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VII. RESUMO 

 

A integridade do DNA é ameaçada pelos efeitos lesivos de inúmeros 

agentes físicos e químicos que podem vir a comprometer sua função. Um dos 

mais versáteis e estudados mecanismos de reparo de DNA é o reparo por 

excisão de nucleotídeos (NER). Este mecanismo remove lesões que causam 

distorções na dupla fita de DNA, incluindo dímeros de pirimidina ciclobutano 

(CPDs) e 6-4 fotoprodutos (6-4 PPs), provocados pela radiação de luz 

ultravioleta (UV). Em humanos, a síndrome genética xeroderma pigmentosum 

(XP) apresenta uma alta sensibilidade à luz solar, resultando em um grande 

aumento na incidência de tumores em regiões expostas da pele e degeneração 

neurológica progressiva. O gene xpa parece estar envolvido diretamente no 

reconhecimento de lesões produzidas pela luz UV, atuando tanto no reparo 

global (GGR) como no reparo acoplado à transcrição (TCR). A modulação da 

expressão deste gene deve alterar as taxas de reparo no genoma celular, 

fornecendo valiosa contribuição para o estudo do reparo de DNA no NER e 

em outras vias distintas. No entanto, não foi possível a atenuação ou 

inativação total do transcrito XPA, provavelmente devido ao baixo número de 

moléculas de mRNA nas células e da relativa estabilidade da proteína XPA. A 

expressão controlada do cDNA xpa em células deficientes XP12RO foi 

conseguida através da transfecção do vetor indutível por muristerona A, 

pINXA. O clone INXA15M mostrou-se eficiente na indução da proteína 

XPA, complementando células XP12RO. Quantidades reduzidas de XPA 

foram suficientes para a complementação total de células XP12RO na 

sobrevivência frente à luz UV, ou para a atividade de reparo de DNA no 

genoma global. Entretanto, observou-se uma maior incidência de células 

apoptóticas em períodos de tempo curtos após a UV, quando comparamos 

com células proficientes para o reparo de DNA (HeLa). O vetor adenoviral 

portando o cDNA xpa (AdyXPA) mostrou-se eficiente na complementação 
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de fibroblastos derivados de pacientes XPA. Apesar do curto período de 

expressão do transgene e da conhecida reação imunológica produzida pelos 

adenovirus, este vetor representa uma potencial ferramenta para testes de 

complementação, identificação de mutações e busca de sistemas de correção 

gênica de pacientes XP. 

 


