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V. DISCUSSÃO

V.1- Inibição do mRNA XPA

Dos 60 clones obtidos com a transfecção do vetor pREPXPAas em

células MRC5-S1 e AT5BI-VA, nenhum apresentou qualquer aumento de

sensibilidade frente à luz UV, demonstrando a ineficácia do método para

reduzir a atividade da enzima XPA celular.

No experimento da figura 2, não detectamos a presença do vetor na

forma epissomal (forma 1, superenovelada) e a marcação obtida pode ter sido

causada por hibridação do vetor com DNA genômico. Este dado indica que,

ao contrário do descrito na literatura científica, vetores derivados de EBV

podem estar se integrando no genoma celular. Recentemente, Tan et al, 1999

descrevem pela primeira vez este tipo de fenômeno após 96 dias de cultivo

celular. A perda do vetor durante sucessivas passagens celulares parece não ser

provável, uma vez que as linhagens obtidas sempre estiveram na presença do

antibiótico higromicina B. Além disso, fator de seleção já demonstrou ser um

importante fator para a manutenção da replicação epissomal de vetores

derivados de EBV, Teixeira, 2000. Com toda certeza, a integração do vetor

pREPXPAas diminui bastante a chance do encontro das moléculas de mRNA

XPA celulares com as fitas antisenso produzidas por este vetor.

A confirmação da ineficácia desta metodologia para a inativação do

transcrito XPA vem com experimentos de “western-blot”. A figura 3 ilustra o

resultado encontrado para os diferentes clones obtidos. A quantidade de

proteína XPA encontrada nos clones antisenso não são diferentes daquelas

encontrado nas células controle.

Genericamente, a tecnologia do RNA antisenso parece ter produzido

mais resultados negativos que positivos. Obviamente, a publicação de

resultados com inativação parcial ou total de transcritos com esta metodologia
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parecem mascarar o grande número de falhas da metodologia. Por outro lado,

existem algumas publicações relatando resultados negativos e apontando para

variáveis importantes que devem ser levadas em consideração, Salmons et al,

1986 e Hansan et al, 1988. Cleaver et al, 1995, também tentou utilizar o cDNA

xpa como ferramenta antisenso, mas também não conseguiu nenhum

resultado. Uma destas variáveis parece ser o tamanho e estabilidade do oligo

antisenso gerado. Pequenos oligos, com no máximo 20 nucleotídeos, parece

ser o ideal neste tipo de abordagem, Matveeva, et al, 1998. Nos experimentos

aqui realizados, utilizamos o cDNA do gene xpa inteiro (910 pb) como oligo

antisenso. A análise da estrutura tridimensional realizada com o mRNA XPA

revelou uma molécula com vários grampos, o que pode ter dificultado a

hibridação das duas moléculas, dados não mostrados.

Numa segunda abordagem com tecnologia anti-senso, utilizamos

pequenos oligonucleotídeos (12 pb), modificados quimicamente para maior

estabilidade (fosforotioato) e direcionados para a região de início da tradução

no mRNA XPA. Neste caso, não estaríamos gerando uma linhagem celular,

também não dependeríamos de um vetor, com um promotor específico. A

transfecção com lipofectina dos oligos produzidos deu-se por 12 horas. Este

foi o maior tempo possível que células AT5BI-VA suportavam sem soro e na

presença da lipofectina. Os resultados foram obtidos 24 horas depois através

da detecção da proteína XPA por imunocitoquímica. Como mostra a figura 8,

mesmo com altas concentrações (1 mM) de oligos antisenso, não foi possível

observar qualquer queda na expressão da proteína XPA. Este resultado levou

ao primeiro indício de que a proteína XPA possa ter uma estabilidade maior

que 24 horas. Desta forma, mesmo que os oligos antisenso estivessem

inativando os transcritos de XPA, a proteína continuaria estável por mais

tempo no meio intracelular.

Como alternativa à tecnologia antisenso, optou-se pelo uso de

ribozimas. Estes RNAs catalíticos têm a vantagem de ser mais estáveis, agir
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como uma enzima e sua inativação não depender exclusivamente da

hibridação com a fita alvo, mas também pela clivagem do mRNA. Como

ferramenta, foi utilizado um vetor derivado de retrovirus, carregando o gene

U1 sob ação de seu próprio promotor. Três vetores foram construídos,

clonando-se oligos antisenso que flanqueiam a região de catálise da ribozima

U1. As três ribozimas geradas foram analisadas quanto a estrutura

tridimensional. Todas mantiveram a estrutura “cabeça-de-martelo”, boa

acessibilidade dos braços antisenso e a alça final 3´, figura 5.

A transfecção dos vetores ribozimais pRIBOXAI, II e III em células

AT5BI-VA e HeLa originaram uma série de clones com diferentes

sensibilidades frente à luz UV. De fato, a triagem inicial não permitia qualquer

quantificação definitiva dos clones, apenas servia como um fator de seleção

para os próximos experimentos. Vale ressaltar que nenhum dos clones

apresentou sensibilidade igual à de uma célula XP12RO.

A análise protéica revelou alguns clones com baixa na expressão de

XPA, para os clones derivados de AT5BI-VA. O clone com menor expressão

foi o Riboxa51, figura 6. Curiosamente, um segundo extrato dos clones com

menor expressão, apresentou níveis de XPA altos. Este fenômeno foi

observado para os clones Riboxa2, 16 e 51 que tiveram um aumento da

expressão da proteína XPA em 1,5; 2,8 e 7 X, respectivamente, em 7 dias.

Este dado curioso deve estar relacionado com alguma questão temporal, uma

vez que a diferença entre os extratos é de aproximadamente 7 dias. Uma

hipótese a ser testada é a de que o gene xpa estaria sofrendo uma

retroalimentação, ou seja, a baixa no número de moléculas de mRNA XPA,

sinalizou um aumento da capacidade de expressão deste gene, saturando o

sistema de inativação pelas ribozimas. Isto pode também explicar o fato de

que os clones obtidos com células HeLa não apresentaram quaisquer

diminuições da quantidade de proteína XPA. Isto porque, os clones obtidos

com células AT5BI-VA, foram os primeiros a serem testados, enquanto que
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os clones de HeLa foram testados após um período experimental mais longo.

Teríamos analisado então, os clones de AT5BI-VA no meio do processo de

retroalimentação? Talvez sim, mas isto consumiria um tempo muito grande

para ser testado. Uma abordagem experimental consistiria em monitorarmos a

expressão do transcrito do gene xpa durante o tempo em ensaios transientes

com ribozimas, por PCR quantitativo.

De qualquer forma, nenhuma das estratégias de inativação do transcrito

do mRNA XPA foi eficaz. Além das limitações encontradas em cada método,

hoje sabemos que o número de moléculas de mRNA XPA em fibroblastos

humanos é extraordinariamente baixo, apenas 5 moléculas/núcleo, Layher e

Cleaver, 1997. Isto o coloca na classe de genes com os mais baixos níveis de

expressão de mRNA. Além disso, a região promotora do gene xpa,

condizendo com a baixa abundância de mRNA, mostrou-se extremamente

fraca em ensaios transientes em fibroblastos, Topping et al, 1995. Por outro

lado, a não necessidade da síntese de altos níveis de mRNA XPA celular pode

ser justificado por uma estabilidade da proteína XPA na célula. Estas

observações ajudam a compreender a dificuldade na inativação do transcrito

XPA. A probabilidade de encontro das duas fitas complementares no núcleo

celular é extremamente baixa e, mesmo que haja o encontro, a proteína XPA

permaneceria ativa por um tempo longo, dificultando a detecção por

“western-blot” ou imunocitoquímica.

A escolha do mRNA alvo deve influenciar no sucesso das estratégias de

inativação do transcrito. RNAs em concentrações médias ou grandes, e a

baixa estabilidade da proteína gerada são quesitos essenciais para a inativação

gênica. Com o intuito de aumentar a radiosensitividade de tumores humanos,

Guha et al, 2000, conseguiram a inibição parcial do gene atm pela tecnologia

antisenso. Outra proteína envolvida no reparo de DNA que aparentemente

pode ser modulada pela inativação do transcrito é a enzima XPC. Dados

recentes mostraram que a inibição parcial desta enzima influencia a atividade
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de reparo de DNA global em fibroblastos humanos, Sugasawa et al 1996 e

1998.

V.2- A indução da expressão do cDNA xpa

Os vetores indutíveis utilizados estavam equipados com promotores

capazes de responder a um estímulo no meio, aumentando ou diminuindo a

expressão do cDNA xpa, nos momentos desejados.

A primeira estratégia de indução utilizou o promotor humano da

metalotioneína IIA. Este promotor responde positivamente a metais pesados

(Zn e Cd) adicionados no meio de cultura. Dos 30 clones obtidos com a

transfecção do vetor pMEXA em células XP12RO, 20 apresentaram sinal

positivo para a proteína XPA em géis de “western-blot”, figura 9. Entretanto,

nenhum dos clones positivos apresentou um nível basal baixo, ao contrário, o

nível de expressão basal era similar ao induzido. Este dado pode ser

visualizado na figura 10, onde os clones XPMEXA2 e 9 aparecem tanto em

condições de indução como não.

Resultado semelhante foi obtido com os clones RETROXAS. Neste

caso, o promotor utilizado é responsivo à adição de tetraciclina (ou seu

análogo, doxiciclina) ao meio de cultura celular. Basicamente, podemos dividir

os clones gerados em duas categorias. O primeiro grupo não responde ao

indutor e o segundo grupo possui nível de expressão basal similar ao induzido,

figura 11.

Nenhuma destas estratégias foi capaz de uma alta indução com níveis

basais baixos. Obviamente, nenhum promotor está completamente inoperante

e um vazamento sempre é esperado. No entanto, nos casos aqui relatados, o

nível basal dos promotores era tão alto quanto sua indução, o que

inviabilizaria futuros estudos com quantidades de proteína XPA diferentes.

Além disso, em ambos os casos, tivemos clones cuja expressão era nula,
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mesmo em condições de indução. Estes clones sempre estiveram em contato

com os antibióticos necessários e, podemos deduzir, que possuíam o gene que

confere resistência presente nos vetores. Uma explicação plausível para que

nenhum destes clones fosse capaz de expressar a proteína XPA pode ser

atribuída a um silenciamento dos promotores em questão, por exemplo, por

meio de um evento insercional.

A terceira estratégia de indução do cDNA xpa foi a que melhor

funcionou nesse sistema. Ao contrário dos dois casos anteriores, os clones

INXA apresentaram uma grande variabilidade quanto ao nível de expressão

da proteína XPA. A figura 12 retrata isso de uma forma direta. Três clones

gerados pela transfecção do vetor pINXA em células XP12RO comportam-se

de maneira distinta na presença do indutor, muristerona A, ou em sua

ausência. Nesta figura, notamos que o clone INXA15A possui baixo nível de

expressão basal, quase nulo quando comparamos com células controle

XPIND. No entanto, este clone não consegue expressar a proteína XPA

quando adicionamos muristerona A ao meio de cultura. O clone INXA15V

também apresentou um nível de expressão basal baixa, mas não houve

aumento satisfatório de expressão na presença do indutor. Contrariamente aos

dois clones supracitados, o clone INXA15M demonstrou boa indução e baixo

nível de expressão basal após adição de muristerona A no meio de cultura.

A variabilidade dos clones obtidos não foi evidente apenas em

“western-blot”, mas os ensaios de imunoprecipitação também trouxeram

resultados similares. Na figura 13, podemos observar claramente que a

população pINXA15 apresenta células com diferentes intensidades de

marcação para a proteína XPA. Visualmente, podemos distinguir pelo menos

duas populações celulares quando induzido por muristerona A: uma com

níveis de expressão da proteína XPA comparáveis ao de uma célula normal

para o NER e outra sem expressão de XPA detectável. A contagem destas

células quando induzidas por muristerona A revelou uma proporção de 58,3%
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de células positivas e 41,7% de negativas, tabela 1. Mesmo entre as células

positivas podemos discernir entre uma levemente marcada (marrom claro) e

outra fortemente marcada (marrom avermelhado). Com o isolamento de

células individualizadas, pode-se obter clones cuja expressão fosse mais

homogênea. A tabela 1 ilustra a heterogeneidade existente entre os clones,

tanto para níveis basais quanto para indução com muristerona A. O clone

INXA15M foi o que melhor se comportou nas duas situações. Apresentou

apenas 2,7% de células positivas para a proteína XPA sem indução, mas a

porcentagem sobe para 83,9% ao acrescentarmos o indutor, figura 14.

A escolha do melhor clone para futuros experimentos deu-se com a

comparação dos resultados obtidos por “western-blot” e imunoprecipitação.

Desta maneira, o clone INXA15M foi o escolhido.

A figura 15 compara os níveis de expressão da proteína XPA entre

algumas linhagens celulares e o clone INXA15M. Tomando por base de

comparação os valores de densitometria obtidos para células XP12RO e

XPIND (induzido ou não por muristerona), estima-se que o nível basal de

expressão da proteína XPA do clone INXA15M corresponda à cerca de 20%

de uma célula fibroblastóide humana, proficiente em NER (AT5BI-VA).

Tanto o clone INXA15M quanto as células controle AT5BI-VA são

transformadas pelo antígeno de SV40, o que mantém a comparação entre elas

mais correta. A indução com muristerona A (0,1 µM) do clone INXA15M,

por 24 e 48 horas, eleva o nível de proteína XPA duas a quatro vezes mais que

células AT5BI-VA.

Pelas curvas obtidas na figura 16, nota-se que as três doses de

muristerona A são eficazes na indução da expressão da proteína XPA. O

clone INXA15M apresenta resposta de indução semelhante com doses de 0,1

e 0,5 µM. Com a dose mais alta (1 µM) a indução perde a homogeneidade.

Desta forma, foi escolhida a concentração de 0,1 µM de muristerona A para

futuros experimentos.
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A cinética de indução do clone INXA15M pela adição de 0,1 µM de

muristerona A no meio de cultura, é proporcional ao tempo de exposição do

indutor. Como ilustrado na figura 17, a indução do promotor começa após as

4 primeiras horas de indução. Em 48 horas temos um aumento de 20 X em

relação ao não induzido. Combinando os dados gerados nos experimentos das

figuras 15 e 17 podemos estimar que 12 horas após a adição do indutor no

meio de cultura, temos o clone INXA15M com níveis normais de proteína

XPA. Para isso, o promotor precisa elevar sua expressão em cerca de 9 X.

Obviamente, não estamos considerando a estabilidade da proteína XPA nestes

cálculos, tampouco o tempo de duplicação do clone INXA15M que é de

aproximadamente 36 horas.

Na figura 18 testamos a habilidade do clone INXA15M em frear a

expressão da proteína XPA após a retirada do indutor. Para isso, o clone

INXA15M foi induzido com 0,1 µM do indutor por 48 horas e depois o meio

de cultura foi trocado. Os dados indicam que, após 24 horas, ainda temos

89,2% de proteína XPA iniciais, com 48 horas o valor cai para 57,4% e em 72

horas temos 19%. Levando-se em consideração que o tempo de duplicação do

clone INXA15M é de 36 horas, podemos estimar que em 72 horas após a

retirada do indutor, ainda temos 76% das proteínas XPA iniciais.

Para estimarmos com mais precisão a meia-vida da proteína XPA,

decidiu-se bloquear a síntese protéica com cicloheximida após uma

superexpressão de XPA. Apesar das inúmeras tentativas, não foi possível

realizarmos um ensaio de imunoprecipitação, o que nos daria um resultado

mais apurado. De qualquer forma, conseguimos quantificar a marcação obtida

por “western-blot”, figura 19.

Neste ensaio conseguimos quantificar por densitometria a expressão

das duas bandas de XPA. Pela quantificação da figura 19 podemos notar que a

banda superior (mais lenta) permanece estável por 24 horas, mas em 48 horas

temos o retorno ao nível basal. A banda inferior apresenta um nível de
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indução superior à primeira (10 X), mas tão logo se acrescenta a

cicloheximida, ela tende a declinar. Apesar da baixa estabilidade, o alto nível

de indução desta banda, faz com que a proteína continue a ser detectada

mesmo após 48 horas e somente com 72 horas é que temos novamente o

nível de expressão basal.

Como visto anteriormente, a proteína XPA apresenta duas bandas (40 e

42 KDa) em gel de eletroforese SDS\PAGE. Análise da proteína XPA bovina

revelou que apenas a banda com migração mais rápida (inferior) é capaz de se

ligar ao DNA, Eker et al, 1992. Além disso, os dois peptídeos copurificam e

possuem resposta imunológica relacionada, Robbins et al, 1991. Esta

observação sugere que a XPA deve existir em formas múltiplas, e que a

conversão em uma forma ou outra deve regular a disponibilidade de proteína

funcional.

O fenômeno das duas bandas para a proteína XPA ainda não está

elucidado. A hipótese de que esta proteína estaria atuando em dímeros não é

convincente uma vez que o peso molecular da banda superior não

corresponde ao dobro da banda inferior. Outra alternativa seria que uma das

bandas representasse uma conformação estrutural diferente da outra, mas a

fervura extensiva e os agentes redutores usados nos experimentos descartam

esta idéia. A diferença de 2 KDa pode ser decorrente  de uma proteólise de 10

a 20 aminoácidos de uma das pontas da proteína, mas experimentos

imunológicos decorrentes da proteólise da proteína XPA descartam esta

hipótese, Robbins et al, 1991. Apesar da observação de que o gene xpa resulta

em dois mRNAs em humanos (1,1 e 1,3 Kb), não podemos concluir que as

duas bandas devem-se a um processamento alternativo de mRNA, uma vez

que essa diferença pode também ser explicada pelo espaço entre os dois sítios

de poliadenilação presentes no transcrito, Tanaka et al, 1990.

Uma alternativa a ser testada seria a de alguma modificação pós-

traducional. Desta forma, o equilíbrio entre as duas bandas resultaria na
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quantidade necessária de proteína ativa disponível no meio celular. A

fosforilação pôde ser descartada neste caso pelo tratamento com fosfatase

alcalina de diferentes organismos. Nenhum dos tratamentos resultou na perda

das duas bandas de peptídeos XPA, Robbins et al, 1991. A fosforilação já foi

demonstrada como sinalizadora essencial para a estabilidade nuclear de

proteínas de reparo FAA e FAC (Anemia de Fanconi, grupos A e C),

Yamashita et al, 1998 e Waisfisz et al, 1999. Mais recentemente constatou-se

que a proteína FACD (Anemia de Fanconi, grupo D) sofre ubiquitinação.

Neste caso, a forma ativa da proteína FACD precisa ser monoubiquitinada

para interagir com outras proteínas de reparo de DNA (comunicação pessoal

Dr. D’Andrea do “Dana-Farber Câncer Institute and Department of

Pediatrics, Children’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA”).

Certamente esta seria uma hipótese interessante a ser testada.

Todos os experimentos realizados até então com a estabilidade da

proteína XPA foram feitos com o clone INXA15M. No experimento da

figura 20, a abordagem aconteceu em células proficientes para o reparo de

DNA e que possuem o gene codificante para a enzima XPA. Numa estratégia

simples, bloqueamos a síntese protéica com cicloheximida e medimos a

estabilidade da proteína XPA em gel de “western-blot”. Nas duas células

testadas, HeLa e MRC5-S1, a proteína XPA apresentou-se de forma

extraordinariamente estável, com uma redução de apenas 10% no nível de

expressão após 72 horas, corroborando o resultado obtido com a retirada do

indutor do meio de cultura, figura 18.

Quando analisamos a expressão do mRNA XPA no clone INXA15M,

também chegamos a dados interessantes. Conforme já demonstrado na

literatura, o número de moléculas de mRNA XPA presente em fibroblastos é

de 5 moléculas\núcleo, Layher e Cleaver, 1997, o que torna extremamente

difícil sua detecção por “northern-blot”. Na figura 21, não foi possível a

detecção visual do transcrito XPA em células normais para esta enzima (HeLa
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e XP4PA). Também não detectamos o transcrito em células deficientes

(XP12RO e XPIND), Satokata et al, 1992. Em condições de expressão basal,

nenhum transcrito XPA foi visualmente detectado no clone INXA15M, mas

quando previamente induzido com 0,1 µM de muristerona A por 48 horas,

detectamos sinal positivo para XPA. A normalização dos RNAs pela

hibridação com G6PDH permitiu estimar que o número de transcritos é 100X

maior que em células proficientes para o reparo de DNA (HeLa e XP4PA). E

nessas condições de indução do clone INXA15M temos apenas 4X mais

proteínas XPA que células normais. A quantidade de transcritos gerada é

muito maior que a quantidade de proteína. Esta relação de 20 transcritos para

cada proteína traduzida é curiosa e pode ser decorrente do processo de aborto

de mRNAs antes da tradução, talvez devido à alta velocidade de transcrição

proporcionada pelo sistema. Considerando que células HeLa tenham 5

moléculas de mRNA XPA/célula, podemos estimar que o clone INXA15M é

capaz de produzir cerca de 590 moléculas de mRNA XPA quando induzido

com 0,1 µM de muristerona A em 48 horas. Essa discrepância entre indução

de mRNA e proteínas, já foi verificada para outros sistemas heterólogos. É o

caso da expressão para o gene xpc, por exemplo, Emmert et al, 2000. É

provável que sistemas de expressão heteróloga sejam de fato ineficientes pela

ausência de vários sinais de RNA sintetizados normalmente na célula, tais

como processamento de íntrons e sítios de poliadenilação específicos, que

devem auxiliar na transcrição completa e manutenção de moléculas de RNA.

V. 3- Caracterização da atividade biológica do clone INXA15M

O comportamento do clone INXA15M frente à irradiação por luz UV

pode ser resumido no gráfico da figura 22. A curva de sobrevivência mede a

sensibilidade de cada linhagem celular à luz UV, mede diretamente a

conseqüência do funcionamento do reparo de DNA. Células deficientes para
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o reparo de DNA (XP12RO) e células controle (XPIND) são incapazes de

reconhecer as lesões produzidas pela UV, levando a um processo de morte

celular. Esta fotossensibilidade é a característica mais marcante de pacientes

XP do grupo A. Ao contrário, células proficientes para o reparo de DNA

(HeLa) são capazes de reconhecer as lesões e eliminá-las de seu genoma. O

clone INXA15M é capaz de recuperar a alta sensibilidade de células XP12RO,

passando a comporta-se como células proficientes para o reparo de DNA.

Além disso, observamos uma complementação efetiva desde doses baixas (2

J\m2) até doses relativamente altas (10 J\m2) de luz UV.

Este comportamento dá-se tanto em condições de indução por

muristerona A, como não. Isto significa que apenas 20% do total de proteína

XPA é suficiente para complementar totalmente células deficientes nesta

enzima em relação à sensibilidade à luz UV. Por outro lado, o excesso de

proteína XPA (4X acima do normal) não resulta em qualquer super-resistência

da célula, nem atrapalha seu desempenho frente à luz UV, ou seja, o produto

do gene xpa não é tóxico quando superexpresso em células humanas. Apesar

de simples, este resultado contradiz alguns dados da literatura científica que

afirmam que uma superexpressão da proteína XPA seria capaz de aumentar a

resistência de células humanas frente à luz UV em até 2X, Cleaver et al, 1995.

O resultado obtido por Cleaver e colaboradores implica que a

resistência natural à luz UV de células humanas está limitada, até certo ponto,

ao nível de expressão da proteína XPA. Isso pode causar a falsa impressão de

que, a superexpressão da proteína XPA em células humanas in vivo, poderia

contribuir para resistência aos efeitos carcinogênicos de UVB oriundos da luz

solar e/ou outros agentes lesivos reconhecidos pela maquinaria do NER.

Apesar do papel central da proteína XPA no NER e do conhecido

efeito que causa sua deficiência, não é óbvio que o gene xpa atue como um

modulador de todo o processo. A cascata de NER requer a atividade de uma

intrincada combinação de diferentes produtos gênicos e a variação na
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quantidade de um deles não parece capaz de influenciar todo o processo.

Desta forma, seria mais sensato imaginar que apenas a superexpressão de

todos os genes envolvidos em NER, seria capaz de levar a uma super-

resistência frente à luz UV.

Em um trabalho recente, Vogel et al, 2000, quantificaram a expressão de

mRNAs de alguns genes de reparo de DNA em linfócitos primários de

pacientes humanos, correlacionando-as com a capacidade de reparo de DNA

medida pela reativação de plasmídeos irradiados com luz UV. Apenas os

genes ercc1 e xpd são altamente correlacionados pelo nível de mRNA e, pelo

menos em linfócitos, poderiam ser candidatos a moduladores da atividade de

reparo de DNA.

Por outro lado, o clone INXA15M, sem indução e com baixos níveis da

proteína XPA não apresentou sensibilidade intermediária frente à luz UV.

Este dado é consistente com resultados obtidos por Gianelli e Pawsey, 1974

que, estimam que 1 molécula de mRNA seria capaz de complementar uma

célula deficiente para esta enzima. No entanto, Koberle et al, 1999

descreveram resultados indicando que lesões no DNA causadas por cisplatina

in vitro não eram eficientemente reparadas em tumores de testículo devido à

quantidade reduzida de proteína XPA (25%) nestas células. De fato, apesar da

proteína XPA estar presente em quantidades reduzidas, existe uma variação

tecidual na expressão de mRNA XPA. Em tecidos testiculares normais de

humanos, esta expressão mostrou-se relativamente baixa quando comparada a

outros tecidos, por exemplo, fibroblastos, Layher e Cleaver, 1997. A

superexpressão da XPA em células testiculares tumorais trariam fortes indícios

sobre a relação desta proteína com a hipersensibilidade destas células à

cisplatina.

Outro trabalho interessante é o de Kobayashi et al, 1998, que relata a

tentativa de modular a expressão da proteína XPA através de vetores

induzidos por isopropil-β-D-tiogalactosídeo (IPTG). Neste trabalho estão
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descritas algumas linhagens celulares com sensibilidades intermediárias frente

à luz UV, decorrentes da expressão da proteína XPA mutada em diferentes

sítios, indicando que a mutação de determinados domínios da proteína XPA

(precisamente a remoção do aminoácido C-terminal 46, a substituição da

His244 por Arg e a substituição da Cys264 por Ser, num dos alelos, todas

relacionadas com a ligação da XPA ao TFIIH) pode acarretar em diminuição

da sobrevivência frente à luz UV sem estar relacionada diretamente com a

quantidade da proteína XPA selvagem em si.

Uma forma de medir o reparo de DNA diretamente no núcleo celular,

e não sua conseqüência biológica, pode ser através de “UDS”. Doses de UV

capazes de provocar 50% de letalidade em populações celulares humanas

produzem cerca de 2 x 105 dímeros de pirimidina por núcleo. In vivo,

entretanto, apenas 500 sítios estão envolvidos em reparo por núcleo de uma

só vez, indicando que apenas 2% das lesões são capazes de ser reparadas

numa taxa máxima in vivo, Gianelli e Pawsey, 1974. Entretanto, o ensaio de

“UDS” não detecta apenas lesões CPDs, mas todo tipo de lesão gerada por

luz UV, no genoma total celular. Com 10 J/m2 produzimos lesões no DNA

suficientes para termos uma comparação entre diferentes linhagens celulares,

tabela 3.

Todas as linhagens celulares apresentaram cerca de 3 grânulos/núcleo

como atividade basal de reparo de DNA. Quando estimulamos a atividade do

NER pela irradiação com 10 J/m2 de luz UV notamos que o número de

grânulos/núcleo aumenta pra células proficientes no reparo de DNA, HeLa

(33,7 ± 1,4) e MRC5-S1 (40,7 ± 1,9). Células XPIND continuam a apresentar

número de grânulos reduzidos (4,4 ± 1,9) mesmo após o tratamento lesivo. O

clone INXA15M comportou-se de maneira semelhante às células normais,

elevando o número de grânulos, tanto em condições de indução como não,

(38,9 ± 27,3) e (33,7 ± 24,4), respectivamente. A complementação por “UDS”

mostrou-se eficiente, apesar do elevada heterogeneidade de respostas
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encontrada para o clone INXA15M. Esta variação pode ser decorrente da

diferente expressão de proteínas XPA por célula. Provavelmente, os ensaios

de imunoprecipitação não foram sensíveis o suficiente para perceber pequenas

alterações na concentração de XPA por célula.

Para avaliarmos a eficiência da remoção de dímeros de pirimidina do

DNA lesado e a cinética de ação da proteína XPA optamos pelo ensaio de

cometa e gradiente de sacarose. Para ambas as metodologias, é necessário o

uso da enzima T4-endoV que, reconhece e cliva especificamente os dímeros

de pirimidina da dupla fita de DNA, produzidos pela luz UV, revisado em

Morikawa e Shirakawa, 2000. Nos dois tipos de ensaios, a quantificação obtida

diz respeito apenas à remoção de CPDs pelo GGR, apesar deste não ser o

único tipo de lesão causada pela irradiação UV e nem esta a única via em que

a XPA estaria atuando.

O ensaio do cometa é uma técnica relativamente recente e que tem sido

muito utilizada como ferramenta de avaliação genotóxica, Hartmann, et al,

1995 e 1998, Jaloszynski et al, 1997. O fato de a técnica ser extremamente

simples e rápida tem aumentado o espectro de utilização do ensaio do cometa

para outras áreas envolvidas com reparo de DNA, McKelvey et al, 1992, Tice,

1994 e Fairbain et al, 1995. Todavia, poucos são os trabalhos que utilizaram o

teste do cometa como ferramenta para medir o reparo de DNA, Gedik et al,

1992 e Woollons et al, 1997. Este tipo de análise também está sendo utilizado

como diagnóstico pré-natal para xeroderma pigmentosum e tricotiodistrofia, Green et

al, 1992 e Alapetite et al, 1997.

Na figura 26 fica claro que a luz UV promove lesões no DNA celular

que são reconhecidas e clivadas pela T4-endoV, causando o efeito “cauda de

cometa” em todas as células irradiadas. Após 24 horas, apenas células XPIND

são incapazes de recuperar a integridade celular inicial. A quantificação das

quebras do DNA deveria levar em consideração a extensão e a intensidade da

cauda gerada. Devido a não disponibilidade de um programa computacional,



Discussão 145

optamos por quantificar os experimentos, medindo apenas a extensão da

cauda dos cometas, do centro da cabeça até o final da cauda. Os valores

obtidos foram agrupados em classes, de acordo com o grau de lesão. Desta

forma, as classes 3, 4 e 5 representam os indivíduos com grande número de

quebras e classes 1 e 2 com baixo número de quebras. Esta análise foi feita

segundo Jaloszynski et al, 1997. A figura 27 abrevia de forma direta, a

quantidade de cometas nas cinco classes antes e após o reparo de DNA em 24

horas. A porcentagem do reparo de danos causados ao DNA (DR) foi

calculado e resumido na tabela 4. Estes resultados mostram que células HeLa,

proficientes para o reparo de DNA, conseguem reparar cerca de 50% dos

CPDs produzidos pela luz UV em 24 horas. O clone INXA15M demonstra

ser capaz de reparar porcentagens similares de lesões no mesmo intervalo de

tempo, induzido ou não por muristerona A. Este resultado demonstra que a

proteína XPA, mesmo em quantidades reduzidas, não altera o reparo de

CPDs no genoma celular. O mesmo se pode dizer de altas concentrações de

XPA na célula.

Uma outra forma utilizada para quantificar a remoção de CPDs no

genoma foram os gradientes de sacarose. Está ilustrado na figura 28, o tipo de

gráfico obtido quando relacionamos a porcentagem de CPM obtida com cada

fração do gradiente. Fica evidente a ação da enzima T4-endoV nos dímeros de

pirimidina. O DNA de baixo peso molecular migra para o extremo superior

do tubo (últimas frações recolhidas). O retorno da curva para a posição

original em tempos definidos fornece dos dados de eliminação de dímeros de

pirimidina através da perda de SSE.

A figura 29 os resultados obtidos em diferentes linhagens celulares.

Células proficientes para o reparo de DNA (MRC5-S1) são capazes de

remover aproximadamente 80% dos CPDs em 48 horas. Células não

proficientes para o reparo de DNA (XPIND e XP12RO) aumentam o

número de quebras após o intervalo de tempo fornecido para o reparo,
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mesmo sem a introdução de novas fontes de lesão ao DNA. Este dado é

semelhante ao encontrado pelo ensaio de cometa. Em 1979, Menck e

Meneghini identificaram o fenômeno pela primeira vez como sendo a

formação de duplas quebras na fita do DNA e em 1986, Wang e Smith

apresentam observações semelhantes e atribuem a responsabilidade do fato ao

resultado de eventos pós-replicação. O clone INXA15M não induzido remove

71,3% dos CPDs e quando induzido pelo hormônio, 76,5%. A diferença de

cerca de 10% entre a porcentagem de reparo do clone INXA15M não

induzido e uma célula normal, não é significativa, indicando níveis

semelhantes de reparo em condições de diferentes concentrações de proteína

XPA nas células.

É consenso hoje em dia que as duas principais lesões causadas pela luz

UV no DNA são os dímeros de pirimidina e os 6-4 fotoprodutos.

Basicamente, o reparo preferencial (TCR) é mais eficiente para os CPDs

enquanto que o reparo global (GGR) para os 6-4 fotoprodutos, Hanawalt,

1994. Os resultados obtidos com gradiente de sacarose (e com o ensaio de

cometa) são baseados no genoma global, ou seja, não distinguimos o reparo

preferencial do global. Além disso, a enzima T4-endoV apenas reconhece os

dímeros de pirimidina. Desta forma, o que estamos estudando nestes

experimentos é a capacidade de remoção (apenas) dos CPDs em todo o

genoma celular (GGR e TCR). Neste caso, é provável que o TCR não tenha

uma influência significativa neste tipo de análise. Resultados semelhantes de

remoção de CPD em células normais e transfectadas com o cDNA xpa foram

obtidos por Kobayashi et al, 1998, embora por uma metodologia diferente

(quantificado por imunodetecção). Eveno et al, 1995, chegaram a resultados

diferentes. Células proficientes para o reparo de DNA seriam capazes de

eliminar 80% dos CPDs em 24 horas. Em nosso sistema, temos também uma

discrepância na porcentagem de remoção de CPDs, em 24 horas, quando

comparamos células MRC5-S1 e o clone INXA15M. Enquanto que em células
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MRC5-S1 restam apenas 28,2% de SSE, no clone INXA15M temos 49% e

com indução por muristerona A, 42,24%. Esta diferença pode ser atribuída a

variações experimentais entre os grupos de pesquisa ou pode significar que a

proteína XPA produzida pelo clone INXA15M demora mais tempo para

remover os CPDs do genoma lesado.

Curiosamente, Cleaver et al, 1995 não detectaram quaisquer remoção de

CPDs do genoma total em células deficientes transfectadas com o cDNA xpa,

mesmo em condições de superexpressão de XPA (5 a 10X mais). Esta

variação de resultados pode ser devida ao diferente tipo de vetor indutível

utilizado que pode apresentar problemas distintos de transporte, tradução ou

ligação para a formação de complexos moleculares.

O interesse e o número de publicações relacionando o reparo de DNA

com a apoptose cresce a cada dia, Wang et al, 1995 e 1996; Miyaji e Menck,

1996 e Chiganças et al, 2000. Recentemente, nosso grupo de pesquisa mostrou

a relação dos CPDs com a indução de apoptose em células humanas pela luz

UV, Chiganças et al, 2000. Entretanto, a apoptose em fibroblastos de pacientes

XP não havia sido descrita anteriormente. Com o sistema de indução da

proteína XPA em células XP12RO caracterizado, decidimos verificar a relação

do reparo de DNA e apoptose neste sistema.

Não foi possível estabelecer a técnica de fragmentação

internucleossomal de DNA para fibroblastos de pacientes XP, decidiu-se

então tentar uma técnica de coloração simples e que fornecesse dados rápidos

para a continuação do trabalho.

A coloração com AO/BE permitiu identificar a apoptose causada pela

irradiação com UV (10 J/m2) em células XP12RO, figura 30. A comparação

entre XP12RO e células HeLa deixa claro que o comportamento destas duas

linhagens é semelhante. Em 48 horas após a irradiação, número de células

necróticas é maior na linhagem celular XP12RO do que em HeLa (24,1%

contra 5,6%), mas os níveis de apoptose são próximos (35,7% e 44%
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respectivamente, figura 31), apesar dos níveis de morte celular, determinada

pela capacidade de formação de colônias, serem muito superiores em células

XP12RO.

Quando comparamos os níveis de proteína p53 e CASPASE-3 entre

células XPIND e o clone INXA15M, notamos que a deficiência de XPA leva

a uma diminuição na concentração da proteína CASPASE-3, figura 32. O

clone INXA15M, tanto em condições de indução como não, não apresenta

alteração na concentração de CASPASE-3. Os níveis de p53 permanecem

inalterados, mas uma vez que observamos a diminuição de CASPASE-3 em

células XPIND, poderíamos esperar um acúmulo de p53 nesta linhagem. De

fato, Yamaizumi e Sugano, 1994, descreveram que fibroblastos primários

oriundos de pacientes XPA acumulam p53 após irradiação com luz UV em

até 24 horas. Também concluíram que este acúmulo é devido ao dano causado

no DNA de fitas transcritas, mas que não depende do número total de sítios

com lesões. No entanto, vale ressaltar que as células utilizadas neste trabalho

são transformadas pelo antígeno de SV40, que se liga à p53, mantendo-a mais

estável, Bargonetti et al, 1991. Esta observação parece justificar a linearidade

dos níveis de p53 nestas células, mesmo após irradiação com luz UV.

A externalização da PS ocorre precocemente durante o processo de

apoptose, mais cedo que as mudanças nucleares associadas com a apoptose

como, por exemplo, a clivagem internucleossomal do DNA. A anexina V é

uma proteína (35-36 KDa) que se liga a fosfolipídios de maneira cálcio-

dependente e possui uma alta afinidade por PS. Desta forma, podemos usar

esta molécula, conjugada com FITC, para marcação de eventos apoptóticos

no FACs. A figura 32 representa os resultados obtidos por esta análise. A

porcentagem obtida em M1 representa diretamente células que externalizaram

PS e entraram no processo apoptótico.

Pelo gráfico da figura 33, podemos deduzir que linhagens deficientes

para o reparo de DNA (XPIND e XP12RO) apresentam uma porcentagem de
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células em apoptose relativamente alta (cerca de 20% em oito horas) logo após

a irradiação com 10 J/m2 de luz UV, enquanto que as linhagens HeLa e

INXA15M induzida por muristerona A são mais resistentes (cerca de 10% de

células em apoptose em 8 horas). Neste caso, o clone INXA15M sem

indução, comportou-se como células deficientes nas primeiras horas de

detecção. Em tempos mais longos (24 horas) existe uma tendência de todas as

linhagens celulares de apresentarem níveis de apoptose semelhantes. De fato,

a coloração por AO/BE também revelou o mesmo dado para células HeLa e

XP12RO.

Chama a atenção o fato de que o clone INXA15M, sem indução e,

portanto com baixos níveis de proteína XPA, apresentar um comportamento

semelhante a células deficientes nas primeiras horas após a luz UV.

Observações recentes, van Oosten et al, 2000, demonstram que o TCR é

responsável pela prevenção da apoptose após irradiação com luz UV. Uma

vez que a proteína XPA participa tanto do TCR quanto do GGR, diferenças

no reparo de DNA causadas por esta enzima podem diferenciar a resposta

apoptótica frente à luz UV.

Nossos dados mostram que concentrações reduzidas da proteína XPA

são suficientes para levar células XP12RO a níveis normais de sobrevivência,

entretanto, não é suficiente para evitar a entrada em apoptose durante as

primeiras horas. Ora, se esta entrada em apoptose é decorrente diretamente de

falhas no TCR durante a eliminação de lesões, podemos deduzir que nestas

primeiras horas não temos atividade de TCR suficiente para evitar o processo

apoptótico. Estes dados, no entanto, devem ser melhor explorados para que

possamos alcançar uma conclusão definitiva.
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V. 4- Sistema adenoviral

A obtenção do adenovirus AdyXPA deu-se pela recombinação

homóloga dos vetores pTRAXA e pAdeasy-1 em bactérias, figura 34. O

acompanhamento do efeito citopático em células HEK293 e a presença do

gene egfp permitiram a identificação e o isolamento das partículas virais, figura

35. A integridade do genoma viral foi confirmada por reações de PCR, figura

36. O vírus demonstrou possuir as seqüências esperadas para o cDNA xpa e

egfp, além da fibra do adenovirus, que é um componente estrutural deste vírus.

A ausência do gene E1 do adenovirus tipo 5 corrobora a replicação

dependente deste organismo e demonstra que não houve contaminação com

o genoma do adenovirus selvagem durante o processo. O vírus obtido

demonstrou ser capaz de infectar praticamente 100% de células de

fibroblastos de pacientes XPA (XP12RO) e queratinócitos humanos em

cultura. Nenhuma das células apresentou efeito tóxico, mesmo com altas

concentrações virais, figuras 37 e 38.

Pela figura 39 pode-se estimar que o AdyXPA é capaz de produzir 7X

mais proteína XPA em XP12RO que células humanas normais, num período

de 48 horas. Além disso, a proteína XPA ainda pode ser detectada mesmo

numa diluição viral da ordem de 104, mas provavelmente neste caso, o

número de células infectadas e expressando a proteína XPA é bem menor.

Infectando-se células XP12RO com o AdyXPA, detectamos a tradução

protéica por “western-blot” a partir de 4 horas após a infecção, tanto para

XPA como EGFP. Três dias após a infecção detectamos uma queda na

produção protéica, figura 40. As duas proteínas continuam a ser detectadas

mesmo após 5 dias depois da infecção, figura 41.

Pela análise da curva de sobrevivência gerada por células XP12RO,

previamente infectadas com o AdyXPA, podemos concluir que o transcrito

XPA é capaz de completar totalmente a deficiência desta linhagem celular,
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figura 42. Experimentos de “UDS” foram realizados nestas mesmas condições

a fim de verificar a atuação in situ do reparo de DNA. Células XP12RO

infectadas previamente com o AdyXPA foram capazes de elevar o número de

grânulos/núcleo, de forma homogênea, após a irradiação com luz UV, até

atingir níveis muito próximos ao de uma célula proficiente para o reparo

MRC5-S1, figura 43. Portanto, a transducão de células XP12RO com o

adenovirus recombinante AdyXPA foi capaz de complementar cerca de 100%

das células deficientes para o reparo de DNA.

Os dados gerados nesta tese permitem comparar os resultados obtidos

com a complementação de células deficientes para o reparo de DNA através

de retrovirus. Zeng et al., 1997 e 1998, relataram o sucesso da correção de

células XP empregando retrovirus recombinante. Esses vetores, entretanto,

apresentam baixo título viral, de modo que a correção foi observada apenas

em células selecionadas pela integração do vetor no genoma celular. Além

disso, o uso de retrovirus em queratinócitos não demonstrou ser eficiente para

este tipo de abordagem, provavelmente em decorrência do processo de

seleção celular. A capacidade infectiva dos adenovirus em queratinócitos foi

explorada por Kuroki et al, 1999. Nesse trabalho, foi possível o

desenvolvimento de vetores adenovirais carregando várias isoformas da

proteína quinase C que infectam com alta eficiência queratinócitos humanos.

Nos ensaios aqui descritos, o título de vírus produzido sugere a

possibilidade de obter uma eficiente correção do defeito genético em células

XP12RO, sem necessidade de seleção prévia das células infectadas, nem

manutenção das células com antibióticos, como o que se observa em culturas

infectadas por retrovirus Quilliet et al., 1996. Por outro lado, a correção deve

ser apenas temporária, uma vez que os vetores empregados devem se manter

extracromossomais, sem replicação.

Outra característica negativa do uso de adenovirus como vetor de

terapia gênica é sem dúvida a resposta imune promovida por proteínas do
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adenovirus, que diminui o tempo de expressão do transgene e inviabiliza uma

segunda dose viral para o paciente, Morral et al, 1999. A morte de Jesse

Gelsinger, na Pensilvânia, EUA, ocorrida no ano passado em decorrência de

uma reação imunológica aguda após o recebimento de doses relativamente

altas de adenovirus, chamou a atenção da comunidade científica para os

problemas envolvidos com adenovirus, Beardsley, 2000. A grande esperança

para contornar o problema da resposta imune com adenovirus aparece com os

primeiros indícios de que é possível a construção de vetores adenovirais “all-

deleted” (todo-deletado), ou seja, contendo apenas seqüências necessárias para

a replicação e empacotamento do genoma viral, a saber: as seqüências in cis

ITR e o sinal de encapsidação ψ. Desta forma, o genoma gerado não contém

seqüências codificantes para proteínas de adenovirus, apenas as seqüências

terapêuticas essenciais. Esta nova geração de vetores adenovirais depende

apenas de um segundo vírus (auxiliar) que forneça in trans as proteínas

necessárias para o empacotamento viral, Amalfitano, 1999.

Os primeiros indícios de que este tipo de abordagem seria promissor

veio com o trabalho de Kuma-Singh e Chamberlain, 1996, demonstrando que

um vírus deste tipo é capaz de encapsidar e expressar o cDNA do gene da

distrofia (14 Kpb) em células musculares. Um dos problemas enfrentados

com esta técnica é a contaminação com o vírus auxiliar usado que parece

interferir na qualidade da expressão do transgene.

O sucesso na construção de adenovirus portando genes de reparo pode

representar uma interessante forma de diagnóstico e identificação dos grupos

de complementação envolvidos no caso de pelo menos 16 conhecidos

pacientes brasileiros portadores de síndromes relacionadas a reparo de DNA

(relatados pelo Departamento de Dermatologia da Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo). Além disso, essa tecnologia pode vir a culminar

em novas perspectivas de terapia para esses pacientes, através da correção
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gênica transiente por aplicação de preparações virais nos tecidos mais afetados

do paciente.


