, por duas semanas (estágio onde é possível distinguir colônias isoladas 

com mais de 10 células), sendo então fixadas e coradas. 

 As colônias de cada tratamento eram contadas, obtinha-se uma média 

das duplicatas e transformava-se em porcentagem, em relação ao controle (0 

J/m2). As curvas de sobrevivência foram construídas com auxílio do programa 

estatístico “SIGMA-plot” (Versão 1.02/Jandel Scientific Software) e 

representam a média de experimentos independentes. 

 

III. 19- Extração de RNA total e “northern blot” 

 

 Diferentes protocolos de extração de RNA total e “northern blot” 

foram executados e comparados entre si quanto sua eficiência (quantidade e 

estabilidade do RNA obtido). Abaixo se encontra o método que melhor se 

enquadrou em nossas condições, baseado nos trabalhos de Xie et a,l 1991 e 

Kroczek et al, 1990. 
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 Células foram cultivadas até atingirem semiconfluência (1 x 106 células) 

e lavadas três vezes com PBSA gelado. As células foram lisadas com 2,6 

ml/placa de uma solução contendo: fenol saturado em água; solução B 

(tiocianato de guanidina 4 M / Citrato de Sódio 25 mM pH=7,0) e NaOAc 2 

M pH=4,0 na razão de 1:1:0,1 e suplementada com 720 µl de β-

mercaptoetanol/100 ml de solução B. Todas as soluções foram feitas a partir 

de água tratada com DEPC (dietilpirocarbonato 0,01%, por 24 h a 37oC e 

inativado a 121oC por 20 minutos). O lisado foi transferido para microtubos 

onde se misturou com 130 µl de clorofórmio, sendo as amostras mantidas no 

gelo por 20 minutos. Após centrifugação (12.000 x g por 20 minutos) foi 

adicionado ao sobrenadante, 1X o volume de isopropanol para a precipitação 

do RNA (por 1-3 horas a -20oC). O RNA foi recuperado por centrifugação 

(12.000 x g por 15 minutos) e o precipitado foi lavado com etanol 75%. O 

RNA foi ressuspenso em água tratada com DEPC e estocado a -20oC. 

 As amostras foram desnaturadas em formaldeído 37%, formamida 

50%, MOPS 0,2 M ([ácido propanosulfônico 3-(N-Morpholino)]); acetato de 

sódio 0,5 M e EDTA 0,01 M, pH=7,0) a 55oC por 15 minutos, e submetidas a 

migração em gel de agarose desnaturante (agarose 1%, formaldeído 37% e 

MOPS 1X) a 70 V por 3 horas. Ao final da migração, o gel foi corado com 

EtBr e fotografado. 

 A transferência foi realizada durante 12 horas, por capilaridade, usando-

se SSC 10X. O RNA foi fixado na membrana (Nylon - SIGMA) por 2 horas 

de exposição a 80oC. 

 Fez-se uma pré-hibridação por 2 horas a 42oC em solução contendo 

50% formamida; 4X SSPE; 1% SDS; 0,5% leite em pó desnatado e 100 µg/ml 

de esperma de salmão desnaturado). Adicionou-se a sonda (fragmento cDNA 

xpa previamente desnaturado, retirado do vetor pBCXPA por enzimas de 

restrição) marcada radioativamente (ver item III-12). Após 12 horas de 

hibridação a 42oC, a membrana foi lavada em 2x SSC/0,1% SDS por 15 
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minutos a TA e depois em 0,1X SSC/0,1% SDS nas mesmas condições. O 

filme de raio-X foi revelado dois a três dias após a exposição. 

 Como controle de expressão gênica e da hibridação usou-se o gene 

g6pdh (glicose-6-fosfato desidrogenase). 

 

III. 20- Extração de DNA epissomal de células e “Southern-blot” 

 

 Células humanas crescidas em placas até a confluência (portanto, com 

aproximadamente o mesmo número de células, 5 x 106), lavadas duas vezes 

com PBSA, foram congeladas (-20oC). DNA de replicação extracromossômica 

(epissomal) foi extraído por técnica adaptada da descrita por Birnboin e Doly, 

1979. Basicamente, as células foram descongeladas por dez minutos à 

temperatura ambiente. Adicionou-se 100 µl de STET (8% de  sacarose; Triton 

X-100 5%, Tris-HCl 50 mM e EDTA 50 mM, pH 8,0) e 200 µl de uma 

solução de NaOH 0,2 N/SDS 1%. A solução foi retirada da superfície da 

placa com auxílio de um mini-rodo e passada para um microtubo. 

Acrescentou-se 200 µl de uma solução 5M de KOAc (pH=4,8) e a solução foi 

mantida no gelo por 20 minutos. Após centrifugação (12.000, 30 minutos a 

4oC), retirou-se o sobrenadante do qual o DNA foi sucessivamente extraído 

com fenol e clorofórmio. O DNA foi precipitado acrescentando 2 volumes de 

etanol absoluto na temperatura de -20oC por uma hora. O precipitado foi 

lavado com etanol 70%, seco a temperatura ambiente e então ressuspenso em 

tampão TE (Tris-HCl 10 mM e EDTA 1 mM, pH=8,0) acrescido de RNase 

100 µg/µl. Os plasmídeos ficaram a 45oC por meia hora e foram estocados a -

20oC. 

 O volume correspondente ao mesmo número de células para cada 

tratamento foi aplicado em gel de agarose 0,6% em 0,5 X de TBE, com 
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tampão de corrida (0,025% de azul de bromofenol; 0,025% de xileno cianol e 

10% de glicerol), Sambrook et al, 1989. 

 Ao final da migração, o gel foi corado com brometo de etídeo (EtBr 

0,75 µg/ml) por mais trinta minutos, descorado com água bidestilada por 

trinta minutos e fotografado. 

 O gel sofreu tratamento desnaturante com HCl 0,25 M por 15 minutos; 

NaOH 0,5 M/NaCl 1,5 M, por 20 minutos e neutralizado com Tris-HCl 0,5 

M/NaCl 1,5 M pH=8,0, por 45 minutos, sob constante agitação à TA. A 

transferência para uma membrana de nylon (“Nylon Membrane Charge 

Modified”, SIGMA No. N-0144) foi realizada por capilaridade em SSC 6X 

(solução salina citrato), durante 12 horas. O DNA foi fixado na membrana 

durante 3 minutos em luz UV, seguido de duas horas a 80oC. O processo de 

hibridação ocorreu da mesma forma como descrito no item III.12.  

 

III. 21- Ensaios com T4-endonuclease V: teste da atividade enzimática 

 

 A enzima T4-endonuclease V (T4-endoV), extraída de bacteriófago T4, 

tem como característica o reconhecimento específico de dímeros de 

pirimidina e clivagem da fita de DNA na ligação fosfo-diéster nesta região do 

DNA, Nakabeppu et al, 1981; e Valerie et al, 1985. Plasmídeos clivados com 

essa enzima adquirem forma circular relaxada, sendo diferenciados da forma 

superenovelada, pelo padrão de migração eletroforético. 

 O DNA plasmidial (irradiado ou não por luz UV) foi incubado em 

diferentes concentrações da enzima, por diferentes intervalos de tempo, a 

37oC, em tampão NET 1X (NaCl 100 mM; EDTA 10 mM e Tris-HCl 10 mM, 

pH=8,0), tampão em que a enzima T4-endo V apresenta sua melhor atividade, 

na presença de BSA (1 mg/ml). A reação era paralisada pela imersão do tubo 

no gelo. 

 O material era analisado por migração eletroforética em gel de agarose. 
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III. 22- Extração de DNA de células humanas em cultura (preparação 

de núcleos) 

 

 A metodologia de extração de DNA de células em cultura é uma 

adaptação do método descrito por Menck e Meneghini, 1982. Após duas 

lavagens sucessivas das células com PBSA estas eram incubadas por um 

minuto à TA em 2 ml (para placas com diâmetro de 10 cm) de Triton X-100 a 

0,5% em salina-EDTA (NaCl 0,1 M e EDTA 0,01 M). Nestas condições a 

membrana plasmática é rompida, porém os núcleos celulares ficam ainda 

aderidos ao fundo da placa. A solução de lise era retirada junto com debris 

celulares e os núcleos eram então lavados com NET 1X e raspados da placa 

mecanicamente com um mini-rodo, formando uma suspensão de núcleos em 

tampão NET 1X. 

 

III. 23- Gradiente de sacarose 

 

A marcação do DNA foi feita por 48 horas com timidina tritiada (3H-

Tdr, atividade específica de 10 7 Ci/mmol, Amershan Pharmacia), 1 µCi/ml. 

As células (80% confluentes em placas de 6 cm de diâmetro) foram tratadas 

com Triton X-100 0,5%, NaCl 0,1 M e EDTA 0,001 M a TA por 30 

segundos. Os núcleos eram então lavados cuidadosamente com PBSA e 

raspados da placa mecanicamente, com auxílio de um mini-rodo, em 0,5 ml de 

tampão NET. A suspensão obtida era incubada por 30 minutos a 37oC com 

T4-endo V (0,4 mg/ml) e paralisada por imersão do tubo em gelo e 

subseqüente adição de 5 µl de NaOH 5N. 

 Para determinação de peso molecular, 0,25 ml de solução contendo 

DNA isotopicamente marcado com timidina tritiada, previamente preparado, 

era cuidadosamente aplicado sobre um gradiente (de 5 a 20% de sacarose em 
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NaOH 0,3 M, NaCl 1 M e EDTA 0,01 M), gerado por uma bomba peristáltica 

(Gilson, modelo minipuls 2, velocidade 350) associada a um sistema de vasos 

comunicantes. A linearidade das preparações era medida pelo índice de 

refração dos gradientes. A centrifugação foi feita em rotor Sorvall AH 650 a 

28.000 x g por 2 horas a 20oC. O gradiente utilizado é alcalino de alta força 

iônica, para sedimentação de DNA simples-fita, presente num lisado celular, 

não submetido ao processo de extração (com cromatina ainda presente) e, 

portanto de alto peso molecular. 

 Após centrifugação, 28 frações de igual volume eram coletadas a partir 

do fundo do tubo, diretamente sobre uma tira de papel mata-borrão 

(Whatman 17). A tira era mergulhada sucessivamente em TCA 5%, etanol 

(por duas vezes) e acetona, 5 minutos em cada tratamento. Depois de secas, 

cada fração (1,2 x 1,7 cm) era colocada em um frasco contendo líquido de 

cintilação (tolueno:PPO:POPOP- 1 l :4,0 g: 0,1 g) e a radioatividade contada 

em espectrômetro de cintilação líquida (Beckman LS 6500) durante 3-5 

minutos. 

 

III. 23.1- Cálculo do peso molecular do DNA 

 

 A determinação de peso molecular de DNA foi feita a partir de análise 

dos perfis de sedimentação desta molécula em gradientes de sacarose. Nestes, 

o peso molecular (M) correspondente a cada fração foi calculado pela 

expressão desenvolvida por Studier, 1965:  

 

S = KMαα 

 

Sendo que “S”, coeficiente de sedimentação, é proporcional ao número de 

fração em que a macromolécula sedimenta, Martin e Ames, 1961. As 
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constantes “K” e “α” foram calculadas usando-se DNAs de pesos 

moleculares conhecidos, como DNAs de bacteriófago λT4 e T7. 

 A partir de “M” pode-se calcular o peso molecular médio do DNA 

baseando-se na distribuição do número de moléculas (Mn) ou na distribuição 

da massa das moléculas (Mw) ao longo do gradiente. Sendo que: 

 

Mn = ΣΣ  Ri/ΣΣ (Ri/Mi) e, 

 

Mw = ΣΣ  Ri.Mi/ΣΣ  Ri 

 

onde R i e  Mi são respectivamente a radioatividade e o peso molecular de 

DNA na fração “i”, Ehmann e Lett, 1973. 

 O valor de “Mn” foi tomado como peso molecular médio do DNA. 

Porém, as cinco primeiras frações a partir do topo do gradiente eram 

desprezadas no cálculo de “Mn”, para que se evitasse o excessivo peso que a 

radioatividade espúria exerce nesse cálculo. Em DNA de baixo peso 

molecular, este cálculo é no entanto prejudicado, uma vez que este DNA 

sedimenta no topo do gradiente, exatamente nas frações que são desprezadas. 

Nestes casos, o “Mn” foi então calculado a partir da aproximação proposta 

por Ehmann e Lett, 1973: 

 

Mn = Mw/2 

 

 Esta aproximação é válida apenas em populações de DNA com uma 

distribuição nitidamente normal. 
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III. 23.2- Determinação do número de sítios sensíveis a T4-

endoV 

 

 O número de sítios sensíveis à enzima T4-endo V (SSE) foi calculado a 

partir no número de quebras introduzidas pela enzima em uma das fitas de 

DNA. O valor SSE, expresso em sítios por 10 7 Daltons de DNA pode então 

ser obtido através da fórmula: 

 

SSE = (Mnc/Mnt –1)/Mnc x 107 Daltons 

 

onde “Mnt” e “Mnc” representam os pesos moleculares dos DNA’s irradiados 

ou não com luz UV, respectivamente. 

 

III. 24- Extração de proteínas de células em cultura 

 

 Células foram cultivas em placas de 10 cm de diâmetro até 80% da 

confluência. Após duas lavagens sucessivas com PBSA, adicionou-se 1 ml de 

tampão de lise RIPA (Tris-HCl 10 mM, pH=7,4; EDTA 5 mM; NaCl 150 

mM; Triton X-100 1%; deoxicolato de sódio 1%; SDS 0,1%; aprotinina 1% e 

Na3VO4 0,1 mM) acrescido dos seguintes inibidores de proteases (TLA: 

aprotinina 24 µg/ml, leupeptina 5 µM e antipaina 4 µM; PMSF: 

fenilmetilsulfonil fluorido, 1,4 mM). Com auxílio de um mini-rodo, foram 

removidos os lisados celulares para tubos de 1,7 ml e deixados em gelo por 20 

minutos. 

 Os tubos foram então centrifugados a 12.000 x g por 30 minutos a 4oC. 

O sobrenadante foi removido e estocado a -20oC até o uso, Sambrook et al, 

1989. 

 A concentração de proteínas em cada lisado foi determinada usando o 

“BIO-RAD ‘DC’ Protein Assay Kit” conforme especificações do fabricante. 
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Este sistema segue o método de “Bradford” de coloração no qual a 

concentração de proteínas é estimada a partir de uma curva padrão de BSA. 

 

III. 25- Ensaio de “western-blot” 

 

 A cada lisado celular (30 µg de proteína totais) foi acrescentado tampão 

de amostra 1X (Tris-HCl 62,5 mM, pH=6,8; SDS 1%; glicerol 25%; azul de 

bromofenol 0,001% e 2-mercaptoetanol 5% colocado na hora do uso), e 

ferveu-se durante 5 minutos. 

 As amostras foram aplicadas num gel 12% poliacrilamida-SDS 

(Tris.HCl 373 mM pH=8,8; acrilamida 30%; bisacrilamida 2%; SDS 0,1%; 

APS 0,033%; TEMED 0,1% - “bottom gel” e Tris-HCl 125 mM pH=6,8; 

glicerol 5%; acrilamida 4%; bisacrilamida 0,27%; SDS 0,1%; APS 0,075% e 

TEMED 0,1% - “stacking gel”) e corridas por 2 horas a 100 V/60 mA, em 

cuba BIO-RAD Mini-PROTEAN II, com tampão de corrida 1X (Tris-Base 

25 mM; glicina 192 mM e SDS 0,1%). 

 Finda a corrida, efetuou-se a transferência das proteínas para uma 

membrana de nitrocelulose (Hybond-C Extra, Amersham) pelo sistema BIO-

RAD Mini Trans-Blot, em 30 minutos a 75 V, em 1X tampão de 

transferência, mantido previamente a 4oC (Tris-Base 25 mM e glicina 192 mM; 

com pH=8,8, com 10% de metanol adicionado no momento do uso). 

 O gel foi corado com Azul de Comassie 0,1% e metanol 50% por 1 

hora e, descorado com ácido acético 7% e metanol 20% por 2 horas. A 

quantidade de proteínas no gel serviu de confirmação de que a mesma 

concentração protéica de cada amostra foi colocada nas amostras. 

 A membrana foi bloqueada em tampão TBS 1X (Tris-Base 20 mM e 

NaCl 137 mM; pH=7,6) com Tween-20 0,1% e leite em pó desnatado 5%, 

por 2 horas a TA. A seguir, a membrana foi incubada com o primeiro 

anticorpo por 1 hora a TA. A membrana então foi lavada três vezes com TBS 
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1X/Tween-20 0,1% (TBST) e seguiu-se a incubação com o segundo 

anticorpo, conjugado com peroxidase, diluído 1:1.000, por 1 hora a TA. 

Novas lavagens foram feitas com TBST. 

 O Kit “ECL - Amersham LIFE SCIENCE” de detecção foi usado 

conforme especificações do fabricante. Revelou-se o filme. 

 Os anticorpos utilizados nesta tese foram: 

-anti-XPA, Santa Cruz (Fl-273) policlonal, numa diluição de 1:2000; 

-anti-EGFP, Clontech, HRP-conjugado policlonal, numa diluição de 1:2000; 

-anti-CASPASE3, PharMingen (CPP32) monoclonal, numa diluição de 

1:1000; 

-anti-p53, PharMingen monoclonal, numa diluição de 1:500; 

-anticorpo secundário anti-rabbit, Sigma, peroxidase-conjugado IgG, numa 

diluição de 1:2000 e; 

-anticorpo secundário anti-mouse, Sigma, peroxidase-conjugado IgG, numa 

diluição de 1:1000. 

 As análises por densitometria foram feitas em um densitômetro GS700 

(BioRad) através do programa “Molecular Analyst”, versão 1.4 (Bio Rad). O 

procedimento de análise foi padronizado seguindo recomendações do 

fabricante e os valores encontrados representam a média de D.O. encontrado 

no volume/área (“Mean O.D.”). 

 

III. 26- Ensaio do Cometa (“Alkaline Single Cell Gel Test”) 

 

 O Ensaio do Cometa foi escolhido como teste para detecção de danos 

no DNA em células humanas por ser um método eficiente (detecta lesões 

induzidas por UV a partir de 0,1 J/m2, Gedik et al, 1992) e de simples 

execução, Singh et al, 1991. 

 O teste consiste em medir o rastro deixado pelo núcleo de células 

isoladas em gel alcalino de agarose, após um tratamento lesivo ao DNA. 
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Quanto maior o comprimento e a intensidade do rastro, maior será a 

sensibilidade da célula ao tratamento lesivo. Em nosso caso, células humanas 

serão irradiadas com luz UV e depois incubadas com a enzima T4-endoV. 

Parte desse trabalho foi realizado com o apoio da Divisão de 

Radiobiologia do IPEN (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares) no 

laboratório da Dra. Kayo Okazaki. 

 Células em confluência foram tripsinizadas por um período curto de 

tempo e ressuspensas em 10 ml de meio de cultura completo. Tomou-se 20 µl 

da suspensão (aproximadamente 106 células/ml) que foram gentilmente 

misturados a 105 µl de agarose “Low-Melting” 0,5% a 37oC e espalhados 

sobre lâminas previamente preparadas com agarose 1,5 %, com auxílio de 

lamínulas. Após 3 minutos a 4oC, a lamínula foi cuidadosamente retirada e a 

lâmina imersa em solução de lise gelada (NaCl 2,5 M, EDTA 100 mM, Tris -

HCl 10 mM, Na-Lauryl Sarcosinate 1%, pH=10 ajustado com NaOH sólido. 

Acrescentar Triton X-100 1% e DMSO 10% e deixar a 4oC por pelo menos 1 

hora. Após a lise, as lâminas foram deixadas por 25 minutos no tampão de 

migração gelado (NaOH 300 mM, EDTA 1 mM). A migração foi feita a 25 V, 

300 mA por 25 minutos. As lâminas foram lavadas em tampão neutralizante 

(Tris-HCl 0,4 M, pH=7,5) por 5 minutos, três vezes. Depois de secar a TA, as 

lâminas foram coradas com EtBr (20 µg/ml) e analisadas em microscópio de 

fluorescência (ZEISS modelo Axislab) equipado com filtro 515-560 nm, num 

aumento de 250 X. Durante todo o procedimento, as lâminas foram mantidas 

sob proteção da luz. 

 A quantificação dos danos causados pela luz UV nas células foi medida 

através de modificação da metodologia descrita originalmente por Jaloszynski 

et al, 1997. A extensão da migração do DNA foi medida visualmente e 

classificada em cinco categorias (1-5) de acordo com o dano no DNA. 

Cometas com cabeça bem visível e sem cauda foram classificados como classe 

1 (de 0 a 0,5 cm de extensão) e cometas com cabeça reduzida e caudas longas 
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e difusas foram classificados como classe 5, ou seja, células altamente 

danificadas (extensão superior a 3,3 cm). Cometas com características 

intermediárias foram classificados em classes 2 (de 0,5 a 1,5 cm), 3 (de 1,5 a 

2,5 cm) e 4 (de 2,5 a 3,5 cm). A quantificação de dano no DNA (DD) foi 

estimada a partir da seguinte fórmula: 

 

DD=(n2+2n3+3n4+4n5)/(S/100) 

 

onde, DD=danos no DNA; n2 a n5=número de cometas nas classes n2 a n5 

e S=número de cometas analisadas incluindo a classe n1. 

 O valor DD encontrado foi utilizado para o cálculo da porcentagem de 

reparo dos danos (DR) causados no DNA a partir da seguinte fórmula: 

 

DR=(DDUV – DD24h/DDUV – DDi) X 100% 

 

onde, DR=reparo dos danos no DNA; DDUV=danos no DNA após a 

irradiação com luz UV no tempo zero; DD24h=danos no DNA após 24 horas 

da irradiação com luz UV e DD i=danos no DNA inicial. 

 

III. 27- Imunocitoquímica – revelação por reação de imunoperoxidase 

 

 Este protocolo foi utilizado na detecção in situ da proteína XPA. Cerca 

de 2 x 104 células foram plaqueadas uniformemente em lamínulas redondas 

estéreis (13 mm de diâmetro) e incubadas em condições ideais de cultura por 

24 horas. As células foram lavadas por duas vezes com PBSA a 37oC e fixadas 

com 2 ml de formaldeído fresco 3,7% em PBSA, por 20 minutos. Após este 

tempo, as lamínulas foram novamente lavadas com PBSA e tratadas com 2 ml 

de acetona gelada por 10 segundos. Novas lavagens com PBSA foram feitas e 

cada lamínula sofreu um tratamento com 40 µl de NP40 1% em PBSA, por 
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20 minutos a TA. Lavou-se as lamínulas 3 vezes com PBSA e, posteriormente, 

foram incubadas com 40 µl de soro normalizador 5% (soro de animal onde 

foram feitos os anticorpos secundários) em PBSA com Triton X-100 0,3%, 

por 1 hora a TA. Novamente, as lamínulas foram lavadas 3 vezes com PBSA, 

por 10 minutos a TA. A incubação com o anticorpo primário (40 µl de anti-

XPA, diluído 1:500 em PBSA, Triton X-100 0,3% e BSA 1 mg/ml) foi 

realizada durante 12 horas, a 4oC. Novas lavagens com PBSA a TA foram 

realizadas, por 10 minutos cada. O anticorpo secundário biotinilado diluído 

(0,5%) em PBSA, Triton X-100 3%, soro normalizante 1,5% foi preparado 

previamente e usado para incubar as lamínulas (40 µl por lamínula) durante 1 

hora, a TA. Após o período de incubação, lavou-se as lamínulas em PBSA, 

três vezes consecutivas a TA, durante 10 minutos cada lavagem. O complexo 

ABC (“Avidin and Biotinylated horseradish peroxidase macromolecular 

Complex”, kit Vectastain Peroxidase, Vectors) foi previamente preparado 

(conforme instruções do fabricante) e usado na incubação das lamínulas (40 

µl), por uma hora, a TA. Após sucessivas lavagens em PBSA, as lamínulas 

foram tratadas com DAB (diaminobenzidina tetrahidroclorido) e peróxido de 

amônia (Sigma) por até 1 minuto. Retirou-se o DAB, e lavou-se as lamínulas 

com água destilada. Cada lamínula foi colada sobre uma lâmina de 

microscopia com entellan (Merck), com o material voltado para cima e, 

deixou-se secar a TA. Depois de secas, as lâminas foram contracoradas com 

hematoxilina de Harris, a TA, por 10 segundos. Lavou-se em água destilada 

para retirar o excesso de corante. O material foi diferenciado com carbonato 

de lítio saturado, também a TA, que confere a hematoxilina uma cor azul 

forte. Depois da secagem, pingou-se uma gota de óleo mineral e protegeu-se 

as lamínulas com uma outra lamínula quadrada de 18 x 18 mm. Nas 

extremidades destas, colocou-se algumas gotas de esmalte para não deixar a 

lamínula se deslocar. O material foi então analisado em microscópio ótico. 
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III. 28- Síntese de DNA não programada – “Unschedule DNA 

synthesis (UDS)” por autoradiografia 

 

 Os ensaios foram baseados na técnica descrita em Friedberg e 

Hanawalt, 1981 e Ganesan et al, 1992. Aproximadamente 104 células foram 

plaqueadas em lamínulas estéreis de 18 x 18 mm e incubadas em estufa de 

CO2 por 24 horas. Trocou-se o meio de cultura das células por meio contendo 

1 µCi/ml de 3H-Tdr e incubou-se por uma hora nas mesmas condições, pré-

marcando assim, células em síntese de DNA replicativa. As células foram 

então lavadas em PBSA, a 37oC e irradiadas na luz UV numa dose de 10 J/m2. 

Novamente, as células foram incubadas com timidina tritiada no meio de 

cultura durante 3 horas. Neste intervalo, a incorporação da timidina radioativa 

no DNA ocorrerá pelo preenchimento de nucleotídeos durante o passo de 

excisão do NER. Lavou-se as células em PBSA e fixou-se com uma solução 

de metanol/ácido acético (3:1) por 5 minutos. As células foram lavadas em 

água destilada e, secas à TA. Colou-se as lamínulas em lâminas para 

microscopia com entellan (Merck), mantendo a superfície das células voltadas 

para fora. O radioativo não incorporado foi retirado das preparações por meio 

de sucessivas lavagens com TCA 5% a 4oC, durante 1 hora cada lavagem. 

Entre cada lavagem com TCA, as lâminas foram enxaguadas  com água 

destilada gelada. Numa sala completamente escura, as lâminas (previamente a 

TA) foram cobertas com uma emulsão fotográfica (EM-1, Amersham) por 5 

segundos, a 42oC, conforme especificações do fabricante. As lâminas foram 

acomodadas em uma caixa escura contendo sílica-gel, envoltas em papel 

alumínio e, deixadas por 2 semanas a 4oC. Após a exposição, as lâminas foram 

reveladas com revelador Kodak D-19 por três minutos, interrompidas com 

ácido acético 0,5% por 5 segundos e fixadas com Fixador Kodak D-3.000, por 

6 minutos, na sala escura. Finda a fixação, as lâminas foram lavadas com água 
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destilada e coradas com Giemsa 3%, por 3 minutos. O excesso do corante foi 

retirado com água destilada. Pingou-se óleo mineral sobre as preparações e 

cobriu-se com outra lamínula, imobilizando-as com gotas de esmalte nas 

extremidades. O material foi analisado sobre microscópio óptico, sob imersão 

(100X). Células em fase S são distinguidas, em sua maioria, pela marcação 

mais forte, impossibilitando a detecção efetiva e contagem de grânulos 

individuais. A síntese de reparo é indicada pelos grânulos no núcleo de células 

que não estão em fase S. A comparação entre UDS em diferentes tratamentos 

e linhagens celulares pode ser feita pela determinação do número de grânulos 

por núcleo (foram analisados pelo menos 20 núcleos de células que não 

estejam em fase S, por lamínula), Grossman et al, 1979. 

 

III. 29- Marcação com Acridine Orange e Brometo de Etídeo (AO/EB) 

 

 Este teste serve para a detecção de células viáveis, apoptóticas e 

necróticas e foi utilizado para a detecção de apoptose em células XP12RO, 

uma vez que a fragmentação internucleossomal do DNA não estava sendo 

sensível suficiente para esta linhagem celular. 

 A técnica descrita por Gorman et al, 1997 e Spector et al, 1997, consiste 

em adicionar a uma suspensão de células frescas (25 µl com aproximadamente 

200 células/ml em PBSA ou no próprio meio de cultura), 2 µl de uma solução 

contendo os dois corantes 1:1 (50 µg/ml de brometo de etídio e 50 µg/ml de 

acridine orange). Incuba-se por 1-2 minutos a TA e coloca-se toda amostra 

sobre uma lâmina microscópica, coberta por uma lamínula presa por gotas de 

esmalte nas extremidades. As preparações foram observadas imediatamente 

após o preparo, ao microscópio de fluorescência com filtro de excitação 505 e 

filtro de barreira 530, com objetiva de 40X. Pelo menos 300 células por lâmina 

foram analisadas. 
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III. 30- Incorporação de metionina marcada radioativamente (35S) em 

células humanas e bloqueio da tradução com cicloheximida 

 

 Células foram plaqueadas em placas de 6 cm de diâmetro com 70% de 

confluência no dia anterior e lavadas duas vezes com PBSA. Incubou-se as 

células com meio normal contendo diferentes concentrações de cicloheximida 

(inibidor de tradução protéica). Após diferentes tempos, as células foram 

lavadas duas vezes com PBSA e incubadas em meio de cultura (deficiente para 

metionina), sem soro e contendo 3 µCi/ml de S35-metionina. As células foram 

incubadas por 2 horas. 

Após este período as células foram lavadas duas vezes com PBSA 

gelado e lisadas com 500 µl de tampão de lise RIPA. O lisado foi agitado e 

deixado no gelo por 20 minutos. Centrifugou-se a 12.000 x g por 30 minutos a 

4oC e recuperou-se o sobrenadante. Deste, foi retirado 50 µl e pingado em 

papel mata-borrão, lavado por 10 minutos em TCA 15%, 10 minutos em 

etanol absoluto e 10 minutos em acetona, todos previamente a 4OC. O 

material foi seco a TA e contado em espectrômetro de cintilação líquida por 1 

minuto. 

 

III. 31- Análise por citometria de fluxo – FACs 

 

 III. 31.1 Detecção e quantificação de apoptose 

 

 O procedimento foi baseado no descrito por Bertho et al, 2000; 

Koopman et al, 1994 e Martin et al, 1995 e está todo baseado na detecção da 

externalização de PS nas membranas celulares, Rayal e Pollard, 1994. Após o 

tratamento com luz UV, recolhia-se o sobrenadante e tripsinizava-se o 

restante das células (1 x 106 células por tratamento). As células eram 

precipitadas em tubos de 15 ml a 200 x g, por 5 minutos a TA. Descartava-se 
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o sobrenadante e ao precipitado foi acrescentado 1 ml de tampão de anexina 

(HEPES 10 mM, pH=7,4; NaCl 150 mM; KCl 5 mM; MgCl 2 1 mM e CaCl2 

1,8 mM) e novamente centrifugado a 200 x g por 5 minutos, a TA. Desta vez, 

acrescentou-se ao precipitado celular, 100 µl de solução de anexina V (3 µl de 

anexina-FITC, Pharmigen, atividade específica de 5 x 10-2, em 1 ml do 

tampão) e deixou-se no escuro por 10 minutos, no gelo. Acrescentou-se mais 

400 µl de tampão de anexina e 40 µl (100 µg/ml) de iodeto de propídeo (PI). 

Agitou-se suavemente e centrifugou-se imediatamente nas mesmas condições 

anteriores. O sobrenadante foi lavado com 1 ml de tampão de anexina por 3 

vezes, para retirar o excesso de PI. O precipitado final foi ressuspendido em 

500 µl de paraformaldeído 1% e estocado a 4oC no escuro por no máximo 24 

horas. 

 Cerca de 10.000 células eram necessárias para a detecção e 

quantificação de morte celular, utilizando-se um citômetro de fluxo FACs 

Scan (Becton Dickinson), programa “CELLQuest”, Becton Dickinson, ref. 

manual 342182. Este procedimento foi realizado com auxílio do Prof. Dr. 

Gustavo Amarante-Mendes, do Departamento de Imunologia do Instituto de 

Ciências Biomédicas da USP. 

 

 III. 31.2 – Detecção de EGFP 

 

 As células foram tripsinizadas e ressuspendidas em meio completo. A 

suspensão celular foi imediatamente analisada em FACs, em FL-1. A 

quantificação ocorreu de forma idêntica ao descrito no item anterior. 

 

III. 32- Desenho de oligonucleotídeos para construção da ribozima 

 

 O desenho de oligonucleotídeos para a construção da ribozima foi feito 

de acordo com o recomendado por Montgomery e Dietz, 1997. 
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 No cDNA xpa (NCBI Seqüência # 139816) foram reconhecidos três 

sítios consenso potenciais de clivagens para ribozimas (GTC) na fita 

transcrita, distantes um do outro por apenas 20 nucleotídeos. A construção a 

seguir refere-se ao primeiro sítio encontrado no sentido 5’-3’. O oligo 

correspondente à fita senso inicia-se (5’-3’) com quatro nucleotídeos 

complementares ao sítio de restrição da enzima Eco RI (AATT). O oligo 

antisenso inicia-se (5’-3’) com nucleotídeos complementares ao sítio de 

restrição da enzima Spe I (CTAG). As extremidades coesivas produzidas 

serviram para a clonagem do oligo dupla-fita no vetor contendo a ribozima, 

digerido com as enzimas de restrição Eco RI e Spe I. A seqüência 

correspondente à ribozima aparece na fita senso da seguinte maneira: AATT - 

15 pb complementares à seqüência alvo 3’ - GUC - então 

CTGATGAGTCCGTGAGGACGAAAC (“core” da ribozima) - 18 pb 

complementares à seqüência alvo 5’. As seqüências complementares não 

devem alterar a conformação “cabeça-de-martelo” 5’ e/ou a alça 3’ da 

ribozima U1 na estrutura secundária final do mRNA produzido. Para tanto, 

utilizou-se um programa (M-fold) para modelagem do mRNA final, 

encontrado na página do Dr. Mike Zuker 

(http://www.ibc.wustl.edu/~zuker/rna/), Zuker, 1989 e Jaeger et al, 1990. 

Abaixo estão mostradas as seqüências finais produzidas (em azul temos as 

bases complementares aos sítios de restrição Eco RI e Spe I e, em magenta, a 

seqüência correspondente ao “core” da ribozima).  

 



 

Materiais e Métodos  
 

71 

 

III. 32.1- Clonagem dos oligonucleotídeos no vetor 

pU1/RIBOZYME 

 

 Os oligonucleotídeos foram produzidos pela Gibco BRL. A dupla fita 

de DNA foi feita misturando-se a mesma concentração molar de cada oligo (1 

ρmol). Em seguida, a mistura foi aquecida a 95oC durante 3 minutos e 

resfriada em gelo (desnaturação completa dos oligos). Para a hibridação dos 

oligos complementares, manteve-se a mistura durante 5 minutos a 42oC, 

resfriando novamente em gelo. Com isso, espera-se que os dois oligos 

permaneçam ligados da forma mais estável possível (com o maior número de 

bases complementares juntas), restando apenas as extremidades coesivas na 

forma simples fita. 

 

Seqüência Alvo: 

 

5’ - ACAGATTGTGAAGAGGTCTCTTGAAGTTTGGGGTAG - 3’ 

 

Oligo “sense”: 

 

5’ - AATTCTACCCCAAACTTCAAGACTGATGAGTCCGTGAGGA 

CGAAACCTCTTCACAATCTGT - 3’ 

 

Oligo “antisense”: 

 

5’ - CTAGACAGATTGTGAAGAGGTTTCGTCCTCACGGACTCAT 

CAGTCTTGAAGTTTGGGGTAG - 3’ 
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 O vetor foi digerido com Eco RI e Spe I, as enzimas foram então 

inativadas e confirmou-se a digestão em gel de agarose. Seguiu-se a ligação e a 

transformação em bactérias DH5α. As bactérias foram plaqueadas em LB-

ágar com baixa concentração de sal (NaCl 5 g/l), contendo 25 µg/ml do 

antibiótico zeocina, que permite selecionar as bactérias que contém o vetor 

pU1/RIBOZYME. Este é um novo antibiótico da família bleomicina que se 

intercala no DNA clivando-o. O gene que confere resistência a zeocina 

codifica para uma proteína de 13.665 Da que se liga ao antibiótico, evitando 

sua associação ao DNA. Zeocina é efetiva na maioria dos organismos 

aeróbicos e pode ser utilizada na seleção de linhagens celulares de mamíferos, 

levedura, plantas e bactérias, Mulsant et al, 1989; Perez et al, 1989; Baron et al, 

1992. A confirmação das construções foi feita por seqüenciamento e por 

análise com enzimas de restrição. 

 

III. 33- Construção do vetor Adenoviral portador do gene xpa: 

pAdyXPA 

 

 A estratégia para a obtenção do vetor pAdyXPA emprega o processo 

de recombinação homóloga em plasmídeos bacterianos descrito por He et al., 

1998. Basicamente, o cDNA correspondente ao gene xpa (910 pb) foi inserido 

no vetor de transferência pTrack-CMV (9,2 Kpb) no sítio de clonagem 

múltipla. Nesse vetor de transferência, o cDNA xpa fica sob controle do 

promotor de citomegalovirus (CMV), além de possuir o sinal de 

poliadenilação de vírus símio (SV40). Esse vetor também contém o gene egfp, 

que possibilita o acompanhamento da expressão do vetor viral. Seqüências 

gênicas para a seleção com o antibiótico (canamicina) e origem de replicação 

plasmidial estão presentes no pTrack-CMV para amplificação em bactérias. 

Duas regiões do genoma de adenovirus tipo 5 estão adjacentes a esse DNA, 

de forma que possibilitam a recombinação com o restante do adenovirus, 
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contido no vetor pAdEasy-1. Este possui todo o genoma do adenovirus tipo 

5, com exceção dos nucleotídeos 1-3533 (compreendendo o gene E1) e dos 

nucleotídeos 28130-30820 (compreendendo o gene E3). 

 A recombinação homóloga ocorre em bactérias E.coli BJ5183 que 

apresentam uma grande eficiência de transformação e propagação estável de 

DNA plasmidial. O plasmídeo pTrack-CMV portando o cDNA xpa foi 

linearizado com a enzima Pme I permitindo a recombinação homóloga com o 

pAdEasy-1, após cotransformação por eletroporação, Hanahan, 1983. As 

menores colônias resultantes, resistentes a canamicina, foram escolhidas e 

testadas por análise do tamanho plasmidial em comparação ao pAdEasy-1 e 

por análise de restrição com as enzimas Pac I, Spe I e Bam HI. Os plasmídeos 

escolhidos foram introduzidos em bactérias DH5α para amplificação em larga 

escala e testes mais específicos do sucesso da construção, como por exemplo, 

PCR para os genes xpa e egfp. 

O vetor assim obtido foi linearizado com Pac I e transfectado em 

células HEK293 (aproximadamente 4 µg de vetor em 106 células HEK293). 

Para a transfecção, utilizou-se o método de precipitação por fosfato de cálcio 

(CalPhos Mammalian Transfection Kit-Clontech), e o procedimento seguiu as 

especificações do fabricante. As células transfectadas foram monitoradas para 

expressão de EGFP, e pela ocorrência de efeito citopático (CPE). 

As células HEK293 transfectadas foram transferidas para frascos de 

cultura com uma área maior (75 cm2) do que o frasco em que se encontravam 

inicialmente (25 cm2) e coletadas após o efeito citopático em 

aproximadamente 10 dias. O material obtido já contém o vírus recombinante 

numa concentração de aproximadamente 104 partículas virais/ml e foi 

estocado a –80oC. 
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III. 34- Infecção viral 

 

 O manuseio de vetores adenovirais foi feito segundo recomendações de 

segurança em Graham e Prevec, 1991. As células foram cultivadas até 80% de 

confluência em placas de 6 cm de diâmetro. Depois da retirada do meio de 

cultura, foi aplicada uma alíquota de 100 µl de preparação de adenovirus 

recombinante acrescida de 0,5 ml de meio de cultura sem soro. O volume é 

minimizado para aumentar a eficiência de infecção. O processo de infecção 

teve duração de 1 hora a 37 oC, sendo que a cada 15 minutos a placa foi 

agitada suavemente. Após esse período foi acrescentado 3 ml de meio 

completo, incubando por 48 horas, ou até o efeito citopático no caso de 

células HEK293. 

 

III. 35- Purificação de adenovirus 

 

 Quando o efeito citopático estava completo isto é, células arredondadas 

e algumas células agrupadas descoladas da matriz, a suspensão celular foi 

coletada em tubos de 50 ml. 

Após centrifugação (1.000 x g, 10 minutos a 4ºC) e retirada do 

sobrenadante, as células infectadas foram ressuspendidas em Tris-HCl 10 mM, 

pH=8,0 e, submetidas a 5 ciclos de congelamento (gelo seco e álcool) e 

descongelamento rápido a 37oC, para lise das células, liberando os vírus. Esse 

material foi centrifugado novamente (1.000 x g, 10 minutos a 4ºC), sendo que 

o sobrenadante corresponde a preparação viral. Esse sobrenadante foi, em 

alguns casos, purificado em gradiente de CsCl. No caso de purificação por 

CsCl, o sobrenadante resultante foi adicionado a um tubo que continha uma 

solução de CsCl (4,1 g de CsCl para 10 g de peso final em Tris-HCl 10 mM). 

O sistema foi centrifugado a 100.000 x g por duas horas a 4oC, utilizando-se 

um rotor Beckman SW-28. Em seguida, a banda viral foi retirada com auxílio 
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de uma seringa descartável (1 ml) e acrescida de mais 3,5 ml da solução de 

CsCl anteriormente citada. Esta nova mistura foi centrifugada novamente por 

16 horas na mesma condição que a anterior. Coletou-se a banda 

correspondente às partículas virais íntegras. Essa solução foi dialisada em 

tampão de diálise (Tris-HCl 10 mM, pH=8,0; MgCl 2 2 mM e Sacarose 5%) 

durante uma noite a 4oC. Após este período, as amostras foram armazenadas a 

–80oC. 

 

III. 36- Cálculo da titulação viral 

 

Para calcular o título dos adenovirus foi utilizado o método de GTUs 

(“gene transfer unit”). O valor de GTU determina o número de células que 

expressa um gene repórter após contato com o vírus. Nesse ensaio, o vírus 

introduz seu DNA na célula e a expressão do gene repórter é detectada antes 

do final do ciclo infeccioso. Esse protocolo pode ser utilizado quando o 

adenovirus a ser empregado possui um gene repórter como, por exemplo, egfp. 

Plaqueou-se 105 células HeLa em placas de 6 cm de diâmetro. Foram 

preparadas então 3 diluições do estoque viral: 1:1, 1:10 e 1:100 com os quais 

foram infectadas placas distintas de HeLa. Essas células foram incubadas por 

48 horas. As células foram então levadas para análise ao microscópio de 

fluorescência. Para cada diluição escolheu-se um campo aleatório no qual 

foram contadas as células ali presentes e foi calculada a porcentagem de 

células coradas (que contém pelo menos 1 partícula viral) em relação às não 

coradas (que não foram infectadas). Esse mesmo cálculo foi elaborado para 

todas as diluições de forma que, ao final, foi calculada a média entre os valores 

obtidos, expressos em GTU/ml. Análise de FACs também foram utilizadas 

para estimar o título viral, seguindo o mesmo princípio. 

 



 

Materiais e Métodos  
 

76 

III. 37- Extração de DNA viral 

 

 A suspensão viral purificada foi tratada com proteinase K (20 µg/ml) 

por 1 hora a 50oC. Após este período, incubou-se o sistema por 65oC por 20 

minutos para inativar a enzima. A seguir, a mistura foi purificada por 

tratamento com fenol:clorofórmio (descrito anteriormente) e o DNA 

recuperado por precipitação. O material foi ressuspendido em água deionizada 

e quantificado em espectofotômetro em um comprimento de onda de 260 

nm. 


