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RESUMO 

 

Alves, R.B. Investigação do papel de Alquiladenina DNA glicosilase (AAG) no reparo de 

bases alquiladas no DNA mitocondrial de camundongos. 2021. 69p. Dissertação 

(Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Bioquímica). Instituto de 

Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Os organismos vivos estão constantemente expostos a agentes que podem danificar seu 

DNA. A existência de mecanismos de reparo de DNA contribui para a manutenção da 

integridade do genoma. O DNA mitocondrial (mtDNA) acumula mais lesões que o nuclear, em 

parte devido a sua localização próxima a cadeia de transporte de elétrons, geradora de 

espécies reativas de oxigênio, e ao fato de a organela acumular cátions lipofílicos que podem 

reagir com o DNA. Nessas organelas, a principal via de reparo é o reparo por excisão de base 

(BER, do inglês base excision repair) que repara quebras de simples fita e pequenas 

modificações de bases como oxidações e alquilações. BER é iniciado pelo reconhecimento 

das bases modificadas por uma DNA glicosilase. Bases alquiladas, como a 3-metiladenina, 

uma lesão tóxica para a célula, são removidas pela alquiladenina DNA glicosilase (AAG). 

Alterações em vias de reparo de DNA contribuem para doenças humanas e respostas 

terapêuticas. Por exemplo, a atividade de AAG pode modular a eficiência de vários 

quimioterápicos em uso clínico. Nesse contexto, modelos murinos são amplamente utilizados 

em estudos mecanísticos e clínicos.   Atualmente, sabe-se que AAG se localiza na mitocôndria 

e no núcleo humanos, porém, sua localização na mitocôndria frente a exposição a agentes 

alquilantes ainda não foi detectada em camundongos. Assim, o presente trabalho buscou 

investigar o papel de AAG no reparo de DNA mitocondrial em células de camundongos 

(C2C12) tratadas com o agente alquilante metilmetanosulfonato (MMS). As taxas de formação 

e reparo de lesões induzidas por MMS foram medidas utilizando PCR de longa extensão (XL-

PCR), que se baseia na diminuição da amplificação pela presença de lesões no DNA que 

impedem a progressão da DNA polimerase. Os resultados obtidos com XL-PCR mostram que 

o tratamento com MMS causa formação de lesões no mtDNA de camundongos, que são 

completamente removidas após 24h, como observado no núcleo. A medida do número de 

cópias demonstrou que não há perda de mtDNA após o tratamento, sugerindo que as lesões 

induzidas estão sendo removidas por reparo, e não por degradação do DNA afetado. Para 

identificar se é AAG a enzima responsável pela remoção dessas lesões foi realizada 

colocalização por imunofluorescência. Os resultados demonstram presença citoplasmática de 

AAG, sugerindo uma possível localização mitocondrial de AAG nesses organismos.  
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ABSTRACT 

 

Alves, R.B. Investigation of the role of alkyladenine DNA glycosylase (AAG) in the repair 

of alkylated bases in mice mitochondrial DNA. 2021. 69p. Masters Thesis - Graduate 

Program in Biochemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Living organisms are constantly exposed to agents that can damage their DNA. DNA repair 

mechanisms contribute to maintain genomic stability. The mitochondrial DNA (mtDNA) is also 

subject to damage and may accumulate more lesions than nuclear DNA, likely due to its 

location, close to the reactive oxygen species-generating electron transport chain. In 

mitochondria, the main DNA repair pathway is the base excision repair (BER), which repairs 

single strand breaks and base modifications such as oxidations and alkylations. BER is 

initiated by the recognition of modified bases by a DNA glycosylase. Alkylated bases, like 3-

methyladenine, a cytotoxic DNA lesion, are recognized and repaired by the alkyladenine DNA 

glycosylase (AAG). Changes in DNA repair are implicated in human diseases and impact 

therapeutic efficiency. For instance, AAG activity can modulate the efficiency of various 

chemotherapeutic agents. These studies are usually conducted in murine models. AAG has 

been localized to mitochondria and nuclei in human cells, but mitochondrial localization in 

murine mitochondria after alkylation damage has not yet been detected. Thus, in the present 

work we sought to investigate the role of AAG in mtDNA repair in mouse cells (C2C12) treated 

with the alkylating agent methylmethanesulfonate (MMS). MMS-induced lesion formation and 

repair were measured using long-range PCR (XL-PCR), which is based on the principle that 

lesions that block the DNA polymerase progression will affect the amplification of a long DNA 

fragment. The results obtained showed that MMS induces lesion formation in mouse mtDNA, 

which are completely removed after 24 hours, as observed in the nucleus. There is no mtDNA 

depletion, as measured by mtDNA copy number, suggesting that MMS-induced lesions are 

being removed by DNA repair, rather than by degradation of the affected DNA. To ascertain 

whether AAG is the enzyme responsible for removing these lesions, AAG intracellular 

localization was evaluated by immunofluorescence. Results showing cytosolic AAG 

localization suggest a possible mitochondrial localization of AAG in these organisms.  
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1. INTRODUÇÃO 

 A manutenção da integridade do material genético 

O DNA é o polímero pelo qual maioria dos organismos vivos armazenam 

informação genética. Portanto, a manutenção da integridade desta molécula é 

essencial para evitar disfunções no indivíduo ou a transmissão de alterações para as 

próximas gerações.  

A todo momento, os organismos vivos estão expostos a agentes químicos e 

físicos que podem danificar seu DNA, sejam endógenos ou exógenos. Por exemplo, 

sob condições fisiológicas estima-se que cerca de 9.000 sítios abásicos são gerados 

por hidrólise em uma célula de mamífero por dia (LINDAHL, 1993; LINDAHL; 

NYBERG, 1972; NAKAMURA et al., 1998) indicando a instabilidade intrínseca do 

material genético. 

Todos os organismos vivos possuem mecanismos de reparo de DNA que 

contribuem para a manutenção da estabilidade genômica. Quando tal maquinaria não 

está presente ou é ineficiente, pode ocorrer acúmulo de lesões no DNA que levam a 

morte celular ou a mutações que podem causar doenças como o câncer e  

neurodegenerações, além dos fenótipos associados ao envelhecimento normal (DE 

SOUZA-PINTO et al., 2008; TAYLOR; TURNBULL, 2005; WISEMAN; HALLIWELL, 

1996). O conjunto de mecanismos que detectam a formação de lesões, sinalizam sua 

presença e promovem determinadas vias de reparo é conhecido como Resposta a 

danos no DNA (DDR, do inglês DNA Damage Response). Diferentes mecanismos de 

reparo de DNA evoluíram para reconhecer e lidar com tipos distintos de lesões. Assim, 

cada via de reparo tem especificidade para um tipo ou uma classe de modificações. 

A via de reparo por excisão de nucleotídeos (NER, do inglês nucleotide excision repair) 

reconhece e remove lesões causadas por agentes físicos (como luz UV) ou químicos 

que causam distorções significativas da dupla hélice de DNA (SANCAR, 1995). A via 

de reparo por excisão de base (BER, do inglês base excision repair) irá reparar 

pequenas lesões como modificações de bases, sítios abásicos ou quebras de fita 

simples. Essa via é relevante para esse projeto e será apresentada em detalhes 

adiante. Pareamentos errôneos durante a replicação, ou pequenas alças de 

inserção/deleção, são reparados pela via de reparo de emparelhamento incorreto 

(MMR, do inglês mismatch repair) (IYER et al., 2006; MODRICH, 2006). Por último, 
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quebras de dupla fita de DNA (DSBs, do inglês double strand breaks), que são lesões 

altamente tóxicas, podem ser reparadas por dois mecanismos distintos mas não 

excludentes: a junção de extremidades não-homólogas (NEHJ, do inglês non-

homologous end joining), onde as pontas da quebra dupla são ligadas de forma 

independente de homologia, podendo gerar deleções (PFEIFFER, 1998); ou através 

de reparo por recombinação homóloga (HRR, do inglês homologous recombination 

repair), que utiliza a cromátide irmã como molde, sendo então o reparo mais fiel 

(WRIGHT; SHAH; HEYER, 2018). No entanto, a via HRR depende da disponibilidade 

das cromátides irmãs, ou seja, só irá ocorrer quando houver replicação do DNA.  

Além dos mecanismos de reparo do DNA, os organismos possuem 

mecanismos de tolerância ao dano (DDT, do inglês DNA damage tolerance), como a 

Síntese Tranlesão (TLS, do inglês translesion DNA synthesis), que atuam quando a 

remoção do dano não é possível ou pode ser mais prejudicial à célula do que a 

possibilidade de mutação causada por sua persistência. Um esquema relacionando 

os principais agentes indutores de lesões, tipos de dano e vias de resposta/reparo é 

apresentado na figura 1. 

Figura 1: Esquematização geral dos principais agentes de ano, lesões no DNA e vias de reparo 

de DNA. Diferentes fontes de dano geram um conjunto de lesões comumente estruturalmente 

diferentes, que irão requerer proteínas específicas capazes de reconhecer e resolver essas lesões, o 

conjunto de proteínas responsáveis pela remoção de uma lesão irão constituir uma via de reparo. 

Adaptado de VAZ; POPOVIC; RAMADAN, 2017). Cis-Pt: Cisplatina; MMC: Mitomicina C; CPT: 
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Camptotecina; Eto: Etoposídeo; (6-4)PP: Fotoproduto 6-4; CPD: dímero de pirimidina ciclobutano; FA: 

Via de Reparo Anemia de Fanconi; DPC-PR: Reparo de DPC por proteólise; 

 A mitocôndria  

A mitocôndria é uma organela de dupla membrana com DNA próprio que surgiu 

a partir de um processo de endosimbiose entre uma alfa-proteobactéria e uma célula 

hospedeira, possivelmente relacionada a uma archeobactéria do superfilo Asgard 

(ROGER; MUÑOZ-GÓMEZ; KAMIKAWA, 2017; SAGAN, 1967). É conhecida por ser 

o sítio da respiração aeróbica, na qual a oxidação do piruvato a CO2 gera coenzimas 

reduzidas, cuja oxidação pelos complexos da cadeia transportadora de elétrons é 

acoplada ao bombeamento de prótons para o espaço intermembranas. O gradiente 

quimiosmótico gerado fornece a energia necessária para produção de ATP a partir de 

ADP (MITCHELL, 1966).  Além do papel essencial na produção de ATP através da 

fosforilação oxidativa, a mitocôndria possui uma série de outras funções como 

regulação da apoptose, síntese de biomoléculas como esteroides, metabolismo de 

ácidos graxos, etc. (MILLER, 2013; SCHULZ, 1991; WANG; YOULE, 2009). 

1.2.1. O DNA mitocondrial 

O DNA mitocondrial (mtDNA) é uma molécula circular de dupla fita que é 

encontrado em complexos nucleoproteicos (nucleóides), cada um contendo uma única 

cópia de mtDNA (KUKAT et al., 2015). O mtDNA humano possui aproximadamente 

16,6 quilobases e codifica 2 rRNAs, 22 tRNAs e 13 polipeptídeos, divididos em uma 

fita pesada (H) e uma fita leve (L), todos componentes de 4 dos 5 complexos 

enzimáticos da fosforilação oxidativa (ANDERSON et al., 1981). Diferente do DNA 

nuclear, a grande maioria do mtDNA é codificante, com exceção da região conhecida 

como D-loop, onde encontramos a origem de replicação da fita H e os promotores das 

fitas H e L. A organização genica e outros elementos do mtDNA é apresentada na 

figura 2. O mtDNA é organizado e compactado nos nucleóides pelo fator de 

transcrição mitocondrial A (TFAM, do inglês mitochondrial transcription factor A); além 

de sua função de compactação, esta molécula também é essencial na replicação do 

mtDNA (LARSSON et al., 1998) e é um fator importante na iniciação do complexo de 

transcrição (SHI et al., 2012).  
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Figura 2: Organização gênica do mtDNA humano. A: representação do DNA mitocondrial contendo 

seus 37 genes codificados, sendo eles 7 subunidades do complexo I (ND1, ND2, ND3, ND4, ND4L, 

ND5 e ND6), uma unidade do complexo III (CytB), 3 subunidades do complexo IV (COXI, COXII e 

COXII) e duas subunidades do complexo V (ATP6 e ATP8), também estão representados seus 

elementos reguladores, os dois rRNAs (12S e 16S) e os 22 tRNAs (indicados em azul). B: 

Representação dos complexos proteicos componentes da cadeia transportadora de elétrons situada 

na membrana interna mitocondrial e suas respectivas subunidades codificadas pelo mtDNA. HSP’s, 

promotores da fita pesada. LSP, promotor da fita leve. OriH, origem de replicação da fita pesada. OriL, 

origem de replicação da fita leve. Adaptado de SCHON; DIMAURO; HIRANO, 2012.  

 

Em células eucarióticas, tanto o DNA nuclear quanto o mtDNA estão sujeitos a 

dano, porém os mecanismos pelo quais as lesões são reparadas são bem mais 

B 

A 
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conhecidos e estudados para o DNA nuclear. Por outro lado, já foi demonstrado que 

danos no mtDNA também são prejudiciais ao organismo, tendo sido associados ao 

envelhecimento, neurodegeneração e câncer (CHATTERJEE; MAMBO; SIDRANSKY, 

2006; DE SOUZA-PINTO et al., 2008; DE SOUZA-PINTO; BOHR, 2002; LEE; WEI, 

2012). Uma vez que se encontra fisicamente associado à membrana mitocondrial 

interna, onde são geradas espécies oxidantes, o mtDNA é um alvo primário do ataque 

dessas espécies. Além disso o mtDNA é preferencialmente danificado ao DNA nuclear 

em células expostas a agentes alquilantes e oxidantes (WUNDERLICH et al., 1970; 

YAKES; VAN HOUTEN, 1997), evidenciando a importância de mecanismos de reparo 

de DNA na manutenção da integridade mitocondrial.  

Por codificar subunidades essenciais da cadeia de transportadora de elétrons 

é de se esperar que mutações neste genoma podem causar doenças. De fato, 

mutações no mtDNA causam várias doenças humanas com fenótipos degenerativos, 

como por exemplo, mutações no gene ND5 causam MELAS (Miopatia mitocondrial, 

Encefalopatia, Acidose lática e episódios semelhantes a AVC) (SCHON; DIMAURO; 

HIRANO, 2012). A tabela 1 lista as principais manifestações clínicas de doenças 

causadas por mutações no mtDNA e os respectivos loci gênicos mutados. 

Tabela 1: Relação entre mutações de ponto no mtDNA e doenças. 

Produto do Gene 
Número de 
mutações 

Transtorno 

rRNAs   

12S rRNA 5 Surdez 

16srRNA 1 MELAS atípico 

tRNAs   

tRNAAla 3 Miopatia 

tRNAArg 2 Vários 

tRNAAsn 5 Miopatia 

tRNAAsp 2 Vários 

tRNACys 3 Vários 

tRNAGln 3 Vários 

tRNAGlu 7 Deficiência da cadeia respiratória reversível 

tRNAGly 3 Vários 

tRNAHis 4 Vários 

tRNAIle 14 PEO 

tRNALeu(CUN) 8 Miopatia 

tRNALeu(UUR) 23 MELAS 

tRNALys 14 MERRF 
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tRNAMet 2 Vários 

tRNAPhe 14 Miopatia 

tRNAPro 5 Multisistêmico 

tRNASer(AGY) 4 Miopatia 

tRNASer(UCN) 12 Miopatia. Surdez 

tRNAThr 2 Vários 

tRNATrp 12 Encefalomiopatia 

tRNATyr 4 Miopatia 

tRNAVal 6 Multisistêmico 

Polipeptídeos   

ATP sintase 6 13 NARP ou MILS 

ATP sintase 8 2 Vários 

COXI 10 Vários 

COXII 8 Vários 

COXIII 6 Miopatia 

Citocromo B 21 Miopatia esporádica 

ND1 16 MELAS; LHON 

ND2 3 Vários 

ND3 5 Síndrome de Leigh 

ND4 5 LHON 

ND4L 1 LHON 

ND5 12 MELAS 

ND6 11 LHON 

Traduzido de (SCHON; DIMAURO; HIRANO, 2012). MELAS, Miopatia mitocondrial, Encefalopatia, 
Acidose lática e episódios semelhantes a AVC; PEO, Oftalmoplegia externa progressiva; MERRF, 
epilepsia mioclônica com fibras vermelhas rasgadas: NARP, Neuropatia, ataxia e retinite pigmentosa; 
MILS, Síndrome de Leigh com hereditariedade materna; LHON, Neuropatia óptica hereditária de Leber; 

Observações iniciais indicando que danos induzidos por luz ultravioleta não são 

removidos do mtDNA em células humanas (CLAYTON; DODA; FRIEDBERG, 1974) 

levaram à proposição de que mitocôndrias são desprovidas de vias de reparo de DNA. 

De fato, a via NER, responsável pela remoção dessas lesões, não foi encontrada 

ainda em mitocôndrias, tanto de células de mamíferos quanto em leveduras. Por outro 

lado, a via BER já foi extensivamente caracterizada em mitocôndrias de vários 

modelos experimentais, e parece ser a principal via de reparo nessas organelas 

(ALENCAR et al., 2019; MORI et al., 2017). 

 Via de reparo por excisão de bases 

A via de reparo por excisão de bases é essencial à vida em eucariotos 

superiores, como demonstrado pela letalidade embrionária causada pela deleção de 

qualquer uma das quatro enzimas não redundantes da via (FRIEDBERG; MEIRA, 

2006). Mecanisticamente, a via de BER pode ser dividida em duas sub vias, a longa 
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e a curta. O reconhecimento da lesão é comum às duas sub vias, e é dependente do 

reconhecimento por uma DNA glicosilase específica, que irá clivar a ligação entre a 

base modificada e a desoxirribose, gerando um sítio abásico (AP). Sítios AP são 

tóxicos para a célula, e são clivados por uma AP endonuclease, a APE1, produzindo 

uma quebra na fita de DNA contendo uma hidroxila na ponta 3’ e um grupo 

desoxirribose fosfato (dRP) na posição 5’. Na via curta, uma DNA polimerase (β no 

núcleo e γ na mitocôndria) irá remover o 5’-dRP, gerando terminais 3’-OH e 5’-fosfato, 

permitindo a inserção de um novo nucleotídeo pela mesma enzima. Por fim, uma DNA 

ligase irá selar a fita. Quando o processamento do sítio abásico gera um terminal 5’ 

alternativo (por exemplo, fosfoglicolato) refratário à atividade dRP-liase de pol β ou pol 

γ, o reparo procede pela via longa, onde uma polimerase irá incorporar de 2 a 10 (2 a 

10 no núcleo e 6-9 na mitocôndria) nucleotídeos na ponta 3’-OH produzida pela APE1, 

que por sua vez deslocará a ponta 5’. Esta estrutura em forma de flap será clivada na 

junção pela FEN1 permitindo então a selagem da fita pela ligase (ROBERTSON et al., 

2009; SZCZESNY et al., 2008). A escolha de qual via seguir dependerá de fatores 

como a disponibilidade de substratos para cada via, a glicosilase utilizada e a natureza 

do terminal 5’ gerado. Um esquema apresentando um resumo dos passos da via BER 

é apresentado na figura 3. 
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Figura 3: Representação das vias longa e curta de BER no núcleo e na mitocôndria. Após o dano 
inicial uma DNA glicosilase irá remover a base modificada por hidrólise da ligação N-
glicosídica. O sítio AP originado pode ser processado de 3 formas na mitocondria e no núcleo 
dependendo da atividade da glicosilase, podendo ser removido pela APE1 e por B ou G 
eliminação pela própria glicosilase. Diferentes pontas 3’ e 5’ originadas na fita de DNA pela 
remoção do sítio abásico requerem diferentes processamentos. Na via curta, após o 
processamento das que dá origem a uma ponta 3-OH e 5’-fosfato, um único nucleotídeo será 
incorporado e a fita será selada. Na via longa ocorrerá a adição de alguns nucleotídeos, 
causando um deslocamento da fita, que será processado pela FEN1, originando uma ponta 
5’ Fosfato que permite a selagem da fita. As proteínas que participam em cada passo no 
núcleo e na mitocôndria estão indicadas na figura. Adaptado de ALENCAR et al., 2019.  

As DNA glicosilases conferem a especificidade de substrato da via BER uma 

vez que cada enzima irá reconhecer um conjunto definido de bases modificadas. Em 

mitocôndrias de mamíferos já foi demonstrado a presença das seguintes DNA 

glicosilases: uracil DNA glicosilase (UDG1), responsável pela remoção de uma uracila 

formada após a desaminação de uma citosina (CHATTERJEE; SINGH, 2001); DNA 
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glicosilase homologa a MutY (MUTHY), que reconhece adeninas pareadas 

erroneamente com guanina, citosina ou 8-oxo-dG (PARKER; GU; LU, 2000); 

oxoguanina DNA glicosilase (OGG1), que reconhece várias purinas oxidadas, como 

8-oxoG (DE SOUZA-PINTO et al., 2001; TAKAO et al., 1998);  DNA glicosilase 

homologa a endonuclease III (NTH1), que removem pirimidinas oxidadas (TAKAO et 

al., 2002); nei-like DNA glicosilases 1 e 2 (NEIL1 e NEIL2), que também reparam 

várias tipos de bases oxidadas  (HU et al., 2005; MANDAL et al., 2012). A última 

glicosilase a ter sua localização confirmada na mitocôndria de células humanas foi a 

alquiladenina DNA glicosilase (AAG) (VAN LOON; SAMSON, 2013), que reconhece e 

remove bases alquiladas e também reconhece purinas desaminadas.  

 Alquilação 

O componente celular mais sensível a agentes alquilantes é o DNA. As fontes 

de danos alquilantes podem ser endógenas ou exógenas; a metilação é o tipo mais 

comum de alquilação (BOUZIANE et al., 1998). Dentro da célula, o principal doador 

de grupos metil é a S-adenosil metionina (SAM) que atua como substrato de inúmeras 

reações enzimáticas. Um dos exemplos de atuação de SAM é no metabolismo de 1-

carbono, onde é um intermediário essencial, contribuindo para formação de 

poliaminas, glutationa, purinas, entre outros (CLARE et al., 2019). Existem inúmeras 

fontes exógenas que podem causar alquilação do DNA, como mostardas 

nitrogenadas, metilnitrosoureia (MNU), metilmetanosulfonato (MMS) e temozolomida 

(TMZ), muitos dos quais são utilizados como quimioterápicos (EMADI; JONES; 

BRODSKY, 2009; NEWLANDS et al., 1997).  

Assim como em outros tipos de lesões, o que determinará qual o efeito biológico 

para a célula e qual via de reparo será responsável por resolver um determinado dano 

alquilante no DNA é a natureza da lesão. Um dos tipos mais comuns de alquilação no 

DNA é a N-metilação de purinas, comumente reparadas pela via BER (BOUZIANE et 

al., 1998). As principais lesões alquilantes, seus efeitos biológicos e o seu reparo estão 

apresentados na tabela 2. 
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Tabela 2: Tipos de lesões alquilantes, consequências biológicas e mecanismos de reparo.  

Lesão Efeito Biológico 
Mecanismo de 

reparo 

Proteínas de 

reconhecimento 

Adenina    

N1-metiladenina (1-meA) Citotóxico 
-Reparo por reversão 

direta 

AlkB, AAG, ALKBH2, 

ALKBH3 

N3-metiladenina (3-meA) Citotóxico BER 
AlkA, TAG, MAGIII, 

AAG, AlkC, AlkD 

N7-metiladenina (7-meA) 
Rapidamente 

depurinado 
BER AlkA 

1,N6-etenoadenina (εA) Citotóxico 
BER, Reparo por 

reversão direta 

AlkA, AAG, AlkB, 

ALKBH3 

Guanina    

N1-metilguanina (1-meG) 
Citotóxico, 

mutagênico 

BER, Reparo por 

reversão direta 
AlkB, AAG 

N3-metilguanina (3-meG) Citotóxico BER AlkA, TAG, AlkC, AlkD 

O6-metilguanina (O6-

meG) 

Citotóxico, 

mutagênico 

Reparo por reversão 

direta, NER, MMR 
C-Ada, AGT, Ogt, ATL 

N7-metiguanina (7-meG) 
Inofensivo, mas 

sofre depurinação 
BER AlkA, AAG, AlkD 

8-metilguanina  BER AlkA, 

Timina    

O2-metiltimina (2-meT) Citotóxico, BER AlkA 

N3-metiltimina (3-meT) Citotóxico 
Reparo por reversão 

direta 
FTO, AlkB 

O4-metiltimina (O4-meT) 
Citotóxico, 

mutagênico 

Reparo por reversão 

direta 
Ogt, C-Ada, AGT 

Citosina    

O2-metilcitosina (2-meC) Citotóxico BER AlkA 

N3-metilcitosina (3-meC) Citotóxico 
BER, Reparo por 

reversão direta 

AlkB, AAG, ALKBH1, 

ALKBH2, ALKBH3 

3,N4-etenocitosina (εC) 
Citotóxico, 

mutagênico 

Reparo por reversão 

direta 
AlkA, AAG, AlkB 

Adaptado de TUBBS; TAINER, 2013. AlkA, 3-meA DNA glicosilase II (E. coli); ALkB, 1-metilladenina-
DNA-dioxigenase (E. coli); AlkC, 3-metilpurina-DNA glicosilase (B. cereus); AlkD, Alquilpurina 
glicosilase D (B. cereus); ABH1, Ácido nucleico dioxigenase homólogo 1 de AlkB (H. sapiens); ABH2, 
DNA demetilase oxidativa homólogo 2 de AlkB (H. sapiens); ABH3, Dioxigenase dependente de alfa-
cetoglutarato homólogo 3 de alkB (H. sapiens); AGT, O6-alquilguanina DNA alquiltransferase, ou 
MGMT (H. sapiens); ATL: Proteínas alquiltransferase-like; C-Ada domínio terminal da proteína Ada (E. 
coli); MAGIII, 3-meA DNA glicosilase III (H. pylori); FTO, dioxigenase FTO (gene associado à massa 
gorda e obesidade)( H. sapiens); Ogt: O-GlcNAc transferase (H. sapiens). TAG: 3-meA DNA glicosilase 
1 (E. coli e S. typhi); 

1.4.1. AAG 

Também conhecida por 3-metiladenina DNA glicosilase (MAG) ou alquilpurina 

DNA glicosilase (APNG), a alquil adenina DNA glicosilase (AAG) é uma glicosilase 

monofuncional, codificada pelo gene MPG, de 33 kDa (LAU et al., 1998). AAG 
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reconhece uma variedade de substratos como 3-metiladenina (3-meA), uma 

modificação bloqueadora de DNA polimerases (RINNE et al., 2005), 7-metilguanina 

(7-meG), 1,N6-etenoadenina (εA) e hipoxantina (Hx) (SAPARBAEV; KLEIBL; LAVAL, 

1995; SAPARBAEV; LAVAL, 1994). AAG, assim como a grande maioria das 

glicosilases, remove as bases modificadas ao catalisar a hidrólise da ligação N-

glicosídica da base afetada (LINDAHL, 1974), utilizando um mecanismo comum da 

várias DNA glicosilases, tipo base-flipping com catálise ácido-base (O’BRIEN & 

ELLENBERGER, 2003).  

Como esperado, células deficientes em AAG são mais sensíveis ao tratamento 

com agentes alquilantes, como MeOSO2(CH2)2-lexitropsina (Me-Lex) e MMS, do que 

células selvagens (ENGELWARD et al., 1996, 1997). Entretanto, a superexpressão 

da enzima também leva a sensibilização da célula à danos alquilantes ao elevar a 

remoção de lesões não citotóxicas, como 7-metilguanina gerada no tratamento com 

MMS. Essa atividade leva ao acúmulo de sítios abásicos no DNA que não são 

processados com a mesma velocidade, o que acaba sendo mais deletério para a 

célula do que a lesão inicial (RINNE et al., 2005). De fato, células que superexpressam 

AAG não são mais sensíveis ao Me-Lex, que gera exclusivamente a lesão citotóxica 

3-meA (RINNE et al., 2005). Esses resultados mostram a importância de existir um 

equilíbrio nas atividades que compõe a via BER. Devido a este fato, tanto a 

superexpressão, como o silenciamento de AAG têm sido estudados como possível 

estratégia para sensibilização de células tumorais, considerando que muitos 

quimioterápicos de grande relevância clínica são agentes alquilantes de DNA  (PAIK 

et al., 2005; TRIVEDI et al., 2014). Lesões teciduais causadas por agentes alquilantes 

em modelos animais têm sido atribuídas ao reparo iniciado por AAG (CALVO et al., 

2013; EBRAHIMKHANI et al., 2014; MEIRA et al., 2009).  

Recentemente têm sido demonstrado outros papéis de AAG além do reparo de 

DNA, assim como encontrado para outros intermediários de BER. Uma das 

descobertas mais relevantes é que AAG pode coordenar a regulação da expressão 

gênica (LIKHITE et al., 2004; MONTALDO et al., 2019; WATANABE et al., 2003). 

1.4.2. Alquilação do DNA mitocondrial 

Poucos estudos investigaram reparo do mtDNA após a exposição a agentes 

alquilantes. LeDoux et al (1992) investigou o reparo do mtDNA em células ovarianas 
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de hamster chinês após o tratamento com vários agentes genotóxicos, incluindo o 

composto alquilante MNU, demonstrando que a organela é proficiente no reparo de 

N-metilpurinas, lesões causadas por este agente. Wunderlich et al. (1970) e Myers, 

Saffhill & O’Connor (1988) demonstraram que o mtDNA de ratos sofre mais lesões do 

que o nDNA após a exposição a agentes alquilantes,  MNU no primeiro estudo, e N-

nitrosodimetilamina (NDMA) e N-nitroso-N-butilureia (NBU) no segundo. Sabe-se 

também que o tratamento com MMS em células de camundongo causa lesões 

persistentes no mtDNA (FURDA et al., 2012), porém pouco se sabe sobre o papel de 

AAG na remoção de danos causados por alquilação nesse genoma, principalmente 

em células de camundongo. Resultados anteriores do nosso grupo (Berra e Souza-

Pinto, não publicados - ANEXO) sugerem que AAG não se localiza em mitocôndrias 

em células murinas, pelo menos em condições basais. Assim, o presente projeto 

propõe investigar se AAG participa ou não do reparo de bases alquiladas em células 

murinas, em comparação com células humanas, onde a presença mitocondrial de 

AAG já foi inequivocamente demonstrada. 
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2. OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo foi determinar a possível participação de AAG no 

reparo de lesões alquiladas em mtDNA de células de camundongos, em comparação 

com células humanas. Para isso, desenvolvemos os objetivos específicos 

identificados abaixo. 

• Objetivos específicos: 

• Determinar a citotoxicidade de MMS em células de camundongo, nas 

condições experimentais necessárias para avaliar as atividades de 

reparo de DNA;  

• Analisar a cinética de formação e remoção de lesões em mtDNA e 

número de cópias de mtDNA após tratamento com agente alquilante; 
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3. METODOLOGIA 

 Cultura celular e tratamento 

Células humanas de carcinoma de colo de útero (HeLa) e mioblastos 

imortalizados de camundongo (C2C12), obtidas da American Tissue Type Culture 

Collection, foram mantidas em DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) High 

Glucose (4,5 g/L) (Gibco™ #12100046) suplementado com 10% soro fetal bovino 

(SFB) (Gibco™ #10270106) e 1 % de solução penicilina/estreptomicina (10,000 U/mL) 

(Gibco™ # 11548876) (DMEM completo), a 37ºC em uma atmosfera umidificada com 

5% de CO2. As culturas foram sub-cultivadas por passagem quando atingiram cerca 

de 80% de confluência, utilizando tripsina (Trypsin-EDTA (0.25%), Gibco™ 

#25200072) para dissociar as células do substrato. 

Para o tratamento com MMS, aproximadamente 5x105 células foram semeadas 

e incubadas em placas de 6 poços (35 mm) em meio de cultura DMEM completo. Após 

18h as placas foram lavadas com PBS e incubadas com meio de cultura sem adição 

de SFB (DMEM sem adição) com MMS (Sigma-Aldrich #129925) por 2 horas. Para o 

tratamento com peróxido de hidrogênio (H2O2), o plaqueamento se deu da mesma 

maneira, e após a lavagem com PBS as células foram incubadas com diferentes 

concentrações de peróxido de hidrogênio (Sigma-Aldrich #H1009) em DMEM sem 

adição por 30 minutos. 

 Ensaios de citotoxicidade 

Para avaliar a sobrevivência das células frente a exposição a agente alquilantes 

e a citotoxidade foram feitos os ensaios de redução de MTT e clonogênico em células 

C2C12. 

3.2.1. Ensaio de redução de MTT 

Aproximadamente 2x104 células C2C12 foram plaqueadas em placas de 96 

poços e incubadas por 24h com meio DMEM completo, o meio foi removido e as 

células lavadas com PBS. Para os tratamentos as células foram incubadas com meio 

de cultura sem SFB com concentrações crescentes de MMS (0,25, 0,5, 0,75, 1 e 2 

mM) por 2h. Após o tratamento as células foram cuidadosamente lavadas com PBS e 

incubadas com meio DMEM completo por 18h. Passado o tempo, o meio foi removido 

e as células foram novamente lavadas com PBS e incubadas por 3h em meio DMEM 
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sem adição com 0,5 mg/mL de MTT ([3(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio 

brometo]) (Affymetrix/USB #19265). O meio foi removido, as células lavadas com PBS 

e os cristais insolúveis de formazan, formados a partir da redução do MTT por 

desidrogenases mitocondriais, foram dissolvidos com 200 uL de DMSO (Sigma-

Aldrich #D8418). A absorbância das amostras a 590 nm foi lida em leitor de microplaca 

(SpectraMax M3).  A sobrevivência celular relativa foi calculada utilizando a razão 

entre a absorbância dos pontos experimentais sobre a absorbância do controle não 

tratado, ambos descontados os brancos. O controle não tratado foi utilizado como 

referência de sobrevivência relativa de 100%. 

3.2.2. Ensaio Clonogênico 

O plaqueamento e tratamento das células C2C12 foi feito como descrito no item 

3.1, sendo utilizadas 3 concentrações de MMS, 0,5, 1 e 2 mM. Após o tratamento o 

meio foi removido, as células foram lavadas, tripsinizadas e contadas e 

aproximadamente 1x103 células foram semeadas em placas de cultura de 60 mm2 

com meio DMEM completo e incubadas por aproximadamente 7 dias a 37 °C. Após a 

formação de colônias visíveis a olho nu as placas foram lavadas com PBS, fixadas 

com metanol 100% e coradas com 1% de cristal violeta. As colônias foram contadas 

e a porcentagem relativa de sobrevivência dos pontos experimentais foi obtida 

utilizando a eficiência de plaqueamento das células controle como 100% de 

sobrevivência. 

 Análise de dano, reparo e perda de cópias de mtDNA  

3.3.1. Quantificação de dano e reparo no mtDNA por XL-PCR 

A frequência relativa de lesões no mtDNA e no DNA nuclear das células foi 

estimada a partir da eficiência da amplificação de um fragmento longo de cada 

genoma por PCR de longa extensão (XL-PCR). O cálculo se dá através da 

normalização da amplificação do amplicon longo pela amplificação de um amplicon 

curto, como indicador da quantidade de DNA da amostra (Santos et al, 2006). A 

técnica se baseia no bloqueio da progressão da Taq-DNA polimerase pela presença 

de lesões no DNA molde, sendo a 3-meA por exemplo, uma lesão bloqueadora da 

polimerase (GROTH et al., 2010; LARSON et al., 1985).  
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As células foram tratadas com 1mM de MMS, como já descrito em 3.1, e foram 

recolhidas imediatamente após o tratamento, ou deixadas para recuperação 

incubadas em DMEM completo por diferentes tempos (30 min, 1, 3, 6 e 24 h). Após 

os tempos de reparo, o DNA total das amostras foi isolado utilizando o DNAeasy Blood 

& Tissue Kit® (Qiagen #69504), de acordo com as instruções do fabricante. As 

amostras foram quantificadas e tiveram sua pureza atestada no equipamento 

NanoDrop1000 ® (ThermoFisher Scientific). As reações de XL-PCR foram feitas 

utilizando o método de Santos et al, 2006, com pequenas modificações, usando 

iniciadores específicos para cada genoma (nuclear e mitocondrial) apresentados na 

tabela 3, como descrito em Mori et al., 2017 e Santos et al., 2006. Para amplificação 

dos fragmentos longos foi utilizado o kit AccuPrime™ Taq DNA Polymerase High 

Fidelity (Invitrogen™ #12339016) e para os fragmentos curtos kit Taq DNA 

Polymerase Recombinant (Invitrogen™ #10342020). A quantidade de DNA molde 

utilizada nas reações foi definida previamente através de curva padrão, sendo 

escolhida a quantidade de DNA cujo amplicon resultante estivesse na fase linear da 

reação. Os parâmetros para cada reação estão apresentados na tabela 4.  

Para comparar a cinética de reparo de lesões alquilantes por AAG com o reparo 

de lesões realizado por glicosilases cuja presença na mitocôndria de camundongos já 

foi demonstrada foi realizado o ensaio de PCR de longa extensão em amostras de 

células C2C12 tratadas com H2O2. Primeiro, foi determinado a concentração de 

peróxido suficiente para obtenção de frequência de lesão semelhante ao obtido com 

o tratamento com MMS. Para isso, C2C12 foram tratadas como descrito em 3.1 com 

concentrações crescentes de H2O2 (0, 25, 50, 100, 200 e 500 uM). Após o tratamento, 

o DNA total das células foi extraído e os experimentos de XL-PCR para o fragmento 

longo mitocondrial e curto RNR1 foram realizados como já descrito anteriormente para 

MMS. 
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Tabela 3: Iniciadores utilizados nas reações de XL-PCR específicos para o genoma 

mitocondrial e nuclear de cada espécie (fragmentos longos e curtos). 

HeLa 

Iniciadores Sequência Tamanho (bp)  

XL-mt 
Senso TGA GGC CAA ATA TCA TTC TGA GGG GC 

Antissenso TTT CAT CAT GCG GAG ATG TTG GAT GG 
16450 

Sm-mt 
(ND1) 

Senso ACC CTA TTA ACC ACT CAC GGG A 
Antisenso GCG ACA TAG GGT GCT CCG GC 

140 

XL-nuclear 
(HPRT) 

Senso TGG GAT TAC ACG TGT GAA CCA ACC 
Antisenso GCT CTA CCC TCT CCT CTA CCG TCC 

9713 

Sm-nuclear 
(HPRT) 

Senso TGACATGTGCCGCCTGCGAG 
Antisenso GTGGTCGCTTTCCGTGCCGA 

177 

C2C12 

Iniciadores Sequência Tamanho (bp) 

XL-mt 
Senso GCC AGC CTG ACC CAT AGC CAT ATT AT 

Antisenso GAG AGA TTT TAT GGG TGT ATT GCG G 
10000 

Sm-mt 
 (RNR1) 

Senso AAC CTC CAT AGA CCG GTG TAA AA 
Antisenso TTT ATC ACT GCT GAG TCC CGT 

128 

XL-nuclear 
 (β-globina) 

Senso TTG AGA CTG TGA TTG GCA ATG CCT 
Antisenso CCT TTA ATG CC CAT CCC GGA CT 

8700 

Sm-nuclear 
 (HPRT) 

Senso GCC TGG ACT TTG CCC CTA AT 
Antisenso CGC CTT TCC ACT CTT CAG GT 

134 

*XL: fragmentos longos; Sm: fragmentos curtos. 

Tabela 4: Condições experimentais utilizadas nas reações de XL-PCR para C2C12 e HeLa. 

C2C12 

Fragmento DNA (ng) Programa no termociclador 

Longo 

mitocondrial 
3 

94°C por 30 segundos (1 ciclo) 
94°C por 30 segundos, 56°C por 30 segundos, 

68°C por 18 minutos (26 ciclos) 

Curto 

mitocondrial 
4 

94°C por 3 minutos (1 ciclo) 
94°C por 45 segundos, 56°C por 30 segundos, 

72°C por 1 minuto (22 ciclos) 

Longo nuclear 30 
94°C por 30 segundos (1 ciclo) 

94°C por 30 segundos, 62°C por 30 segundos, 
68°C por 15 minutos (33 ciclos) 

Curto nuclear 30 
94°C por 3 minutos (1 ciclo) 

94°C por 45 segundos, 56°C por 30 segundos, 
72°C por 1 minuto (30 ciclos) 
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HeLa 

Fragmento DNA (ng) Programa no termociclador 

Longo 

mitocondrial 
15 

94°C por 30 segundos (1 ciclo) 
94°C por 30 segundos, 60°C por 30 segundos, 

68°C por 18 minutos (31 ciclos) 

Curto 

mitocondrial 
3 

94°C por 3 minutos (1 ciclo) 
94°C por 45 segundos, 56°C por 30 segundos, 

72°C por 1 minuto (22 ciclos) 

Curto nuclear 15 
94°C por 3 minutos (1 ciclo) 

94°C por 45 segundos, 60°C por 30 segundos, 
72°C por 1 minuto (33 ciclos) 

 

Os produtos das reações foram resolvidos em géis de agarose 1% para o 

fragmento longo, e poliacrilamida 20% para o fragmento curto. Os marcadores de 

peso molecular utilizados foram: GeneRuler Ultra Low Range DNA Ladder (Thermo 

Scientific™ #SM1213) para análise dos fragmentos curtos, e GeneRuler 1 kb Plus 

DNA Ladder (Thermo Scientific™ #SM1331) e λ DNA/HindIII Markers (Promega 

#G1711) para os fragmentos longos. Os géis foram corados em solução de brometo 

de etídio 4 ug/mL, fotografados sob luz UV e as imagens analisadas utilizando o 

software ImageJ (National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland, USA). 

Após calcular a amplificação relativa das amostras em relação ao controle, 

estimada a partir da normalização do amplicon do fragmento longo pelo amplicon do 

curto, a frequência de lesões foi calculada como no método de Ayala-Torres et. al, 

2000. Assumindo que as lesões no DNA são randomicamente distribuídas foi utilizada 

a expressão de Poisson (classe zero) para determinar a frequência de lesão por fita 

de DNA em uma determinada dose: 

𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑠ã𝑜 = − ln
𝐴𝑑

𝐴𝑐
 

Onde, Ad é a amplificação do fragmento danificado (tratado) e Ac é 

amplificação do fragmento controle, não tratado. A frequência de lesão por fragmento 

foi normalizada para 10 kilobases (Kb). Foram realizados pelo menos dois 

experimentos independentes. 

Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão das médias e as 

diferenças significativas entre os diferentes pontos experimentais em relação ao 
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controle 0h foram analisadas com Two-Way ANOVA, seguida do teste de Bonferroni, 

utilizando o software Prism (GraphPad). As diferenças foram consideradas 

significantes quando p ≤ 0,05. 

3.3.2. Quantificação do número de cópias de mtDNA 

Para verificar se o tratamento com MMS leva a perda de DNA mitocondrial, o 

número de cópias de mtDNA foi medido como a razão da amplificação relativa entre 

o fragmento curto mitocondrial (RNR1) e o fragmento curto nuclear (HPRT), descritos 

na tabela 3. Foi realizado o PCR para amplificação dos fragmentos curtos utilizando 

os mesmos parâmetros descritos no item anterior.  

 Colocalização de AAG por imunofluorescência 

Para determinar se AAG localiza na mitocôndria após o tratamento com MMS 

foi realizada imunofluorescência. Aproximadamente 2x105 células C2C12 foram 

plaqueadas em placas de 6 poços contendo lamínulas de 13 mm e incubadas por 18h 

com meio DMEM completo, após o que o meio foi removido e as células lavadas com 

PBS. As células foram incubadas com meio de cultura sem adição, com MMS 2 mM 

por 2h. Após o tratamento, as células foram fixadas ou deixadas para recuperação 

incubadas em DMEM completo por 0, 1, 6 e 24 h. Para identificação da mitocondria 

as células foram incubadas com MitoTracker ou marcadas com anticorpo para 

proteínas mitocondriais. No caso de marcação com MitoTracker, após o fim do tempo 

de incubação para reparo, o meio foi removido, as células foram lavadas com PBS e 

incubadas com MitoTracker™ Orange CMTMRos (Invitrogen™ #M7510) 200 nM, 

preparado segundo instruções do fabricante, por 30 min sem DMEM sem adição a 37 

oC. Após a incorporação do marcador as células foram lavadas com PBS e fixadas 

por meio da incubação com solução 4% de paraformaldeído (PFA) em PBS por 15 

min em temperatura ambiente. As lâminas foram mantidas em PBS em câmara úmida 

a 4o C após a fixação até a marcação com anticorpos. No caso de marcação de 

mitocôndria com anticorpos para proteínas mitocondriais, o passo de incubação com 

MitoTracker não foi realizado, prosseguindo diretamente para fixação com PFA 4%. 

Após a fixação, as lamínulas foram incubadas com solução de bloqueio (0,2% 

gelatina, 0,1 % NaN3 e 0,25% saponina em PBS) por 1 hora em temperatura ambiente. 

Após o tempo de incubação as lamínulas foram lavadas em PBS e incubadas 

overnight em câmara úmida a 4o C com anticorpo primário na proporção 1:250 na 
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solução de bloqueio já descrita anteriormente – anti-AAG (Recombinant Anti-

MPG/AAG antibody - Abcam #ab155092) e anti-COX4 (COX4 Antibody (6B3)- Novus 

Biologicals #nbp1-51650) para marcação da mitocôndria. As lamínulas foram lavadas 

em PBS e incubadas por 2 horas com anticorpo secundário 1:1000 em solução de 

bloqueio, os anticorpos utilizados foram: Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed 

Secondary Antibody, Alexa Fluor 488, Goat anti-Mouse IgG (H+L), Superclonal 

Recombinant Secondary Antibody, Alexa Fluor 488 e Goat anti-Mouse IgG (H+L) 

Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 568 (Invitrogen #A-11008, # 

A28175, #A-11004). As lamínulas foram lavadas novamente em PBS e a montagem 

da lâmina foi realizada com o reagente ProLong™ Gold Antifade Mountant com DAPI 

(Invitrogen™ #P36931). As imagens foram adquiridas em microscópio de 

fluorescência Zeiss AxioVert.A1 com câmera AxioCam Cm1 (Carl Zeiss, Oberkochen, 

Ostalbkreis, Germany) localizado no Centro de Facilidades para a Pesquisa 

(CEFAP/CONFOCAL) com aumento de 60X. As imagens foram analisadas utilizando 

o software Zen 3.3 Blue Edition. 

 Análise in silico de endereçamento mitocondrial de proteínas 

Para determinar se outras proteínas que participam do reparo de bases 

alquiladas podem ser direcionadas para a mitocôndria foi realizada a análise in silico 

das sequências proteicas para detecção de parâmetros de endereçamento 

mitocondrial. Além das sequências da AAG de camundongos e da AAG humana 

(hAAG), cuja presença mitocondrial já foi demonstrada, foram analisadas as 

sequências das proteínas humanas homólogas a alkB de E. coli, ALKBH2 e ALKBH3, 

cujos principais substratos são as lesões 1-meA e 3-meC (DUNCAN et al., 2002).  

Também foram analisadas as sequências OGG1 e TFAM, como controle. As 

sequências peptídicas foram retiradas do banco de dados UniProt e analisadas 

utilizando os softwares iPSORT (BANNAI et al., 2002), para detectar a presença de 

pré-sequência de endereçamento mitocondrial (MTS), MITOPROTII (CLAROS; 

VINCENS, 1996), para identificar a probabilidade de importação para mitocôndria e 

MitoFates (FUKASAWA et al., 2015), para análise da probabilidade de presença de 

sequência mitocondrial, presença de motivos de reconhecimento para TOM20 e 

presença de sítios de clivagem por MPP e Oct1. As sequências de aminoácidos e 

seus respectivos códigos de acesso do Uniprot se encontram na tabela 5. 



33 
 

Tabela 5: Códigos das sequências de aminoácidos obtidas na plataforma Uniprot utilizadas nos ensaios 

in silico. 

Proteína Código Uniprot 

AAG 
H. sapiens 

P29372 

AAG 
M.musculus 

F2Z3Y1 

TFAM 
M.musculus 

P40630 

OGG1 
M.musculus 

O08760 

ALKBH2 
M.musculus 

Q6P6J4 

ALKBH3 
M.musculus 

Q8K1E6 
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4. RESULTADOS 

 Citotoxicidade e sobrevivência celular 

O objetivo principal deste estudo foi analisar o reparo de lesões induzidas por 

agentes alquilantes em mtDNA. Para isso é necessário determinar uma condição 

experimental na qual haja indução de lesões, mas não morte celular significativa, o 

que inviabilizaria a avaliação da remoção das lesões. Assim, o primeiro passo foi 

avaliar a citotoxicidade e a sobrevivência das células frente a exposição a agente 

alquilantes, para isso, foram feitos os ensaios de redução de MTT e clonogênico em 

células C2C12. As células são sensíveis ao tratamento com MMS de maneira 

dependente de dose, na faixa de concentração utilizada (Figura 4 e 5). Para o ensaio 

de redução de MTT foi obtido um IC50 de 1,12 mM, enquanto para o ensaio 

clonogênico o IC50 foi 0,64 mM. Os efeitos citotóxicos observados no ensaio de MTT 

foram mais brandos, uma vez que é um ensaio que mede a atividade metabólica das 

células. A partir desses resultados foi escolhida a dose de trabalho de 0,5 mM de 

MMS, uma vez que se observa efeitos citotóxicos (Fig. 4), mas ainda se observa uma 

boa sobrevivência (Fig. 5), o que permite avaliar atividades de reparo. 

 

Figura 4: Sobrevivência celular relativa medida pela redução do MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-

2,5-difenil brometo de tetrazolina) em formazan após tratamento com MMS.  C2C12 tratadas por 

2h com diferentes concentrações de MMS: 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1 e 2 mM. Os valores são apresentados 

como média ± desvio padrão de 2 experimentos independentes feitos em quadruplicata. 
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Figura 5: Sobrevivência clonogênica após tratamento com MMS. Células C2C12 foram tratadas 
com diferentes concentrações de MMS (0, 0,5, 1 e 2 mM) por 2h, e então semeadas em baixa 
densidade para o crescimento clonal. Os valores são apresentados como média ± desvio padrão de 2 
experimentos independentes feitos em triplicata. 

 

 Lesões e reparo no DNA mitocondrial 

Como o mecanismo de reparo de lesões causadas por agentes alquilantes não 

é bem elucidado no mtDNA de camundongos, primeiro foi necessário verificar se o 

tratamento com MMS induz a formação de lesões. Para isso, foi utilizado o PCR de 

longa extensão, uma vez que as lesões causadas por MMS e os intermediários 

gerados durante processamento delas bloqueiam a progressão da polimerase de 

PCR. MMS, como a maioria dos agentes alquilantes monofuncionais, gera a lesão 

citotóxica 3-meA no DNA, porém gera majoritariamente a modificação 7-meG (80%). 

Apesar de esta lesão não ser diretamente citotóxica, quando gerada em excesso seu 

processamento pode levar a formação de muitos sítios AP, resultando, portanto, em 

parada da replicação, o que é um evento tóxico para célula (DRABLØS et al., 2004a; 

RINNE et al., 2005). 

A partir dos resultados obtidos da análise de citotoxicidade, inicialmente a dose 

de trabalho escolhida para o tratamento com MMS foi de 0,5 mM por 2h, porém os 

experimentos realizados com esta dose produziram resultados inconclusivos, não 

havendo formação detectável de lesões para realizar as análises posteriores 
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(exemplificado no apêndice 7.1). Assim, a dose utilizada no tratamento foi de 1 mM 

por 2 h. A eficiência de amplificação de cada fragmento analisado (longo mitocondrial, 

XL-MT; curto mitocondrial, SmRNR1; longo nuclear, XL--Globina; e curto nuclear, 

Sm-HPRT) é mostrada na figura 6. 

 

Figura 6: Imagens representativas da separação eletroforética dos produtos de PCR. Realizada 

em géis de agarose 1% (A e C) e de poliacrilamida 20% (B e D). (A) Fragmento longo mitocondrial 

(10.000 pb), (B) fragmento curto mitocondrial (128 bp, gene RNR1), (C) fragmento longo nuclear (8.700 

bp, gene β-globina) e (D) fragmento curto nuclear (134 bp, gene HPRT) de DNA total de C2C12 tratadas 

com 1 mM de MMS por 2h com tempos de reparo de 0, 1, 3 e 6 e 24h. As reações de PCR foram feitas 

em duplicata e os números no painel inferior referem a quantidade de replicatas experimentais 

realizadas durante o tratamento. Imagem representativa de dois experimentos independentes. 

 

A partir da intensidade das bandas obtidas nos géis foi determinada a 

amplificação relativa dos fragmentos longos mitocondrial e nuclear, normalizados pelo 

fragmento curto correspondente de cada genoma, de cada ponto experimental em 

relação à amplificação do fragmento do DNA das células não tratadas, e desses dados 

a frequência de lesão a cada 10 Kb foi calculada. As frequências obtidas são 

apresentadas na figura 7. Os resultados apresentados na figura 7A indicam que 1 mM 

de MMS induziu a formação de lesões logo após o tratamento (tempo 0h), com 

aproximadamente 0,51 lesões/10 Kb no genoma mitocondrial. Interessantemente, 1h 

após o tratamento o número de lesões era de 1,44 lesões/10 Kb. Após 3h 
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encontramos 0,74 lesões/10 Kb (este ponto experimental só foi realizado uma vez, 

portanto não há desvio padrão). Em 6h observamos 0,89 lesões/10 Kb, que não são 

mais detectadas após 24h atingindo a marca de -0,16 lesões por fita. Todos os valores 

foram calculados em relação ao controle 0h não tratado, incluindo o controle 24h não 

tratado. 

Figura 7: Cinética de reparo de lesões bloqueadoras em C2C12 após tratamento com MMS. (A) 

Frequência de lesões a cada 10 kb no genoma mitocondrial após o tratamento com MMS em 

relação ao controle não tratado. (B) Frequência de lesões a cada 10 kb no genoma nuclear após 

o tratamento com MMS em relação ao controle não tratado. C2C12 tratadas com 1 mM de MMS 

por 2h com tempos de reparo de 0, 1, 3 e 6 e 24h. Os valores são apresentados como média dos 

experimentos ± desvio padrão das médias de dois experimentos independentes. * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; 

*** p ≤ 0,001. 
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Visto que AAG sabidamente se localiza no núcleo de camundongos também foi 

realizado XL-PCR para esse genoma, como uma referência de cinética de remoção 

de lesões causadas por MMS. Analisando a figura 7B temos que o MMS também 

induz a formação de lesões no DNA nuclear logo após o tratamento com a formação 

de 1,85 lesões a cada 10 Kb, porém diferentemente do observado para o mtDNA, 

essa frequência de lesões encontrada no tempo 0 h não possui diferença significativa 

em relação ao controle não tratado, o que talvez possa ser explicado pela variação 

entre as replicadas uma vez que o desvio é maior nesse ponto experimental no núcleo 

em comparação com a mitocôndria. Como observado para o mtDNA, detectamos um 

aumento na frequência de lesões em 1 h para 3,30 lesões/10 Kb e 4,38 lesões/10 Kb 

em 3 h (ponto realizado uma única vez, não possui desvio). Após 6h de incubação, no 

núcleo temos aproximadamente 1,65 lesões/10 Kb, que estatisticamente, não 

apresenta diferença em relação ao controle não tratado 0h. Por fim, com 24 h as 

lesões desaparecem chegando a -0,6 lesões/10 Kb. É pertinente notar que a 

frequência de lesão encontrada no núcleo em células tratadas com MMS é maior que 

na mitocôndria, em todos os tempos observados.  

A partir dos resultados apresentados acima pode-se dizer que 1 mM MMS 

induziu a formação de lesões bloqueadoras, e que há reparo ativo destas com cinética 

comparável nos dois genomas, com todas as lesões removidas após 24 h. Porém, 

podemos observar que a formação e remoção de lesões parece acontecer de forma 

mais rápida no núcleo; a frequência de lesões em 0 h no núcleo e o seu aumento em 

1 h é maior no núcleo que na mitocôndria.  
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Figura 8: Cinética de reparo de lesões bloqueadoras em HeLa após tratamento com MMS. (A) 

Amplificação relativa do fragmento longo mitocondrial (XL-mt) normalizado pelo fragmento 

curto mitocondrial (ND1) em relação ao controle não tratado após o tratamento com 1mM MMS. 

(B) Frequência de lesões a cada 10 Kb no genoma mitocondrial após o tratamento com 1 MMS 

em relação ao controle não tratado. Células HeLa tratadas com 1 mM de MMS por 2h com tempos 

de reparo de 0, 1, 6 e 24h. Os valores são apresentados como média ± desvio das médias das replicatas 

experimentais, experimento único. 

Como a presença de AAG em mitocôndrias humanas foi detectada (VAN 

LOON; SAMSON, 2013) foi realizado o XL-PCR do DNA total de células HeLa tratadas 

com 1 mM para comparação da cinética de formação e remoção de lesões. Assim 

como no mtDNA de C2C12, a partir de resultados apresentados na figura 8B podemos 

observar que há a formação de aproximadamente 0,9 lesões/10 kb após o tratamento. 

Entretanto, após 6h o número de lesões detectadas em mtDNA de células tratadas 

não é diferente em relação ao controle 0h, sugerindo que a remoção de bases 

alquiladas em mtDNA de células humanas é mais eficiente do que em células murinas. 

Os experimentos em HeLa ainda estão sendo normalizados e necessitam ser 

repetidos para uma melhor comparação.  

Uma vez que o acúmulo de danos em mtDNA pode levar à sua degradação 

(SHOKOLENKO; WILSON; ALEXEYEV, 2013) foi avaliado o número de cópias de 

DNA após o tratamento com MMS, a partir da razão entre a amplificação relativa dos 

fragmentos mitocondrial e nuclear. Assim como observado em HeLa, linhagem cuja 

presença de AAG mitocondrial já foi demonstrada, não há depleção de DNA 
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mitocondrial em C2C12 após o tratamento com MMS, em todos os tempos 

experimentais, como mostrado na figura 9.  

Figura 9: Número de cópias de DNA mitocondrial após o tratamento com MMS em relação ao 

controle não tratado. C2C12 e HeLa tratada com 1 mM MMS por 2h com tempos de reparo 0, 6 e 

24h. Os valores são apresentados como média ± desvio das médias das replicatas experimentais. 

C2C12 feito em duplicata. HeLa: Experimento feito uma única vez. 

Uma estratégia experimental eficiente para verificar se o reparo de lesões 

geradas por MMS é realizado por AAG seria a comparação da cinética de reparo em 

células proficientes e deficientes em AAG. Enquanto o knockout de AAG por CRISPR 

está sendo otimizado (a sequência dos RNAs guia escolhidos para o silenciamento se 

encontram no apêndice 7.2), propomos comparar a cinética de remoções de lesões 

causadas por MMS no mtDNA de camundongos com a cinética de remoção de lesões 

que são reparadas por DNA glicosilases já identificadas em mitocôndrias de 

camundongo. OGG1, uma enzima que já teve sua presença demonstrada em 

camundongos (DE SOUZA-PINTO et al., 2001; STEVNSNER et al., 2002), é 

responsável pelo reparo de purinas oxidadas no DNA, (revisado em MUFTUOGLU; 

MORI; SOUZA-PINTO, 2014). Por esse motivo, foi escolhido o tratamento com H2O2, 

que é capaz de oxidar o DNA. Os experimentos com peróxido ainda estão sendo 

padronizados. Como pode ser visto no apêndice 7.3, as concentrações utilizadas até 

agora não causaram a formação detectável de lesões com esta metodologia. Assim, 

as condições experimentais ainda estão sendo determinadas. 
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 Colocalização de AAG e mitocôndria 

Sabe-se que MMS produz 3-meA (BERANEK; WEIS; SWENSON, 1980), lesão 

bloqueadora da polimerase cuja remoção é feita exclusivamente por AAG (KROKAN 

et al., 1997). No entanto, uma análise preliminar do grupo não detectou AAG em 

mitocôndrias de 3 tecidos de camundongo em condições basais (Berra, Souza-Pinto, 

não publicado), de modo que ainda não podemos afirmar que o reparo das lesões 

causadas pelo tratamento com MMS observada nos resultados apresentados na 

Figura 7 é feito por esta glicosilase. Portanto, experimentos de imunolocalização foram 

realizados para identificar se AAG é direcionada para mitocôndrias de células de 

camundongos em resposta ao tratamento com MMS. Os resultados preliminares 

destas análises estão apresentados na Fig. 10. 

Inicialmente, a identificação de mitocôndrias utilizou o marcador fluorescente 

MitoTracker Orange, porém não foi possível padronizar este corante para o tipo 

celular, e por isso foi adotado o uso de anticorpo para a proteína mitocondrial COX4 

para a identificação da mitocôndria. Nesse momento ainda estamos trabalhando nas 

condições experimentais para verificar a possível colocalização de AAG em 

mitocôndrias após o tratamento com MMS. 

A marcação de AAG utilizando anticorpo específico (painel AAG, marcação em 

verde) foi eficiente, e AAG foi localizada predominantemente no núcleo. Entretanto, 

alguns pontos marcados foram identificados no citosol, sugerindo possível localização 

mitocondrial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 



43 
 

 



44 
 

 



45 
 

Figura 10:Imunolocalização de AAG em C2C12. Análise da distribuição celular de AAG em C2C12 

tratadas com 2 mM MMS após tempos de 0, 1, 6 e 24 h. Núcleo em azul, AAG em verde e Mitotracker 

em vermelho. 

 Análise in silico para identificação de endereçamento mitocondrial 

Uma vez que lesões causadas pelo agente metilante MMS são reparadas em 

mtDNA de células murinas, e AAG ainda não foi claramente localizada na organela, 

procuramos identificar se alguma outra enzima capaz de reparar danos alquilantes, 

como ALKBH2 e ALKBH3, poderiam ser direcionadas para mitocôndria de 

camundongos através de análises de predição de localização intracelular. Os 

resultados da análise encontram-se na tabela 6 e 7. 
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Tabela 6: Presença de pré-sequência de endereçamento mitocondrial (MTS) em transcritos proteicos 

de enzimas responsáveis pela remoção de bases alquiladas em mamíferos. 

Proteína/ 
Sequência UniProt 

Presença 
de MTS 
(IPsort) 

Probabilidade de 
importação para a 

mitocôndria (Mitoprot II) 

Probabilidade de 
presença de MTS 

(MitoFates) 

Presença 
de MTS 

(MitoFates) 

AAG H. sapiens 

P29372 
Sim 0.9471 0.012 Não 

AAG M. musculus 

F2Z3Y1 
Não 0.5947 0.000 Não 

TFAM M. musculus 

P40630 
Não 0.7692 0.654 Sim 

OGG M. musculus 

O08760 
Sim 0.7724 0.540 Sim 

ALKHB2 M. musculus 

Q6P6J4-1 
Não 0.0862 0.000 Não 

ALKHB3 M. musculus 

Q8K1E6 
Sim 0.0125 0.005 Não 

 

 

Tabela 7: Presença de motivos de reconhecimento para TOM20 e previsões de sítios de clivagem por 

MPP e Oct1 em transcritos proteicos de enzimas responsáveis pela remoção de bases alquiladas em 

mamíferos. Resultados obtidos com MitoFates 

Proteína/ 
Sequência UniProt 

Número de motivos 
de reconhecimento 

para TOM20 

Motivos de 
reconhecimento 

para TOM20 

Sítio de 
clivagem por 

MPP 

Sítio de 
clivagem 
por Oct1 

AAG H. sapiens 

P29372 
- - 17R - 

AAG M. musculus 

F2Z3Y1 
- - 38P - 

TFAM M. musculus 

P40630 
3 

10-14 VLKAL 

38-42 IPKCF 

80-84 VRKIA 

29I - 

OGG M. musculus 

O08760 
1 96-100 LHKYF 15T 23W 

ALKBH2 M. musculus 

Q6P6J4-1 
2 

1-5 MDKFL 

56-60 ADKIF 
89K - 

ALKBH3 M. musculus 

Q8K1E6 
2 

62-66 VVRAA 

87-91 VSRVC 
34L - 
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Como esperado, a AAG humana (hAAG) possui índices que suportam o 

endereçamento mitocondrial, de acordo com as análises das tabelas 6 e 7. O software 

iPSORT indicou a presença de MTS e o MitoProtII sugere uma probabilidade de 

importação mitocondrial de 94%. Por outro lado, de acordo com o software MitoFates, 

hAAG possui baixíssima probabilidade de presença de MTS, não possui motivos de 

reconhecimento para TOM20, mas possui sítio de clivagem para MPP (aminoácido 17 

R). AAG murina também não possui presença de MTS indicada pelo iPSORT. Porém, 

TFAM, uma proteína reconhecidamente mitocondrial, também não possui presença 

de MTS de acordo com o mesmo programa. Isso também é observado quando 

olhamos para os dados encontrados utilizando o MitoFates, aonde a probabilidade de 

presença de MTS em AAG murina é nula. Não foram identificados motivos de 

reconhecimento para TOM20, porém há um sítio de clivagem para MPP, assim como 

em hAAG. A probabilidade de AAG de camundongos ser importada para a 

mitocôndria, de acordo com o MitoProtII, é de 59%. 

Os resultados obtidos da análise de ALKBH2 mostram que, de acordo com as 

análises de iPSORT e MitoFates, não há sugestão de presença de MTS. Além disso, 

a probabilidade de importação para mitocôndria também é baixa, de acordo com 

MitoProtII. Por outro lado, há motivos de reconhecimentos para TOM20 e 2 sítios de 

clivagem por MPP. ALKBH3, em contrapartida, possui presença de MTS indicada pelo 

iPSORT, assim como presença de 2 motivos de reconhecimentos para TOM20 e sítios 

de clivagem por MPP indicados pelo MitoFates, porém apresenta baixa probabilidade 

de importação para mitocôndria ou de presença de MTS, de acordo com MitoProtII e 

MitoFates. 

Apesar de AAG, ALKBH2 e 3 de camundongos não possuírem fortes indicativos 

que são direcionadas a mitocôndria, vale ressaltar que apenas OGG1 apresentou 

todos os parâmetros de endereçamento mitocondrial em todos os programas. Como 

cada software utiliza algoritmos específicos e analisa condições diferentes, é 

esperado que irão gerar resultados diferentes.  Por se tratar de uma previsão, apenas 

experimentos adicionais podem confirmar ou não o endereçamento mitocondrial 

dessas proteínas. 
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5. DISCUSSÃO  

Agentes alquilantes, cujas lesões resultantes no DNA são alvos da via BER, 

são extensamente usados como terapêuticos, como temozolomida, estreptozotocina 

e procarbazina. Além disso, o desequilíbrio da via BER, com resultante acumulo de 

intermediários tóxicos, como sítios abásicos, tem sido proposto como uma estratégia 

com grande potencial para uso terapêutico (revisado em FU; CALVO; SAMSON, 

2012). Um dos principais modelos de estudo utilizados em pesquisa clínica é o 

camundongo. Assim, nesse contexto, é de extrema importância saber se os 

mecanismos de reparo desses animais são equivalentes aos humanos e se estes 

então são um bom modelo de estudo para mimetizar os efeitos analisados em 

questão. Estudos sobre os mecanismos pelos quais danos alquilantes são removidos 

e/ou tolerados em mtDNA são escassos. Apenas em 2013, AAG teve sua localização 

confirmada em mitocôndrias de humanos (VAN LOON; SAMSON, 2013), enquanto 

em camundongos ainda não há resultados publicados sobre a localização mitocondrial 

de AAG.  Portanto, o interesse deste trabalho foi de caracterizar como é o reparo de 

bases alquiladas no mtDNA de camundongos, e se este seria realizado pela principal 

enzima da via BER responsável pela remoção de lesões causadas por agentes 

alquilantes, AAG. 

Em um dos únicos trabalhos que estudam o reparo de mtDNA em células 

murinas expostas a agentes alquilantes, Furda e colaboradores (2012) compararam o 

reparo de bases alquiladas e oxidadas em MEF’s (fibroblastos embrionários de 

camundongos) logo após ou 8h horas após o tratamento com H2O2 e MMS. Como em 

nosso trabalho, os autores também observam a formação de lesões pelo tratamento 

com MMS, porém é encontrada uma frequência de lesões a cada 10kb quase 3 x 

maior que o encontrado neste estudo (figura 7) logo após o tratamento com MMS. 

Além disso, as lesões ainda persistiam após 8h (FURDA et al., 2012). É importante 

ressaltar que além de utilizar um tipo celular distinto, fibroblastos embrionários em 

oposição aos mioblastos utilizados aqui, o trabalho não analisou o ponto de reparo de 

1h, onde foi observado o maior número de lesões em nosso trabalho. Também deve 

ser destacado que as condições experimentais eram distintas, uma vez que os autores 

utilizaram a dose de 2 mM de MMS por 1 h, que mesmo sendo utilizada com um 

intervalo de tratamento menor, pode ter sido alta o suficiente para estressar as células 

ao ponto de diminuir a eficiência de reparo. Esses dois pontos podem explicar o 
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porquê de os autores não terem identificado remoção de lesões induzidas por MMS 

no mtDNA de camundongos. No entanto, nossos resultados são claros ao demonstrar 

que mitocôndrias murinas são proficientes na remoção de lesões induzidas por MMS 

em mtDNA. Por outro lado, os dados apresentados na figura 8 sugerem que 

mitocôndrias de células humanas são mais eficientes em remover lesões alquiladas 

do que as murinas, porém são necessários mais experimentos para podermos 

confirmar este achado. Vale ressaltar, entretanto, que essa conclusão estaria em 

acordo com a observação de que AAG é encontrada em mitocôndrias humanas, mas 

não em mitocôndrias de camundongos (Berra e Souza-Pinto, dados não publicados, 

Anexo I) 

Nossos resultados indicam também que, em células C2C12, o nDNA é mais 

susceptível à formação de danos alquilantes causados por MMS do que o mtDNA, 

assim como no estudo de Furda e colaboradores, 2012. Os resultados apresentados 

na figura 7 mostram que a frequência de lesão no mtDNA não ultrapassou 1,5 lesões 

a cada 10 Kb, enquanto no nDNA observamos até 4 lesões/10kb.  

Apesar de observarmos uma diminuição da frequência de lesões no mtDNA de 

camundongos durante os tempos observados, não podemos afirmar que a remoção 

das lesões se deu por mecanismos de reparo das bases alquiladas (3-meA e 7-meG). 

A degradação de mtDNA causada por dano persistente (SHOKOLENKO; WILSON; 

ALEXEYEV, 2013) também pode explicar a diminuição da frequência de lesões 

observada, uma vez que o KO de AAG não é letal nesses animais (ENGELWARD et 

al., 1997). Para investigar a possibilidade de diminuição da frequência de lesões em 

razão de degradação do mtDNA, e não de mecanismos de reparo, foi analisado o 

número de cópias de mtDNA. Em conjunto com resultados similares obtidos por  

(FURDA et al., 2012), onde após o tratamento de 2 mM de MMS por 1 h também não 

há diminuição na quantidade de mtDNA, os dados apresentados na figura 9, 

mostrando manutenção na quantidade de mtDNA, indicam que a diminuição no 

número de lesões no mtDNA após 24 h, como visto na figura 7, não resulta da 

degradação das moléculas de mtDNA contendo lesões. 

Enquanto os resultados discutidos até aqui suportam a existência de uma 

atividade de reparo das lesões formadas pelo tratamento com MMS em mtDNA, ainda 

não podemos afirmar que este é realizado por AAG. Para identificar se é esta a enzima 
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responsável pela remoção das lesões, a distribuição de AAG em células de 

camundongos após o tratamento com MMS foi avaliada por imunofluorescência. 

Resultados anteriores do nosso grupo, apresentados no anexo 1, mostram que AAG 

não é direcionada para a mitocôndria de camundongos logo após o tratamento com 

MMS, porém, resta analisar se durante os tempos de reparo analisados pelo XL-PCR 

poderíamos achar um direcionamento mitocondrial. Uma vez que o ponto com maior 

frequência de lesões geradas observado é em 1 h, o recrutamento desta enzima 

poderia ocorrer em tempos subsequentes ao ponto 0 h, quando o meio de tratamento 

é removido. Apesar de serem resultados preliminares, vemos pequenos pontos de 

localização de AAG fora do núcleo, porém não é possível afirmar se de fato essa 

enzima se localiza fora da mitocôndria, sendo necessários mais experimentos para 

confirmar a presença mitocondrial de AAG. 

AAG é a principal enzima para remoção de purinas metiladas em mamíferos 

(revisado em TUBBS; TAINER, 2013), com exceção da lesão mutagênica O6-meG, 

reparada majoritariamente por reversão direta mediada por AGT, também conhecida 

como MGMT (O6-metilguanina-DNA metiltransferase). Assim, AAG costuma ser a 

principal enzima a ser investigada quando se trata de danos alquilantes. Porém, para 

identificar se alguma outra enzima que reconhece bases alquiladas poderia ser 

direcionada para mitocôndria de camundongos realizamos uma análise in silico para 

verificar o direcionamento de algumas enzimas. ALKBH2 e ALKBH3 são dioxigenase 

dependentes de ferro homólogas a enzima AlkB de E. coli, responsável pela remoção 

de 1-meA and 3-meC pelo reparo por reversão direta (DUNCAN et al., 2002). AlkB e 

suas homologas humanas são capazes de realizar a demetilação oxidativa de 1-meA 

e 3-meC; ALKBH2 possui preferência por lesões localizadas em dsDNA enquanto 

ALKBH3 em ssDNA e RNAs (revisado em TUBBS; TAINER, 2013).  

Apenas algumas proteínas encontradas nas mitocôndrias são originadas a 

partir do mtDNA, a grande maioria é sintetizada a partir de genes localizados nos 

cromossomos. A maioria das proteínas mitocondriais são, então, sintetizadas por 

ribossomos no citosol e precisam ser montadas e transportadas para a mitocôndria. 

Um primeiro indicativo de que a proteína será direcionada a esta organela é a 

presença de uma sequência conhecida como MTS (matriz targenting sequence) ou 

pré-sequencia, localizada na porção N-terminal do polipeptídio, contendo entre 20 a 

60 aa, (NEUPERT, 1997; VON HEIJNE, 1986). A presença de MTS é suficiente para 
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direcionar uma proteína a mitocôndria (HORWICH et al., 1985; HURT; PESOLD-

HURT; SCHATZ, 1984). A MTS é, então, reconhecida pelo complexo TOM 

(transporter of outer membrane), uma a translocase da membrana externa 

mitocondrial que direcionará a passagem dos precursores proteicos pela membrana 

externa mitocondrial. A subunidade TOM20 é a proteína responsável pelo 

reconhecimento das pré-sequências (SAITOH et al., 2007). O transporte pela 

membrana interna mitocondrial é direcionado por uma segunda translocase, que 

também reconhece as pré-sequencias, o complexo TIM23 (TRUSCOTT et al., 2001). 

Após a chegada a matriz, a pré-sequência pode ser processada por uma peptidase 

processadora mitocondrial (MPP) (ITO, 1999), ou por Oct1, contribuindo para a 

estabilidade da proteína (VÖGTLE et al., 2011).  

Analisamos diferentes parâmetros de previsão de endereçamento mitocondrial 

das proteínas ALKBH2 e 3 utilizando os softwares iPSORT, MitoFates e MitoProtII, 

bem como de AAG de camundongos e humanos. Como controles foram analisadas 

as sequências de aminoácidos de OGG1 - glicosilase presente em mitocôndrias de 

mamíferos – e TFAM, uma proteína mitocondrial essencial. O parâmetro presença de 

MTS apresentou resultados divergentes utilizando os dois softwares, a sequência de 

aminoácidos de ALKBH3 foi apontada como contendo uma MTS a partir da análise 

usando iPSORT, porém não pelo MitoFates, e baixa probabilidade de importação por 

MitoProtII. Tanto ALKBH2 quanto AAG murina não tiveram MTS identificados por 

nenhum dos softwares. Para AAG de camundongos, o software MitoProtII apenas 

tendo uma probabilidade de importação de 59%. Porém, as sequências utilizadas 

como controle também apresentaram resultados divergentes: MitoFates não 

encontrou MTS em hAAG, e iPSORT também não encontrou MTS em TFAM. Vale 

ressaltar que cada software utiliza algoritmos diferentes e consideram parâmetros 

diferentes. Além disso, ausência de MTS na posição-terminal da cadeia polipeptídica 

não implica que essa proteína não pode ser importada para mitocôndria; apesar de a 

presença de MTS ser a forma mais comum de endereçamento, existem outros 

mecanismos de importação. Algumas proteínas podem apresentar sequências 

internas de endereçamento que não serão removidas após o processamento realizado 

na mitocôndria, essas sequências internas também podem ser reconhecidas por 

TOM20 (revisado em NEUPERT, 1997). 
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Ao olharmos para os outros parâmetros, tanto ALKBH2 como ALKBH3 

possuem mais de 1 motivo para reconhecimento por TOM20, que realiza o 

reconhecimento das pré-sequências; mais do que encontrado para OGG1 por 

exemplo. AAG de camundongos não apresenta motivos de reconhecimento para 

TOM20, porém hAAG também não possui e é encontrada na mitocôndria. Por outro 

lado, todas as enzimas apresentam sítios de clivagem por MPP, conferindo mais um 

indicativo de processamento da pré-proteína após sua entrada na mitocôndria. 

Lembrando que se trata de análises in silico de sequências, experimentos adicionais 

são essenciais para podermos identificar se realmente há o direcionamento destas 

enzimas para a mitocôndria. 

Com os resultados obtidos até o momento ainda não podemos afirmar se AAG 

está presente em mitocôndrias murina, e se esta é responsável pelo reparo de lesões 

geradas por MMS. Além disso, um dos eventos candidatos para ser apontado como 

responsável pela diminuição da frequência de lesões causadas por MMS é a 

depurinação. Como já dito no item 4.2, MMS gera, majoritariamente, 7-meG, que pode 

sofrer hidrólise espontânea e gerar um sítio AP, que causa o bloqueio de DNA 

polimerases e será posteriormente resolvido pela APE1. Portanto, pode-se pensar que 

como o tratamento com MMS gera em sua grande maioria 7-meG (DRABLØS et al., 

2004b), estas lesões poderiam ter sido convertidas em sítios AP que seriam resolvidos 

pela via BER já demonstrada na mitocôndria. Ao mesmo tempo, AAG também pode 

remover a lesão 7-meG (O’BRIEN; ELLENBERGER, 2004), então mesmo que a 

maioria das lesões geradas sejam 7-meG, a sua remoção também poderia ser 

indicativo da presença de AAG.  
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6. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Os resultados obtidos até o presente momento indicam que DNA mitocondrial 

de camundongos é alvo de lesões alquilantes após o tratamento com MMS e que 

estas são reparadas com cinética similar à observada para o DNA nuclear. Essa 

conclusão é reforçada pela observação de que não há perda de mtDNA nos tempos 

experimentais utilizados aqui, indicando que o reparo é preferencial à degradação 

para remoção das lesões.  

Porém, apesar de haver o reparo das lesões, não podemos afirmar que este é 

iniciado pela enzima AAG via BER, uma vez que a enzima ainda não foi localizada em 

mitocôndrias murinas. Por enquanto não há resultados conclusivos obtidos com 

imunofluorescência, sendo necessários mais experimentos para verificar se AAG é 

recrutada para a mitocôndria após o tratamento com o agente alquilante.  

A quantificação de lesões em mtDNA de células de camundongos tratadas com 

peróxido de hidrogênio possibilitará a comparação da cinética de remoção das lesões 

induzidas por MMS com aquela de lesões reconhecidamente reparadas por uma DNA 

glicosilase mitocondrial, especificamente OGG1. Além disso, a padronização do 

sistema CRISPR-Cas9 permitirá o silenciamento de AAG e análise do impacto da 

ausência dessa proteína na remoção de bases alquiladas do mtDNA. 

Uma vez que MMS foi capaz de causar lesões no mtDNA é importante avaliar 

a consequência funcional do acúmulo destas. Assim, experimentos como a 

determinação das taxas de respiração celular após o tratamento com MMS estão 

sendo padronizados e contribuirão para esclarecer qual o resultado da formação e 

remoção de lesões alquilantes em células normais, bem como de seu acúmulo em 

células deficientes no reparo para a bioenergética mitocondrial. 

Em conjunto, os resultados apresentados aqui e dos experimentos futuros 

propostos devem contribuir para elucidarmos como o mtDNA é afetado por danos 

causados por alquilação e quais as consequências funcionais destas lesões. Também 

esperamos entender melhor quais mecanismos podem estar envolvidos no 

processamento destas lesões. 

 

 



54 
 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALENCAR, R. R.; BATALHA, C. M. P. F.; FREIRE, T. S.; DE SOUZA-PINTO, N. C. 
Enzymology of mitochondrial DNA repair. 1. ed. [s.l.] : Elsevier Inc., 2019. v. 45  

ANDERSON, S.; BANKIER, A. T.; BARRELL, B. G.; DE BRUIJN, M. H.; COULSON, 
A. R.; DROUIN, J.; EPERON, I. C.; NIERLICH, D. P.; ROE, B. A.; SANGER, F.; 
SCHREIER, P. H.; SMITH, A. J.; STADEN, R.; YOUNG, I. G. Sequence and 
organization of the human mitochondrial genome. Nature, [s. l.], v. 290, n. 5806, p. 
457–465, 1981.  

AYALA-TORRES, S.; CHEN, Y.; SVOBODA, T.; ROSENBLATT, J.; VAN HOUTEN, 
B. Analysis of Gene-Specific DNA Damage and Repair Using Quantitative 
Polymerase Chain Reaction. Methods, [s. l.], v. 22, n. 2, p. 135–147, 2000.  

BANNAI, H.; TAMADA, Y.; MARUYAMA, O.; NAKAI, K.; MIYANO, S. Extensive 
feature detection of N-terminal protein sorting signals. Bioinformatics, [s. l.], v. 18, n. 
2, p. 298–305, 2002.  

BOUZIANE, M.; MIAO, F.; YE, N.; HOLMQUIST, G.; CHYZAK, G.; O’CONNOR, T. 
R. Repair of DNA alkylation damage, 1998.  

CALVO, J. A.; MOROSKI-ERKUL, C. A.; LAKE, A.; EICHINGER, L. W.; SHAH, D. 
Aag DNA Glycosylase Promotes Alkylation-Induced Tissue Damage Mediated by 
Parp1. PLoS Genet, [s. l.], v. 9, n. 4, p. 1003413, 2013.  

CHATTERJEE, A.; MAMBO, E.; SIDRANSKY, D. Mitochondrial DNA mutations in 
human cancer. Oncogene, [s. l.], v. 25, n. 34, p. 4663–4674, 2006.  

CHATTERJEE, A.; SINGH, K. K. Uracil-DNA glycosylase-deficient yeast exhibit a 
mitochondrial mutator phenotype. Nucleic acids research, [s. l.], v. 29, n. 24, p. 
4935–40, 2001.  

CLARE, C. E.; BRASSINGTON, A. H.; KWONG, W. Y.; SINCLAIR, K. D. One-
Carbon Metabolism: Linking Nutritional Biochemistry to Epigenetic Programming of 
Long-Term Development. Annual Review of Animal Biosciences, [s. l.], v. 7, n. 1, 
p. 263–287, 2019.  

CLAROS, M. G.; VINCENS, P. Computational Method to Predict Mitochondrially 
Imported Proteins and their Targeting Sequences. European Journal of 
Biochemistry, [s. l.], v. 241, n. 3, p. 779–786, 1996.  

CLAYTON, D. A.; DODA, J. N.; FRIEDBERG, E. C. The Absence of a Pyrimidine 
Dimer Repair Mechanism in Mammalian Mitochondria. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, [s. l.], v. 71, n. 7, p. 2777–2781, 1974.  

DE SOUZA-PINTO, N. C.; BOHR, V. A. B. T.-I. R. of N. The mitochondrial theory of 
aging: Involvement of mitochondrial DNA damage and repair. In: Mitochondrial 
Function and Dysfunction. [s.l.] : Academic Press, 2002. v. 53p. 519–534.  

DE SOUZA-PINTO, N. C.; EIDE, L.; HOGUE, B. A.; THYBO, T.; STEVNSNER, T.; 
SEEBERG, E.; KLUNGLAND, A.; BOHR, V. A. Repair of 8-oxodeoxyguanosine 
lesions in mitochondrial DNA depends on the oxoguanine DNA glycosylase (OGG1) 



55 
 

gene and 8-oxoguanine accumulates in the mitochondrial DNA of OGG1-defective 
mice. Cancer Research, [s. l.], v. 61, n. 14, p. 5378–5381, 2001.  

DE SOUZA-PINTO, N. C.; WILSON, D. M.; STEVNSNER, T. V; BOHR, V. A. 
Mitochondrial DNA, base excision repair and neurodegeneration. DNA Repair, [s. l.], 
v. 7, n. 7, p. 1098–1109, 2008.  

DRABLØS, F.; FEYZI, E.; AAS, P. A.; VAAGBØ, C. B.; KAVLI, B.; BRATLIE, M. S.; 
PEÑA-DIAZ, J.; OTTERLEI, M.; SLUPPHAUG, G.; KROKAN, H. E. Alkylation 
damage in DNA and RNA—repair mechanisms and medical significance. DNA 
Repair, [s. l.], v. 3, n. 11, p. 1389–1407, 2004. a.  

DRABLØS, F.; FEYZI, E.; AAS, P. A.; VAAGBØ, C. B.; KAVLI, B.; BRATLIE, M. S.; 
PEÑA-DIAZ, J.; OTTERLEI, M.; SLUPPHAUG, G.; KROKAN, H. E. Alkylation 
damage in DNA and RNA—repair mechanisms and medical significance. DNA 
Repair, [s. l.], v. 3, n. 11, p. 1389–1407, 2004. b.  

DUNCAN, T.; TREWICK, S. C.; KOIVISTO, P.; BATES, P. A.; LINDAHL, T.; 
SEDGWICK, B. Reversal of DNA alkylation damage by two human dioxygenases. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America, [s. l.], v. 99, n. 26, p. 16660–16665, 2002.  

EBRAHIMKHANI, M. R.; DANESHMAND, A.; MAZUMDER, A.; ALLOCCA, M.; 
CALVO, J. A.; ABOLHASSANI, N.; JHUN, I.; MUTHUPALANI, S.; AYATA, C.; 
SAMSON, L. D. Aag-initiated base excision repair promotes ischemia reperfusion 
injury in liver, brain, and kidney. Proceedings of the National Academy of 
Sciences, [s. l.], p. E4878–E4886, 2014.  

EMADI, A.; JONES, R. J.; BRODSKY, R. A. Cyclophosphamide and cancer: golden 
anniversary. Nature Reviews Clinical Oncology, [s. l.], v. 6, n. 11, p. 638–647, 
2009. 

ENGELWARD, B. P.; DRESLIN, A.; CHRISTENSEN, J.; HUSZAR, D.; KURAHARA, 
C.; SAMSON, L. Repair-deficient 3-methyladenine DNA glycosylase homozygous 
mutant mouse cells have increased sensitivity to alkylation-induced chromosome 
damage and cell killing. The EMBO journal, [s. l.], v. 15, n. 4, p. 945–952, 1996.  

ENGELWARD, B. P.; WEEDA, G.; WYATT, M. D.; BROEKHOF, J. L.; DE WIT, J.; 
DONKER, I.; ALLAN, J. M.; GOLD, B.; HOEIJMAKERS, J. H.; SAMSON, L. D. Base 
excision repair deficient mice lacking the Aag alkyladenine DNA glycosylase. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America, [s. l.], v. 94, n. 24, p. 13087–13092, 1997.  

FRIEDBERG, E. C.; MEIRA, L. B. Database of mouse strains carrying targeted 
mutations in genes affecting biological responses to DNA damage Version 7. DNA 
Repair, [s. l.], v. 5, n. 2, p. 189–209, 2006.  

FU, D.; CALVO, J. A.; SAMSON, L. D. Balancing repair and tolerance of DNA 
damage caused by alkylating agents. Nature Reviews Cancer, [s. l.], v. 12, n. 2, p. 
104–120, 2012.  

FUKASAWA, Y.; TSUJI, J.; FU, S.-C.; TOMII, K.; HORTON, P.; IMAI, K. MitoFates: 
Improved Prediction of Mitochondrial Targeting Sequences and Their Cleavage Sites 



56 
 

*[S]. Molecular & Cellular Proteomics, [s. l.], v. 14, n. 4, p. 1113–1126, 2015.  

FURDA, A. M.; MARRANGONI, A. M.; LOKSHIN, A.; VAN HOUTEN, B. Oxidants 
and not alkylating agents induce rapid mtDNA loss and mitochondrial dysfunction. 
DNA Repair, [s. l.], v. 11, n. 8, p. 684–692, 2012.  

GROTH, P.; AUSLÄNDER, S.; MAJUMDER, M. M.; SCHULTZ, N.; JOHANSSON, F.; 
PETERMANN, E.; HELLEDAY, T. Methylated DNA Causes a Physical Block to 
Replication Forks Independently of Damage Signalling, O6-Methylguanine or DNA 
Single-Strand Breaks and Results in DNA Damage. Journal of Molecular Biology, 
[s. l.], v. 402, n. 1, p. 70–82, 2010. 

HORWICH, A. L.; KALOUSEK, F.; MELLMAN, I.; ROSENBERG, L. E. A leader 
peptide is sufficient to direct mitochondrial import of a chimeric protein. The EMBO 
journal, [s. l.], v. 4, n. 5, p. 1129–1135, 1985.  

HU, J.; DE SOUZA-PINTO, N. C.; HARAGUCHI, K.; HOGUE, B. A.; JARUGA, P.; 
GREENBERG, M. M.; DIZDAROGLU, M.; BOHR, V. A. Repair of 
formamidopyrimidines in DNA involves different glycosylases: Role of the OGG1, 
NTH1, and NEIL1 enzymes. Journal of Biological Chemistry, [s. l.], 2005.  

HURT, E. C.; PESOLD-HURT, B.; SCHATZ, G. The cleavable prepiece of an 
imported mitochondrial protein is sufficient to direct cytosolic dihydrofolate reductase 
into the mitochondrial matrix. FEBS Letters, [s. l.], v. 178, n. 2, p. 306–310, 1984.  

ITO, A. Mitochondrial Processing Peptidase: Multiple-Site Recognition of Precursor 
Proteins. Biochemical and Biophysical Research Communications, [s. l.], v. 265, 
n. 3, p. 611–616, 1999.  

IYER, R. R.; PLUCIENNIK, A.; BURDETT, V.; MODRICH, P. L. DNA mismatch 
repair: Functions and mechanisms. Chemical Reviews, [s. l.], v. 106, n. 2, p. 302–
323, 2006.  

KUKAT, C.; DAVIES, K. M.; WURM, C. A.; SPÅHR, H.; BONEKAMP, N. A.; KÜHL, I.; 
JOOS, F.; POLOSA, P. L.; PARK, C. B.; POSSE, V.; FALKENBERG, M.; JAKOBS, 
S.; KÜHLBRANDT, W.; LARSSON, N.-G. Cross-strand binding of TFAM to a single 
mtDNA molecule forms the mitochondrial nucleoid. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, [s. l.], v. 112, n. 36, p. 11288 LP – 11293, 2015.  

LARSON, K.; SAHM, J.; SHENKAR, R.; STRAUSS, B. Methylation-induced blocks to 
in vitro DNA replication. Mutation Research/Fundamental and Molecular 
Mechanisms of Mutagenesis, [s. l.], v. 150, n. 1, p. 77–84, 1985.  

LARSSON, N.-G.; WANG, J.; WILHELMSSON, H.; OLDFORS, A.; RUSTIN, P.; 
LEWANDOSKI, M.; BARSH, G. S.; CLAYTON, D. A. Mitochondrial transcription 
factor A is necessary for mtDNA maintance and embryogenesis in mice. Nature 
Genetics, [s. l.], v. 18, n. 3, p. 231–236, 1998.  

LAU, A. Y.; SCHÄRER, O. D.; SAMSON, L.; VERDINE, G. L.; ELLENBERGER, T. 
Crystal structure of a human alkylbase-DNA repair enzyme complexed to DNA: 
Mechanisms for nucleotide flipping and base excision. Cell, [s. l.], v. 95, n. 2, p. 249–
258, 1998.  

LEE, H.; WEI, Y. Mitochondria and Aging. Advances in Experimental Medicine and 



57 
 

Biology, [s. l.], v. 942, p. 311–327, 2012. 

LIKHITE, V. S.; CASS, E. I.; ANDERSON, S. D.; YATES, J. R.; NARDULLI, A. M. 
Interaction of Estrogen Receptor α with 3-Methyladenine DNA Glycosylase 
Modulates Transcription and DNA Repair. Journal of Biological Chemistry, [s. l.], 
v. 279, n. 16, p. 16875–16882, 2004.  

LINDAHL, T. An N-Glycosidase from Escherichia coli That Releases Free Uracil from 
DNA Containing Deaminated Cytosine Residues. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, [s. l.], v. 71, n. 9, p. 3649–3653, 1974.  

LINDAHL, T. Instability and decay of the primary structure of DNA. Nature, [s. l.], v. 
362, n. 6422, p. 709–715, 1993.  

LINDAHL, T.; NYBERG, B. Rate of depurination of native deoxyribonucleic acid. 
Biochemistry, [s. l.], v. 11, n. 19, p. 3610–3618, 1972.  

MANDAL, S. M.; HEGDE, M. L.; CHATTERJEE, A.; HEGDE, P. M.; SZCZESNY, B.; 
BANERJEE, D.; BOLDOGH, I.; GAO, R.; FALKENBERG, M.; GUSTAFSSON, C. M.; 
SARKAR, P. S.; HAZRA, T. K. Role of human DNA glycosylase Nei-like 2 (NEIL2) 
and single strand break repair protein polynucleotide kinase 3′-phosphatase in 
maintenance of mitochondrial genome. Journal of Biological Chemistry, [s. l.], 
2012.  

MEIRA, L. B.; MOROSKI-ERKUL, C. A.; GREEN, S. L.; CALVO, J. A.; BRONSON, 
R. T.; SHAH, D.; SAMSON, L. D. Aag-initiated base excision repair drives alkylation-
induced retinal degeneration in mice. Proceedings of the National Academy of 
Sciences, [s. l.], v. 106, n. 3, p. 888–893, 2009.  

MILLER, W. L. Steroid hormone synthesis in mitochondria. Molecular and Cellular 
Endocrinology, [s. l.], v. 379, n. 1, p. 62–73, 2013.  

MITCHELL, P. CHEMIOSMOTIC COUPLING IN OXIDATIVE AND 
PHOTOSYNTHETIC PHOSPHORYLATION. Biological Reviews, [s. l.], v. 41, n. 3, 
p. 445–501, 1966.  

MODRICH, P. Mechanisms in Eukaryotic Mismatch Repair *. Journal of Biological 
Chemistry, [s. l.], v. 281, n. 41, p. 30305–30309, 2006.  

MONTALDO, N. P.; BORDIN, D. L.; BRAMBILLA, A.; RÖSINGER, M.; FORDYCE 
MARTIN, S. L.; BJØRÅS, K. Ø.; BRADAMANTE, S.; AAS, P. A.; FURRER, A.; 
OLSEN, L. C.; KUNATH, N.; OTTERLEI, M.; SÆTROM, P.; BJØRÅS, M.; SAMSON, 
L. D.; VAN LOON, B. Alkyladenine DNA glycosylase associates with transcription 
elongation to coordinate DNA repair with gene expression. Nature 
Communications, [s. l.], v. 10, n. 1, p. 5460, 2019.  

MORI, M. P.; COSTA, R. A. P.; SOLTYS, D. T.; FREIRE, T. de S.; ROSSATO, F. A.; 
AMIGO, I.; KOWALTOWSKI, A. J.; VERCESI, A. E.; DE SOUZA-PINTO, N. C. Lack 
of XPC leads to a shift between respiratory complexes I and II but sensitizes cells to 
mitochondrial stress. Scientific Reports, [s. l.], v. 7, n. 1, p. 1–15, 2017.  

MUFTUOGLU, M.; MORI, M. P.; SOUZA-PINTO, N. C. d. Formation and repair of 
oxidative damage in the mitochondrial DNA, 2014.  



58 
 

MYERS, K. A.; SAFFHILL, R.; O’CONNOR, P. J. Repair of alkylated purines in the 
hepatic DNA of mitochondria and nuclei in the rat. Carcinogenesis, [s. l.], v. 9, n. 2, 
p. 285–292, 1988.  

NAKAMURA, J.; WALKER, V. E.; UPTON, P. B.; CHIANG, S.; KOW, Y. W.; 
SWENBERG, J. a. Chemically Induced Depurination under Physiological Conditions. 
Sites The Journal Of 20Th Century Contemporary French Studies, [s. l.], v. 58, p. 
222–225, 1998.  

NEUPERT, W. PROTEIN IMPORT INTO MITOCHONDRIA. Annual Review of 
Biochemistry, [s. l.], v. 66, n. 1, p. 863–917, 1997.  

NEWLANDS, E. S.; STEVENS, M. F. G.; WEDGE, S. R.; WHEELHOUSE, R. T.; 
BROCK, C. Temozolomide: a review of its discovery, chemical properties, pre-clinical 
development and clinical trials. Cancer Treatment Reviews, [s. l.], v. 23, n. 1, p. 35–
61, 1997.  

O’BRIEN, P. J.; ELLENBERGER, T. Dissecting the Broad Substrate Specificity of 
Human 3-Methyladenine-DNA Glycosylase*. Journal of Biological Chemistry, [s. 
l.], v. 279, n. 11, p. 9750–9757, 2004.  

PAIK, J.; DUNCAN, T.; LINDAHL, T.; SEDGWICK, B. Sensitization of human 
carcinoma cells to alkylating agents by small interfering RNA suppression of 3-
alkyladenine-DNA glycosylase. Cancer Research, [s. l.], 2005.  

PARKER,  A; GU, Y.; LU,  A L. Purification and characterization of a mammalian 
homolog of Escherichia coli MutY mismatch repair protein from calf liver 
mitochondria. Nucleic acids research, [s. l.], v. 28, n. 17, p. 3206–15, 2000.  

PFEIFFER, P. The mutagenic potential of DNA double-strand break repair. 
Toxicology Letters, [s. l.], v. 96–97, p. 119–129, 1998.  

RINNE, M. L.; HE, Y.; PACHKOWSKI, B. F.; NAKAMURA, J.; KELLEY, M. R. N-
methylpurine DNA glycosylase overexpression increases alkylation sensitivity by 
rapidly removing non-toxic 7-methylguanine adducts. Nucleic Acids Research, [s. 
l.], v. 33, n. 9, p. 2859–2867, 2005.  

ROBERTSON, A. B.; KLUNGLAND, A.; ROGNES, T.; LEIROS, I. Base excision 
repair: The long and short of it. Cellular and Molecular Life Sciences, [s. l.], v. 66, 
n. 6, p. 981–993, 2009.  

ROGER, A. J.; MUÑOZ-GÓMEZ, S. A.; KAMIKAWA, R. The Origin and 
Diversification of Mitochondria. Current Biology, [s. l.], v. 27, n. 21, p. R1177–
R1192, 2017.  

SAGAN, L. On the origin of mitosing cells. Journal of Theoretical Biology, [s. l.], v. 
14, n. 3, p. 225-IN6, 1967.  

SAITOH, T.; IGURA, M.; OBITA, T.; OSE, T.; KOJIMA, R.; MAENAKA, K.; ENDO, T.; 
KOHDA, D. Tom20 recognizes mitochondrial presequences through dynamic 
equilibrium among multiple bound states. The EMBO Journal, [s. l.], v. 26, n. 22, p. 
4777–4787, 2007.  

SANCAR, A. Excision repair in mammalian cells. Journal of Biological Chemistry, 



59 
 

[s. l.], v. 270, n. 27, p. 15915–15918, 1995.  

SANTOS, J. H.; MEYER, J. N.; MANDAVILLI, B. S.; VAN HOUTEN, B. Quantitative 
PCR-based measurement of nuclear and mitochondrial DNA damage and repair in 
mammalian cells. Methods Mol Biol, [s. l.], v. 314, n. 1, p. 183–199, 2006.  

SAPARBAEV, M.; KLEIBL, K.; LAVAL, J. Escherichia coil, Saccharomyces 
cerevisiae, rat and human 3-methyladenine DNA glycosylases repair 1,N6-
ethenoadenine when present in DNA. Nucleic Acids Research, [s. l.], v. 23, n. 18, 
p. 3750–3755, 1995.  

SAPARBAEV, M.; LAVAL, J. Excision of hypoxanthine from DNA containing dIMP 
residues by the Escherichia coli, yeast, rat, and human alkylpurine DNA 
glycosylases. Proc Natl Acad Sci USA, [s. l.], v. 91, n. June, p. 5873–5877, 1994.  

SCHON, E. A.; DIMAURO, S.; HIRANO, M. Human mitochondrial DNA: Roles of 
inherited and somatic mutations. Nature Reviews Genetics, [s. l.], v. 13, n. 12, p. 
878–890, 2012.  

SCHULZ, H. Beta oxidation of fatty acids. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - 
Lipids and Lipid Metabolism, [s. l.], v. 1081, n. 2, p. 109–120, 1991.  

SHI, Y.; DIERCKX, A.; WANROOIJ, P. H.; WANROOIJ, S.; LARSSON, N.-G.; 
WILHELMSSON, L. M.; FALKENBERG, M.; GUSTAFSSON, C. M. Mammalian 
transcription factor A is a core component of the mitochondrial transcription 
machinery. Proceedings of the National Academy of Sciences, [s. l.], v. 109, n. 
41, p. 16510 LP – 16515, 2012.  

SHOKOLENKO, I. N.; WILSON, G. L.; ALEXEYEV, M. F. Persistent damage induces 
mitochondrial DNA degradation. DNA Repair, [s. l.], v. 12, n. 7, p. 488–499, 2013.  

STEVNSNER, T.; THORSLUND, T.; DE SOUZA-PINTO, N. C.; BOHR, V. A. 
Mitochondrial repair of 8-oxoguanine and changes with aging. Experimental 
Gerontology, [s. l.], v. 37, n. 10–11, p. 1189–1196, 2002.  

SZCZESNY, B.; TANN, A. W.; LONGLEY, M. J.; COPELAND, W. C.; MITRA, S. 
Long patch base excision repair in mammalian mitochondrial genomes. Journal of 
Biological Chemistry, [s. l.], v. 283, n. 39, p. 26349–26356, 2008.  

TAKAO, M.; ABURATANI, H.; KOBAYASHI, K.; YASUI, A. Mitochondrial targeting of 
human DNA glycosylases for repair of oxidative DNA damage. Nucleic Acids 
Research, [s. l.], v. 26, n. 12, p. 2917–2922, 1998.  

TAKAO, M.; KANNO, S. I.; SHIROMOTO, T.; HASEGAWA, R.; IDE, H.; IKEDA, S.; 
SARKER, A. H.; SEKI, S.; XING, J. Z.; LE, X. C.; WEINFELD, M.; KOBAYASHI, K.; 
MIYAZAKI, J. ichi; MUIJTJENS, M.; HOEIJMAKERS, J. H. J.; VAN DER HORST, G.; 
YASUI, A. Novel nuclear and mitochondrial glycosylases revealed by disruption of 
the mouse Nth1 gene encoding an endonuclease III homolog for repair of thymine 
glycols. EMBO Journal, [s. l.], v. 21, n. 13, p. 3486–3493, 2002.  

TAYLOR, R. W.; TURNBULL, D. M. Mitochondrial DNA mutations in human disease. 
Nature Reviews Genetics, [s. l.], v. 6, n. 5, p. 389–402, 2005.  

TRIVEDI, R. N.; WANG, X. H.; JELEZCOVA, E.; GOELLNER, E. M.; TANG, J. B.; 



60 
 

SOBOL, R. W. Human methyl purine DNA glycosylase and DNA polymerase β 
expression collectively predict sensitivity to temozolomide. Mol Pharmacol, [s. l.], v. 
74, n. 2, p. 505–516, 2014.  

TRUSCOTT, K. N.; KOVERMANN, P.; GEISSLER, A.; MERLIN, A.; MEIJER, M.; 
DRIESSEN, A. J. M.; RASSOW, J.; PFANNER, N.; WAGNER, R. A presequence- 
and voltage-sensitive channel of the mitochondrial preprotein translocase formed by 
Tim23. Nature Structural Biology, [s. l.], v. 8, n. 12, p. 1074–1082, 2001.  

TUBBS, J. L.; TAINER, J. A. DNA Damage: Alkylation. In: Encyclopedia of 
Biological Chemistry: Second Edition. [s.l.] : Elsevier Inc., 2013. p. 9–15.  

VAN LOON, B.; SAMSON, L. D. Alkyladenine DNA glycosylase (AAG) localizes to 
mitochondria and interacts with mitochondrial single-stranded binding protein 
(mtSSB). DNA Repair, [s. l.], v. 12, p. 177–187, 2013.  

VAZ, B.; POPOVIC, M.; RAMADAN, K. DNA–Protein Crosslink Proteolysis Repair. 
Trends in Biochemical Sciences, [s. l.], v. 42, n. 6, p. 483–495, 2017.  

VÖGTLE, F. N.; PRINZ, C.; KELLERMANN, J.; LOTTSPEICH, F.; PFANNER, N.; 
MEISINGER, C. Mitochondrial protein turnover: Role of the precursor intermediate 
peptidase Oct1 in protein stabilization. Molecular Biology of the Cell, [s. l.], v. 22, n. 
13, p. 2135–2143, 2011.  

VON HEIJNE, G. Mitochondrial targeting sequences may form amphiphilic helices. 
The EMBO journal, [s. l.], v. 5, n. 6, p. 1335–1342, 1986.  

WANG, C.; YOULE, R. J. The Role of Mitochondria in Apoptosis. Annual Review of 
Genetics, [s. l.], v. 43, n. 1, p. 95–118, 2009.  

WATANABE, S.; ICHIMURA, T.; FUJITA, N.; TSURUZOE, S.; OHKI, I.; 
SHIRAKAWA, M.; KAWASUJI, M.; NAKAO, M. Methylated DNA-binding domain 1 
and methylpurine-DNA glycosylase link transcriptional repression and DNA repair in 
chromatin. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America, [s. l.], v. 100, n. 22, p. 12859–12864, 2003.  

WISEMAN, H.; HALLIWELL, B. Damage to DNA by reactive oxygen and nitrogen 
species: role in inflammatory disease and progression to cancer. The Biochemical 
Journal, [s. l.], v. 313, n. 2, p. 17–29, 1996.  

WRIGHT, W. D.; SHAH, S. S.; HEYER, W.-D. Homologous recombination and the 
repair of DNA double-strand breaks. Journal of Biological Chemistry, [s. l.], v. 293, 
n. 27, p. 10524–10535, 2018.  

WUNDERLICH, V.; SCHÜTT, M.; BÖTTGER, M.; GRAFFI,  A. Preferential alkylation 
of mitochondrial deoxyribonucleic acid by N-methyl-N-nitrosourea. The Biochemical 
journal, [s. l.], v. 118, n. 1, p. 99–109, 1970.  

YAKES, F. M.; VAN HOUTEN, B. Mitochondrial DNA damage is more extensive and 
persists longer than nuclear DNA damage in human cells following oxidative stress. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America, [s. l.], v. 94, n. 2, p. 514–9, 1997.  



61 
 

8. APÊNDICE 

8.1. XL-PCR de C2C12 tratadas com MMS 0,5 mM 

Frequência de lesões a cada 10 kb no genoma mitocondrial após o tratamento 

com MMS em relação ao controle não tratado. C2C12 tratadas com 0,5 mM de 

MMS por 2h com tempos de reparo de 0, 0.5, 1, 3, 6 e 24h. Os valores são 

apresentados como média ± desvio padrão das médias. Uma vez que não se observa 

lesões no DNA mitocondrial, a dose foi considerada insuficiente e não foi realizado 

XL-PCR para o núcleo e foi escolhida a dose de 1 mM de MMS. 

8.2. RNA-guias desenhados para o silenciamento de AAG por CRIPR 

Espécie/Exon Guide Sequência 

Camundongo 

Exon 2 

Guide 1 
5’ CACCGATACTCCGCCGGAGGCCCG 3' 

3’ CTATGAGGCGGCCTCCGGGCCAAA 5' 

Guide 2 
5' CACCGAGAGACTCCTGTCGACCCC 3' 

3' CTCTCTGAGGACAGCTGGGGCAAA 5' 

Humano  

Exon 3 

Guide 1 
5' CACCGTCCCAAGCAGCGCTCCCTG 3' 

3' CAGGGTTCGTCGCGAGGGACCAAA 5' 

Guide 2 
5' CACCGGTCCCAAGCAGCGCTCCCT 3' 

3' CCAGGGTTCGTCGCGAGGGACAAA 5' 

 

Duas sequências foram escolhidas para cada organismo de maneira que 
cada uma englobe todas as isoformas da enzima, para camundongos foi escolhida 
uma sequência dentro do exon 2 e para humanos uma sequência do exon 3. 
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8.3. XL-PCR de C2C12 obtido com peróxido de hidrogênio 

 

Frequência de lesões a cada 10 kb no genoma mitocondrial após o tratamento 

com H2O2 em relação ao controle não tratado. C2C12 tratadas com 0, 25, 50, 100, 

200 e 500 uM de peróxido por 30 min. Os valores são apresentados como média de 

um único experimento. Como podemos observar, a frequência de doses geradas foi 

considerada inadequada e as condições experimentais estão sendo otimizadas. 
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ANEXO I – RESULTADOS OBTIDOS DURANTE O PÓS- 

DOUTORAMENTO DA DRA. MARIA CAROLINA BERRA 

1. Predição de endereçamento mitocondrial de AAG 

 

Sequências de aminoácidos de AAG de humanos e camundongos foram 

utilizadas para análise de presença de MTS e probabilidade de importação para 

mitocôndria utilizando os softwares iPSORT e MitoProtII. AAG humana teve seu 

endereçamento mitocondrial reforçado pelos programas utilizados, diferentemente da 

AAG de camundongos. 

 

2. Alinhamento da sequência proteica de AAG humana e de camundongos 

 

Alinhamento das sequências de aminoácidos de AAG humana (hAAG) 

(NP_002425.2) e AAG de camundongos (mAAG) (NP_034952.2) obtidas a partir do 
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NCBI (National Center for Biotechnology Information) pelo software BLAST. O 

retângulo preto indica o MTS, apenas hAAG possui a pré-sequência. 

3. Imunolocalização de AAG após tratamento com MMS 2 mM 

 

Imunolocalização de AAG em células. C2C12 tratadas com 2mM MMS por 1h.. 

Em azul, DAPI para visualização dos núcleos. Em verde AAG e as mitocôndria em 

vermelho com MitoTracker Orange CMTMRos. AAG localiza-se apenas no núcleo 
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4. Detecção de AAG em extratos celulares de camundongos (Western Blot) 
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5. Detecção de AAG em extratos de testículos de camundongos 
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6. Detecção de AAG em extratos de cérebros de camundongos  

 


