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IV. RESULTADOS 
 
IV. 1 - Vetores Obtidos 
 
 Encontram-se aqui descritos e esquematizados, todos os vetores 
obtidos por engenharia genética u tilizados nesta tese. 
 
A. pSLMXPA: pSLM+cDNA xpa 
 
 
5´               3´ 
 
      Eco RI 
 
 
B. pBCXPA: pBC+cDNA xpa 
 
 
               Xho I                                       Kpn I 
5´               3´ 
 
 
 
C. pMEXA: pMEP4+cDNA xpa 
 
 
         Kpn I                                        Bam HI 
5´                3  ́
 
 
 
D. pREXAas: pREP4ββ+cDNA xpa 
 
 
           Kpn I                                     Not I 
5´                 3  ́
 
 
 
 
 
 
 

SV40 pSV4
0 

Amp E.c. Ori 

cDNA xpa 

         SCM   LacZ F1 (+) Ori Cloranf. 

cDNA xpa 

E.c. ori 

Higro E.c. ori pMTII
a 

SV40pa Ori P Am
p 

EBNA -

cDNA xpa 

Higro E.c. ori pRSV SV40pa Ori P Amp
p 

EBNA -

cDNA xpa 
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E. pCEPEGFP: pCEP4+cDNA egfp 
 
 
       Kpn I                        Xho I 
5´                3  ́
 
 
 
F. pRETROXA: pRetro+cDNA xpa 
  
 
 
                          Ψ+                      Bam HI                               Not I 
5´               3´ 
 
        TRE 
 
 
G. Riboxas: pU1/Ribozyme+Oligos I, II e III 
 
 
                 Eco RI                              Spe I 
5´              3  ́
 
 
 
 
H. pINXA: pIND+cDNA xpa 
 
 
 
5´                3  ́
          Eco RI 
 
 
I.pVgRXR 
 
5´               3´ 
 
 
 
Obs: Apesar deste vetor não ter sido obtido em nosso laboratório, esta aqui presente, pois 
foi utilizado como auxiliar na obtenção dos clones indutíveis derivados do vetor pINXA. 
 

Higro E.c. ori pCMV SV40pa Ori P Amp EBNA -

egfp 

LTR Puro pSV40 rtTA pCM
V 

LTR Amp 

cDNA xpa 

pCM V Zeocina pA pU1 U1 Riboz  E.c. ori F1 ori 

Oligos 

BGH pA Amp 5xE/GRE p∆HSP Neomic. E.c. ori  F1 ori 

cDNA xpa 

E.c. ori  pCMV VgEcR TKpA pRSV RXR BGHpA F1 ori Zeocina 
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J. pTRAXA: pTrack-CMV+cDNA xpa 
 
 
5´               3´ 
Pac I   Pac I              ψ              Pme I 
 
 
 
Figura 1: Esquema linear dos vetores obtidos nesta tese. Figuras fora de escala. SV40 ori: 
origem de replicação de SV40; pSV40: seqüência promotora do SV40; Amp: gene que 
confere resistência ao antibiótico ampicilina; E.c. Ori: origem de replicação de Escherichia 
coli; SCM: sítio de clonagem múltipla; LacZ: gene que codifica para a enzima β-
galactosidase; F1(+) Ori: origem de replicação F1; Cloranf .: gene que confere resistência 
ao antibiótico cloranfenicol; Higro: gene que confere resistência ao antibiótico higromicina 
B; pMTIIa: seqüência promotora do gene da metalotioneína humana II; SV40pa: sinal de 
poliadenilação do SV40; Ori P: origem de replicação de EBV; EBNA-1: antígeno nuclear 1 
de EBV; pRSV : seqüência promotora do RSV; pCMV: seqüência promotora do CMV; 
LTR: seqüências terminais longa e repetitiva do MoMuLV; Puro: gene que confere 
resistência ao antibiótico puromicina; ψψ+: sinal de empacotamento retroviral; rtTA: gene 
rtTA; TRE: seqüência responsiva a tetraciclina tetO; pU1: seqüência promotora da 
ribozima U1; 5xE/GRE : elementos de resposta a Ecdisona/Glucocorticóide; p∆∆HSP: 
seqüência promotora de “heat shock”; BGH pA: sinal de poliadenilação do hormônio de 
crescimento bovino; F1 ori: origem de replicação F1; Neomic.: gene que confere 
resistência ao antibiótico neomicina; VgEcR: gene do receptor de ecdisona; TKpA: sinal 
de poliadenilação de timidina kinase; RXR: gene do receptor X de retinóide; ITR: 
seqüências repetitiva e invertida de adenovirus tipo 5; Kan.: gene que confere resistência ao 
antibiótico canamicina; R-e L-arm: seqüências de adenovirus tipo 5, direita (R) e esquerda 
(L). 
 
IV. 2 - Estratégias de inativação gênica 

 

 IV. 2.1 - RNA antisenso 

 

 O vetor pREPXPAas foi obtido pela inserção do cDNA do gene de 

reparo de DNA xpa no sentido contrário (antisenso) ao promotor forte e 

constitutivo do citomegalovirus (CMV) no vetor derivado de EBV pREP4β. 

A integridade das construções desta tese foi confirmada por análise do perfil 

de restrição em gel de agarose, PCR e posterior seqüenciamento de DNA. 

 O vetor obtido foi transfectado em células humanas MRC5-S1 e 

AT5BI-VA, com posterior seleção de clones por resistência a higromicina. A 

ITR E.c. ori  Kan. pCM
V 

pA egfp R-arm L-arm ITR 

pCM
V 

cDNA xpa pA 



Resultados 
 

80 

dose letal obtida para células MRC5-S1 foi de 200 µg/ml e para células 

AT5BI-VA foi de 300 µg/ml. Em cada transfecção foram obtidos 30 clones 

resistentes à higromicina. Como controles, estabeleceu-se populações celulares 

contendo apenas o vetor pREP4β vazio: ATREP, MREP e XPREP. 

 

  IV. 2. A - Sensibilidade dos clones antisenso frente à luz UV 

 

 Como uma forma qualitativa de triagem dos clones obtidos, optamos 

por observar o seu comportamento frente à luz UV, como forma de uma 

triagem inicial. Este tipo de experimento não tem o poder quantitativo 

fornecido por uma curva de sensibilidade clássica, mas auxilia na detecção dos 

clones mais sensíveis, estreitando o número de clones para os próximos 

experimentos. Células em 50% de confluência foram plaqueadas em 

duplicatas e submetidas a duas doses de irradiação por luz UV, além do 

controle (0 J/m2). Após 7 dias, a camada celular resultante foi fixada e corada. 

Compararam-se os resultados obtidos com células controle. 

Tanto para os clones obtidos de células MRC5-S1 como para células 

AT5BI-VA, não foi possível observar qualquer redução de sensibilidade frente 

a luz UV quando comparamos com as células controle. Nenhum dos clones 

obtidos apresentou redução significativa na porcentagem de sobrevivência 

frente a luz UV (dados não mostrados). 

 

  IV. 2. B - “Southern-blot” dos clones antisenso obtidos 

 

 A análise por “southern-blot” visa verificar o comportamento dos 

vetores transfectados, bem como sua quantidade e integridade no interior 

celular. 

 A figura 2 ilustra um dos experimentos realizados para os clones do 

vetor derivado de EBV antisenso, onde temos materiais intactos e digeridos 
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com Bam HI. O volume de DNA aplicado em cada poço do gel provém do 

mesmo número inicial de células (1 x 106). Neste experimento não foi possível 

detectar os vetores na forma superenovelada ou epissomal (FI na figura). 

 

 
 

Figura 2: Análise dos vetores obtidos dos clones celulares originados com a transfecção do 
vetor pREPXPAas em células AT5BI-VA (AT) e MRC5-S1 (M). Foi usado como sonda o 
próprio vetor, previamente linearizado com Bam HI. 1 e 11. Vetor pREPXAPas (10 ng); 2 e 
12- Vetor pREPXPAas Bam HI (10 ng); 3- ATREP; 4 ATREP Bam HI; 5- clone AT 
REPXPA3; 6- clone AT REPXPA3 Bam HI; 7- MREP; 8- MREP Bam HI; 9- clone M 
REPXPA1 e 10- clone M REPXPA1 Bam HI. FI, forma superenovelada (epissomal) e FII, 
forma relaxada. 
 

  IV. 2. C - Análise do nível de proteína XPA dos clones 

antisenso 

 

 A proteína XPA migra formando bandas com peso molecular (PM) 

próximo a 42 KDa, Friedberg et al, 1995, como pode ser observado na figura 

3. Neste experimento, a quantidade de proteína encontrada para o clone AT 

REPXPAas3 é praticamente a mesma quando comparamos com a linhagem 

controle ATREP. Nenhum dos 30 clones analisados por esta metodologia 

apresentou redução da quantidade da proteína XPA, tanto para células MRC5-

S1 como para células AT5BI-VA. 
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Figura 3: Análise da expressão protéica nos clones antisenso. “Western-blot” anti-XPA. 1. 
XP12RO; 2. XPREP; 3. ATREP e 4. AT REPXPAas3. 
 

 IV. 2.2 - Ribozimas 

 

 Os vetores pRIBOXA I, II e III foram construídos inserindo-se os 

oligonucleotídeos I, II e III, contendo as seqüências alvo para o cDNA xpa, 

no vetor pU1/Ribozyme.  

 Os oligonucleotídeos produzidos para a ribozima tiveram que sofrer 

pequenas alterações (adição ou remoção de bases nitrogenadas) a fim de 

otimizar a estrutura secundária final, produzida pelo vetor pU1/RIBOZYME, 

Zhuang e Weiner, 1986. Os oligos foram introduzidos dentro da seqüência do 

gene U1 (U1 snRNA = “small nuclear riboprotein” U1), envolvido no 

processamento de RNAs em células de mamíferos, sendo a construção 

confirmada por seqüenciamento de DNA. A ação desta ribozima depende da 

conformação secundária adquirida pelo seu RNA. Na figura 4 temos um 

modelo do RNA final produzido por este sistema. Observa-se a estrutura 

“cabeça-de-martelo” na posição 5’, a “alça” na região 3’ (rico em guanina e 

citosina, conferindo resistência a exonucleases, Hjalt e Wagner, 1995) e a 

acessibilidade da seqüência complementar ao mRNA alvo. A seqüência alvo 

contém os códons CUG, reconhecidos e clivados pela ribozima. 
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 A figura 5 mostra um exemplo da estrutura secundária determinada 

pelo programa “M-fold” da ribozima contendo o oligo desenhado para uma 

das seqüências alvo do cDNA xpa, Zuker 1989. Após inúmeras tentativas, 

obteve-se uma seqüência na qual as estruturas essenciais, isto é, alças nas 

prções 5’ e 3’ e ribozima, mantiveram-se inalteradas. Informações energéticas 

(entalpia) auxiliaram na escolha da melhor seqüência (dados não mostrados). 

 

 
Figura 4: Modelo hipotético da estrutura da ribozima transcrita pelo vetor 
pU1/RIBOZYME. As duas estruturas (regiões 5’e 3’) são mantidas, sem interferência dos 
nucleotídeos complementares à seqüência alvo. A clivagem da seqüência alvo deverá ocorrer 
imediatamente após a seqüência consenso 5’-GUC-3’ (em destaque na seqüência alvo). 
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 Os vetores obtidos contendo as seqüências de ribozimas foram 

transfectados em células HeLa e AT5BI-VA e selecionados com 300 µg/ml 

de Zeocina. Foram obtidos trinta clones de cada transfecção e como controle 

negativo gerou-se uma população celular contendo apenas o vetor 

pU1/Ribozyme, ATRib e HeLaRib. 

 

  IV. 2.2.A - Análise da sensibilidade dos clones de ribozimas 

frente à luz UV 

 

 Novamente, a fim de estreitarmos o número de clones para futuros 

trabalhos, optamos pela análise da sensibilidade dos clones frente à luz UV. 

 
Figura 5: Esquema da estrutura secundária do vetor RIBOXA1, dividido em três seções. A 
seção 1 mostra a estrutura 5’ “cabeça-de-martelo”, a seção 2 corresponde aos nucleotídeos 
complementares ao RNA alvo (XPA) somado à seqüência de reconhecimento e clivagem da 
ribozima e a seção 3 representa a “alça” 3’. As estruturas 5’e 3’ estão preservadas. A 
seqüência antisenso (seção 2) está bem acessível, o que facilita a hibridação com o mRNA 
celular. 
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Nenhum dos clones analisados demonstrou um grande aumento da 

sensibilidade frente à luz UV. Os clones aparentemente mais sensíveis foram 

selecionados para futuros experimentos sem que fosse observada diminuição 

significativa da resistência à luz UV nestes clones (dados não mostrados). 

 

  IV. 2.2.B - Análise da expressão da proteína XPA nos clones 

de ribozimas 

 

 O extrato protéico total de todos os clones gerados foi usado para 

análise em “western-blot”, a fim de verificar os níveis da proteína XPA. 

Nenhum clone derivado da transfecção da linhagem AT5BI-VA apresentou 

redução nos níveis de proteína XPA (dado não mostrado). 

No entanto, alguns clones derivados da transfecção em HeLa, 

denominados genericamente Riboxa, mostraram redução na concentração 

desta proteína, notadamente nos clones 2, 19, 51 e 61, figura 6. 

 

 

Figura 6: Análise da expressão protéica dos clones de ribozima derivados de HeLa. 
“Western-blot” anti-XPA. 1- HeLaRib; 2- XP12RO; 3- Riboxa2; 4- Riboxa19; 5- Riboxa43; 
6- Riboxa61; 7- Riboxa51; 8- Riboxa69; 9- Riboxa72 e 10- Riboxa74. 
 

Os níveis reduzidos da proteína XPA no clone Riboxa51 foram 

confirmados como próximos ao encontrado no controle negativo XP12RO, 

figura 7. Porém, um segundo extrato protéico deste clone, com 

aproximadamente 7 dias em relação ao primeiro, revelou a presença da 

proteína. O mesmo fenômeno foi observado para outros clones derivados de 

HeLa, veja, por exemplo, o clone Riboxa16, figura 7. Neste experimento, 
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usou-se o dobro da quantidade de proteína inicial (30 µg) a fim de reduzir a 

chance de não detecção de quantidades pequenas da proteína XPA. 

 

 

Figura 7: Detecção da proteína XPA em clones Riboxa derivados de HeLa em diferentes 
tempos de extração. “Western-blot” anti-XPA. 1. XP12RO (30 µg); 2. Riboxa16 (30 µg); 3. 
Riboxa16 após 7 dias (30 µg); 4. Riboxa51 (30 µg); 5. Riboxa51 (60 µg); 6. Riboxa51 após 7 
dias (30 µg); 7. Riboxa51 após 7 dias (60 µg); 8. Riboxa2 (30 µg) e 9. Riboxa2 após 7 dias 
(60 µg). 
 

 A análise por densitometria dos resultados de “western-blot” revelou 

que os clones Riboxa 2, 16 e 51 tiveram um aumento da expressão da proteína 

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

 

 IV. 2.3 - S-Oligos  

 

 A estratégia de inibição gênica, através do encaminhamento de 

oligonucleotídeos complementares ao transcrito alvo, está baseado nos 

mesmos fundamentos que a tecnologia do RNA antisenso. Neste caso, os 

oligos são produzidos artificialmente e encaminhados para dentro da célula via 

lipossomos. Sendo que pode-se ajustar a concentração molar de oligos 

previamente, antes da transfecção. 

 Neste tipo de experimento, não é possível o estabelecimento de uma 

linhagem celular, uma vez que os oligos têm uma meia-vida curta. O método 

de análise da expressão da proteína XPA utilizado é a imunoprecipitação in 

vivo. 
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A figura 8 resume os resultados obtidos com a transfecção dos oligos 

em células AT5BI-VA. Em nenhuma das condições testadas foi possível 

perceber qualquer redução do nível de expressão do gene xpa. 

 

 
 

Figura 8: Resultado da transfecção dos S-oligos ant isenso em células AT5BI-VA. 1- 
XP12RO; 2- AT5BI-VA; 3- AT5BI-VA com 0,1 µM de oligos; 4- AT5BI-VA com 1 µM 
de oligos; 5- AT5BI-VA com 10 µM de oligos e 6- AT5BI-VA com 1 mM de oligos. 
 

IV. 3 - Estratégias de indução gênica 

 

 IV. 3. 1 - Indução por metais pesados 

 

 O cDNA xpa foi clonado no vetor derivado de EBV pMEP4β, 

permanecendo desta forma, sob controle do promotor indutível da 

metalotioneína humana. Este promotor é ativado quando adicionamos metais 

pesados (zinco e cádmio) ao meio de cultura. O vetor pMEXA foi 

transfectado em células humanas deficientes para a produção da proteína 

XPA, XP12RO. Os clones foram selecionados pela adição de 50 µg/ml de 

higromicina ao meio de cultura. Trinta clones, denominados genericamente 
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XPMEXA, foram obtidos e expandidos para futura análise. O 

estabelecimento de uma população celular com o vetor pMEP4β vazio serviu 

de controle negativo para futuros experimentos (XPMEP). 

 

IV. 3.1.A - Análise da expressão da proteína XPA para os 

clones XPMEXA 

 

 Os clones foram deixados em contato com 100 µM de Zn2SO4 e 1 µM 

de Cd2SO4 (dose estipulada previamente e que não apresenta nenhum efeito 

tóxico para as células XP12RO) por 48 horas. A figura 9 demonstra o 

resultado obtido com os extratos protéicos totais dos clones obtidos. Vinte, 

dos trinta clones iniciais apresentaram sinal positivo para a proteína XPA em 

condições de indução por metais pesados. 

 

 
 

Figura 9: Expressão da proteína XPA em clones induzidos por metais pesados no meio. 
“Western-blot” anti-XPA. 1. HeLa; 2. XPMEP; 3. XPMEXA1; 4. XPMEXA2; 5. 
XPMEXA3; 6. XPMEXA4; 7. XPMEXA5; 8. XPMEXA9; 9. XPMEXA13; 10. 
XPMEXA17; 11. XPMEXA20 e 12. XPMEXA23. 
 

O nível de expressão basal do promotor da metalotioneína foi 

investigado uma vez que o nosso objetivo era monitorar o nível de expressão 

da proteína XPA. Verificou-se apenas uma pequena variação de quantidade de 

proteína XPA em células mantidas em cultura com ou sem metais pesados, 

ilustrado na figura 10. 
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Figura 10: Nível da expressão da proteína XPA nos clones XPMEXA 2 e 9, em condições 
de indução (+) ou não (-) por metais pesados no meio de cultura, por 48 horas. Controle 
positivo: HeLa e controles negativos: XP12RO e XPMEXA. “Western-blot” anti-XPA. 
 

 IV. 3.2 - Indução por tetraciclina 

 

 A clonagem do cDNA xpa no vetor de indução pRetro-on resultou no 

vetor pRETROXA. Este foi transfectado em células XP12RO. Células 

individualizadas foram isoladas e clonadas adicionando-se 0,5 µg/ml de 

puromicina ao meio de cultura. Trinta clones, denominados genericamente de 

RETROXA, foram obtidos e avaliados quanto à eficiência de indução da 

expressão do cDNA xpa na presença, ou não, do indutor tetraciclina. O 

controle negativo deu-se com o estabelecimento de uma população celular 

contendo apenas o vetor pRetro-on vazio (Xpretro). 

 

  IV. 3.2.A - Análise da expressão da proteína XPA nos clones 

RETROXAs 

 

 Na figura 11 está representado um dos resultados obtidos pela análise 

da indução da expressão da proteína XPA nos clones isolados. Quando 

induzido por tetraciclina, o clone foi exposto a 5 µg/ml do indutor por 48 

horas antes da extração protéica. 
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Figura 11: Análise da expressão da proteína XPA nos clones RETROXAs. “Western-blot” 
anti-xpa. Hela, controle positivo; Xpretro, controle negativo; 13, 14, 16 e 18 correspondem, 
respectivamente, aos clones RETROXA 13, 14, 16 e 18, induzidos (+) ou não (-) por 
tetraciclina (TET). 
 

Basicamente, podemos dividir o comportamento dos clones em dois 

tipos: um grupo onde não é possível detectarmos qualquer sinal da proteína 

XPA acima do controle negativo, em condições de indução ou não e um 

segundo grupo, onde a expressão basal do promotor é alto, equivalente ao 

nível de expressão encontrado com a adição de tetraciclina ao meio de cultura. 

 

 IV. 3.3 - Indução por muristerona A 

 

 A clonagem do cDNA xpa no vetor indutível pIND resultou no vetor 

de expressão indutível por muristerona A, pINXA. A cotransfecção do vetor 

pINXA com o vetor pVgRXR permitiu a seleção de trinta clones, 

denominados genericamente INXA, pela adição dos antibióticos zeocina (150 

µg/ml) e neomicina (300 µg/ml). Como controle negativo, foi estabelecida 

uma população celular contendo apenas o vetor pIND vazio (XPIND). 
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  IV. 3.3.A - Análise da expressão da proteína XPA nos clones 

INXA 

 

 A figura 12 ilustra um “western-blot” realizado com proteínas totais de 

alguns clones obtidos pela cotransfecção do vetor indutível pINXA. Os 

clones estão representados tanto em condições de indução por muristerona A 

(0,1 µM por 48 horas) como não. Dos trinta clones analisados, os clones 

INXA15M e INXA15AM foram os que apresentaram um nível de expressão 

mais alto nestas condições. O clone INXA15M foi o que demonstrou o mais 

baixo nível de expressão basal do promotor nestas condições. 

 

 

Figura 12: Análise da expressão da proteína XPA para os clones INXAs. “Western-blot” 
anti-XPA. HeLa, controle positivo; XPIND, controle negativo; M, AM, V e A 
representam, respectivamente, os clones INXA15M, INXA15AM, INXA15V e INXA15A, 
na presença (+) ou não (-) de 0,1 µM muristerona A no meio de cultura (Mu). 
 

  IV. 3.3.B - Imunoprecipitação in vivo para os clones INXA 

 

A imunoprecipitação dos clones INXAs revelou diferentes populações 

celulares em relação à quantidade de proteína XPA expressa em situações de 

indução ou não por muristerona A, figura 13. 
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Figura 13: Células humanas imunoprecipitadas utilizando-se o anticorpo anti-XPA. Células 
positivas para a proteína XPA (AT5BI-VA) apresentam coloração marrom-avermelhada 
(setas pretas), enquanto que células negativas para a proteína XPA (XP12RO) apresentam 
coloração azulada (setas verdes). A população pINXA15 apresenta, pelo menos, dois tipos 
celulares distintos: um positivo e outro negativo para a proteína XPA. 
 

A contagem de células positivas para a proteína XPA foi feita em 

microscópio óptico e auxiliou, junto com a análise de “western-blot”, na 

escolha do melhor clone para futuros experimentos. A tabela 1 resume os 

resultados obtidos com análises das lâminas de alguns clones obtidos da 

população inicial pINXA15 (cerca de 300 células foram contadas por lâmina). 

Mesmo sem indução, os clones apresentam algumas células positivas para a 

proteína XPA. Também não encontramos 100% de células expressando o 

cDNA xpa quando adicionamos muristerona A no meio de cultura. Verifica-

se claramente uma grande variabilidade entre os clones. O clone INXA15M 

foi o que melhor apresentou-se nas duas situações (baixa expressão basal e 

boa indução). 
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Tabela 1: Análise das células após imunoprecipitação para clones INXA15, 

valores em %. 

 
CLONES   SEM INDUÇÃO   COM INDUÇÃO 

 NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO POSITIVO 

pINXA15 80.0 20.0 41.7 58.3 

INXA15M 97.3 2.7 16.1 83.9 

INXA15Q 94.0 6.0 36.7 63.3 

INXA15AM 83.0 37.0 11.0 89.0 

INXA15X 86.0 14.0 21.0 79.0 

INXA15J 84.0 16.0 28.0 72.0 

INXA15D 90.0 10.0 22.0 78.0 

INXA15Z 96.0 4.0 34.0 66.0 

INXA15A 97.5 2.5 27.0 73.0 

INXA15O 81.0 19.0 2.5 97.5 

INXA15A21 91.0 9.0 12.0 88.0 

 

  IV. 3.3.C - Caracterização do clone INXA15M 

 

 A figura 14 ilustra o resultado obtido com a imunoprecipitação do 

clone INXA15M quando induzido ou não por muristerona A. 
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Figura 14: Imunoprecipitação em células humanas usando o anticorpo anti-XPA. Células 
coradas em marrom-avermelhado são positivas (setas pretas) e células azuladas são 
negativas para a presença da proteína xpa (setas verdes). Ao induzirmos o clone INXA15M 
com muristerona (Mu: 0,1 µM/48 horas), notamos um maior número de células 
expressando xpa quando comparado com a mesma célula sem indução. 
 

 A figura 15 compara os níveis de expressão do clone INXA15M, em 

diferentes condições de indução, com outras linhagens celulares. A análise dos 

géis por densitometria revelou que a expressão basal do clone INXA15M 

corresponde a cerca de 20,4 (± 0,4)% do nível de proteína XPA de uma célula 

normal para o reparo por excisão de nucleotídeos, AT5BI-VA. Além disso, 

podemos constatar que a indução com 0,1 µM de muristerona A em 24 e 48 

horas deste clone, eleva o nível da proteína XPA em duas e quatro vezes 

superior, respectivamente, quando comparado a células controle AT5BI-VA. 

Células XP12RO e XPIND, induzidas ou não com muristerona A, não 

apresentam sinal visível para a proteína XPA em “western-blot”. 
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Figura 15: Comparação dos níveis de proteína XPA entre células humanas. “Western-blot” 
anti-XPA. 1- AT5BI-VA; 2- XP12RO; 3- XP12RO+Mu; 4- XPIND; 5- XPIND+Mu; 6- 
INXA15M; 7- INXA15M+Mu 24 horas e 8- INXA15M+Mu 48 horas. A dose de 
muristerona A (Mu) utilizada foi de 0,1 µM. 
 

 A fim de avaliarmos a melhor concentração de muristerona A para 

avançarmos nos experimentos, foi feito uma cinética de indução em diferentes 

concentrações e tempo de permanência do indutor. Na figura 16 temos o 

comportamento do clone INXA15M em três concentrações de muristerona A 

(0,1 µM; 0,5 µM e 1 µM), por 24, 48 e 72 horas. A q uantificação por 

densitometria revelou que a dose mais baixa (0,1 µM) é a que melhor 

evidencia a indução da proteína XPA, figura 16B. 
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Figura 16: A. Clone INXA15 em diferentes concentrações do indutor (muristerona A) em 
intervalo de tempo variáveis. 1 - 0/0, 2 - 0,1 µM/24 horas, 3 – 0,1 µM/48 horas, 4 – 0,1 
µM/72 horas, 5 –  0,5 µM/24 horas, 6 –  0,5 µM/48 horas, 7 –  0,5 µM/72 horas, 8 – 1 
µM/24 horas, 9 –  1 µM/48 horas e 10 – 1 µM/72 horas. “Western-blot” anti-XPA. B. 
Valores plotados obtidos por densitometria em “A”, em relação ao não induzido. 
 

A 
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 A figura 17 refina esta cinética de indução, mostrando claramente que o 

início da expressão ocorre após as primeiras 4 horas e que os níveis da 

proteína XPA aumentam conforme a exposição ao indutor. Em 48 horas 

temos um aumento de 20 X em relação ao não induzido. 

 

 
 
Figura 17:  Cinética de indução da proteína XPA no clone INXA15M. A : Gel de “western-
blot” (anticorpo anti-XPA) para o clone INXA15M em diferentes tempos de exposição ao 
indutor muristerona (Mu 0,1 µM). 1: XPIND+Mu 72h, 2: INXA15M, 3: INXA15M+Mu 
2h, 4: INXA15M+Mu 4h, 5: INXA15M+Mu 8h, 6: INXA15M+Mu 12h, 7: 
INXA15M+Mu 24h, 8: INXA15M+Mu 48h, 9: INXA15M+Mu 72h. B: Valores plotados 
do gel em “A”, em relação ao clone não induzido obtido por densitometria, em relação ao 
não induzido. 
 

  IV. 3.3.D - Estabilidade da proteína XPA 

 

 Com a retirada da muristerona A do meio de cultura após 24 horas, o 

nível de proteína XPA começa a declinar, indicando a parada da atividade do 

promotor. Com 24 horas após a retirada da muristerona A do meio, temos 

89,2% de proteína XPA iniciais. Com dois dias após a indução, a quantidade 

de proteína XPA cai para 57,4% e em três dias cai para 19%, figura 18.  
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Figura 18 : A. Análise da retirada da muristerona A do meio de cultura para o clone  
INXA15M (Mu 0,1 µM). “Western-blot” anti-XPA. 1. AT5BI-VA; 2. XPIND+Mu 72h; 3. 
INXA15M; 4. INXA15M+Mu 48h; 5. INXA15M sem Mu por 24h; 6. INXA15M sem Mu 
por 48h e 7. INXA15M sem Mu por 72h. B. Valores plotados do gel em “A” em relação 
ao valor máximo de expressão da proteína XPA. 
 

 Bloqueando-se a síntese protéica no clone INXA15M pela adição de 

cicloheximida no meio de cultura, também chegamos a resultados 

semelhantes. A proteína XPA apresenta duas bandas (40 e 42 KDa) em gel de 

eletroforese SDS\PAGE e as razões para isso são discutidas com maiores 

detalhes no item “discussão”. No experimento a seguir, consegui-se 

quantificar separadamente cada uma das bandas. Na figura 19, o clone 

INXA15M foi induzido por muristerona A 0,1 µM por 48 horas e então foi 

adicionado 5 µg/ml de cicloheximida. O indutor não foi retirado do meio. 

Esta dose de cicloheximida mostrou previamente ser capaz de bloquear a 

síntese protéica em 80% em 2 horas de exposição (dado não mostrado). 
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Figura 19 : A. Bloqueio da síntese proteína no clone INXA15M por adição de 
cicloheximida. “Western-blot” anti-XPA. 1. XPIND+Mu, 2; INXA15M; 3. 
INXA15M+Mu e 2h cicloheximida; 4. INXA15M+Mu e 12h de cicloheximida; 5. 
INXA15M+Mu e 24h de cicloheximida; 6. INXA15M+Mu e 48h de cicloheximida e 7. 
INXA15M+Mu e 72h de cicloheximida. As duas setas indicam as duas bandas principais 
detectadas pelo anticorpo anti-XPA nestas condições. B. Valores plotados obtidos por 
densitometria em “A”, em relação ao não induzido. 
 

 Dados de densitometria permitiram quantificar a ação da cicloheximida 

neste experimento. A primeira banda (migração mais lenta, superior no gel) 

mantém-se estável por 24 horas e em 48 horas temos o retorno a níveis basais. 

Por outro lado, a segunda banda (migração mais rápida, inferior no gel) atinge 

um grau de indução por muristerona A altíssimo, cerca de 20X superior que o 

nível basal e 10X superior que a primeira banda. Entretanto, a estabilidade da 

segunda banda é menor. Os níveis de produção começam a cair tão logo se 

acrescenta a cicloheximida e em 72 horas já se restabeleceu o nível basal. É 

importante ressaltar que, nesse caso, diferentemente do observado no 

A

B 
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experimento anterior, as células não se encontram em divisão. Além disso, 

apenas este resultado experimental permitiu a separação entre as duas bandas 

da proteína XPA. 

 Células humanas HeLa e MRC5-S1 foram tratadas com cicloheximida 

(5 µg/ml) por diferentes tempos. A proteína XPA foi extraída e quantificada 

por densitometria após detecção por “western-blot”, figura 20.  

 

 

Figura 20: Estabilidade da proteína XPA após bloqueio da tradução com 5 µg/ml de 
cicloheximida. Gel de “western-blot” com anticorpo anti-XPA. Controle positivo (+):  
células HeLa e controle negativo (-): células XP12RO. 
 

 Ao contrário do experimento com bloqueio de síntese protéica 

diretamente no clone INXA15M, este experimentou mostra uma maior 

estabilidade da proteína XPA durante o tempo, tanto para células HeLa, como 

em células MRC5-S1. Dados de densitometria revelaram que em 72 horas 

temos uma redução de apenas 10% no nível de proteína XPA nestas células. 

 

  IV. 3.3.E - Análise da transcrição do cDNA xpa 

 

 RNA’s totais extraídos de células humanas foram hibridados com uma 

sonda marcada radioativa contendo a seqüência completa do cDNA xpa. 

Posteriormente, e para fins de normalização, a mesma membrana foi de-

hibridada e novamente hibridada com o cDNA g6pdh, um gene celular 

expresso constitutivamente na maioria das células conhecidas. 
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 Na figura 21 temos o resultado do “northern-blot” para células 

controle e para o clone INXA15M, induzido por muristerona (0,1 µM/48 h) 

ou não. 

 

 

Figura 21: Análise da expressão do mRNA XPA em células humanas. 15 µg de RNA totais 
foram aplicados por coluna e hibridados com sonda radioativa contendo o cDNA xpa e 
g6pdh, separadamente. 1. HeLa; 2. XP4PA(XPC- ); 3. XP12RO (XPA-); 4. XPIND; 5. 
INXA15M e 6. INXA15M induzido previamente por muristerona (0,1 µM/48h). 
 

Tabela 2: Expressão do mRNA XPA em células humanas. 

 

Linhagem XPA G6PDH Normalização % 

HeLa 0,017 1,541 0,011 100 

XP4PA 0,007 0,893 0,008 70,9 

XP12RO 0,005 0,788 0,006 57,3 

XPIND 0,001 0,188 0,005 48,2 

INXA15M 0,009 0,473 0,019 172,7 

INXA15M+Mu 1,577 1,214 1,299 11.809,2 

 

 Apenas o clone INXA15M, quando induzido por muristerona, 

apresentou sinal nitidamente positivo para a presença do mRNA XPA (~1.2 

Kb). Em células HeLa (normais para o reparo de DNA) e células XP4PA 

(deficientes para a proteína XPC, mas não XPA) não se detectou visualmente 

a presença do mRNA XPA nestas condições, embora demonstraram ser 
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positivas para a presença da proteína xpa por “western-blot” e 

imunoprecipitação (dados não mostrados). Em células defectivas na expressão 

da proteína XPA (XP12RO e XPIND) Também não foi detectado 

visualmente o mRNA XPA. 

 Após a normalização com os dados obtidos por densitometria de g6pdh 

e xpa, nota-se que a indução do clone INXA15M por muristerona nestas 

condições, leva a um aumento da expressão do cDNA em cerca de 100X, 

quando comparamos com células proficientes, HeLa e XP4PA, tabela 2. 

 

  IV. 3.3.F - Sobrevivência do clone INXA15M frente à luz 

UV 

 

 A sobrevivência, medida pela capacidade de células individualizadas 

formarem colônias de pelo menos dez células, indica a resistência celular à luz 

UV. Resistência esta que reflete diretamente o processo de reparo de DNA 

celular, frente aos danos causados pela luz UV. 

A figura 22 resume o comportamento de células humanas frente a luz 

UV. Conforme aumentamos a dose de UV, a sobrevivência celular diminui. 

Células deficientes no reparo por excisão de nucleotídeos (XP12RO) possuem 

uma fotossensibilidade maior que células proficientes para o reparo de DNA 

(por exemplo, células HeLa). O clone INXA15M apresentou índices de 

sobrevivência, após tratamento com UV, comparáveis à de uma célula normal, 

tanto em condições de indução (0,1 µM de muristerona A por 48 horas) como 

não. Células XP12RO e XPIND apresentam alta sensibilidade a luz UV. Este 

resultado foi obtido de três experimentos independentes. 
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Figura 22: Curva de sobrevivência de células humanas frente à luz UV. Mu, exposto a 0,1 
µM de muristerona por 48 h antes da irradiação (o hormônio foi mantido no meio de 
cultura até o final do experimento). Desvios estão indicados em cada ponto plotado no 
gráfico, quando não visível, o desvio foi menor que o símbolo representativo daquele 
ponto. 
 

  IV. 3.3.G - Ensaio de “UDS” para o clone INXA15M 

 

A técnica de UDS consiste numa metodologia amplamente empregada 

por pesquisadores na área de reparo de DNA em células de mamíferos. O 

número de grânulos encontrados no núcleo de células que não estejam em 

síntese de DNA representa diretamente a atividade do NER, podendo ser 

comparada entre diferentes tratamentos e linhagens celulares distintas, figura 

23. 
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Figura 23: UDS para células HeLa, com e sem tratamento com luz UV (10 J/m 2). Os 
núcleos fortemente marcados representam células em síntese de DNA. As setas indicam 
dois dos núcleos contendo grânulos após a irradiação com luz UV. Os grânulos 
representam diretamente a atividade do reparo por excisão de nucleotídeos (NER) nestas 
células. 400X em microscópio de luz. 
 

 Na tabela 3, podemos observar as médias (grânulos por núcleo) 

encontradas para diferentes linhagens celulares, irradiadas (10 J/m2) ou não 

com luz UV. O clone INXA15M foi induzido com 0,1 µM de muristerona A 

por 48 horas antes da análise (Mu). 

 

Tabela 3: Médias de UDS em células humanas (grânulos/núcleo)  

 
Linhagem Sem UV Com UV 

XPIND 3,8 ± 1,7 4,4 ± 1,9 

HeLa 3,7 ± 1,3 33,7 ± 1,4 

MRC5-S1 3,1 ± 1,7 40,7 ± 1,9 

INXA15M 2,3 ± 1,7 38,9 ± 27,3 

INXA15M + Mu 3,0 ± 2,0 33,7 ± 24,4 

 

 A figura 24 apresenta um dos experimentos usados na tabela 2, porém a 

porcentagem de células com cada número de grânulos encontrado está 

discriminada. Desta forma temos uma idéia visual da distribuição de cada 
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população celular (eixo das abscissas) em relação aos grânulos de UDS/núcleo 

celular. 

 Células XPIND mantêm a população concentrada no canto esquerdo 

inferior do gráfico, perto ao eixo das ordenadas, onde o número de grânulos é 

baixo, mesmo após irradiação com luz UV. Células proficientes ao reparo de 

DNA apresentam um deslocamento da população, da região com baixo 

número de grânulos/núcleo para o outro extremo do gráfico, com alto 

número de grânulos/núcleo, após irradiação com luz UV (MRC5-S1). Tanto 

células INXA15M, como INXA15M+Mu (induzidas com muristerona A), 

também apresentam o deslocamento da população para a região com alto 

número de grânulos/núcleo após o tratamento lesivo ao DNA. Porém, o 

deslocamento não é tão homogêneo quanto em células MRC5-S1, deixando 

partes da população celular com baixos números de grânulos por núcleo, 

mesmo após a luz UV. Mesmo assim, o perfil encontrado para o clone 

INXA15M após indução é mais semelhante ao perfil de células normais que o 

encontrado para o clone sem indução, sugerindo uma atividade de “UDS” 

intermediária para o clone INXA15M sem indução. 
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Figura 24: Gráficos para UDS de diferentes linhagens celulares humanas, irradiadas (10 

J/m2, barras cinzas) ou não com luz UV (barras vermelhas). 
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  IV. 3.3.H - Ensaio com a enzima T4-endoV em substrato 

plasmidial 

 

 A preparação da enzima T4-endonuclease V (T4-endoV) foi 

gentilmente cedida pela Dra. Clélia Rejane Antonio Bertoncini do laboratório 

do Dr. Rogério Meneghini (Instituto de Química da Universidade de São 

Paulo), na concentração de 1,4 mg/ml. Os ensaios foram feitos no sentido de 

quantificar a atividade da enzima e otimizar as condições para seu uso 

posterior em experimentos de gradiente de sacarose e ensaio de cometa. 

 Na figura 25, um plasmídeo (pBC-SK; 3,5 Kb) foi irradiado com uma 

dose de 60 J/m2 de luz UV. Diferentes concentrações de enzima foram 

testadas, em 0,2 µg de DNA, por 15 minutos a 37oC. Nota-se claramente que 

os DNAs irradiados por UV e depois tratados pela T4-endoV (colunas 7 a 10) 

apresentam um aumento na intensidade da forma “circular relaxada” do 

plasmídeo, proporcionalmente à concentração da enzima utilizada. DNAs não 

irradiados não são clivados pela preparação da enzima, mesmo em menores 

concentrações. 

 
 
Figura 25: Ensaios com a enzima T4-endoV usando como substrato o plasmídeo pBC SK, 
irradiados (UV) ou não com luz UV. Usou-se diferentes diluições da preparação inicial da 
enzima (1/10, 1/100 e 1/1000). 1. plasmídeo controle, 2. plasmídeo com tampão e sem 
enzima, 3. diluição 1/1, 4. diluição 1/10, 5. diluição 1/100, 6. diluição 1/1000, 7. diluição 
1/1, 8. diluição 1/10, 9. diluição 1/100 e 10. diluição 1/1000. M. = marcador de peso 
molecular de DNA (fago λ, digerido com Hind III). Seta escura = forma plasmidial circular 
superenovelada (forma I) e Seta clara = forma plasmidial circular relaxada (forma II). 
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Estes resultados indicam que a enzima está se comportando conforme 

o esperado, reconhecendo dímeros de pirimidina e clivando o DNA na região 

da lesão, Valerie et al, 1985. A preparação da enzima mostrou-se 

suficientemente boa e rápida para o uso em experimentos a seguir. 

 

  IV. 3.3.I - Ensaio do cometa com o clone INXA15M 

 

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

isoladas em gel alcalino de agarose, após um tratamento com UV. Quanto 

maior o comprimento e a intensidade do rastro (cauda), maior será a 

sensibilidade da célula ao tratamento lesivo (UV). Em nosso caso, as células 

humanas foram irradiadas com luz UV e depois incubadas com a enzima T4-

endonuclease V (extraída de bacteriófago T4, que tem como característica o 

reconhecimento específico de dímeros de pirimidina e clivagem da fita de 

DNA na ligação fosfo-diéster, Nakabeppu e Sekiguchi, 1981 e Valerie et al, 

1985). 

 A figura 26 ilustra o tipo de cometa encontrado para as diferentes 

linhagens celulares tratadas com T4-endoV. As células foram irradiadas com 

luz UV (2 J/m2) e depois incubadas por 24 horas para que o maquinário de 

reparo de DNA atue. Após este período, as células foram lisadas e incubas 

com T4-endoV. Os núcleos isolados sofreram migração eletroforética em 

tampão alcalino e foram corados com brometo de etídio. 
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Figura 26 : Aspecto dos cometas após tratamento com a enzima T4-endoV. UV, dose de 
irradiação com luz UV = 2 J/m2; Mu, indutor muristerona 0,1 µM/48h antes de irradiar; 
24h = tempo de incubação para reparo do DNA após a irradiação com luz UV. Células 
coradas com brometo de etídio e analisadas em microscópio de fluorescência, 400X. 
 

 Todas as células apresentam uma “cauda” após tratamento com UV e 

incubação com a enzima T4-endoV. Após 24 horas de reparo, apenas as 

células XPIND continuam a apresentar um alto número de quebras no 

material genético. As outras linhagens celulares (HeLa, INXA15M e 

INXA15M+Mu) retornam, praticamente, à condição original, ou seja, 

praticamente sem “caudas”. 

 A quantificação dos resultados através de um programa de computador 

específico não foi possível. Entretanto, a figura 27 ilustra os resultados 

encontrados pela quantificação manual sugerida por Jaloszynski et al., 1997. 

Este tipo de análise apenas leva em consideração a extensão de DNA presente 

na cauda do cometa, ignorando a intensidade da mesma. Apesar dessa 

limitação, este método de análise já foi usado com sucesso na literatura por 

outros grupos de pesquisadores, Devi et al, 2000 e Blasiak et al, 1999. 
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Figura 27: Comportamento dos cometas frente à luz UV (2,5 J/m2). As caudas dos 
cometas foram medidas e divididas em classes (1- de 0 a 0,5 cm; 2- de 0,5 a 1,5 cm; 3- de 
1,5 a 2,5 cm; 4- de 2,5 a 3,5 cm e 5- de 3,5 a 5,5 cm). Pelo menos 100 cometas foram 
analisados por lâmina. A. Células sem irradiação com luz UV, B. Células logo após a 
irradiação com luz UV e C. Células 24 horas após a irradiação com luz UV. 
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 A tabela 4 resume os valores obtidos de DR (Reparo dos danos no 

DNA), obtidos com a média dos experimentos realizados. 

 

Tabela 4: Quantificação dos resultados obtidos pelo ensaio de cometa, em 

DR. 

 

Linhagens Valor de DR 

HeLa 52,9% 

XPIND -3,54% 

INXA15M 50% 

INXA15M+Mu 51,4% 

 

 Os valores de DR sumarizados na tabela 4 permitem comparar as três 

linhagens celulares contendo diferentes concentrações da proteína XPA com 

uma célula normal, HeLa. Nestas condições, uma célula normal é capaz de 

reparar cerca da metade dos CPDs produzidos com a luz UV. O clone 

INXA15M alcança valores muito próximos ao de HeLa, tanto em condições 

de indução como não. O valor negativo encontrado nas células XPIND é 

curioso e demonstra o contínuo processo de quebras no DNA após 24 horas. 

Este dado está diretamente relacionado com o aumento de cometas na classe 

5 para células XPIND após 24 horas, de 30% para 42,3%. 

 

  IV. 3.3.J - Gradientes de sacarose e cinética de ação da 

enzima XPA 

 

 A metodologia de gradiente de sacarose também foi empregada para a 

medida e cinética do reparo de DNA lesado. 

 Quando o DNA está livre de dímeros de pirimidina, a enzima 

T4-endoV não reconhece substrato para a clivagem, mantendo o DNA sem 
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quebras. Este DNA, de alto peso molecular, permanecerá na região com 

maior densidade (20%) do gradiente de sacarose gerado (fundo do tubo ou 

primeiras frações coletadas). Quando o DNA é irradiado por luz UV, a 

enzima T4-endoV passa a reconhecer os dímeros de pirimidina, clivando-os. 

O DNA fragmentado (tratamento alcalino) distribui-se pelo gradiente de 

sacarose de acordo com a massa do material. Verifica-se um deslocamento do 

gráfico para regiões de menor densidade (topo do tubo ou últimas frações 

coletadas). Incubando-se as células logo após a irradiação, com um tempo de 

atuação para o reparo de DNA, eliminando eventualmente os dímeros de 

pirimidina. Esta etapa diminui os sítios de reconhecimento da T4-endoV, 

reduzindo o número de quebras no DNA, figura 28. Curiosamente, células 

com deficiência na proteína XPA (XPIND e XP12RO) apresentam um maior 

número de quebras após o tempo de incubação para o reparo. A capacidade 

de eliminação dos dímeros de pirimidina durante o tempo fornece dados 

diretos da atividade do reparo de DNA em cada linhagem celular. A figura 29 

ilustra a cinética de eliminação de dímeros, obtida pelos gradientes de 

sacarose. 
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Figura 28 : Comportamento das diferentes linhagens celulares em gradiente de sacarose. 
Todos os pontos foram tratados com T4-endoV. 
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Figura 29 : Cinética da remoção dos dímeros de pirimidina por gradiente de sacarose nas 
diferentes linhagens celulares. Valores obtidos a partir dos gradientes de sacarose. 
 

 Após 48 horas, células proficientes para o reparo de DNA (MRC5-S1) 

são capazes de eliminar 79,3% dos dímeros de pirimidina gerados inicialmente 

pela luz UV. Resultados semelhantes foram encontrados para o clone 

INXA15M, tanto com indução por muristerona A como não, 

respectivamente, 76,5% e 71,3%. Células deficientes para a proteína XPA 

apresentam um fenômeno curioso, a porcentagem de quebras no DNA 

aumentou com o tempo. Células XP12RO terminaram 48 horas após a 

irradiação com 133,4%, e células XPIND com 128,2%. Apesar da 

porcentagem após 48 horas ser muito parecida entre o clone INXA15M e 

células proficientes para o reparo de DNA, MRC5-S1, em 24 horas 

percebemos uma diferença maior entre eles. Enquanto que em células MRC5-

S1 restam apenas 28,2% de SSE, no clone INXA15M temos 49% e com 

indução por muristerona A, 42,24%. 
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 IV. 3.3.K - Ensaios de apoptose 

 

  IV. 3.3.K.1 - Detecção de apoptose em células humanas por 

coloração AO/BE 

 

 Esta técnica de detecção de apoptose em células humanas foi 

implantada em nosso laboratório uma vez que a fragmentação 

internucleossomal em gel de agarose não estava fornecendo resultados 

satisfatórios para células XP12RO (dados não mostrados). De fato, esta nova 

abordagem permite a distinção de células viáveis, em início e fim de apoptose 

e necrose. O corante acridine orange cora tanto células vivas quanto mortas. 

O brometo de etídio somente cora células que perderam a integridade da 

membrana. Desta forma, células vivas aparecem coradas em verde, 

uniformemente. Estágios precoces de apoptose também aparecem verdes, 

mas com grânulos verdes brilhantes no núcleo como conseqüência da 

condensação da cromatina e da fragmentação do DNA. Fases finais de 

apoptose incorporam também o brometo de etídio e coram-se de laranja, mas 

são distintas das necróticas por apresentarem condensação da cromatina e 

núcleo fragmentado. As necróticas aparecem coradas de laranja, com uma 

morfologia nuclear parecida com a de células viáveis, sem condensação de 

cromatina. Em células HeLa esta distinção é clara, mas em células XP12RO 

houve dificuldade para distinguir células em apoptose tardia, de células 

necróticas, figura 30. 
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Figura 30: Detecção de apoptose em células HeLa e XP12RO por AO/BE, após 
irradiação com luz UV (10 J/m2). 1: HeLa (100X), 2: HeLa UV/24h (100X), 3: HeLa 
UV/24h (400X), 4: XP12RO (100X), 5: XP12RO UV/24h (100X), 6: XP12RO UV/24h 
(400X), 7. XP12RO UV/48h (400X), 8. XP12RO UV/48h (400X) e 9. HeLa UV/48h 
(400X). Setas brancas indicam células em apoptose tardia (núcleo fragmentado), setas 
amarelas indicam necrose e setas azuis células viáveis. 
 

 Tanto para células HeLa como para XP12RO, foi possível estabelecer, 

com esta técnica, uma correlação entre o tempo após a irradiação (10 J/m2) e 

o aumento do número de células em apoptose, figura 31. Nesta quantificação, 

apenas células aderidas foram contadas uma vez que as células que morriam 

durante o tempo do experimento foram retiradas com as sucessivas lavagens 

anteriores à coloração. Desta forma, o número de células/placa não era 

constante, mas diminuía conforme o tempo. 
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Figura 31: Detecção de apoptose através da técnica de coloração por AO/BE em células 
HeLa (A) e em XP12RO (B) após irradiação com luz UV. 
 

 Os dois tipos celulares, HeLa e XP12RO apresentam um 

comportamento semelhante frente à luz UV, embora esteja claro que células 

HeLa são mais resistentes. 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 induzidos por UV são próximos 

(35,7% e 44% respectivamente), apesar dos níveis de morte celular, 

determinada pela capacidade de formação de colônias, serem muito superiores 

em células XP12RO.  

 

  IV. 3.3.K.2 - Análise das proteínas p53 e CASPASE-3 após 

irradiação com luz UV 

 

 A figura 32 representa o resultado obtido com a detecção de dois genes 

indicadores de apoptose, p53 e cas-3, em géis de “western-blot”. 
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Figura 32: Detecção de p53 e caspase 3 antes (-) e 24 horas após a irradiação com luz UV 
(+) (10 J/m2) para diferentes linhagens celulares. “Western-blot” anti-p53 (~53 KDa) e 
anti-CASPASE3 (32 KDa). Mu, indução com 0,1 µM de muristerona A por 48 horas antes 
da irradiação com luz UV. 
 

 Os níveis de proteína p53 permaneceram inalterados para as diferentes 

linhagens celulares, mesmo após 24 horas da lesão por luz UV. Por outro 

lado, células XPIND apresentaram diminuição dos níveis de CASPASE-3 

quando irradiadas pela luz UV. O clone INXA15M não se comportou da 

mesma maneira, mantendo os níveis de cas-3 inalterados, mesmo sem indução 

por muristerona A. As bandas de 17 KDa e 11 KDa, resultantes do processo 

de clivagem da proenzima caspase-3 não foram detectadas nestes 

experimentos. 

 

   IV. 3.3.K.3 - Detecção de apoptose em células 

humanas por citometria de fluxo (FACs) 

 

 Ao contrário da detecção de apoptose por AO/BE, a análise por FACs 

não ignora as células do sobrenadante, analisando um total de 10.000 células 

por contagem. Durante o processo apoptótico a assimetria da membrana 

plasmática é perdida e temos a externalização da fosfatidilserina (PS), 

localizada normalmente na camada interna da membrana celular de células 

saudáveis. Este evento tem como finalidade o reconhecimento de células 
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apoptóticas por macrófagos que as fagocitam, evitando a resposta 

inflamatória. Aparentemente este processo parece envolver atividades de 

caspase e é considerado um evento precoce no processo de apoptose. Nos 

experimentos com FACs, usamos anexina V e o iodeto de propídeo (PI) para 

definir a morte celular. A entrada do PI na célula e conseqüente marcação do 

DNA só é possível em eventos de necrose ou como conseqüência tardia do 

processo apoptótico. O reconhecimento da externalização da PS pela anexina 

V permite reconhecer e quantificar os eventos apoptóticos. Deste modo, 

procuramos quantificar as células positivas para anexina V (M1). As figuras 32 

e 33 resumem os resultados encontrados com análise FACs. 
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Figura 32: Aspecto dos resultados obtidos pela análise de FACs após um período de 8 e 24 
horas da irradiação com luz UV (10 J/m2). Os gráficos representam a quantidade de células 
(Counts) pela intensidade da marcação para anexina V (FL1-H). Mu, indução por 
muristerona A 0,1 µM por 48 horas antes da irradiação por luz UV. M1 representa a fração 
de células positivas para a anexina V. 
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Figura 33: Resumo dos resultados encontrados pela análise de FACs após irradiação com 
10J/m 2. Mu, indução por muristerona A, 0,1 µM por 48 horas antes da irradiação por luz 
UV. 
 

 Após 24horas da irradiação com luz UV, as linhagens celulares 

XP12RO, XPIND e INXA15M apresentam uma porcentagem de células em 

apoptose muito semelhantes: 49,5%, 52,62%, e 42,2%, respectivamente, 

enquanto que células INXA15M+Mu e HeLa demonstram uma maior 

resistência, 34,33% 20,5%, respectivamente. Em tempos menores, como por 

exemplo, 8 horas temos um número inicial de células em apoptose maior para 

células XP12RO (21,15%), XPIND (21,20%) e INXA15M (25,70%) do que 

para células HeLa (12,24%) e INXA15M induzidas por muristerona A (9%). 
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IV. 4 - Obtenção do vetor adenoviral pAdyXPA 

 

 A recombinação homóloga in vivo dos plasmídeos pTRAXA e 

pAdEasy-1 em bactérias BJ5183 produziu o vetor pAdyXPA, figura 34. 

 

pAdEasy-1 
5´      Ad5∆∆E1∆∆E3         3  ́
 
 
 
 
 
 
5´                  3´ 
          Pac I     Pac I      ψ 
 
 
 
pTRAXA: pTrack-CMV+cDNA xpa 
 
 

Figura 34 : Esquema da recombinação homóloga entre os plasmídeos pTRAXA e 
pAdEasy-1, resultando no vetor pAdyXPA. A seqüência resultante possui os genes xpa e 
egfp sob controle de promotores CMV independentes. Após a linearização do vetor 
resultante com Pac I, segue-se a transfecção em células HEK293. Figura fora de escala. 
 

 IV. 4.1 - Efeito citopático em células HEK293 

 

 A transfecção da digestão do vetor pAdyXPA em células HEK293 

resultou no início de um efeito citopático após 7 dias. O vetor pCEPEGFP 

foi usado como controle da eficiência de transfecção, que foi de 40%. O fato 

do vetor resultante possuir um cassete de expressão para o cDNA egfp 

facilitou o acompanhamento do processo, figura 35. O aumento do número 

de células verdes após 7 dias evidencia a propagação viral para as células 

vizinhas. 
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V 
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Figura 35: Efeito citopático causado pela transfecção do vetor pAdyXPA em células 
HEK293. A,B e C representam o início do efeito citopático, após 7 dias. D, E e F mostram 
o estado das células 10 dias após a transfecção. Nas duas situações, o mesmo campo foi 
fotografado em três situações de luz diferentes. A e D apenas luz branca, B e E com luz 
branca mais luz UV e, finalmente, C e F com luz UV (395/470 nm). Aumento de 100X. 
 

 IV. 4.2- Análise da integridade do genoma viral por PCR 

 

 A confirmação de que o vírus obtido era o AdyXPA vieram com as 

análises feitas por PCR para seqüências presentes no genoma viral. Os 

iniciadores utilizados confirmaram a presença do cDNA xpa, egfp e da fibra do 

adenovirus. A ausência da região E1 do adenovirus corrobora a qualidade 

não-replicativa do vírus obtido, além de demonstrar que não existe 

contaminação detectável por PCR com adenovirus tipo 5 selvagem, figura 36.  
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Figura 36: Análise de PCR para confirmação da integridade do DNA do vírus AdyXPA. 1-
controle negativo (água), 2-controle positivo (pAdyXPA) e 3-DNA viral extraído do 
adenovirus recombinante AdyXPA. As condições utilizadas estã o descritas em Materiais e 
Métodos. EGFP, XPA, FIBRA e E1 representam os genes analisados por PCR. 
 

 IV. 4.3 - Infecção de células XP12RO e queratinócitos humanos 

com o adenovirus recombinante AdyXPA 

 

 Para testar a infectabilidade e toxicidade do adenovirus AdyXPA em 

células XP12RO e queratinócitos humanos, foi uma usada uma dose de 10 

MOI, suficiente para promover a infecção de cerca de 100% das células em 

cultura, figuras 37 e 38. 

 

 
Figura 37: Infecção de células XP12RO com o adenovirus recombinante AdyXPA. A. luz 
branca; B. luz branca e luz UV e C. luz UV (395/470 nm). Aumento de 100X em 
microscópio de fluorescência. 
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Figura 38: A. Análise de FACs para células XP12RO infectadas ou não com o AdyXPA. A  
porcentagem reflete o número de células expressando EGFP, 48 horas após a infecção. B. 
Queratinócitos humanos infectados com o adenovirus recombinante AdyXPA (MOI 10). 
600X em microscópio de fluorescência UV (395/470 nm). 
 

Após a infecção, as células foram mantidas em cultura por uma semana 

e analisadas diariamente. Tanto as células XP12RO como os queratinócitos 

humanos não demonstraram nenhuma toxicidade neste período. 

 Na figura 39 podemos observar a presença da proteína XPA após 48 

horas da infecção em células XP12RO. Mais ainda, a proteína continua sendo 

detectável mesmo numa diluição de 1:104 do vírus AdyXPA. 
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Figura 39: A. Análise da expressão da proteína xpa pela infecção do vírus AdyXPA em 
células XP12RO. “Western-blot” com anti-XPA. 1- HeLa; 2- MRC5-S1; 3- XP12RO; 4- 
INXA15M; 5- XP12RO infectada com o AdyXPA (MOI 10); 6- idem com o AdyXPA 
diluído 1:10; 7- diluição viral de 1:100; 8- diluição viral de 1:1000 e 9- diluição viral de 
1:10000. B. Valores plotados por densitometria de “A” em relação a HeLa (100%). 
 

 Por densitometria, pudemos observar que o nível de expressão da 

proteína XPA é aproximadamente 7X maior que células normais (HeLa e 

MRC5-S1) com uma infecção viral de 10 MOI. 

 

  IV. 4.4 - Tempo de expressão e estabilidade das proteínas 

transduzidas pelo AdyXPA em células XP12RO 

 

 A figura 40 mostra o tempo para o início da expressão das proteínas 

XPA e EGFP após a infecção do AdyXPA em células XP12RO (MOI 10). As 

duas proteínas são detectadas em “western-blot” após 4 horas de infecção.  

 

A 
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Figura 40: A. Tempo de expressão das proteínas XPA (anti-XPA, 42 KDa) e EGFP (anti-
EGFP, 38 KDa) após a infecção de células XP12RO com o vírus AdyXPA. 1- XP12RO; 2- 
Primeira hora após a infecção; 3- Segunda hora após a infecção; 4- Quatro horas após a 
infecção; 5- Oito horas após a infecção; 6- Doze horas após a infecção; 7- Vinte e quatro 
horas após a infecção; 8- Dois dias após a infecção e 9- Três dias após a infecção. B. 
Valores plotados por densitometria em “A”. 
 

 Pela análise da cinética de indução, podemos verificar que as duas 

proteínas começam a serem detectadas logo após 4 horas de infecção e 

atingem o seu máximo de produção 48 horas após. Três dias após a infecção o 

nível de expressão protéica começa a decair para ambas proteínas analisadas. 

As duas proteínas continuam a ser detectadas mesmo após 5 dias (120 horas) 

depois da infecção. Análise por densitometria demonstra que a quantidade das 

proteínas XPA e EGFP começa a decair após 2 dias, mantém-se estável após 

o quarto dia e ainda podem ser detectadas após 5 dias da infecção, figura 41.  
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Figura 41 : A. Presença das proteínas XPA (anti-XPA, 42 KDa) e EGFP (anti-EGFP, 38 
KDa) após infecção de células XP12RO com o vírus AdyXPA (MOI 10). 1- XP12RO; 2- 
Dois dias após a infecção; 3- Três dias após a infecção; 4- Quatro dias após a infecção e 5- 
Cinco dias após a infecção. B. Valores plotados por densitometria em “A”. 
 

  IV. 4.5 - Curva de sobrevivência de células XP12RO 

infectadas com o AdyXPA 

 

 A figura 42 resume o comportamento obtido em experimentos 

independentes de células XP12RO infectadas com o adenovirus recombinante 

AdyXPA. As células foram infectadas (MOI 10) e somente após 48 horas 

foram plaqueadas para a sobrevivência. Os resultados mostram claramente 

que o AdyXPA é capaz de complementar totalmente a deficiência no reparo 

de DNA das células XP12RO. 
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Figura 42: Curva de sobrevivência frente à luz UV. Células XP12RO foram infectadas 
com o AdyXPA (10 MOI) 48 horas antes de plaqueadas. 
 

  IV. 4.6 - Atividade de “UDS” em células XP12RO 

infectadas pelo AdyXpa 

 

 Na figura 43 observamos a complementação das células XP12RO pelo 

AdyXPA. O ensaio de “UDS” foi realizado 48 horas após a infecção viral 

(MOI 10). Os resultados mostrados são oriundos de dois experimentos 

independentes onde pelo menos 30 núcleos/lâmina foram analisados. 
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Figura 43: Análise de UDS antes e após a irradiação com luz UV. Células XP12RO foram 
infectadas com o AdyXPA 48 horas antes de plaqueadas. 
 

 Tanto as células XP12RO, infectadas ou não com o AdyXPA, como 

células MRC5-S1 apresentam um número de grânulos por núcleo baixo antes 

da irradiação com luz UV (XP12RO: 4,6 ± 1,7; XP12RO+AdyXPA: 5,6 ± 2,0 

e MRC5-S1: 5,8 ± 1,2). Com os danos provocados pela luz UV, células 

deficientes XP12RO mantém o baixo o número de grânulos por núcleo (4,7 ± 

2,5) e células proficientes MRC5-S1 elevam o número de grânulos por núcleo 

(34,7 ± 5,4). Células XP12RO, infectadas com o AdyXPA 48 horas antes da 

irradiação com luz UV também são capazes de elevar o número de 

grânulos/núcleo para valores próximos a de células proficientes no reparo de 

DNA (33,3 ± 5,2). 


