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I. INTRODUÇÃO

1. AGENTES QUíMICOS E FíSICOS AFETAM A INTEGRIDADE

ESTRUTURAL DO DNA

O conteúdo de DNA em uma célula viva
~

e

constante para uma dada espécie, variando em média de 10 6 pa

res de bases em procariotos, até 1011 pares de bases, no

caso de eucariotos. Estas bases estão ordenadas de uma for

ma precisa ao longo das cadeias de DNA, formando assim as

diferentes informações genéticas. Dessa forma, o DNA consti

tue-se fundamentalmente no repositório de informação para o

desencadeamento e regulação da imensa maioria dos eventos me

tabólicos que ocorrem in vivo. Por outro lado, nao obstan-

te o fato da replicação semiconservativa de DNA envolver ne

cessáriamente complementaridade de bases, permitindo assim a

perpetuação da informação contida no genoma (WATSON & CRICK,

1953), sabe-se hoje que DNA é continuamente sujeito a alte-

raçoes deletérias in vivo, de diversas naturezas.

Neste contexto, tem sido estudados dife-

rentes agentes quimicos e fisicos, no que se refere à capaci

dade de promover a formação de descontinuidades estruturais

em DNA. Assim, é conhecida no presente uma ampla variedade

de substâncias quimicas capazes de reagir com DNA, bem como

é sabido que práticamente todos os grupos reativos presen-

tes na cadeia de DNA estão potencialmente sujeitos a alquil~

çao. No caso das bases, são passiveis de reações de adição
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os nitrog~niostomandoparte em an~is, os aminogrupos de ci-

tosina, guanina e adenina (DIPPLE e col., 1971)/ todos os oxi

gênios (SINGER, 1976) e o carbono-8 de adenina e guanina

(MILLER & MILLER, 1969). Além disso, mesmo a ponte de fos-

fato entre dois nucleosideos adjacentes pode sofrer modifica

ções quimicas, ocasionando a formação de fosfotriesteres

(BANNON & VERLY, 1972; LAWLEY, 1973). Porém, a capacidade

de interação com DNA não está restrita a agentes quimicos e-

xógenos, já que pelo menos um constituinte fisiológico nor

mal de células, no caso H20 2 , está envolvido na ocorrência de

quebras na cadeia de DNA, após irradiação com luz visivel

(HOFFMANN& MENEGHINI, 1979).

Por outro lado, radiação ionizante(raios

X e y) produz um espectro bastante heterogêneo de lesões em

DNA, onde se incluem simples e duplas quebras de cadeia, peE

da de bases (nesse caso acarretando a formação de sitios ap~

rinicos e apirimidinicos) ~ saturação da dupla ligação entre

os carbonos 5 e 6 em pirimidinas, e mesmo lesões na -porçao

de deoxiribose. Também o calor afeta a estabilidade estrutu

ral de DNA. Um exemplo é a taxa de formação espontânea de

sitias apurinicos em DNA, a qual é dependente de temperatu-

ra. Não se trata de qualquer maneira de um fenâmenorestri-

to a condições experimentais drásticas, urna vez que em con-

dições fisiológicas normais ocorre a significativa taxa de

10.000 depurinações por genoma, por dia, em células humanas

(LINDAHL & NYBERG, 1972).

Todas as lesões até aqui descritas se

traduzem numa degeneração variável da capacidade de

por parte da maquinaria de replicação de DNA. Isto

cópia

porque
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afetam em maior ou menor grau o pareamento correto de bases,

não permitindo consequentemente a manutenção de fidelidade

de duplicação do DNA-molde.

A lesão em DNA melhor estudada até o mo

mento é seguramente o dlmero de pirimidina, formado quando

DNA é irradiado com luz UV em uma determinada faixa de com

primentos de onda (220-310 nm), e primeiramente descrito por

BEUKERS & BERENDS (1960). Nesse caso, ocorre a formação de

um anel ciclobutano entre duas pirimidinas consecutivas na

mesma cadeia de DNA, com um rendimento quântico máximo quan

do as pirimidinas correspondem a timinas. Esta dimerização

de pirimidinas acarreta uma distorção local da dupla hélice

de DNA, além de uma perda da capacidade de formar pontes de

hidrogênio com as purinas opostas à lesão.

A vantagem de se adotar esta lesão como

modelo, à parte ser a mais estudada, prende-se ao fato de

que luz UV, nas condições usuais de ensaio, propicia apenas

a formação de dímeros, não se detectando a introdução de

lesões em DNA de outra natureza, pelo menos dentro dos limi

tes de sensibilidade dos métodos de análise disponíveis no

momento. Além disso, é possível quantificar com relativa

facilidade o conteúdo de dímeros presentes no DNA, e mesmo

reproduzir-se condições experimentais de forma bastante pr~

cisa. Vale todavia ressaltar que a luz solar ambiental tam

bém propicia a formação de dlmeros em DNA.,

Estes fatores foram levados em conside

ração, tendo-se optado pelo dímero de pirimidina como lesão

modelo em DNA para a elaboração da parte experimental desta

tese.
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Por outro lado, deve ser salientado que

resultados muito recentes (LIPPKE e col., 1981) sugerem a

ocorrência de outro tipo de lesão, envolvendo citidina e uma

pirimidina adjacente em 5' na mesma fita de DNA, quando célu

las são irradiadas com doses moderadas ou altas de UV a 254

nm. A relevância deste tipo de lesão, no que se refere a

consequências biológicas, permanece contudo uma questão em

aberto.

2. PROCESSOS DE REPARO DE DNA LESADO

No que se refere à probabilidade de so 

brevida celular após determ~nada injúria, a inativação de

algumas enzimas, RNA, ribossomos e outras organelas tem rela

tivamente pouca importância, uma vez que existe a possibil~

dade de reposição por parte da célula. Este conceito nao

deve todavia ser generalizado, urna vez que existem eviden

cias de que lesões na membrana citoplasmática podem levar a

lise celular (COOK, 1965).

De qualquer modo, a manutenção da inte

gridade do genoma é fundamental para assegurar a viabili

dade e capacidade de reprodução das células. Por um lado, o

genoma se apresenta frequentemente em cópias únicas na célu

la, e por outro, a complexidade que pode assumir, envolven

do mesmo macroestruturas com outras moléculas como e o caso

de cromossomos, implica num tempo de ressíntese demasiada

mente longo e oneroso sop o ponto de vista metabólico, tor

nando inviável a sua reposição pura e simples.

..-
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Não é portanto surpreendente que os siste

mas conhecidos de reparo biológico ao nível molecular envol

vam o componente informacional da célula, representado qua

se que exclusivamente por DNA. Este fato não descarta porém

a possibilidade de ocorrerem sistemas de reparo para outros

componentes biológicos, tendo sido já descritos sistemas de

reparo atuando sobre RNA de vírus de mosaico de tabaco(TMV),

neste caso correspondendo à molécula informacional (GORDON,

1975) •

Assim, foram· caracterizados diferentes me

canismos de reparo de DNA, os quais removem ou contornam as

lesões presentes no genoma. Sob o ponto de vista mecanísti

co, estes sistemas podem ser divididos em três tipos:

A. Reparo de fotoreativação. Biológica e

bioquimicamente falando, trata-se da reativação por luz visí

vel de uma célula inativada por luz UV. Nesse caso as prin

cipais lesões em DNA produzidas por luz UV a 254 nm, os díme

ros de pirimidina, são de grande importância na inativação

celular (SETLoW & SETLOW, 1962), e são específicamente rever

tidos a monômeros na presença de uma enzima de fotoreativa

çao (taI~ém denominada fotoliase) e luz visível no espec

tro de 300-350 nm. Sistemas de fotoreativação sao encontra

dos em todas as células e organismos ao longo da evolução ,

com a possível exceção de mamíferos placentários (COOK,1972),

nao tendo sido caracterizada porém até o momento nenhuma ou

tra lesão em DNA passível de fotoreativação, como no caso de

dímeros de pirimidina.
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B. Reparo-excisão. Este é incontestavel

mente o processo de reparo de DNA mais estudado, tanto em

procariotos como em eucariotos. O primeiro modelo proposto

para este tipo de reparo (SETLOív & CARRIER, 1964; BOYCE &

HOWARD-FLANDERS, 1964) continua essencialmente válido e con-

siste de um processo de quatro etapas. Inicialmente uma endo

nuclease produz uma incisão na ponte de fosfodiester, numa

posição adjcente às bases danificadas, seguindo-se a remoça0

do trecho de DNA contendo a lesão, por meio de uma exonuclea

se. A. lacuna resultante é então novamente preenchida por

DNA-polimerase, utilizando como molde a fita oposta, neste c~

so intacta. Finalmente, o trecho de DNA resintetizado
~

e res

sociado ao DNA pré-existente através de DNA-ligase.

Não obstante a validade dos princípios g~

rais do modelo descrito, alguns detalhes mecanísticosrevela-

ram-se com o passar do tempo, bem mais complicados. Isto

é verdade mesmo no caso de procariotos, de onde se obteve a

imensa maioria dos dados experimentais existentes, relativos

a este tipo de reparo.

Um exemplo disso é a descoberta de que

podem ocorrer pelo menos dois tipos de reparo-excisão. O pri-

meiro, denominado excisão de nucleotídeos, é análogo ao mode

lo clássico anteriormente descrito, sendo responsável pela re

moçao, entre outras lesões, de dimeros de pirimidina em E.

coli. Um segundo processo foi descrito, neste caso nao envol

vendo porém a ruptura inicial da ponte de fosfato por uma

endonuclease, mas sim ruptura da ligação glicosidica entre a

base alterada e a deoxiribose correspondente, por uma DNA
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N-glicosilase (LINDAHL, 1976), ruptura esta que também pode

ocorrer espontâneamente. O sítio apurínico ou apirimidínico

(AP) assim gerado
..
e reconhecido por uma AP endonuclease,a

qual cliva por sua vez a ponte de fosfodiester, seguindo-se

então etapas subsequentes análogas ao processo anterior, en-

volvendo DNA-exonuclease, polimerase e ligase.

De qualquer modo este mecanismo, denomi-

nado excisão de bases, parece ser o responsável pela remoça0

de uracil ou hipoxantina, incorporada erroneamente em DNA,

e pelo reparo de lesões promovidas por raios y e determin~

dos agentes alquilantes, além de dímeros de pirimidina em

vírus T4 e ~. luteus. Outra diferença significativa
..
e a

extensão de DNA ressintetizado a partir dos dois processos.

Assim, em células humanas, excisão de nucleotídeos envolve

trechos de DNA er,l tôrno de 100 nucleotideos ("large patch re

pair" ) enquanto que excisão de bases envolve apenas 3 a 4

nucleotídeos (" small patch repair") (REGAN & SETLm'1, 1974) •

De qualquer forma, é preciso salientar

que os detalhes mecanísticos acêrca de reparo-excisão -sao

sobejamente mais conhecidos no caso de bactérias, uma vez que

se dispõe de uma genética muito mais avançada, quando comp~

rada com a de eucariotos. Assim, é possíve~ isolar mutan-

tes para as diferentes etapas do processo, e comparar-se res

postas biológicas ao nível bioquímico. Por outro lado, en-

foques experimentais utilizando leveduras como sisteffia bioló

gico tem-se revelado promissores, uma vez que nesse caso tra

ta-se de um sistema eucarioto, o qual permite todavia um

isolamento relativamente fácil de mutantes de reparo.
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Apesar das primeiras evidências da ocor

rência de reparo excisão em células de mamíferos (RASMUSSEN

& PAINTER, 1964) serem contemporâneas aos achados em siste 

mas bacterianos, os detalhes mecanísticos do processo de re

paro são muito mais conhecidos no último caso. Este fato e

previsível, já que existe uma grande dificuldade experimen 

tal em se isolar mutantes a partir de células de mamíferos

em cultura. De qualquer modo, as etapas básicas de reparo

excisão em células de mamíferos parecem ser análogasaque

las observadas em bactérias, podendo haver todavia diferen 

ças consideráveis em alguns pontos particulares (HANAWALT &

col.,1979).

Por outro lado, a desooberta de sistemas

de reparo deficientes em células humanas derivadas de porta

dores de determinadas desordens genéticas foi de grande va

lia para se obter um salto qualitativo na compreensão de

diferentes fenômenos relacionados com. reparo. Porém, ape 

sar da descrição de um número cada vez maior de desordens ge

néticas desse tipo (RüBBINS, 1979), o quadro geral permane

ce ainda bastante controvertido.

o exemplo clássico de desordem genética

envolvendo deficiência de reparo de DNA é o de xeroderma pi~

mentosum (XP). Trata-se de uma doença genética autossômica

recessiva rara, que confere a seus portadores urna extrema

sensibilidade da pele à luz solar, com frequente ocorrência

de câncer da pele. Foi verificado nesse caso que as células

derivadas desses pacientes não apresentaram reparo de díme 

ros de pirimidina, introduzidos em DNA após irradiação com

UV (CLEAVER, 1969). A virtual ausência de reparo-excisão nes

•
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tas células tem-se constituido numa ferramenta extremamente

útil para a avaliação dos efeitos biológicos e bioquimicos

acarretados pela introdução de lesões em DNA, como será vis

to mais adiante.

Vale salientar, que grande parte do tra-

balho experi~ental desta tese foi efetuada com uma

gem XP (XP l2RO) .

linha-

c. Reparo pós-replicação. O fato de uma

célula ser proeficiente em reparo-excisão não é ~~ si su

ficiente para assegurar a ausência de consequências biológi

cas decorrentes da introdução de lesões em DNA. Assim, uma

frequência crescente de lesões no genoma implica num aumen

to da probabilidade da maquinaria de replicação encontrar u

ma lesão no DNA-molde antes desta ter sido reparada.

Quando isto de fato ocorre, a replica

çao de DNA não pode continuar além desse ponto, uma vez que

a lesão não é codificadora e impede o pareamento correto

de bases, do tipo Watson-Crick. Apesar disso, é surpreende~

te o número de lesões não reparadas que uma célula pode tole

rar, sem perder a viabilidade e capacidade reprodutiva.

Neste contexto, é sabido que células de

roedores contendo 105 a 106 dímeros de pirimidina no genoma

são capazes de proliferar, a despeito de possuirem uma baixa

taxa de reparo-excisão. Também células XP, neste caso total

mente depletadas de reparo-excisão, apresentam 37% de sobre

vivência após a introdução de cêrca de 10 4 dímeros em seu

genoma.
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Estes dados indicam que as células devem

possuir uma estratégia alternativa adequada para contornar

as lesões encontradas durante a replicação de DNA, propic~

ando assim uma efetiva duplicação do material genético, inde

pendente da permanência de lesões no DNA.

No caso de bactérias, já foi estabeleci-

do que quando a maquinaria de replicação encontra um dímero

na fita-molde de DNA ocorre um bloqueio temporário da

síntese neste ponto, a qual é todavia reassumida num ponto

além da lesão, permanecendo uma lacuna no DNA recém-sinteti-

zado (RUPP & HOWARD-FLANDERS, 1968; IYER & RUPP, 1971). Um

fenômeno análogo, envolvendo a formação de lacunas em DNA

recém-sintetizado, numa região oposta à lesão, foi proposto

também para o caso de mamíferos (LEHMANN, 1972). A interpr~

tação de lacunas tem permanecido porém controversa, neste

último caso. Isto é devido ao fato da própria replicação

normal de DNA err:. eucariotos ser um' processo extremamente

complexo e ainda pouco conhecido, envolvendo a atividade si-

multânea de múltiplos replicons ao longo do genoma (HUBERMAN

& .RIGGS, 19 68) . No entanto, uma abordagem mais ampla -acer-

ca deste t6pico ser~ feita no decorrer da "Discussão" desta

tese.

De qualquer forma, lesões no DNA-molde

representam bloqueios para a sIntese de DNA tanto in vitro

(MDDRE & STRAUSS,1978; MOORE e col., 1981) como in vivo (DO-

NIGER, 1978; CORDEIRO-STONE e cal., 1979). Assim, a presen-

ça de lesões no genoma acarreta a formação de um DNA -recem-

sintetizado de menor peso molecular (LEHMANN, 1972iCDRDEIRO

STDNE, e co1. ,1979). Esta cbservaçã:> é consistente cnm a hipStese



11

de ocorrerem descontinuidades físicas no DNA recém-sintetiza-

do, vale dizer, lacunas opostas a lesões.

Todavia, este DNA inicialmente menor a-

presenta uma efetiva elongação, e no decorrer do tempo apos

a injúria, termina por alcançar um peso molecular equivalen-

te ao do DNA parental. Esta capacidade de crescimento de DNA

recém-sintetizado, não obstante a permanência das lesões no

DNA-molde,é definida operacionalmente como reparo pós-re~

plicação (RPR). Apesar de se tratar aqui de uma nomenclatura

consagrada, nao se trata propriamente de um processo de repa-

ro, uma vez que as lesões não são elimin.adas do genoma, mas

sim de um mecanismo possivelmente vinculado com a própria re-

plicação de DNA, ao menos no caso de eucariotos.

Em bactérias, RPR consiste essencialmen-

te de um mecanismo de intercâmbio recombirtacional de DNA sim-

pIes-fita correspondendo à porção de DNA oposta à lacuna e

que contém a lesão, com outro trecho isopolar do DNA paren-

tal (RUPP e col., 1971; LEY, 1973). Este mecanismo previne

a cópia direta da lesão, e a lacuna remanescente pode

ser preenchida por simples ressíntese, de forma análoga

que ocorre em reparo-excisão.

então

~

a

Já no caso de RPR em mamíferos, sistemas

de recombinação parecem ser muito pouco atuantes (LEHMANN &

KIRK-BELL, 1978; MENEGHINI & MENCK, 1978), tendo sido inici-

almente preposto um mecanismo de sintese de novo de DNA para

efetuar o preenohimento das lacunas (LEHMANN, 1972). Porém,

este ponto ainda não está totalmente elucidado, uma vez que

a própria ocorrência de lacunas, em DNA de eucariotos, foi

posteriormente questionada, havendo uma explicação alternati
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va para o baixo peso molecular de DNA sintetizado a partir de

DNA-molde lesado (EDENBERG, 1976).

Mais recentemente, foi possível demons-

trar a presença inequivoca de lacunas em DNA de células hu-

manas irradiado com UV e replicado, através de uma metodolo

gia envolvendo digestão de DNA recém-sintetizado após a injú-

ria com endonucleases especificas para DNA simples-fita (ME-

NEGHINI, 1976; CORDEIRO-STONE e col., 1979). A mesma metodo-

logia permitiu posteriormente a determinação da extensão físi

ca das lacunas, encontrando-se duas populações distintas (ME

NEGHINI e col., 1981). Porém, apenas uma das duas populações

de lacunas encontradas apresentou uma extensão análoga à uma

medida efetuada anteriormente, utilizando uma metodologia di-

versa (LEHMANN, 1972). Por outro lado, não foi possivel até

o momento obter-se evidências diretas da presença de lesões

diretamente opostas às lacunas, através de enfoques experi-

mentais utilizando tratamentos enzimáticos especificos (I{EN~

GHINI & HANAWALT, 1976; CLARKSON & HEWITT, 1976). Neste ca-

so, tem-se entretanto boas evidências indiretas de que isto

ocorre, pelo menos no caso de bactérias (SMITH & MEUN, 1970;

BRIDGES & SEDGWICK, 1974).

Independente dos detalhes topológicos re

lativos 'as posições da lesão e da lacuna no DNA replicado,
~

e

fato que a lesão permanece no DNA-molde durante o preenchime~

to desta descontinuidade. Como a lesão no entanto nao tem

propriedades codificadoras, uma certa extensão de bases nao

pareadas poderia ser introduzida neste ponto. Esta hipótese

é consistente com o achado de que pelo menos uma parte de

RPR em bactérias é bastante sujeita a erros, dando origem a
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mutações (WITKIN, 1969). Em eucariotos, uma abordagem genéti

ca preliminar sugeriu também essa possibilidade (MAHEE e col.,

1976a) •

Estes fatores tornam o estudo de RPR de

fundamental importância para a compreensão da origem de muta

ções e possivelmente de cancer.

3. CONSEQU~NCIAS BIOL6GICAS DE LESÕES NÃO REPARADAS EM DNA

A existência de uma relação causal entre

determinados agentes químicos e físicos, artificiais ou ambi

entais, e a ocorrência de alterações biológicas e bioquimi

cas em células ou organismos é um fato há muito conhecido.T~

davia, o mecanismo íntimo de desencadeamento de respostas bio

lógicas a partir da exposição a esses agentes permanece uma

questão em aberto. De qualquer maneira, sabe-se agQra que

estes agentes são capazes de lesar o genoma, e crescem as evi

dências de que este é o evento que desencadeia as consequên 

cias biológicas, acarretando morte celular, mutações e mes

mo transformação maligna.

A forma clássica de se analisar os efei

tos biológicos de uma lesão presente no genoma é sem dúvida a

comparação das consequências de um determinado insulto em cé

lulas selvagens, e outros mutantes derivados destas, nesse

caso deficientes em reparo das lesões em questão. Este enfo 

que experimental, largamente utilizado em sistemas procario

tos, devido à relativa facilidade de isolamento de mutantes

específicos, é no entanto de limitada aplicação em sistemas

superiores.

. .. ,.. :~.
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De qualquer modo, este tipo de aborda

gem tem sido utilizado com sucesso em células humanas.Assim,

foi possível comparar-se os efeitos de luz UV e outros age~

tes que lesam DNA, em células normais e células derivadas

principalmente de portadores de XP, muito embora outras

desordens genéticas envolvendo deficiências de reparo de

DNA também venham sendo objeto de estudo.

utilizando como parâmetro biológico o

índice de letalidade celular frente a frequências crescen

tes de les6es inicialmente introduzidas no genoma, foi pos

sível verificar uma sensibilidade Lluito maior em células XP,

quando comparadas com celulas normais. Nesse caso, foi

observado que no caso de células ,proficientes em reparo

excisão era necessária a introdução de um número muito mais

elevado de les6es no DNA para se observar uma letalidade a

náloga à célula XP. Este resultado sugere fortemente que

as les6es não reparadas remanescentes no genoma sao as

responsáveis por morte celular.

Resultados análogos foram observados

também no caso de se avaliar a frequência de mutaç6es indu

zidas por injúria ao genoma. Assim, a frequência de muta

ç6es per dose encontrada em células XP é significativame~

te mais elevada que em células normais (~1AHER e col.,1976ai

MYHR e col., 1979). No entanto, deve ser salientado que

cargas equitõxicas de les6es traduzem-se essencialmente

numa mesma frequência de mutaç6es para ambos os casos (MAHER

e col., 1976bi MYHR e col., 1979). Esta última observação

é de extrema importância, uma vez que permite inferir a não

mutagenicidade do processo de reparo-excisão. Isto porque
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células normais neste caso receberam uma carga de lesão inl

cial muito maior, ocorrendo portanto uma taxa proporcional

mente maior de reparo-excisão, de forma a se obter um con

teúdo de lesões, análogo ao de XP, quando do desencadeamen

to de respostas biológicas equivalentes.

Uma evidência mais direta acêrca do

papel de lesões em DNA não reparadas, quanto a efeitos bio

lógicos, é obtida quando as células são mantidas num está

gio quiescente ou não-proliferativo, por diferentes tempos

após a injúria. Nestas condições, não ocorre replicação a

tiva de DNA, sendo porém mantidas outras funções celulares,

inclusive capacidade de reparo-excisão.

Assim, verificou-seque células humanas

normais contendo um genoma lesado, e mantidas por tempo

crescentes neste estado não proliferativo exibiam, após o

reestlmulo para crescimento normal, uma gradual queda da

taxa de letalidade (CHAN & LITTLE, 1979i MAHER e col.1979i

SIMON, 1979) e da frequência de mutações (MAIIER e col.1979).

Estes fenômenos não ocorreram todavia para o caso de célu

las XP, onde mesmo tempos muito longos de quiescência celu

lar não produziram qualquer alteração significativa des

tes dois parâmetros biológicos. Resultados análogos foram

obtidos por NAKANO e colo (1979), em células V-79 de hams

ter chinês, onde a taxa de letalidade e a indução de muta

çoes foram também deprimidas quando as células injuriadas

eram impedidas de proliferar por longos períodos após a in

trodução das lesões.

Outro parâmetro biológico utilizado pa

ra a avaliação dos efeitos de lesões não reparadas no geno-
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ma e a indução de transformação maligna. Porém, este crité-

rio teve um alcance restrito por um longo período, já que

células humanas, das quais se conhece a maioria dos mutantes

de reparo, são dificilmente transformadas por agentes quími-

descritascos e físicos. Apenas muito recentemente foram

transformações de células humanas por carcinogênicos
.,. .

qUlml-

cos (KAKUNAGA, 1978; MILO & DIPAOLO, 1978), por raios-X(BO-

REK, 1980) ou por irradiação com UV(SUTHERLAND e col.,19aO).

Em células mais susceptíveis de trans-

formação, como no caso de células 3T3 de camundongo, foi

visto que a manutenção, após injuria, num estágio pré-repli-

cativo, acarretava um nít±do decréscimo no índice de trans-

formação oncogênica (KAKUNAGA, 1974). Mais tarde, foi possi

vel obter uma correlação direta entre este declínio da fre-

quência de transformação e a taxa de remoção enzimática das

lesões presentes no DNA das células (IKENAGA & KAKUNAGA,

1977). Infelizmente, a ausência de mutantes de reparo para

esta linhagem· celular impede todavia uma conclusão defini

tiva acêrca do fenômeno.

Neste ponto, a hipótese mais consisten

te que emerge desse quadro de resultados antes descrito,

a de que os efeitos biológicos de lesões não reparadas

~

e

no

DNA são desencadeados durante a replicação do genoma lesado.

Assim, a manutenção das células num 'estágio pré-replicativo

por diferentes períodos facultaria a remoção de uma fração

crescente das lesões presentes por reparo-excisão, diminuin-

do portanto as consequências deletérias na progenia. Já

em células XP, a virtual ausência desses mecanismos de remo

ção de lesões se traduziria na total ineficácia do período
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de quiescência celular em promover um retôrno à normalidade.

Além disso, estes experimentos sugerem fortemente a não in

trodução de erros na informação genética pelo processo de

reparo-excisão das lesões, isto é, este mecanismo de reparo

excisão seria livre de erros ou não-mutagênico.

Por outro lado, urna forma direta ele

gante de avaliar o papel de lesões não reparadas no desen

cadearnento de determinados efeitos biológicos é sem dúvida

fotoreativação de dimeros de pirimidina,uma lesão de DNA e

xaustivamente descrita como sendo potencialmente letal, mu

tagênica ,e mesmo carcinogênica. Desse modo, resultados re

centes com fibroblastos de Xenopus laevis (NATARAJAN e 001.,

1980) e células leR 2A de sapo (ROSENSTElN & SETLOW,1980)

mostraram que a gradual eliminação de dimeros em DNA, intro

duzidos por luz UV, por posterior fotoreativação, acarretava

urna queda da taxa de 1eta1idade celular. Estes dados supo~

tam a hipótese de que os dimeros são as lesões críticas res

ponsáveis pela mortalidade celular, urna vez que fotoreativa

ção é específica para estas lesões. Além disso, deve ser

salientado que uma conclusão analoga pôde ser obtida quando

se mediu a taxa de mutações decorrentes da presença de díme

ros no genoma, antes e após fotoreativação (NATARAJAN e col.,

1980) .

No que se refere à carcinogênese, pelo

menos urna evidência direta, correlacionando presença de díme

ros no genoma e cancer pôde ser obtida. Assim, células do

peixe ginogenético (de reprodução não sexual) Poecelia formo

sa foram irradiadas com luz UV e em seguida injetadas em

recipientes isogênicos, neste caso não havendo barreiras
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imunológicas ao transplante. Observou-se assim a formação de

tumores em diferentes órgãos dos animais receptores. Porém,

a fotoreativação prévia das células irradiadas e transplant~

das resultou numa dramática diminuição do número de tumores

detectado (SETLOW & HART, 1975). Isto indica que os dímeros

desempenham um papel essencial na tumorogênese,

lembrar todavia que a presença de lesões nao
..
e

devendo-se

suficiente

per si para a produção do efeito final, devendo ocorrer ou

tros eventos pós-mutacionais (BARRET & Ts'O, 1978; KINSELLA

& RA D MAN, 19 8O) •

Outros parâmetros biológicos afetados

pela presença de lesões no genoma celular correspondem à ia

dução de trocas de cromátides irmãs (SCE) e a assim chamada

reativação viral pelo hospedeiro. SCE consiste na troca de

partes homólogas de cromátides filhas durante a mitose e

foi primeiramente descrita por TAYLOR (1959). Todavia a

significância desse fenômeno permanece discutível, em têrmos

de consequências deletérias para a progenia, apesar de exi~

tirem evidências de que vários agentes mutagênicos e carci-

nogênicos incrementam a frequência de SCE (PERRY & EVANS,

1975). Além disso, sabe-se que as células insultadas devem

passar por uma fase de replicação de DNA para que o efeito

se expresse (KATO, 1973a,b; WOLFF e col., 1974).

Reativação viral pelo hospedeiro con-

siste na observação de que vírus contendo um genoma lesado

podem ser reativados após infecção da célula hospedeira.Ne~

te caso, a maquinaria de reparo de DNA da célula hospedei-

ra "coopera" com o invasor, propiciando a eliminação de

lesões e acarretando um ciclo lítico por parte do vírus. Is
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to ocorre por exemplo quando células humanas são infectadas

com vírus previamente irradiados com UV. Porém, quando c~

lulas XP são usadas como hospedeiras, não ocorre lise celu-

lar apreciável (AARON80N & LYTLE, 1970; DAY, 1974), confir-

mando as evidências de que estas células são deficientes

em reparo-excisão de dimeros de pirimidina.

Um fenômeno correlato, apesar de dis-

tinto, é a chamada reativação viral amplificada, primeira

mente observada em baetérias, por WEIGLE (1953), e porisso

também denominada reativação~Weigle. Assim, quando ...vJ.rus

previamente expostos a luz UV infectavam bactérias hospedei

ras também irradiadas, ocorria uma sobrevivência e uma ta-

xa de mutações virais muito mais elevadas que no caso de

hospedeiras não irradiadas. Por outro lado, a fotoreativa-

ção prévia das células hospedeiras eliminava este

(WEIGLE, 1953).

efeito

De qualquer modo, efeitos análogos f~

ram observados em células de mamíferos, utilizando-se como

substratos de reativação diferentes virus de DNA, tais como

Herpes (DAS GUPTA & 8UMMER8, 1978; LYTLE e col., 1972;LYTLE

e col., 1976; LYTLE e GODDARD, 1979), 8V40 (BOCK8TAHLER &

LYTLE, 1977; 8ARA8IN & HANAWALT, 1978) e Adenovirus (BQCK.

TAHLER & LYTLE, 1977), muito embora Vaccinia e Poliovirus

tenham fornecido resultados negativos (BOCK8TAHLER & LYTLE,

1977) r A pro ficiência das células em reparo-excisão das

lesões virais parece contudo ser pouco relevante para a 0-

corrência deste fenômeno, uma vez que células XP, neste ca-

50, tem o mesmo comportamento que células normais

e cal., 1976).

(LYTLE
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As implicações ao nivel bioquimico,

deste e outros fenômenos serão todavia analisadas de modo

mais detalhado no pr&ximo item desta "Introdução".

4. INDUÇÃO DE MECANISMOS DE TOLERÂNCIA A LESÕES EM DNA

Como ocorre com a maioria dos eventos

relacionados com esta área de investigação, os mecanismos

de replicação de DNA a partir de um molde lesado são mui

to mais conhecidos em sistemas bacterianos. Assim, já

foi descrito anteriormente um mecanismo de recombinação de

DNA que evita a cópia direta da lesão (GP~ES&~, 1974; GA

NESAN & SEAvfELL, 1975). (ver o item 2 desta "Introdução").

Contudo, existem várias evidências da possibilidade de uma

replicação direta da lesão, não obstante a ausência de

propriedades codificadoras, e que poderiamos chamar de

síntese translesão. A explicação mais aceita no momento

para o bloqueio de sintese quarido uma lesão é encontrada no

DNA-molde, baseia-se na constatação de uma atividadê exo

nucleolitica 3'-5', também chamada de atividade editorial,

presente em DNA polirnerase I e 111 de E. coli.

Assim, assume-se que quando a polime

rase alcança uma lesão, ocorre uma tentativa de cópia, com

inserção de um nucleotideo presumivelmente aleat&rio opos

to à lesão, o qual é todavia. retirado pela atividade edi

torial. Este processo pode ocorrer repetidas vezes neste

ponto, acarretando a formação de deoxiribonualeosideos mo

nofosfatos a partir de trifosfatos como resultado líquido

de reação. Isto de fato foi observado, quando DNA polimer~
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se I de E. coli copia DNA de fago f2jX174 irradiado com Uv',

in vitro (VILLANI e col., 1978). Porém, a presença de

lesões em uNA induz um processo denominado mecanismo SOS,

o qual de alguma forma suprime a atividade editorial de

polimerase 111 (VILLANI e col., 1978; BRIDGES, 1978), fa-

cilitando assim a polimerização através de lesão, às cus-

tas de uma maior probabilidade de erro de cópia (VILLANI &

col., 1978). Um dado consistente com este modelo é o fato

de DNA simples-fita de fago ~X-174, irradiado com UV e con

tendo portanto dimeros,ser copiado mais rapidamente quan-

do a bactéria hospedeira é também previamente irradiada

(CAILLET-FAUQUET e col., 1977). Por outro lado, a nao-

irradiação da hospedeira se traduz num bloqueio de síntese

quando a polimerase atinge um dimero.

Além disso, este modelo explicaria as

razoes da ocorrência de reativação viral amplificada e o

incremento de mutagênense viral, fenômenos estes já descri

tos no item anterior desta introdução.

Já no caso de eucariotos l apesar de

ocorrerem fenômenos análogos, não foi possível até o mo-

mento detectar-se qualquer atividade editorial em DNA-PQ

limerase, apesar de ensaios in vitrQ de polimerases de ma

miferos, utilizando-se como molde DNA 'lesado de fago

0X-174, mostrarem que existe um bloqueio efetivo no pon-

to da lesão (MOORE e col., 1981).

De qualquer maneira, lesões recém-in-

troduzidas no genoma afetam visivelmente a replicação in

vivo de DNA, acarretando uma inibição da taxa global de
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"síntese, dependente da frequência das lesões presentes (EDEN

BERG, 1976; DONIGER, 1978; CORDEIRO-STONE e col., 1979) .Além

disso, o peso molecular de DNA nascente diminue, e a elonga

ção desse DNA é deficiente (LEHMANN, 1972; CORDEIRO-STONE e

col., 1979), ocorrendo a formação de lacunas neste DNA re

cém-sintetizado (CORDEIRO-STONE e col., 1979).

Os candidatos naturais responsáveis pela

ocorrência de todos estes fenômenos são sem dúvida as lesões

presentes no DNA-molde. Esta hipótese está de acôrdo com o

fato da eliminação das lesões propiciar uma efetiva normali

zação de todos estes parâmetros, como foi verificado através

de fotoreativação de dímeros produzidos por UV em células e~

brionárias de galinha (LEHMANN & STEVENS, 1975), células ma~

supiais (KRISHMAN & PAINTER, 1973), e células ICR 2A de sapo

(ROSENSTEIN & SETLOW, 1980).

Por outro lado, um fenômeno há muito co

nhecido é o fato de cargas fracionadas de lesões produzirem

um efeito deletério menor que no caso de uma carga única.

Isto foi já observado por ELKIND & SUTTON (1960), que veri

ficaram uma menor taxa de letalidade em células CHO de hams

ter chinês após doses parceladas de raios-X. Resultados a

nálogos foram obtidos quando células eram submetidas a doses

fracionadas de luz UV, neste caso ocorrendo urna elongação de

DNA mais rápida, quando comparada com uma dose única de UV,

equivalente à soma das doses fracionadas (D'AMBROSIO & SETLOW

1976).

Também longos tempos após a injuria ce

lular, a replicação de DNA parece ter um comportamento apa 

rentemente normalizado, ocorrendo urna recuperação nas taxas
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de elongação de DNA (MEYN & HUMPHREY, 1971; LEHMANN & KIRK-

BELL, 1972; BUHL e col., 1973) e mesmo da taxa global de

síntese (DAHLE e col., 1980). Estes dois parâmetros nao

são contudo necessáriamente correlatos, urna vez que a norma

lização de elongação é mais rápida que para o caso da ta

xa de síntese de DNA. Explicações para a defasagem destes

eventos baseiam-se na hipótese de ocorrer um "desligamento"

de urna fração dos replicons atuantes no momento de injúria,

os quais são eventualmente reativados longo tempo
~

apos o

insulto (DONIGER, 1978), ou alternativamente na inibição,

pela introdução de lesões, de iniciação de novos grupos de

replicons (KAUFFMAN e col., 1980; KAUFFMAN: & CLEAVER, 1981) •

Urna explicação trivial que emerge desse

quadro é a ocorrência de reparo-excisão das lesões ao longo

do tempo após o insulto, ou entre as cargas fracionadas de

lesões. Isto é aparentemente corroborado pelo fato de célu

las XP não apresentarem recuperação destes parâmetros (MOU~

TACCHI e col., 1979; LEHMANN e col., 1979). Todavia, se

necessário, reparo-excisão não é suficiente para propici-

ar o retorno à normalização de síntese de DNA. Assim, célu

las,derivadas de pacientes de síndrome de Cockayne, outra

desordem genética envolvendo hipersensibilidade à presença

de lesões no genoma e que são capazes de efetuar reparo-ex-

cisão, não apresentam contudo urna recuperação de síntese de

DNA nas mesmas condições (LEHMANN e cal., 1979).

Além disso, células de roedores, que a-

presentam urna taxa de reparo-excisão de dlmeros de pirimi-

dina bastante limitada, tem uma notória recuperação de sín-

tese de DNA, crescentes tempos após irradiação UV (MEYN e
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col., 1977; DAHLE e col., 1980). Deve ser frisado que no c~

so específico de células V-79 de hamster chinês, foi detec

tada uma retomada de velocidade normal de elongação de DNA,

longo tempo após a exposição a luz UV, mesmo quando na

presença de uma frequência de dímeros no DNA-molde equiva

lente àquela que inicialmente promove uma inibição acentua

da da velocidade de replicação (DAHLE e col., 1980).

Estes pontos levam a considerar a hipó

tese de ocorrer a indução de um mecanismo análogo ao pro

cesso SOS em bactérias, o qual permite às células de eu

cariotos contornar de forma eficiente as lesões presentes

no DNA-molde, propiciando assim a duplicação integral de

genoma, ainda que possivelmente as custas de uma taxa de

mutação elevada. Isto explicaria a ocorrência de dif~ren 

tes efeitos biológicos e bioquímicos, tais como a reativa

ção viral e a taxa de mutação correspondente amplificadas,

além da elevação da taxa de sobrevivência celular e da taxa

de RPR de DNA, em diferentes sistemas estudados.

Já foi visto anteriormente que o meca

nismo SOS em bactérias exige a ocorrência de síntese de DNA,

enquanto que o oposto é necessário quando da recuperaçao de

células de mamífero lesadas, em estado não proliferativo.

No entanto, quanto ao hipôtético mecanismo anteriormente des

crito, o quadro é ainda obscuro.

Dessa forma, no caso de cargas fraciona

das de lesões já foi sugerida a necessidade de haver síntese

ativa de DNA para acarretar uma maior sobrevivência celular

(DOMON & RAUTH, 1973; TODD, 1973), enquanto que amplificação

de RPR já foi observada mesmo na ausência de síntese de DNA,
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em condições análogas (D'AMBROSIO e col., 1978). Além do

mais, foi observada também uma significativa alteração da ta

xa de sobrevivência de células insultadas em diferentes tem

pos da fase Gl do ciclo celular, ocorrendo uma menor sensi

bilidade das células quando o genoma era lesado no meio de

Gl (MENEGHINI & MENCK,. 1981). Neste caso, a ocorrência de

reparo-excisão não era suticiente per si para explicar o

efeito observado.

Portanto, nota-se que este hipotético

mecanismo induzido de síntese de DNA em células de mamíferos

contendo um genoma lesado, ainda é um ponto bastante contro

verso e pouco consistente. Contudo, trata-se de uma questão

extremamente relevante, uma vez que possivelmente envolve a

ocorrência de erros de cópia em DNA replicado, com a conse

quente introdução de mutações na progenia. Por outro lado,é

importante ressaltar que existem indicações preliminares de

que até 90% do genoma lesado poderia ser replicado a p~rtir

deste suposto mecanismo induzido (DONIGER & DIPAOLO,1981).

Estas ponderações permitem compreender

as razoes do crescente interesse devotado em se obter mais

informações acêrca dessa área de investigação.

Assim, o objetivo desta tese foi essen

cialmente a obtenção de dados mais consistentes com relação

aos eventos decorrentes da replicação de DNA num genoma pre

viamente lesado com luz uv, já que os mecanismos íntimos des

te processo permanecem obscuros, notadamente no caso de eu

cariotos. Fundamentalmente, procurou-se avaliar as conse

quências do encontro de um dímero no DNA-molde pela maquina-
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ria de replicação, através de um enfoque mecanístico, bus

cando detectar possíveis estruturas anormais de replicação

de DNA, através de uma metodologia que será descrita deta -

lhadamente no decorrer da tese.

Uma vez que o dímero de pirimidina -e
uma lesão não codificadora, é plausível supor que sua pre-

sença resulte numa replicação de DNA envolvendo erros de

cópia, erros estes que de algum modo se traduzem nas dife-

rentes consequências biológicas anteriormente citadas para

a célula lesada. Isto está de acôrdo com as evidências

crescentes de que células de eucariotos poderiam ter um

sistema inãuzido de RPR, possivelmente ~utagênico, analoga-

mente ao mecanismo SOS de bactérias. Este é um ponto extr~

mamente importante, e também será abordado nesta tese.



11. ~TODOS E MATERIAIS

1. C~LULAS

1.1 Linhagens

Várias linhagens estabelecidas de células

em cultura foram utilizadas nos diferentes experimentos des

te trabalho:

a) XP12RO - fibroblastos humanos deriva

dos de um paciente de xeroderma pogmentosum, doença genética

autossômica recessiva rara, que confere ao portador uma extre

ma sensibilidade da pele à luz solar, com frequente ocorren

cia de câncer da pele. Estas células são deficientes em rep~

ro-excisão de dimeros de pirimidina (CLEAVER, 1969) I formados

quahdo DNA é irradiado com luz UV. A linhagem aqui emprega

da é do grupo de complementação A (KRAMER e col., 1975), tra~s

formada in vitro por virús SV40 (Simian Virus 40), e foi ce

dida pelo Dr. J. Cleaver da Universidade de San Francisco, Ca

lifornia, U.S.A.

b) VA13 - fibroblastos humanos derivados

de uma linhagem diplóide (W'I38), transformados in vitro por

SV40, e cedidas pelo Dr. L. Hayflick da Universidade de Stan

ford, Califórnia, U.S.A.

c) 3T3 - fibroblastos de enilirião de camun

dongo, cedidos pelo Dr. H.A. Armelin da Universidade de são

Paulo, Brasil.
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d) Y-l - células epiteliais de tumor de.

glândula suprarenal de camundongo, cedidas pelo Dr. H.A.Ar-

melin, da Universidade de são Paulo, Brasil.

e) CHO - (Chinese hamster ovary), célu

las epiteliais de ovário de hamster chinês, cedidas também

pelo Dr. H.A. Armelin, da Universidade de são Paulo, Brasil.

f) BHK::- (baby harrster kidney) - fibroqlastos ~

nais de harrster g·irio, cedidas pelo Dr. W. Colli, da Uni'\ersidad3 de são

Paulo, Brasil.

g) V-79 - fibrcblastos pulnonares de harrster ch~

nes, CEdidas r:elo Dr. M.W.Taylor, da Universidade de Indiana, Bloomington,

D.S .A.

Tadas as linhagens descritas crescem em nonocamadas em placas de r:etri.

1.2 Cultivo

As linhagens de células descritas foram

rotineiramente cultivadas em placas de petri (12, 20, 38 e

64 cm
2

de área) em meio Eagle modificado por Dulbecco (DME),

pH 7,0, suplementado com 10% de SB ou 10% de SFB, contendo

472 D/ml de penicilina, 94 ~g/ml de estreptomicina e 24~g/ml

de amplicilina. A incubação era feita em uma câmara úmida

oem atmosfera contendo 5% de CO2 ' a 37 C. Quando as cultu-

ras atingiam a confluência, eram tripsinizadas e repicadas

para novas placas de petri, em baixa densidade.

1. 3 Marcação

Para a incorporação de precursores rad~

ativos em DNA foi utilizada timidina-tritiada (timidina me-
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til-
3

H, 10-60 ~Ci/ml, 48,6-77,0 Ci/mMole) ou timidina-14C(ti

midina metil-14c,0;15-1,O ~Ci/ml, 48,2-54 MCi/mmole) adicio-

nadas ao meio normal de cultivo, e incorporadas por diferen

tes teIrlfns. No caso de se efetuar inco:q::oração de precursor pesaoo

-5
de DNA, foi utilizacb meio de cultivo contenoo 10 M de bronodeo-

xiuridina, 10-6M de fluordeoxiuridina, 10-5M de uridina e

opcionalmente 10-6M de timidina-1 3HI (50 ~Ci/ml). A incorp~

raçao de precursor pesado de DNA foi feita por teInpos varia

dos.

1.4 Sincronização de ciclo celular
,

para

Células da linhagem 3T3 foram cultivadas

por 30 horas em meio DME contendo 3% de SB. ° meio foi reti-

rado, e as culturas levadas duas vezes com TSF (tampão sali-

na-fosfato, NaCl 137 mM, KCl 2,68 mM, Na2HP0 4 8,1 mM, KH2P04

1,47 mM, CaC12 1 mM, pH 7,0). Em seguida, foi reposto meio

contendo 0,3% SB, e as culturas incubadas em condições nor

mais por mais 24 horas. Efetuou-se então o estimulo

proliferação celular, retirando-se o meio pobre em SB e re

pondo-se meio normal contendo 10% SB. Nestas condições, as

células atingem a fase S do ciclo celular em 15 horas.

1.5 Incubação de células na presença de cafelna

Nesse caso, era acrescentada cafeína 50mM

em H20 ao meio de cultura, para concentrações finais de 1 a

5 mM, incubando-se por diferentes tempos.
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2. IRRADIAÇÃO COM LUZ UV A 254 nm

2.1 Condições de irradiação

Tomavam~se células em cultura, em pla-

cas de petri, em fase de crescimento exponencial. O meio

era sugado, as células lavadas duas vezes com TSF pré-aqueci-

do a 37o C, e reposto o mesmo tampão. A seguir, as culturas

eram irradiadas com luz UV a 254 nm, fornecida por uma lâmpa-

da germicida (GE G8T5) préviamente aquecida por pelo menos 5

minutos. A irradiação era feita em uma caixa de madeira,ad~

quada para este fim, a qual possibilita variar a distân-

cia. da lâmpada em relação às culturas e que possue um antepa

ro móvel de luz. A distância e~tre a lâmpada e a cultura de

células era calibrada, de modo a fornecer taxas de fluência

de 0,1 ou 0,5 J.m-2 -1
O tempo de exposição à luz UV. s . era

cronometrado, de forma a se obter fluências de O 2a 50 J/m .

Após a irradiação, o tampão era retira-

do das culturas, e reposto meio normal, reiniciando-se o cul-

tivo das células nas condições usuais.

2.2 Dosimetria

A determinação da taxa de fluência for-

necida pela lâmpada germicida foi efetuada de três formas:

a) Medidor de UV, modelo J.225 (Ultr~

violet Products, Inc. San Gabriel, California, D.S.A.).

b)Radiômetro, modelo 65A (Yellow

Springs Instrument Co., Inc., Yellow Springs, Ohio, U.S.A.).
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c) Actinometria de Ferrioxalato de Po-

tássio (CALVERT & PITTS, 1966).

3. DETERMINAÇÃO DA TAXA DE SíNTESE DE DNA

Células XP12RO submetidas a tratamentos

alternativos com luz UV foram pulsadas por 10 minutos com lO

~Ci/ml de 3H-timiaina, em tempos crescentes após o tratamen-

to com UV. Após o pulso, o meio radiativo foi sugado, as ce

lulas lavadas por duas vezes com TSF, três vezes com TCA 5%

gelado, e duas vezes com etanol 95%. Após secagem ao ambien-

te, adicionou-se 1,0 ml de NaOH 0,3N e incubou-se por 12 ho-

o - ~ras a 37 C. Tomou-se entao al1quotas de 0,3 ml doslisados,

as quais eram depositadas sobre peças (área -2 cm2 ) de papel

Whatman 17 (Whatman Inc., Clifton, N.J.). Após secagem em

estufa a 60oC, as peças foram depositadas em frascos de cin-.

tilação (Beckman Instruments, Inc.) contendo 5 ml de solução

de· cintilação (PPO, 4,0 gi POPOP, 0,1 gi tolueno, 1,0 í). De

terminou-se então a radiatividade em um espectrofotômetro de

cintilação líquida Beckman modelo L-200 (Beckman Instruments,

Inc., Fullerton, California). À outra alíquota (0,5 ml) dos

lisados adicionou-se igual volume de NaOH 0,3 N, e mediu-se a

absorbância em 260 nm, em um espectrofotômetro Varian Tech-

tron modelo 635 (Varian Techtron, pty. Ltd. Melbourne, Aus-

trália). A razão entre a radiatividade e a absorbância em

260 nm foi tomada como uma medida de atividade especifica de

DNA.
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4. ISOLAMENTO DE DNA

4.1 Extração e purificação

O protocolo neste caso era semelhante a

um anteriormente descrito (MENEGHINI, 1976). Células submeti

das a diferentes tratamentos com luz UV, e tendo o DNA marca

do com precursor radiativo, eram lavadas duas vezes com TSF,

seguindo-se então basicamente a mesma rotina:

a) Tratamento brando das células com

detergente (Triton X-IOO 0,5%, NaCl O,lM, EDTA 10mM) por 1 mi

nuto à temperatura ambiente. Este procedimento remove parci

almente a membrana citoplasmática e práticamente todos compo

nentes do citoplasma, inclusive mitocôndrias (evitando assim

que DNA mitocondrial mascare resultados). Os núcleos celula

res permanecem todavia aderidos à placa de cultura.

b) Lise dos núcleos com

mais enérgico (SDS 0,5%, NaCl O,lM, EDTA 10mM,

detergente

Pronase 100

~g/ml), por 30 minutos a 37o C. Este tratamento solubiliza

grande parte da cromatina, e a protease presente degradatan

to algumas proteínas envolvidas na estrutura da cromatina

quanto nucleases endógenas, mantendo a integridade física do

DNA.

c) Liberação de histonas por elevação

da força iônica. Ao lisado obtido era acrescentado NaCl 5 M

para uma concentração final de 1M, incubando-se a seguir por

o--mais 15 minutos a 37 C. Apos esta etapa o DNA nao apresenta

práticamente nenhuma associação com proteína, estando livre em
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d) Desproteinização do lisado. O lisa

do obtido era coletado cuidadosamente para tubos com tampa

rosqueada, seguindo-se uma ou duas desproteinizações com i-

gual volume de clorofórmio-álcool isoamílico (24:1), com len-

ta agitação por 10 minutos. As fases eram separadas por cen

trifugação a 3000 rpm por S minutos a 4oC, e a fase aquosa r~

colhida cuidadosamente para outro tubo com tampa rosqueada.

Em seguida, DNA era precipitado pela adição de 2 volumes de

etanol absoluto gelado, com agitação lenta por S minutos. O

precipitado era então peletado por centrifugação a SOOOrpm por

10 minutos a 4o C, o sobrenadante desprezado, e o DNA seco ao

ambiente. A seguir, o DNA era ressuspenso em um volume arbi

trário de tampão (Tris 10 mM, EDTA 1 ~~, pH 8,0) e estocado a

4o C.

4.2 Obtenção de DNA de alto peso molecular

Determinados experimentos feitos exigiam

uma maior precisão na medida do peso molecular de DNA sinteti

zado após diferentes tratamentos com luz UV e/ou digestão en-

zimática. Nestes casos não era feita a purificação de DNA,

uma vez que este procedimento termina por introduzir quebras

na cadeia de DNA, devido à agitação mecânica, por mais cuida

doso que seja o manuseio do material. Assim, optou-se por

uma simples lise em alcali do material nuclear, como descrito

a seguir:

a) Isolamento de núcleos. Foi efetua-

do de forma idêntica à descri ta no ítem 4.1 (.a) de "Métodos e

Materiais" •
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b) Lise em alcali. Aos núcleos aderi-

dos às placas era adicionado um volume arbitrário (0,3-1,Oml)

de solução de lise (NaOH 0,3 N, NaCl 1,0 M, EDTA la mM) incu

bando-se por 30 minutos a 370 C ou 1 hora à temperatura ambie~

te. O lisado assim obtido contém DNA simples-fita de alto p~

so molecular, dissociado das demais moléculas biológicas pr~

sentes em sOlução.

5. ULTRACENTRIFUGAÇÃO DE DNA EM GRADIENTES LINEARES DE

CONCENTRAÇÃO DE SACAROSE

5.1 o~tenção de gradientes lineares

Os gradientes eram produzidos em um ger~

dor de gradientes baseado no princípio de dois vasos comuni-

cantes (capacidade total, la ml). O vaso contendo a solução

de sacarose mais diluída (5%) era acoplado a uma bomba peris-

táltica e mantido sob agitação constante. O gradiente gerado

era coletado para um tubo de polyallomer (5 ml, Beçkman Ins-

truments, Inc.) através de um capilar introduzido até o fun-

do do tubo. As composiçoes das soluções de sacarose

as seguintes:

foram

a) gradientes neutros - 2 ml de solução

contendo 5 ou 20% de sacarose, NaCl 0,1 M, EDTA 10 mM, pII 8,0,

obtendo-se gradientes lineares de 4 ml, de 5 a 20% de sacaro-

se.

b) Gradientes alcalinos - 2 ml de solu-

ção contendo 5 ou 20% de sacarose, NaOH 0,1 N, NaCl O,lM,

obtendo-se gradientes lineares de 4 ml, de 5 a 20% de sacaro-
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c) Gradientes alcalinos lisados - 2,25 ml

de soluções contendo 5 ou 20% de sacarose, NaOH 0,3 N, NaCl

1,0 M, EDTA 10 mM, obtendo-se gradientes lineares de 4,5 ml,de

5 a 20% de sacarose.

5.2 Condições de ultracentrifugação

Ao topo dos gradientes obtidos como de.s,

crito no i tem anterior, eram aplicadas alíquotas (50-250].11). de

solução de DNA submetido a diferentes tratamentos com luz UV

e/ou tratamentos enzimáticos, enquanto que no caso de lisados

de DNA obtidos de acôrdo com o item 4.2 de "Métodos e Materi

ais", eram aplicadas alíquotas de 100-300 ].lI de lisado.

Os gradientes eram centrifugados em rotor

Spinco SW50.l (Beckman Instruments, Inc., Spinco Division, Pa

la Alto, Ca1ifornia), em ultracentrifuga Spinco L2-50, L3-50

ou L5-50b (Beckman Instruments, Inc., Spinco Division, PaIo AI

to, California). As condições de ultracentrifugação variavam,

dependendo da natureza do gradiente:

a) gradientes neutros - centrifugação a

32.000 rpm, por 100, 150 ou 200 minutos a 20 0 C.

b) Gradientes alcalinos - centrifugação

a 32.000 rpm, por 120, 180 ou 240 minutos, a 20
o

C.

c) Gradientes alcalinos lisados - cen

trifugação a 25,000 rpm, por 120 minutos a 20oC.



36

5.3 Coleta de gradientes e obtenção de perfis de sedi

mentação de DNA

Após ultracentrifugação, os gradientes

eram coletados introduzindo-se até o fundo do tubo um capi

lar acoplado a uma bomba peristáltica. A coleta era feita

sobre tiras de papel Whatman 17 (Whatman Inc., Clifton, N.

J.), num procedimento análogo a um anteriormente descrito

(CARRIER & SETLOW, 1971). Coletavam-se 25 a 40 frações de

5 a 7 gôtas, diretamente sobre as tiras, as quais eram lava

das uma vez com TCA 5%, duas vezes com Etanol 95% e uma vez

com acetona. Após secagem, as frações eram destacadas por

corte e a radiatividade determinada em frascos de cintila-

ção (Beckman Instruments, Inc.), contendo 5 ml de solução

de cintilação (PPO, 4g; POPOP, O,lg; tolueno I t), em um

espectrofotômetro de cintilação líquida Beckman modelo L-200

(Beckman Instruments, Inc., Fullerton, Califórnia). No caso

- 3 14de se efetuar dupla marcaçao no DNA ( H e C), as contagens

de 3H foram corrigidas para a sobreposição de emissão de ra

diatividade devida a 14c , através de padrões de DNA marcados

14 d' - .-apenas com C e contados nas mesmas con lçoes. ASSlm e po~

sível calcular um fator de correção, uma vez que se conhece

a fração de radiatividade de 14c que é contada artefatual-

- 3
mente na faixa de emissao de H.

Uma vez conhecidos os valores de cpm em

cada fração do gradiente, os perfis de sedimentação de DNA

eram determinados, normalizando-se os valores individuais

de radiatividade obtidos, em relação ao total de radiativida

de presente ao~longo do gradiente. Os valores de cpm de
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cada fração eram nesse caso expressos como percentagem da

somatória de cpm de todas as frações, sendo este último va

lor tomado como 100%.

6. ESTIMATIVA DE PESO MOLECULAR DE DNA

6.1 Princípios do método

Para uma série homóloga de polímeros,c~

mo é o caso de DNA em solução, e possível relacionar o peso

molecular da macromolécula (M) e seu coeficiente de sedimen

tação (S), através da expressão descrita por STUDIER (1965).

Nesse caso, temos que

S = K. (M) a

onde K e a sao constantes, e dependem da conformação físi

ca de macromolécula, isto é, valores diferentes de K e a são

obtidos para DNA nativo (dupla-fita) ou denaturado (simples

fita). Porém, a estimativa de S ao longo de um gradiente de

sacarose é afetada por fatores tais como variação de viscosl

dade e densidade do meio, tornando o cálculo numérico desse

valor por demais complicado para uma aplicação rotineira.

Uma aproximação bastante razoável é obti

da quando as condições de centrifugação da solução de macro

moléculas (no caso, DNA), são padronizadas.. Dessa forma,

uma vez que a variação das densidades das partículas presen

tes é muito baixa, obtém-se taxas de sedimentação práticame~

te constantes, ao longo do gradiente (MARTIN & AMES, 1961).

Assim, é possível estabelecer-se a pro

porcionalidade entre S e a distância percorrida pela macromo
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lécula durante a centrifugação, expressa como o numero da fra

ção do gradiente em que a partícula está presente (N), numero

este contado a partir do tôpo do gradiente.

Temos assim que

e uma vez conhecida a relação entre SeM, obtemos a expressa0

Verifica-se portanto que se dispusermos do

valor de a e da posição de sedimentação (N l ) de um DNA de pe

so molecular conhecido (Ml ), torna-se possível calcular o pe-

so molecular de DNA (M2 ) correspondente a uma fração

quer (N2 ) do gradiente.

qual-

o valor de a pode ser estimado se comparaE

mos as posições de sedimentação (Nl e N2 ) de padrões de DNA

de pesos moleculares diferentes (Ml e M2 ). Para o caso de

gradientes alcalinos e alcalinos lisados, o vaior de calcu-

lado foi de 0,400, valor este idêntico ao determinado por

Studier (STUDIER, 1965), enquanto que para gradientes neu-

tros foram obtidos valores de 0,326 e 0,312, alternativamente,

dependendo das condições de centrifugação.

Como padrões de peso molecular de DNA foram

utilizados DNA de fago T4 (1,1 x 10 8 daltons), fago T7

(2,5 x 10 7 daltons), fago À (3,26 x 10 7 daltons) e fragme~

tos de restrição de DNA de fago À clivado por EcoRl (13,7;

4,74; 3,73; 3,48; 3,02 e 2,13 x 10 6 daltons). Os valores de

peso molecular descritos correspondem a DNA nativo

fita).

(dupla-
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6.2 Cálculo do peso molecular médio de DNA

Como foi dito anteriormente, é factível de-

terminar o peso molecular de DNA correspondente a uma determl

nada fração (Mi ) de um gradiente efetuado em condições padr2

nizadas. Por outro lado, os perfis de sedimentação de DNA

obtidos experimentalmente fornecem a quantidade relativa de

radiatividade presente numa dada fração (ri). Assim, é possi

vel calcular o peso molecular médio da população de molécu-

las de DNA presentes no gradiente (EHMANN & LETT, 1973).

Este cálculo era efetuado rotineiramente de

quatro formas:

a) Peso molecular médio de DNA, baseado na

distribuição do número de moléculas ao longo do gradiente(Mn),

onde

r.
L: (.-.2:..)

Mi

b) Peso molecular médio de DNA, baseado na

Mn =
L: r.

1

distribuição da massa de moléculas ao longo do gradiente (Mw),

onde
L: (r .• M.)

1 1

r.
1

c) Peso molecular médio de DNA, baseado na

posição mediana da distribuição de radiatividade ao longo do

gradiente (Ml / 2 ).

Este cálculo só é válido para populações

gaussianas de moléculas de DNA (EHMANN & LETT, 1973). Neste

caso, é calculado o peso molecular de DNA correspondente
,
a
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fração mediana da distribuição de radiatividade (Ml / 2 ), pode~

do então ser obtido Mn, uma vez que

Mn = 0,596 . Ml / 2 (EHMANN & LETT, 1973)

d) Peso molecular de DNA correspondente ao

pico de radiatividade no gradiente (Mp).

nificativo quando a população de moléculas

Este valor só é si~

de DNA tem uma

distribuição aproximadamente monodispersa.

Para o cálculo de Mn, como descrito no ítem

ai eram descontadas as 3-5 primeiras frações do tôpo do gra-

diente. Isto é devido à ocorrência de contaminação com radia-

tividade solúvel, a qual introduz erros grosseiros no cálcu-

lo do peso molecular médio de DNA da população.

7. ULTRACENTRIFUGAÇÃO DE DNA EM GRADIENTES IsopíCNICOS

DE CsCl

7.1 Preparação dos gradientes e condições de centrifuga-

Em tubos de nitrocelulose (10 ml, Beckman

Instruments, Inc.) eram feitas soluções de 7,6 g de CsCl em

tampão Tris 10 mM, EDTA 1 mM, pH 8,0, contendo urna quantidade

arbitrária de solução de DNA (volume final de tampão = 5,7ml).

Dessa forma, eram obtidos 7,6 ml de SOlução, com urna densida-

de inicial de lJ20-l.726. O monitoramento da densidade da

solução (p) era feito indiretamente, através de medidas do

índice de refração (n) de alíquotas de solução, assumindo-se

que p25 = 10.8601n 25 - 13.4974 (Handbook of Biochemistry,

1970). Em seguida, era adaptada à bôca do tubo urna tampa de
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metal, e adicionado óleo mineral (Nujol) até o tôpo do tu-

bo, com auxílio de urna seringa. O tubo era então hermética

mente fechado, e acondicionado em um rotor Spinco 50 Ti(Beck

man Instruments,Inc., Spinco Division, PaIo· Alto, Califór-

nia) .

Procedia-se então a ultracentrifugação

a 37.000 rpm, por 42-44 horas, a 22 0 C, em ultracentrífuga

Spinco modelo L3-50 (Beckman Instruments, Inc., Spinco Divi-

sion, PaIo Alto, Califórnia).

7.2 Determinação dos perfis de bandeamento de DNA em

~radientes de densidade de CsCl

Após a ultracentrifugação, os tubos eram

cuidadosamente recolhidos do rotor e as tampas metálicas e

a camada de óleo mineral retiradas do tôpo do gradiente. A

seguir, eram coletadas 38-42 frações de 5 gôtas, determinan

do-se os perfis de bandeamento de DNA através da medida de

radiatividade em cada fração. Os procedimentos de coleta e

medida de radiatividade foram em tudo idênticos aos descri-

tos no Item 5.3 de "Métodos e Materiais". À parte foram

centrifugados DNA's marcados por um longo período com precu~

sor pesado (BUdr +

DNA's marcados com

3H~Tdr,10:1) (DNA de densidade híbrida) e

3precursor leve ( H-Tdr) (DNA de densidade

normal), usados corno marcadores de densidade.
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7.3 Recuperação de DNA de alto peso molecular após ban-

~eamento em gradientes de densidade de, CsCl

...
Nesse caso, eram coletadas, apos ultra-

centrifugação, 40 frações de 5 gôtas para cada gradiente, r~

colhendo-se as frações em tubos de ensaio. Este procedime~

to foi efetuado da forma mais cuidadosa possível, de modo a

evitar ao máximo a introdução de quebras mecânicas nas moléc~

las de DNA. Determinava-se então os perfis de bandeamento

de DNA, tomando-se uma alíquota (10 ~l) de cada fração e de

positando-se sobre tiras de papel Whatman 17, de forma análo-

ga i desczita no Item 5.3 de "M~todos e Materiais". As fra-

çoes correspondentes a DNA de densidade hIbrida . (p 1,770

1,755) e DNA de densidade intermediária (p 1,740-1,725) eram

somadas em "pool" e dializadas contra tampão de incubação de

sl-endonuclease (Acetato de sódio 30 mH, NaCl 0,3M, ZnS04 lmM,

glicerol 5%, pH 5,0), por 6 horas, à temperatura ambiente. °
tampão de diálise era então renovado e os materiais dializa 

dos por mais 12 horas, a 40 C. As posições de bandeamento de

DNA hIbrido (p= 1,7650) e DNA de densidade normal (p= 1,7250)

foram estabelecidas de forma análoga à descrita no ítem ante-

rior. As frações que não tomavam parte nos "pools" foram us~

das para se determinar o gradiente de densidade, com auxIlio

de refratômetro, de maneira idêntica à descrita no Item 6.1

de "M~todos e Materiais",observando-se p ... -1,80·.e p . -1,65.max ml.n
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8. CARACTERI ZAÇÃO DE LACUNAS EH DNA

8.1 Ensaio com Sl-endonuclease de A~~gi~~u~ o~yzae

Tomava-se 50 ~l de soluções de DNA (co~

tendo menos de 2 ~g de DNA), obtidas de acôrdo com o ítem 4.1

de "Métodos e Materiais", e incubava-se com 200 ~l de tampão

(acetato de sódio 30 mM, NaCl O,3M, ZnS0 4 1 m11, glicerol 5%,

pH 5,0) contendo 0-60 U/ml de sl-endonuclease, por 30 minutos

a 35 0 C. Uma unidade de atividade nucleolítica corresponde

a quantidade de enzima que solubiliza 1 ~g de DNA simples-fi

ta em 1 minuto, a 45 0 C, em tampão acetato de sódio 30 mM,NaCl

50 ~~, zns04 1 mM, glicerol 5%, pH 4,6 (VOGT, 1973). ° térmi

no de incubação era efetuado pela deposição das amostras em

banho de gêlo e adição de 50 ~l de tampão TRIS O,5M, EDTA

50 mM, pH 7,5. Tomavam-se então alíquotas do material (100-

250 ~l) as quais eram depositadas sobre gradientes neutros

de sacarose, e submetidas à ultracentrifugação, como descrito

no ítem 5 de "r.1étodos e Materiais", determinando-se os perfis

de sedimentação de DNA's submetidos a diferentes tratamentos

com UV e/ou digestão enzimática.

Para a determinação da sensibilidade de

DNA híbrido e de densidade intermediária à ação de Sl-endonu

clease, obtidos como descrito no ítem 6.3 de "Métodos e Ma-

teriais ll
, tomava-se 150 ~l de DNA dializado como descrito e

adicionava-se 50 ~l de tampão de incubação de sl-endonuclease,

contendo O ou 80 U/ml de enzima. Os procedimentos para dige~

tão enzimática e determinação de perfis de sedimentação de

DNA foram em tudo análogos aos descritos anteriormente.
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8.2 Determinação da freqüência de clivagens produzidas

em DNA simples-fita por concentrações crescentes de

sl-endonuclease

células XP12RO foram incubadas por 24 ho-

ras em meio de cultura contendo 1 ~ei/ml de 3H-Timidina. A

seguir, o DNA foi extraído e purificado como descrito no

item 4.1 de "Métodos e Materiais". O DNA dissolvido em tam-

pão TRIS 10 mM, EDTA 1 mM pH 8,0, foi então denaturado pela

adição de NaOH 1,ON, para urna concentração final de O,lN,in

cubando-se por 10 minutos a 250 C. O pH foi então ajustado p~

ra 7,4 pela adição de Hel 1,OM, e alíquotas (50 ~l) dessa so

lução (4,4 ~g DNA/ml) foram incubadas com concentrações cres

centes de sl-endonuclease (0-1,0 D/ml) em condições idênticas

às descritas no item anterior. Seguiu-se centrifugação das

amostras em gradientes alcalinos de sacarose, por 120 minutos

(controle não tratado com nuclease), ou 240 minutos (séries

incubadas na presença de enzima), determinando-se os pesos mQ

leculares médios de DNA, conforme descrito no ítem 5 de "Méto

dos e Materiais".

O cálculo do numero de quebras introduzi-

das pela nuclease foi calculado de acôrdo com a fórmula:

quebras/l0
B

d ~ I(:: - 1 ) I
100

Mc

Onde - 6Mc = Mn de DNA nao tratado com enzima, em 10 d

~ = Mn de DNA tratado com enzima, em 106d .
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8.3 Frequência de clivagens produzidas por Sl-endo

nuclease em crescentes concentrações de DNA sim

ples-fita

Nesse caso, foi utilizado o DNA marcado

obtido no ítem anterior, diluido por sua vez para uma conce~

tração de 2,0 ~g/ml, pela adição de tampão TRIS 10 mM, EDTA

1 mM, pH 8,0. A alíquotas dessa solução era então adiciona

do DNA de timo, denaturado previamente como descrito anteri

ormente, para concentrações finais de 2,0 a 68,4 ~g DNA/ml.

A medida das concentrações de DNA em so

lução foi efetuada espectrofotométricamente, em um espectr2

fotômetro Varian Techtron modelo 635 (Varian Techtron pty.

Ltd. Melbourne, Austrália), sabendo-se que na ausência de

proteínas em solução, Abs 260nrn = 1,0 para uma solução de

50 ~g DNA nativo/ml. O ensaio com Sl-endonuclease (0,11

U/ml), a medida dos pesos moleculares de DNA e o cálculo do

número de quebras foram em tudo análogos aos

descritos no ítem anterior.

procedimentos

9. COMPARAÇÃO ENTRE O PESO MOLECULAR DE DNA SINTETIZADO APOS

DIFEREN~ES TRATAMENTOS COM UV E A DISTÂNCIA M~DIA INTERDÍ

MEROS NO DNA-MOLDE

Foram utilizadas células V-79 contendo

um DNA-molde previamente marcado por 36 horas (1 llCi/rol). ou

15 horas (0,15 ~Ci/ml) de l4C-Timidina. Após diferentes tra

tamentos com luz UV, as células foram repostas em meio con 

tendo O ou 2 mM de cafeina por 30 minutos, e a seguir efetu

ou-se um pulso de 1 hora (30 ~Ci/ml) ou 30 minutos (20~Ci/ml)
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de 3H-Timidina em meio contendo cafelna nas mesmas condições,

para marcação do DNA recém-sintetizado. Os DNA's foram en-

tão extraídos e purificados como descrito no ítem 4.1 de IIMé

todos e Materiais ll
•

As soluções de DNA assim obtidas, dissol

vidas em tampão TRIS la mM, EDTA 1 mM, pH 8,0, foram então

incubadas na presença de extrato de Micrococcus luteus, con-

tendo atividade UV endonuc1eolítica, segundo o esquema des-

crito a seguir:

DNA (em TRIS la mM, EDTA 1 mM, pH 8,0)

UV endonuclease (em tampão fosfato 5 mM,

EDTA 0,5 mM, pH 7,5lou apenas tampão

Tampão fosfato 50 mM, NaC1 ü,3M, EDTA la mM,

pH 6,5

100 111

Incubava-se as amostras por 1 hora a

370 C, e o término da reação era efetuado pela adição de 5 111

de NaOH 5N.

Os DNA's eram então submetidos à ultra-

centrifugação em gradientes alcalinos de sacarose, determi -

14
nando-se os perfis de sedimentação de DNA- C (molde)

DNA- 3H (sintetizado após UV), da maneira descrita no

e

ítem

4.1 de "Métodos e Materiais". Dessa forma, o peso molecular
14 _ _

observado para DNA- C apos tratamento enzimatico correspon-

de à distância interdímeros média e pode ser comparado dire

tamente com o peso molecular de DNA- 3H recém-sintetizado. A-

lém disso, é posslvel determinar a frequência de dimeros no

14
DNA- C (molde), comparando-se os pesos moleculares obtidos

com ou sem tratamento enzimático. Nesse caso,
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f d (dimeros/l0 6 daI tons) _1_) _ AI
M

c

M peso molecular de DNA - tratado enzima,= nao com emc

10
6

daI tons

peso molecular de DNA tratado com enzima, 6MT = em 10

daltons

AI = atividade nucleolítica inespecifica da enzima,

determinada por digestão de DNA nao irradiado

com UV, nas mesmas condições.

A partir de f d é possivel obter a distân-
6 li

cia média interdimeros (em 10 d), nesse caso igual a (fd ).

10. MATERIAIS

Para o cultivo de células, DME e SB eram

da Grand Island Biological Co. ou da Flow Laboratories, en-

quanto que SFB era proveniente da Grand Island Biological Co.

Flow Laboratories ou Laborclin. Penicilina e Estreptomicina e-

ram da Fontoura Wyeth e Ampicilina da Squibb. As seguintes

substâncias eram da Sigma Chemicals: BUdr, FUdr, Ur, Cafeína, 'Ieo-

filina, PPO, Sacarose e DNA de timo purificado. Os deterge~

tes Triton X-IOO e SDS também eram da Sigma Chemicals. TRIS

"era da Merck, EDTA da Riedel - de Haen AG, Nujol da r. Q.F.

Schering S.A., e POPOP da Beckman. Quanto a procedência dos

sais, ácidos e bases, Na2HP04 , CaG12 , NaOH e HCl eram da

Merck, enquanto que KCl e KH2P0
4

eram da Carlo Erba. NaCl era

proveniente da Merck, Qeel ou BDH, TCA da Baker ou

znS04 da Fisher Sci.Co. e acetato de sódio da Baker.

Reagen,

CsCl
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(optical grade) era da The Harshaw Chemical Co. No que se

refere a solventes, Etanol absoluto e glicerol eram da

Merck, tolueno e clorofórmio da Merck ou Carlo Erba, Álcool

isoamilico da Baker, Etanol 95% da Comp. Nac. Álcool (Zulu)

e Acetona da Usina Colombina.

Os radioisótopos usados

metil- 3H da New England Nuclear (48,4 - 77,0

foram timidina

Ci/mMole) ou

Schwarz/Mann Radiochemical (55-60 Ci/mMole) e timidina me

til-
14

C, da New England Nuclear (48,2 - 54 mCi/mMole). Quan-

to a enzimas, pronase era da Calbiochem., Eco RI da Sigma

Chemicals e tripsina da Flow Laboratories. Sl-endonuclease

de Aspergillus oryzae foi obtida alternativamente da Sigma

Chemicals ou purificada em nosso laboratório pela Dra. Mari-

la Cordeiro-Stone, a partir de ~-amilase .(de acôrdo com

VOGT, 1973) até .inclusive a etapa de cromatografia em die-

tilaminoetil (DEAE) - celulose. As frações exibindo picos

de atividade nucleolitica sobre DNA simples-fita foram agru-

padas e concentradas por ultrafiltração, com um kit de

separação molecular

Mass., nmw R, -= 10. 000) .

imersivel (Millipore Corpo Bedford,

UV endonuclease de Micrococcus luteus foi

parcialmente purificada em nosso laboratório por C.F.M.Menck

até a etapa correspondente a fração 11 do método descrito por

CARRIER & SETLOW (1970).



111. RESULTADOS

1. TAXA DE SíNTESE DE DNA EM C~LULAS IRRADIADAS COM UV

A figura 1 mostra a cinética de inibi-

çao provocada por duas doses diferentes de UV na incorpora-

çao de precursorradiativo de DNA em células XP12RO. Uma vez

que estas células são deficientes em reparo excisão, os va-

lores de incorporação encontrados foram assumidos como se de

vendo exclusivamente à síntese semiconservativa de DNA. No

caso, a comparação dos níveis de incorporação de células ir-

radiadas com o nível de incorporação de controles não irra-

diados evidencia um significativo efeito de irradiação so-

fornece

bre a síntese global de DNA. Observa··se que após uma dose

2de 5 J/m ocorre uma crescente inibição de sintese, atingin

do-se um platô em torno de 35 minutos apos a irradiação, com

um valor basal de síntese de cêrca de 35% do controle nao

irradiado. Por outro lado, uma dose de 12,5 J/m2

um resultado análogo, se bem que mais drástico, uma vez que

o platô é alcançado já em 15 minutos, com uma taxa de sínte

se de 20% frente ao controle.

Estes resultados são análogos a outros

anteriormente obtidos em células de hamster chinês(DONIGER,

1978}, e sugerem que a presença de dimeros no DNA-molde re

sulta num efeito inibitório na capacidade de síntese de DNA

em células previamente irradiadas.
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FIGURA 1. Taxa relativa de síntese de DNA em diferentes tem
pos após irradiaçao UV. Celulas xp12RO foram irradiadas com
5,0 (o) ou 12,5 J/m2 (.) e pulsadas em vários tempos após UV

com 10~Ci/ml de 3H-Tdr por 10 minutos. Controles não-irra
diados foram efetuados nos mesmos tempos. Os valores de in
corporação específica (cpm de 3H-Tdr incorporados em DNA por
unidade de Abs260) foram calculados como descrito em "Hétodos
e Hateriais" e normalizados com os valores dos controles. Os
tempos indicados correspondem aos meio-termos dos períodos
de pulso após irradiação UV.
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2. PESO MOLECULAR INICIAL E TAXA DE ELONGAÇÃO DE DNA

REC~M-SINTETIZADO EM C~LULAS IRRADIADAS COM UV

Outro expressivo efeito de irradiação pr~

via com UV sobre a replicação
~

e mostrado nas figuras 2 e 3.

Verifica-se que tanto o peso molecular do DNA nascente (Fig~

ra 2) quanto a taxa de elongação desse mesmo DNA (ver Figura

3) são nitidamente afetados pela irradiação prévia com UV.

Este fenômeno é observado, não obstante o fato de haverem si-

do efetuados pulsos com precursor marcado e caças mais lon

gos nas células irradiadas, de forma a se obter uma quantid~

de de DNA sintetizado durante o período equivalente às cultu

ras não irradiadas. Assim, nota-se que mesmo para uma mesma

quantidade global de DNA sintetizado, o peso molecular médio

(Mn) de DNA nascente em células irradiadas (16,5xl06 d) é

menor que no caso dos controles (34,8xl0 6 d), exibindo um pi

co no perfil de sedimentação na posição de l2,5xl0 6 d (Mp).

Uma aparente discrepância nos dados apre-

sentados prende-se ao fato de ter-se efetuado um pulso somen-

te 3 vezes mais longo (15 minutos para 45 minutos, ver figu-

ra 2) nas células irradiadas, isto apesar do nível basal de

síntese de DNA observado para
2a mesma dose de 12,5 J/m ser

de apenas 20% do controle, conforme mostra a figura 1. Deve

ser lembrado porém que no caso de medir-se o peso molecular

médio de DNA nascente (Figura 2), o pulso foi efetuado imedia

tamente após a irradiação com UV, não tendo sido portanto to

talmente expressa a inibição de síntese de DNA, pelo menos du

rante os primeiros 15 minutos após a irradiação.
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FIGURA 2. Peso molecular de DNA nascente em células irradia
das ou nao com luz UV. Células XP12RO foram irradiadas com O
(A) ou 12,5 J/m2 (B) e pulsadas com 30 ~Ci/ml de 3H-Tdr por
15 e 45 minutos, respectivamente. As células foram lisadas
como descrito em "Métodos e Materiais", e y~ lisado idêntico
foi preparado de células que incorporaram C-Tdr por 24 ho
ras. Al~quotas dos lisados contendo DNA-3H e DNA-l4C foram
depositadas sobre gradientes alcalinos de sacarose como des
crito em "Métodos e Materiais". Sedimentaçio é da direita p~

ra a esquerda. (,1, DNA-14c: (-), DNA-3H.
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Outro dado que caracteriza um processo

alterado de replicação de DNA após irradiação UV é o da fi

gura 3. Nota-se que a taxa de elongação de DNA também e se

veramente inibida apos uma irradiação com 12,5 J/m
2

de UV.

Assim, enquanto em células não irradiadas o DNA sintetizado

alcança um Mn equivalente à 75% do Mn do DNA parental já em

2 horas, em células irradiadas o Mn do DNA sintetizado nao

chega sequer a 50% do valor do Mn do DNA parental mesmo a

pós 6 horas (ver figura 3).

Novamente, a presença de dímeros no ge-

noma resulta numa evidente influência na eficiência de repli-

cação de DNA. Porém, a partir desse conjunto de dados - ~nao e

possível nenhuma conclusão definitiva acêrca do mecanismo de

ação dos dímeros presentes no DNA-molde, sobre a maquinaria

de replicação.

3. SíTIOS SENSíVEIS À Sl-ENDONUCLEASE EM DNA SINTETIZADO

AP6S UV

3.1 Perfil de sedimentação de DNA após tratamento

enzimático

Com o intuito de verificar a presença

de sítios sensíveis à Sl-endonuclease em DNA replicado após

irradiação UV, efetuou-se o protocolo descrito em "Métodos

e Materiais" e cujos resultados aparecem na figura 4. Veri-

fica-se uma visível alteração no perfil de sedimentação em

gradiente neutro de sacarose~de DNA sintetizado após UV nati

vo, quando tratado com Sl-endonuclease, enquanto que DNA sin

tetizado antes de UV e praticamente refratário a enzima.
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FIGURA 4. _Ação da Sl-endonuclease §.9bre DNA nascente dupla
fita de celulas XP12RO. Em A, as celulas foram pulsadas por
20 minutos (28 WCi/ml de 3il-Tdr) e irradiadas com 12,5 J/m2 .
Em B as células foram irradiadas com 12,5 J/m2 e pulsadas
com ~H.Tdr por 45 minutos. O DNA foi extraido e incubado
na presença (e) ou aus6ncia (o) de 20U de Sl-endonuclease /
ml, por 30 minutos a 35 0 C, como descrito em "Métodos e Mate
riais'l, e em seguida centrifugado em gradientes neutros ~i
sacarose, como descrito em "Métodos e Materiais".



56

Assim, nota-se que o perfil de sedimentação no primeiro caso

é francamente bimodal, após digestão enzimática, contendo d~

as populações distintas de DNA, urna de elevado peso molecu

lar (H-DNA) e outra de peso molecular bem menor (L-DNA) (ver

figura 4).

Uma vez que a enzima cliva especifica 

mente DNA simples-fita, e as condições de centrifugação sao

neutras, alterações no perfil de sedimentação só podem ser

devidas à ocorrência de duplas quebras na cadeia de DNA s~

tetizado após UV. Um resultado semelhante foi observado an

teriormente (MENEGHINI, 1976), ao se tratar DNA replicado a

pós UV em células humanas WI-38, com endonuclease de Neuros-

pora crassa, também especifica para DNA simples fita. A in

terpretação dada, naquele caso, é a de que a nuclease esta

ria clivando DNA simples-fita oposto a lacunas formadas em

DNA recém-sintetizado, numa região oposta a dimeros no DNA

molde. Dessa forma, a clivagem enzimática das lacunas daria

origem a duplas-quebras nas fitas de DNA, as quais seriam de

tectadas em gradientes neutros de sacarose (MENEGHINI,1976).

De qualquer maneira, perfis de sedimen

tação bimodais foram observados,. mesmo com urna ampla variação

tanto da concentração de Sl-endonuclease corno do tempo de

incubação de DNA sintetizado após UV, com a nuclease (ver Ta

bela I) .

Por outro lado, a hipótese de dimeros

constituirem-se per si em:sítios sensiveis à sl-endonuclea

se pode ser descartada, urna vez que DNA sintetizado antes de

irradiação com luz UV é praticamente refratário à enzima,co~
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TABELA I

~

Mn de DNA apos tratamento com sl-endonuclease

DNA

H-DNA (não tratado)

H-DNA (tratado)

L-DNA (tratado)

57,4 ± 3,9

43,1 ± 5,0

2,8 ± 0,5

DNA total

(% )

100

71,9 ± 6,6

28,1 ± 6,5

N9 de

determinações

2

10

10

Os dados são de diferentes experimentos análogos ao da Figu
ra 4, porém variando-se a concentração de enzima (5-60 V/ml)
ou tempo de incubação (5-60 minutos). Os valores de.l~ para
os picos das regiões H e L,indicados na Figura 4B, foram cal
culados como descri to em _IIMétodos e Materiais li •
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forme desc~ito na figura 4. Nesse caso, o controle foi irr~

diado com a mesma dose de UV ao final do pulso com precursor

marcado. Isto foi também observado no caso de DNA uniforme

mente marcado por um longo período e posteriormente irradiado

com UV. Também neste caso, não se observou nenhuma alteração

no perfil de sedimentação, após tratamento enzimático nas mes

mas condições (resultados não apresentados).

Este conjunto de dados é consistente com

a hipótese de ocorrerem lacunas em DNA sintetizado apos UVj

possivelmente em regiões opostas a dímeros presentes no DNA

molde.

3.2 Perfil de sedimentação de DNA apos crescentes doses

de UV. Correlação com ~so molecular --de. DNA re

cém-sintetizado

Na figura 5 aparecem os resultados obti

dos quando DNA recém-sintetizado após crescentes doses de UV

foi submetido à digestão com Sl-endonuclease. Também neste

caso os perfis de sedimentação de DNA, após tratamento enzimá

tico, apresentaram características de bimodalidade, de forma

cada vez mais evidente a medida que aumentava a dose de UV

inicialmente fornecida. Além disso, o peso molecular médio

de DNA nascente simples-fita após UV mostrou-se inversamente

proporcional à dose de UV.

Portanto, urna frequência crescente de dí

meros presentes no DNA-molde leva a um aumento do número de

sítios sensíveis à Sl-endonuclease em DNA sintetizado após UV,

assim como acarreta uma taxa média de replicação de DNA cada
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FIGURA 5. Ação de Sl-endonuclease em DNA nascente dupla-fita e Mn
de DNA nascente, aEos d~~crescente~de-luzUV. Células XPl2RO fo
ram irradiadas com UV para as doses indicadas, pulsadas por 20 minu
tos com 3H-Tdr (50 ~Ci/ml) e o DNA extraldo, como descrito em "M~to
dos e Materiais". A seguirIa DNA foi submetido a gradientes alcali
nos de sacarose ou alternativamente tratado com alo) ou 60U Sl-endo
nuclease/ml (e) por 30 rnin a 350 C e submetido a gradientes neutros de
sacarose, COIT,O descri to em "M~·todos e Hateriais". Sedimentação é da
direita para a esquerda.
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vez mais reprimida.

3.3 Efeito das condições de pulso com precursor marcado

t válido questionar a razao de uma parte

do DNA recém-sintetizado apos UV se manter refratário à dige~

tão com Sl-endonuclease.

Uma possivel explicação para o caráter

bimodal do perfil de sedimentação de DNA sintetizado após UV,

quando tratado com Sl-endonuclease, prende-se ao fato do pul

so com precursor marcado ter sido efetuado imediatamente após

a irradiação UV. Assim, é plausivel supor que uma quantidade

significativa de DNA replicado após UV -nao teria alcançado

nenhumdimero na cadeia-molde durante o periodo de pulso.

Além disso replicons adjacentes maduros poderiam sofrer o

processo de junção durante o pulso, sem que houvesse passa-

gem por dimeros no DNA parental. Estes dois fatores produzi-

seria a de marcar o DNA recém-sintetizado apenas 30 minutos

após a irradiação UV, tempo este suficiente para que todos os

riam DNA marcado, sendo este porém refratário ao

com Sl-endonuclease, dando assim origem a H-DNA.

Uma maneira de descartar esta

tratamento

hipótese

replicons ativos atingissem pelo menos um dimero na . cadeia -

molde, levando-se em conta a dose de UV fornecida. A figura

6 mostra o resultado desse procedimento, comparado a um per-

fil obtido quando DNA é marcado imediatamente após a irradia

ção: a distribuição bimodal permanece essencialmente a mesma.

ocorrendo todavia um pequeno decréscimo da população de H-DNA.

-Assim, no caso de efetuar-se um pulso imediatamente apos UV,

obtém-se uma quantidade de H-DNA (correspondendo às frações 1
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FIGURA 6. Ação de Sl-endonuclease em DNA nascente duEla-fita em di
ferentes condi oes a ós irradia ao UV. Células XP12RO foramirradia
das com 12,5 J m de luz UV, seguindo-se dois procedimentos alterna
tivos: em A, efetuúu-se um pulso de 45 minutos com 3H.Tdr (30 ~ci7

ml) imediatamente após a irradiação; em B, ~s células foram incuba
das por 30 minutos em meio normal e só então submetidas a um pulso
nas mesmas condições que A. Os DNA's foram extraidos e tratados com
o (e) ou 20U Sl-endonucl~ase/ml (o) por 30 minutos a 35 0 C e subme
tidos a ultracentrifugaçao em gradientes neutros de sacarose,confor
me descrito em "Métodos e Materiais". As somatórias de % cpm calcu=
ladas para as frações (1-15) e (16-27) após tratamento enzimático
foram respectivamente: em A, 61% e 39%; em TI, 51% e 49%. Sedimenta
ção é da direita para a esquerda.
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FIGURA 7. Formação de L-DNA após tratamento de DNA recém-sin
tetizado com Sl-endonuclease. Células XP12RO foram irradiadas
com O (A), 12,5 (B), 25 (C) e 50 J/m2 (D), incubadas por 30 mi
nutos em meio normal e então pulsadas por 30 minutos com 60
~Ci/ml de 3H-Tdr. O DNA foi extraldo e incubado com (e) ou sem
(o) 20 U Sl-endonuclease/ml por 30 minutos a 350 C e centrifug~

do em gradientes neutros de sacarose, em procedimentos idênti-
cos aos descri tos em "Método~; e Hateriais". Sedimentação é da
direita para a esquerda.
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até 15) equivalente a 61% do total de DNA, enquanto que L-DNA

(frações 16 a 27) contém os restantes 39%. Porém, uma
,

pre-

incubação de 30 minutos após UV, antes de se efetuar um pulso

nas mesmas condições, fornece após tratamento enzimático duas

populações equivalentes, onde H-DNA corresponde a 51% e L-DNA

a 49% do DNA-total (ver Figura 6) .

Além disso, esta distribuição equitativa

entre H-DNA e L-DNA se mantém mesmo para doses de 2
50 J/m ,

conforme ilustra a figura 7. Para esta dose de UV mais eleva

da, a possibilidade da maquinaria de replicação não encontrar

nenhum dímero nos primeiros 30 minutos
#

e virtualmente nula.

3.4 Correlação entre o peso molecular de L-DNA e a dose

de UV fornecida

Experimentos preliminares (não apresent~

dos) indicaram que o peso molecular de L-DNA formado após tra-

tamento enzimático, decrescia com o aumento da dose de UV

fornecida. Efetuou-se então estimativas de peso molecular de

forma mais rigorosa, aumentando-se tanto o número de frações

coletadas nos gradientes como o tempo de centrifugação, de

modo a se obter um perfil mnis nítido de L-DNA. Além disso,a

padronização de pesos moleculares foi mais precisa utilizan

do-se fragmentos de restrição de peso molecular conhecido,con

forme indica a figura 8. Nestas novas condições de centrifu-

gação, H-DNA alcança o fundo do tubo, e L-DNA forma perfis

mais distintos ao longo do gradiente, independente da dose

de UV fornecida (Figura 8A-E). Plotando-se os valores dife -

renciais de cada fração (DNA tratado com sl-endonuclease me-
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FIGURA 8. Peso molecular de L-DNA em diferentes flu~ncias de luz UV.
Células XP12RO foram irradiadas com O (A,F), 5(B,G) lO(C,H), 20(D,I)
e 40 J/m2 (E,J), incubadas por 45 Dinutos em meio normal e pulsadas a
seguir por mais 45 minutos com 30pCi/ml de 3H- Tdr . O DN1\. foi extrai
do,e incubado com (e) ou sem (o) (A-E) 20U S -endonuclease/ml por 30
min a 35 0 C e centrifugado em gradientes neutros de sacarose por 200
minutos, como descri to em "Método,::> e Hateriai s". Em F-J estão plota
dos os valores diferenciais de cada fraç~o_em A-E,resRectivament~ 1%
cpm(DNA tratado com SI) menos % cpm (DNA nao tratado) I. Em F esta tam
bêm indicado o perfil de sedimentação de uma mistura de DNA-32 p de
fago 'À integro e fragmentosdc restrição deste DNA após digestão com
EcoRI(T), usados corno marcadores para a determinação de peso molecu
lar. Os valores de peso molecular em 10 6 d estão indicados para cada
pico. O pico de menor peso f1101ecular é uma mistura dos três fragmen
tos menores de EcoRI e o peso molecular indicado representa uma mé=
dia ponderada dos tr~s valores individuais. Sedimentação é da di
reita para a esquerda. 1\.s som~torias dos valores de % cpm diferen
ciais calculadas são: G, 32,4%; H,38,1%, r, 43,7% e J, 39,2%.



TABELA 11

comparação entre distância interlacunas e distância interdímeros

A B C D E F- - - - - -
Dose UV Mn (M 1/2) Mn (Mw) .Mn médio D. interdímeros CiD 1: % cpm L-DNA

(J/m
2

) x 10-6 d x 10 -6 d x 10-6 d (dupla-fita)xlO-6 d

5 7,4 7,1 7,3 20,0 0,37 32,4 0'\
U'1

10 4,3 4,7 4,5 10,0 0,45 38,1

20 2,5 3,2 2,9 5,0 0,58 43,7

40 1,3 2,3 1,8 2,5 0,72 39,2

Os dados das colunas A e B foram obtidos da Figura 8 (F-J), corno descrito
em "Hétodos e Materiais" ;dados dá coluna C correspondem à media de Ae B;
os valores da coluna D representam a distância média entre dois dímeros
na Ir'.esma fi ta, medida em termos de DNA-dupla-:Ei ta, de acordo com a metodo.
logia descrita em "Métodos e Materiais"; na coluna F, estão indicadas as
somatórias dos valores individuais de % cpm diferenciais dos perfis de se
dimentação descritos na Figura 8 (G-J).
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nos DNA não tratado), visualiza-se claramente uma correlação

inversa entre a dose de UV fornecida e o peso molecular m~

dio de L-DNA formado (Figura 8,F-J). A partir destes per

fís foi possível calcular~se o peso molecular médio de L~DNA

e comparar os valores obtidos com as distâncias médias inter

dímeros esperadas para as diferentes doses de UV utilizadas.

A Tabel.a 11 indica estes valores obtidos, podendo-se verifi~

car uma correlação bastante aceitável entre a distância in

terdímeros esperada e o peso molecular de L-DNA formado,pa

ra uma mesma dose de UV.

Por outro lado, existe a possibilidade

da variação das razões entre o peso molecular de L-DNA e a

distância interdímeros (0,37 a 0,72, ver Tabela 11) se de

ver a um erro sistemático na determinação de pesos molecula

res de DNA. Isto é plausível porque as duas medidas foram

obtidas a partir de procedimentos diferentes de centrifuga

ção e cálculo de peso molecular de DNA. De qualquer modo,

nota-se uma visível relação causal entre a distância inter

dímeros no DNA-molde e o peso molecular médio de L-DNA

observado (Tabela .II, colunas C e D). Vale notar também que

apesar da diminuição gradual do peso molecular de L-DNA for

mado, a quantidade relativa desta população permanece pra

ticamente constante, como mostra a coluna F da Tabela lI.

3.5 Destino de L-DNA

Com o objetivo de verificar a persistê~

cia de sítios sensíveis à sl-endonuclease em DNA recém-sin

tetizado após UV, foi efetuado o experimento cujos resul-

tados aparecem na Figura 9. Foram efetuados tempos cres-
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l"IGUM 9" DestitH:) d0 I,-DNA. Cêhl1asXP12RO foram ixradLa
das c9nt, ,"$---J/~dE~· li:iz UV, pulpor 4.5 minutos oQm
30 Jjci/ml do 3H-'J:'dr lê! im:::::ubadas por çresc;~nte$l tetl{pO$ em
llleío nâo-radiati',I'() (êaç0l). O UNA foi extr.a.Ldo, tratado coto
~OO Sl-êf'ldonUC ],Q a :3 e seélitnentado
êm gradi.entes noutros de SàCitrOSe, C(}TOO descri to em ll!Yléto ...
dos (} Materíª,i~; 11. valoL-es plotados corre$;j~ondem a<c,>s di-
ferenciais da. % epm tal dos pe:J::'fi::; de sedimentação lJliA
trat.i:'ldo ou não tratado cC"m nncleq$.(:' ,pa regiã.o dos gradi.en
tes \tlüde t.jó;l')f <:ta nO'i,Téi1~; moléeuL.1s produ dig®i'i
tão enzimntiCi1. Slê!d:ihlüntJ.ç5.o é da: direit.a. para a e$qucr::
da. Osternpo5 de caç'10 >t,. OpTO totalo~louladQs s .... = ... } ..0
mio,21,lf&; Os) 45 nün, 23 j 5!t; (C) ~O nün,~l,l~; (D) HH)
min, 19,.4'bi (1:.;) 240min, 17,2%; (1') 360 min., 5) ,9~ •.
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centes de incubaçãc em meio não radiativo das células irra-

diadas, após um pulso com precursor marcado, efetuado imedia

tamente apos irradiação com luz UV. O tratamento posterior

de DNA com Sl-endonuclease mostrou um progressivo declínio

da quantidade de L-DNA presente, à medida que aumentava o

tempo pós irradiação. Este dado é visível na Figura 9, onde

foram plotados os valores diferenciais individuais (DNA

tratado com enzima menos DNA não tratado), e verifica-se que

6 horas após o pulso, a população de L-DNA ~ dificilmente

detectada. Além disso, o peso molecular médio de L-DNA apa-

rentemente cresce com o tempo, de modo que o perfil tende a

deslocar-se gradualmente para a região de H-DNA. Este fen6-

meno não está porém explicitamente descrito na Figura 9.

4. PERFIL DE BANDEAMENTO DE DNA EM GRADIENTES ISOP!CNICOS

DE CsCl, ANTES OU AP6s TRAT~lENTO COM Sl-ENDONUCLEASE

Experimentos envolvendo marcação de DNA

com precursor pesado (BUdr) e posterior bandeamento em gra-

dientes isopícnicos de CsCl, detectam variaç6es de densid~

de média de DNA, acarretadas pela presença do análogo de Tdr

pesado, que vão desde densidade normal (DNA não substituído)

até a densidade correspondente a um DNA dito híbrido, neste

caso contendo uma fita de densidade normal e a fita comple -

mentar sendo totalmente substituida por precursor pesado.

Esta técnica pode fornecer dois tipos de

informaç6es:

1. A caracterização) sob condições especI

ficas, de forquilhas de replicação de DNA, as quais aprese~



69

tam uma densidade média intermediária, já que contém DNA re-

plicado e portanto hibrido, ligado a urna porção variável de

DNA não-replicado, por sua vez de densidade normal (RATO &

STRAUSS, 1974; FUJIWARA & TATSUMI, 1976).

2. A taxa global de progressão das for

quilhas de replicação, que pode ser estimada pelo perfil de

bandeamento de DNA em gradientes de CsCl (PAINTER & SCHAEFER

1969; CORDEIRO & MENEGHINI, 1973).

Dessa forma, é possivel com o auxilio

desta técnica observar-se a estrutura e a progressão de for-

quilhas de replicação, após irradiação com luz UV, corno mos-

tra a Figura 10. Nesse caso, foi efetuado um pré-pulso an-

tes de UV com BUdr frio, com a finalidade de evitar a asso-

ciação de DNA recém-sintetizado de densidade normal com ONA

hibrido marcado, o qual poderia ser artefatualmente interpr~

tado corno DNA próximo da forquilha de replicação.

Assim, após irradiação com O ou 12, 5J/m
2

de luz UV (F.tguras 10A e 10B, respectivamente), foram efetu-

3ados pulsos com BUdr + H .Tdr (10:1)
-5

final 1.lxlO M). Esta

mistura tem praticamente o mesmo efeito que H3-BUdr puro. Os

tempos de pulso foram compensados, de modo a se obter urna

quantidade de DNA sintetizado após UV) igual à da série nao

irradiada. Nota-se que os perfis de bandeamento em ambos

os casos são equivalentes, se nao houver um tratamento

via com Sl-endonuclease. Isto indica que a compensaçao

~

pre-

de

pulso feita na série irradiada permite obter urna distribui-

ção equivalente de estruturas de replicação de DNA (ver Figu
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FIGURA 10. Perfil de bande~ento de DNA Eulsad~ com BUdr em
gradientes de densidade. Celulas XP12RO foram incubadas em
meio contendo 10-5M BUdr, 10-6M FUdr e lO-5M d~ Ur. por uma
hora. Após irradiação com O (A,C) ou 12,5 J/m (B) de luz
pV, as cé~ulas foram pulsadas em um meio contendo 10-5M
BUdr, 10- M FUdr, 10-5M Ur e 50 ~Ci/ml ~H-Tdr (10-6M)por
20 minutos (A) ou 45 minutos (B,C). O DNA foi extraído,in
cub"ado com (.....) ou sem ( - ) 60 U Sl-endonuclease/ml por 30min
a 350 C e centrifugado em gradientes neutros de CsCl, como
descrito em "Métodos e Materiais". As setas à esquerda e
direita correspondem ~as densidades de DNA híbrido e normal,
respectivamente.

% CPM
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ra 10). A situação é porém drasticamente alterada se os

DNAs sintetizados após uv são previamente sujeitos a trata -

mento enzimático. Este procedimento leva a um deslocamento

nítido de parte do DNA sintetizado -apos UV para a posição

de DNA hibrido, permanecendo apenas cêrca de metade do mate

rial na posição referente a DNA intermediário, nestas condi-

çoes correspondendo a DNA próximo da forquilha de replicação

(ver Figura 10B). Já DNA sintetizado a partir de um DNA-mol

de não irradiado é praticamente refratário à ação de sl-endQ

nuclease, ocorrendo apenas um pequeno incremento na popula-

ção de densidade hibrida (ver Figura 10A).

Por outro lado, a Figura lOC mostra o per

fil de bandeamento obtido quando a série-controle é subme~

tida a um pulso equivalente ao da série irradiada (45 minu

tos). Nestas condições praticamente todo DNA bandeia na re

gião de DNA hibrido, indicando uma progressão efetiva das

forquilhas de replicação neste período. O mesmo fenômeno pª

de ser observado na série irradiada, quando as células fo-

ram incubadas, após o pulso, na presença de BUdr frio (resu~

tados não apresentados).

Outro resultado obtido refere-se à carac-

terização em separado de H-DNA e L-DNA, quanto aoperfil de

bandeamento em gradientes isopícnicos de CsCl, conforme mos-

tra a Figura 11. Neste caso foi omitido o pré-pulso com

BUdr, e após irradiação com UV seguiu-se um protocolo de

marcação em tudo idêntico ao anteriormente descrito.

Porém, após extração e purificação de DNA,

este era préviamente tratado ou não com Sl-endonuclease e
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submetido a gradientes neutros de sacarose. Em seguida, co-

letou-se as frações correspondentes a H-DNA (1-15) e L-DNA

(16-27), a partir de um perfil de sedimentação em tudo aná

logo ao descrito na Figura 4B. As frações foram somadas em

"pool" e exaustivamente dializadas, sendo então submetidas

à ultracentrifugação em gradientes isopícnicos de CsCl.

Devido à ausência de pré-pulso com BUdr,

nao se nota nestas condições formação significativa de DNA

hlbrido, quando DNA não é préviamente submetido a trata-

mento enzimático (ver Figura llA,B). Todavia, após digestão

com sl-endonuclease, o DNA sintetizado após irradiação UV a

presentou um perfil de bandeamento com um pico característ~

co na região de DNA híbrido (Figura llB), enquanto que o peE

fil do controle nao irradiado permanece essencialmente inal-

terado (Figura lIA).

Por outro lado, as populações de H-DNA e

L-DNA, isoladas conforme o procedimento antes descrito, mos-

traram perfis de bandeamento totalmente distintos em gradi-

entes de CsCl. Nesse caso, a maioria de L-DNA bandeia na

posição de DNA hibrido (Figura llC), enquanto que H-DNA e

constituido exclusivamente de DNA de densidade intermediá-

ria (Figura llD).

Uma explicação aceitável para o pequeno

pico na região de densidade intermediária, observado para

L-DNA, baseia-se na possibilidade de ter havido uma contami-

nação de L-DNA com DNA de baixo peso molecular p:r.eviamen te

existente nesta faixa do perfil de sedimentação, o qual nao

corresponde necessáriamente a L-DNA, aqui definido como DNA

"de baixo Mn originado por digestão enzimática. Isto
~

e



73

% cr~t,

~.-

20rA I

15f-

10 -

15

lO

5

o

~I, .

r~Q FRAÇOES

FIGURA 11. He~olução de. ~:-DNA após lJandeamento .em~radieJltes de
densidade. Ce,lulas XP12RO foram irradia-aas COm O (A) ou 12,5 :l/
m2 (B, C,),;}) de lt)t UV e incubad-á$. e:rn rnei0'Gontend.o 10-5}-t aUdr í

10- 6MFUrlrj 1,'0-$:1'1 'Ol': a 50 vCi/lul de: 3fl=Trl:r' (lO~:6_'\{) por .~;O Juinu
tos (A~ ou' 45 min,utos:{n,e, D). o DNA. foi extraído e i f). <;!1.ibado
com (.) ou sem Co) 60U 81-endoO\Jclease)tttl por 30 minutos a 35 0 C.
EmA e:B, o DN,A. ,fOi d.i.rçt<)ment~ centrifugado em gradientes neu'"
tros de: CsCl. .Em C e D () DNA :foi. previ.atoen te sedimentado em
gradientes neu;t,rl(';)·i5 dE~ síil'CarOSeij :e as ft'a'~ões corilCEtspondenc1c; a
L"'DNl\ fC) e Fr~IJ.faA (D) {Cíonform<;i a Figura4B) fOJri;l:J:nÇlCu·tríUladas,
dializadas e cêntrifu9.:3.Qas em gradientes neutros de CsCl, con
forme d,escri to.em "MétQôos c MãteriêÜs íJ. As setas à. esquerda e
direità COrrespandem às densidades de JJNA hlbrido. e norm~l t reê;
pectiv~menteo-
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plausível, uma vez que pode-se verificar uma quantidade sig

nificativa de DNA na região de L-DNA, mesmo antes de tratamen

to enzimático (ver Figura 4).

5. S1TIOS SENS1VEIS À Sl-ENDONUCLEASE EM DNA SINTETIZADO

AP6S UV, EM DIFERENTES CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS

5.1 Culturas com ciclo celular sincronizado

Um dado anterior de literatura (COLLINS',

1977) indicou a ocorrência de regiões de DNA simples-fita em

genomas de células humanas WI-38, não tendo neste caso sido

submetidas a qualquer injuria. Nesse caso, a estimativa da

quantidade de regiões simples-fita de DNA foi efetuada atra

vés de sensibilidade do DNA à ação de Sl-endonuclease e per

fil de bandeamento em gradientes de CsS0 4/AgCI0 4 . De qual

quer forma, o conteúdo genômico de DNA simples-fita apresen

tou uma significativa variação-durante as fases do ciclo celu

lar, observando-se um conteúdo máximo de DNA simples-fita en

quanto as células estavam na metade da fase S (COLLINS, 1977).

Considerou-se então oportuno verificar se

DNA sintetizado após UV em culturas sincronizad~exibiaornes

mo padrão de comportamento, no que se refere~ perfil de se

dimentação após tratamento com Sl-endonuclease. A sincroni

zação das células, neste caso da linhagem 3T3, foi efetuada

por carenciamento de soro do meio de cultivo, e posterior re

estímulo de proliferação através de readiação de meio rico

em soro, conforme descrito em "Métodos e Materiais".
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FIGURA 12. Ação de Sl-endonuclease sobr~~A nascente d~la

fita de células em crescimento e~onencia1 ou com ciclo ce 
lular sincronizado. Células 3T3 foram mantidas em crescimen
to exponencial (A,B) ou sincronizadas (C,D) como descrito em
"Métodos e Materiais". A seguir, as culturas foram irradia 
das com O(A,C) ou 12,5 J/m2 (B,D) de luz UV. Incubou-se por
30 minutos em meio normal, seguindo-se um pulso de 30 minu
tos. com 30 ~Ci/ml 3H-Tdr. O DNA foi extraído e tratado com
O (e) ou 20U Sl-endonuclease/ml (o) por 30 minutos a 35 0 C,
e então centrifugado em gradientes neutros de sacarose, como
descrito em "Métodos e Materiais". Sedimentação e da direi
ta para a esquerda.
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Assim, a Figura 12 mostra os resultados

obtidos de acôrdo com este procedimento. Verifica-se que os

perfís de sedimentação de DNA obtidos após tratamento en-

zimático, foram análogos tanto no caso de culturas em cres-

cimento exponencial quanto em culturas com ciclo celular sin

cronizado, observando-se em ambos casos um nítido caráter bi

modal do perfil de sedimentação de DNA sintetizado após UV,

quando tratado com sl-endonuclease (ver Figura 12).

5.2 Efeito da presença de cafeína no meio de cultura.

Correlação com o peso molecular de DNA sintetiza-

do após UV

Neste caso, também foram utilizadas célu-

las da linhagem 3T3 (fibroblastos de camundongo). ~ sabido

que células de roedores possuem um sistema de reparo-excisão

de dímeros de pirimidina bastante deficiente (TROSKO e col.,

1965) e analogamente as células XP12RO, não existe remoça0

substancial de lesões de DNA-molde durante um tempo bastante

extenso após uv. Porém, ao contrário de células XP12RO, li-

nhagens de roedor exibem uma taxa de sobrevivência frente
~

a

UV equivalente a células humanas proeficientes em reparo-ex

cisão, devido a um sistema de RPR bastante atuante (LEHMM~N,

1972, MEYN & HUMPHREY, 1971).

Todavia, o RPR de células de roedor
~

e

sensível à presença de cafeína ou teofilina no meio de cul-

tura, nestas condições ocorrendo uma inibição de elongação

de DNA recém-sintetizado após UV (LEHMANN & KIRK-BELL, 1974).

Contudo, esta inibição é observada apenas no caso de células
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FIGURA 13" Ação de Sl-e~~cl~?se sobre D~~~~ém-sinteti
zado na presença de cafe1na. Celulas 3T3 foram irradiadas
com 12,5 J/m2 de luz UV, incubadas por 30 minutos em meio
contendo cafe~na nas concentrações indicadas, pulsadas com
30 ~Ci/ml de H-Tdr por mais 30 minutos em meio nas mesmas
condições, e então' incubadas em meio não radiativo con
tendo ou não cafeina (caça). Após os tempos de caça indic~

dos, DNA foi extraido, tratado com O (---) ou 20 U Sl-endonu
clease/rnl (......) por 30 minutos a 35 0 C e centrifugado em gra
dientes neutros de sacarose, conforme descrito em "Métodos
e Materiais". Sedimentaç~o ~ da direita para a esquerda.
Os numeras entre parenteses indicam o Mn em l06d do mesmo
DNA, determinado a partir de gradientes alcalinos de sacara
se, como descrito em "Metodos e Materiais"" -
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préviarnente irradiadas, já que em células nao tratadas a ca

feína não altera a progressão da forquilha de replicação

(DONIGER, 1978), nem diminue o peso molecular de DNA recém-

sintetizado (TROSKO & CRU, 1973). Por outro lado, deve ser

salientado que um trabalho mais recente apresenta evidências

de que cafeína em certas condições estimula a iniciação de

novos replicons, mesmo em células não irradiadas (TATSUMI &

STRAUSS, 1979).

De posse destes dados, testou-se a hip~

tese de haver uma correlação entre a inibição da elongação

de cadeia antes observada, no caso correspondendo à inibição

de RPR, e a frequência de sítios sensíveis à Sl-endonuclease,

em DNA replicado após UV.

A Figura 13 mostra os resultados obtidos

quando células 3T3 foram incubadas por tempos crescentes na

presença de cafeína 5 mM, após irradiação com luz UV. Quanto

à presença de sítios sensíveis à sl-endonuclease,verifica-se

que a presença da droga acarreta um acúmulo de L-DNA, impe 

dindo que este desapareça mesmo após 6 horas de caça. Este

tempo todavia é suficiente para que em condições normais o

DNA sintetizado já esteja práticamente refratário ao trata -

mento enzimático (ver Figura 13). De qualquer modo, mesmo

na presença de cafeína ocorre um nítido deslocamento de

L-DNA para a região de alto peso molecular, com o decorrer

do tempo após UV. Outro fenômeno observado relaciona-se com

o peso molecular inicial e a taxa de elongação de DNA sinte-

tizado após UV, na presença de cafeína. Assim, culturasirr~

diadas e incubadas na presença de cafeína apresentam um DNA

nascente menor e com uma taxa de crescimento inibida, con-
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forme mostram os valores de peso molecular médio de DNA obti

dos nestas condições, indicados na figura 13. Por outro

lado, culturasnão expostas a UV e incubadas na presença de

cafeína nasmesmascondiç~não apresentaram qualquer altera

ção no que se refere à presença de sítios sensíveis a sl-en

donuclease e taxa de elongação de DNA, quando comparadas a

culturas incubadas em meio normal (resultados não apresenta

dos) •

5.3 Diferentes linhagens celulares

Sabe-se que o ciclo celular, a duração

de fase S) a velocidade média de replicação de DNA, a resis

tência à luz UV, assim como outros parâmetros biológicos, v~

riam consideravelmente entre diferentes linhagens celulares.

Devido a isso, procurou-se verificar se o comportamento ca

racterístico de DNA sintetizado após UV e tratado com sl-eg

donuclease se manteria entre diversas linhagens de células,:

submetidas a um mesmo tratamento com UV e nuclease. Foram

testadas seis linhagens diferentes, çomo indicado na Figura

14. Nota-se que o caráter bimodal do perfil de sedimentação

de DNA foi mantido para todas as linhagens, não obstante e

xistirem diferenças significativas entre estes, sob vários

aspectos. Assim, por exemplo, XP12RO, linhagem extremamen-
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FIGURA 14. Ação de S:J--endonuclease ~9bre DNA nascente dupla
fita de diferentes llnhagens ~rradiadas com UV. Culturas das
linhagens indicadas foram irradiadas com 12,5 J/m2 de luz UV,
incubadas por 30 minutos em meio contendo O (XP12RO, VA~13,
BHK) ou 2 mM de cafeína (CHO, 3T3, Y-l), e pulsadas por 45 mi
nutos com 30 ~Ci/ml de 3H- Tdr , além de cafeína nas mesmas con
dições. DNA foi extraído, tratado com O (--) ou 20U Sl-endo=
nuclease/ml (....) e centrifugado em gradientes neutros de saca
rase, como descrito em AAMétodos e Materiais" Sedimentação ~

da direita para a esquerda.
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cafeína também variou entre as quatro linhagens de roedores

testadas, todas elas com um baixo nível de reparo-excisão.

Assim, BHK, mesmo na ausência de cafeina exibiu um perfil

nitidamente bimodal, enquanto que CHO, 3T3 e Y-l apresenta-

ram respectivamente uma gradual diminuição de sensibilidade

a Sl-endonuclease, mesmo em presença da xantina metilada,

(ver Figura 14).

Foi possível constatar que o perfil bi

modal observado inicialmentep~ XP12RO não se tratava de

um fenômeno circunscrito às condições experimentais utiliz~

das ou decorrente de propriedades fisiológicas particula-

res, inerentes àquela linhagem.

6. SíTIOS SENSíVEIS À Sl-ENDONUCLEASE EM DNA SINTETIZADO

AP~S UV, PR~XIMO OU AFASTADO DA FORQUILHA DE REPLICAÇÃO

Com o intuito de verificar se regiões

de DNA replicado após uv já afastadas porém da forquilha

de replicação, continham sitios sensíveis a sl-endonuclea

se, foi elaborado o experimento cujos resultados aparecem na

figura 15. Assim, DNA marcado com precursor pesado (BUdr)

após irradiação UV,foi submetido a bandeamento em gradien

tes isopícnicos de CsCl e as frações correspondentes a DNA

hibrido e de densidade intermediária agrupadas separadamen-

te, como descrito em "Métodos e Materiais". Devido as con-

dições experimentais utilizadas, o DNA híbrido marcàdo

corresponde forçosamente a DNA sintetizado após uv, já dis

tante todavia da forquilha de replicação, enquanto que DNA



82

% CPM

A

f"I8~. .~

41\: \\, j
:-/." \'. J

' .. ...

o

\p"\00 .

.' ..~.... ~
. .. .
' ... •• ti'. .

'. 6
......0. •• ,D·

c

E
8

4,

~~~.'.,

81l~J.
•I ..

4 '. "

~

A,
. ~.\... ..' ...

. '. ,
'. .

...-:::.~
12 . . 24

r1.

j/
/'/\\;' ..
: 11"., .

i \
."" 4.,

~ ../ ~l- "

Fv;... !," "0... ..

.0 '\.00....... o' •

....' .~-j
12 24

N9 FRAÇÕES

FIGURA 15. Ação de Sl-endonuclease sobre DNA r~licado após uV.
Células CHO foram incubadas por uma hora em meio contendo 10-5M
BUdr, lO-6 M FUdr, lO-5M Ur e a seguir irradiadas com O(A,B,C)
ou 12,5 J/m2 (D,E~F) de luz UV. Efetuou-se então um pulso em
meio contendo lO-JM BUdr, lO-6M FUdr, 10-5M Ur e 50~Ci/ml de
3H- Tdr (10-6 M), por 30 minutos (A,D,C) ou 1 hora (D,E,F). O DNA
foi extraído e submetido (B,C,E,F) ou não (A,D) à centrifugação
em gradientes isopícnicos de CsCl. As frações correspondendo a
DNA replicado após UV afastado da forquilha de replicação (B,E,
DNA híbrido) e DNA replicado após UV próximo da forquilha de
replicação (C,F, DNA intermediário, ver texto), foram acumula 
das e exaustivamente dializadas. Os DNA's foram então tratados
(....) ou não (-) com 20 U Sl-endonuclease/ml por 30 minutos a
35 0 C, e centrifugados em gradientes neutros de sacarose, con
forme descrito em "Métodos e Materiais", sedimentação é da di
reita para a esquerda.
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·de densidade intermediária corresponde ao DNA presente nas

cercanias da forquilha de replicação.

Verifica-se que tanto o DNA híbrido como

o de densidade intermediária apresentaram sítios sensíveis à

sl-endonuc1ease, quando da irradiação prévia das células

com luz UV, ao passo que os controles não irradiados mostra-

raro-se muito mais refratários ao tratamento enzimático, em

quaisquer condições (ver Figura 15). Além disso, foi visto

também que a presença de cafeína no meio de cultura após UV

acarreta um aumento do número de sítios sensíveis a Sl-endo

nuclease, principalmente no caso de DNA híbrido (resultados

não apresentados).

Outra importante informação obtida
~

e a

de que o caráter bimodal do perfil de sedimentação após tra-

tamento enzimático deve-se essencialmente a uma estrutura p~r

ticular do DNA replicado na região de progressão da forqui

lha (DNA de densidade intermediária, ver Figura 15), a qual

contém a maior parte dos sítios sensíveis a Sl-endonuclea-

se.

7. SENSIBILIDADE DE DNA SIMPLES-FITA AO TRATAMENTO COM

Sl-ENDONUCLEASE

7.1 Efeito de concentrações crescentes de sl-endonuclease

No sentido de se obter uma estimativa da

frequência de clivagens introduzidas numa certa extensão de

DNA simples-fita (denaturado), para uma dada concentração

de Sl-endonuclease, foi efetuado o experimento cujos resulta
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"-F!GURA 16. Frequencia de quebras em__ DNA simples-fita, em fun-
çao da conc~ntraçao de Sl-endonuclease

j
Celulas XP12RO fo~am

marcadas por 24 horas com 1 ~Cilml de H-Tdr, o DNA extraldo
e denaturado pela adição de NaOH lN para concentração final
igual a O,lN. Ap~s incubação por 10 minutos a 25 0 C, o pH foi
ajustado para 7,4 pela adição de HCI lN. Este DNA (4,4 ~g/ml)

f0i então submetido à digestão com as concentrações indica
das de Sl-endonuclease, por 30 minutos a 35 0 C, os DNA's cen
trifugados por 240 minutos em gradientes alcalinos de sacaro
se e a freq~ência de clivagens estimada corno descrito em "Mé
todos e Materiais".
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dos aparecem na Figura 16. Nesse caso, aS concentrações de

enzima e;mPregadas foram muito mais baixas que aquelas uti-

lizadas nos experimentos envolvendo DNA dupla-fita sintetiz~

do após UV. Isto porque a metodologia empregada para a ava-

liação do número de quebras enzimáti'cas introduzidas nas ca-

deias de DNA denaturado (centrifugação em gradientes alcali-

nos de sacarose) é mais sensivel nesta faixa de frequência

de quebras em DNA.

Foi possivel verificar que o número de

clivagens introduzidas em DNA aumenta linearmente com a con-

centração de enzima empregada. Isto significa que a ativi

dade especifica da enzima (CliVagens.dalton-l.us~l)j(R)JPode

ser calculada diretamente a partir da inclinação da reta

obtida (ver Figura 16). Assim, o valor médio de R, obtido

a partir de 3 experimentos análogos ao descrito na figura 16

foi determinado corno sendo igual a 1,75xlO-6 clivagens. dal

-1 -1
ton .U

sI

7.2 Efeito de concentrações crescentes de DNA simples-

fita

Um procedimento experimental análogo ao

anteriormente descrito foi utilizado para se avaliar a infl~

ência da concentração de DNA simples-fita na produção d€

clivagens por sl-endonuclease. Nesse caso, a atividade de

enzima foi mantida constante (0,11 D/ml, ver Tabela III),as-

sim corno a concentração de DNA simples-fita marcado. Porém,

foram adicionadas quantidades crescentes de DNA denaturado

frio, verificando-se, em cada caso, a frequência de cliva-
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TABELA rrr

Atividade de Sl-endonuclease sobre crescentes concentrações

de DNA denaturado

Concentração de DNA Quebras 110 8 daltons
(~g/ml)

2,0 42

18,6 54

35~2 54

68,4 60

o procedimento experimental foi análogo ao des
crito na Figura 16, exceto que a concentração de
DNA variou como indicadoje a concentração de
sl-endonuclease permaneceu constante, a O,llU/ml.



87

gens introduzida pela nuclease. Esta frequência permaneceu

todavia constante, independente da adição de um grande exces

so de DNA denaturado frio (ver Tabela 111). Isto implica que

K é largamente independente da concentração de DNA simples

fita presente, pelo menos nas condições aqui utilizadas.

8. SENSIBILIDADE DE DNA REPLICADO APÓS UV A CRESCENTES

CONCENTRAÇÕES DE Sl-ENDONUCLEASE

Diferentes experimentos descritos anteri

ormente mostraram que DNA sintetizado. após UV exibe um per

fil bimodal de sedimentação, quando tratado com sl-endonucle~

se, aparecendo uma população de DNA de baixo peso molecular

(L-DNA). Todavia, na maior parte dos casos empregou-se a en

zima numa única concentração (20 U/ml) , obtendo-se nestas CQn

dições uma equiparidade entre as populações de H-DNA e L-DNA.

Visando determinar a influência da con

centração de sl-endonuclease na quantidade relativa de L-DNA

gerado após tratamento enzimático, foram efetuados os experi

mentos cujos resultados aparecem nas Figuras 17 e 18. Quando

DNA sintetizado após uv é tratado com crescentes concentra-

ções de enzima, porém menores que as usualmente utilizadas,v~

rifica-se um gradual incremento da população de L-DNA, como

ilustra a Figura 17. Assim, o perfil de sedimentação corres

pondente a esta população torna-se cada vez mais nftido, te~

minando por equivaler quantitativamente à população de H-DNA,

a qual permanece por sua vez refratária ao tratamento nucleo

litico (ver Figura 17) .



FIGURA 17. Efeito de Sl-endo
~lease nafõrIDaÇãode-L-DNA:
Celulas XP12RO foram irradia
das com 12,5J/m2 de luz UV,in
cubadas em meio normal por 30
min e pulsadas por mais 30min
com 30~Ci/ml de 3H-Tdr. O DNA
foi extraido, incubado com O
(A), 0,5(B), 1,0(C), 3,0(D),
9,0(E) e 52,5 U/ml(F) de Sl
endonuclease,por 30 min a 350 C
e em seguida centrifugado em
gradientes neutros de sacaro
se, corno descrito em "Métodos
e Materiais". Sedimentaç~o ~

da direita para a esquerda.
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FIGURA 18. Cinética de forma
ç~o de L-DNA em ·fun~o da con
centração de Sl-endonuclease.
Os pentos foram obtidos a par
tir de diversos experimentos
análogos ao descrito na Fig.
17. As somatórias de % cpm to
tal correspondendo a L-DNA 
(frações 17-24) foram tomadas,
subtraindo-se o valor basal
obtido na ausência de enzima.
O valor resultante, correspon
dendo à digest~o com uma al=
ta concentraç~o de Sl-endonu
clease (52,5 U/ml), foi torna
do como 100% de L-DNA formado
(a máxima quantidade obtení 
vel a partir de H-DNA,ver te~

to o qual foi usado para cal
cular o percentual de L-DNA
para outras concentrações de
enzima • Cada ponto represen
ta a média de 2 ou mais deter
minações.

56484024

U/ml

168o

50
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Uma outra forma de representar este fe

nômeno baseia-se no cômputo da somatória dos valores dife

renciais individuais (DNA tratado com enzima - DNA não trata

do) dos perÍis de sedimentação, como descrito na Figura 18.

Nesse caso, Íoram considerados os valores das frações 17 até

24, correspondendo à região onde sedimenta L-DNA. Assim,

um conjunto de dois ou mais experimentos permitiu obter uma

cinética de formação de L-DNA a partir de crescentes concen

trações de enzima, conforme mostra a Figura 18. Os valores

percentuais de L-DNA gerado referem-se ao valor obtido qua~

do DNA sintetizado após UV foi tratado com 52,5 U/ml, condi

ção esta onde a cinética aparentemente atinge um platô (ver

Figura 18), havendo um máximo de L-DNA gerado.

Portanto, a quantidade de L-DNA gerado

é dependente da quantidade de Sl-endonuclease presente, ape

nas numa determinada faixa de concentração, acima da qual

nao se obtém qualquer incremento da população de L-DNA.

9. S!TIOS SENS!VEIS À Sl-ENDONUCLEASE EM DNA SINTETIZADO

AP6S DIFERENTES CONDIÇÕES DE IRRADIAÇÃO UV

9.1 DNA sintetizado longo tempo após UV ou após doses

fracionadas de UV

Os experimentos anteriormente descri-

tos envolvendo Sl-endonuclease, referiam-se invariavelmente

a DNA sintetizado curto tempo (0-·90 minutos) após a irradia

ção com uma única dose de UV. Para testar a possibilidade

de DNA sintetizado longo tempo ou após doses fracionadas de

UV apresentar uma variação de sensibilidade à sl-endonuclea-



90

O

O

CONDIÇOES DE
IRRADIAÇAO UV

UV 1

UV 2

UV 1 - O

UV 2 - 10 J/m 2

2UV 1 - la J/m

UV 2 - O

..~.-- .
. .."
-Il. •.....1......

••

-.~,
-'. 1
·~:~n..

CAFEINA 2 mMMEIO NORMAL

j(.\.. j'~'..I ~......... f
: '- ~....... :

j ......... ~.....-
• ~... • •••• ..- \ ...-_~-~I~'ITI·· o

?f\ t\ji\'. r .~: " . ..~
:.. . : ... ..... . -.'.. --.. I /. .. -. :!'." '. . ....~.. ...i ~.·::::l ::..~::..... • .......

i -·\-----T---x------etit iR • 1

: \ . ..~ ...

4~ .;.f \.... ·• . ~ J'~\ . ~ :
.-::::......... ........J'

8

4

8

4

'8

% CPM

8

4

/~ ),'\
f'~ ~\.\.
~ ~'.~ : .~.
I" .. - •••. . ."J ~ " ..~, I i -'4 .-. .--.... • ...m···· ~ .

. 2
UV l - 2,5 J/m

2UV 2 - 7,5 J/m

15 30 15 30

N9 DE FRAÇOES

FIGURA 19. Ação de Sl-endonuclease s~~re DNA sintetizado apos
diferentes tratamentos com luz UV. Celulas V-79 foram irra 
diadas com as doses indicadas de UV (UVl) e, após um interva
lo de 10 horas, novamente irradiadas (UV2), conforme indicadQ
A seguir, as culturas foram incubadas por 30 minutos em meio
cqntendo ou não caféIna'3como desc:ito, e en!ão pulsadas por
1 hora com 30 p Ci/ml de H-'l'dr, alem de cafelna nas mesmas
condições. O DNA foi extraido, tratado (.... ) ou não ( -) com 20
U Sl-endonuclease/ml por 30 minutos a 350 C, e centrifug~do em
gradientes neutros de sacarose, conforme descrito em "Metodos
e Materiais". Sedimentação é da direita para a esquerda.
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se, foram efetuados os experimentos descritos nas Figuras 19

e 20. Nesse caso, células V-79 foram expostas a diferentes

condições de irradiação UV, corno indicado, sendo então incu

badas na presença ou ausência de cafeina 2 mM. O DNA re

plicado nestas condições foi a seguir tratado com Sl-endonu

clease, analisando-se então os perfis de sedimentação de DNA

em gradientes neutros de sacarose, de forma idêntica aos

procedimentos antes descritos.

Verifica-se que DNA sintetizado longo

tempo após UV, assim como após doses parceladas, é bem mais

refratário à ação de Sl-endonuclease, se comparado com DNA

recém-sintetizado logo após a introdução das lesões. Este

fenômeno torna-se mais evidente quando as culturas são incu

badas na presença de cafeína, durante o pulso com timidina

tritiada, obtendo-se uma visível alteração dos perfis de se

dimentação na região de L-DNA (ver Figura 19). Por outro la

do, na Figura 20 estão descritos os resultados obtidos a pa~

tir de um experimento análogo. Desta feita porém estão re

presentados os valores percentuais de L-DNA « 10
7

daltons)

obtidos após digestão enzimática, descontada a atividade da

enzima observada no controle não irradiado, e normalizados

com respeito ao máximo valor assim obtido (valor absoluto i-

gual a 20%).

De qualquer modo, os resultados mais urna

vez indicam que DNA sintetizado longo tempo ou apôs doses fra

cionadas de UV e visivelmente mais refratário ao tratamen

to enzimático (ver Figura 20).
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Comparação entre o peso molecular de DNA -recem-

sintetizado e a frequência de dímeros no DNA-molde

Concomitantemente com a diminuição de

sítios sensíveis a sl-endonuclease em DNA recém-sintetizado

nas condições antes descritas, ocorre um aumento nítido do

peso molecular desse DNA, se comparado com a distância in-

terdímeros no DNA-molde. Neste caso, a distância interdíme

ros foi obtida através de clivagem do DNA-molde contendo dí

meros com UV-endonuclease, conforme descrito em "Métodos e

Materiais". Assim foi possível comparar diretamente o peso

molecular médio de DNA recém-sintetizado(marcado com 3H- Tdr

e a distância méàia interdímeros (DNA-molde marcado com

14C-Tdr e tratado com UV-endonuclease), conforme mostra a

Figura 20.

Nota-se claramente que DNA sintetizado

longo tempo após UV, assim como após doses fracionadas, e-

xibe um menor percentual de L-DNA gerado por incubação com

sl-endonuclease. Além disso, este fenômeno é acompanhado

pela obtenção, nas mesmas condições de irradiação UV, de

um DNA recém-sintetizado visivelmente maior que a distância

média interdímeros (ver Figura 20).

Por outro lado, a expressa0 de ambos

fenômenos parece ser dependente do tempo de intervalo entre

duas doses de UV, uma vez que um intervalo de 8 horas en-

tre duas doses propicia resultados bem mais drásticos .que

os obtidos quando o intervalo é de apenas 2 horas (ver Fig~

ra 20) •
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F!GURA 20. peso molecular e conteúdo de facunas de DNA replicado a
pos diferentes tra~amentos com luz UV. Cels.V-79 foram incubadas por
15 h em meio contenao 0,15~Ci7ml de l~C-Tdr e então submetidas aos
tratamentos com UV indicados.Após UV2, incubou-se as culturas em meio
normal por 30 min e pulsou-se por mais 30 min com 20~Ci/ml 3H-Tdr. O
DNA foi extraido e submetido a um dos 2 tratamentos alternativos: em
A, o DNA foi tratad> com UV-endonuclease e submetido à centrifugação em
gradientes alcalinos de sacarose, como descrito em "Métodos e Mate
riais". Estão indicados os perfis de sedimentação de DNA-3H (-) recém
sintetizado após 'UV,e DNA-l'lc (...), correspondendo,apás digestão enzi
mática,à distância média interdímeros(ver texto). Em B,o DNA foi tra
tado com O ou 30U Sl-endonuclease/ml por 30min a 350 C e centrifugado
em gradientes neutros de sacarose,como detalhado em "Métodos e Mate~

riais". Os ~alores indicados referem-se aos percentuais de L-DNA«lO
d)obtidos após digestão enzimática,descontada a atividade da enzima
observada no controle não irradiado,e normalizados com respeito ao má
ximo valor assim obtido(-20%). Sedimentação é da direita para a es=
querda.



IV. DISCUSSÃO

1. EFEITO DE IRRADIAÇÃO UV SOBRE A TAXA DE SíNTESE E DE

ELONGAÇÃO DE DNA

Quando células XP12RO foram submetidas
~

a

irradiação com luz UV, observou-se nítidas variações do sta-

tus da replicação de DNA, ocorrendo uma inibição da taxa glQ

bal de síntese (Figura 1), a formação de DNA nascente de me-

nor peso molecular (Figura 2), DNA este que apresenta uma e-

longação deficiente (Figura 3). A razão de se trabalhar com

esta linhagem prende-se ao fato desta apresentar uma severa

deficiência re reparo-excisro de dímeros de pirimidina, poden-

mais

do-se assim atribuir toda incorporação de precursor marcado à

própria síntese semiconservativa de DNA. A explicação

plausível para esse conjunto de fenômenos é aquela

no modelo bacteriano (RUPP e col., 1971), isto é, a

baseada

progre.§.

são das forquilhas de replicação
~

e afetada pela ocorrência

de dímeros de pirimidina no DNA-molde. Assim, a replicação

progride até um ponto onde ocorre um dimero, sendo então blo-

queada temporariamente. Eventualmente, ocorre a retomada de

síntese num ponto além da lesão, consequentemente acarretando

a fo~ação de lacunas no DHA recém-sintetizado,numa região o

posta ao dímero. Em bactérias, um processo de recombinação é

o responsável pelo preenchimento das lacunas (RUPP e colo ,

1971), enquanto que em eucariotos este mecanisnlo parece ser

pouco atuante (MENEGIIINI & MENCK, 1978), provavelmente ocor-

rendo síntese de novo para o preenchimento das lacunas (LEH~

MANN, 1972).
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A interpretação inicial de lacunas (LEH

MANN 1972), é uma hipótese consistente com o quadro de re

sultados observados, não sendo todavia, uma explicação úni

ca. Assim, EDENBERG (1976) argumenta que o baixo peso mole

cular de DNA sintetizado após UV poderia ser devido ao acumu

lo de replicons recém-iniciados, neste caso os dímeros se

constituindo em bloqueios efetivos de replicação e nao ocor

rendo a formação de lacunas no DNA recém-sintetizado. Além

disso, foi também proposto um modelo conciliatório (MENEGHI

NI, 1976), onde os dímeros presentes no DNA molde só dariam

origem a lacunas no DNA replicado de forma descontínua

(3'+5'), enquanto que replicação contínua (5'+3') seria blQ

queada temporariamente pela presença .da lesão no DNA-molde.

Estas três alternativas estão esquematl

zadas na Figura 21. Verifica-se que uma mesma distribuição

de dímeros no DNA parental leva a situações totalmente dis

tintas, no que se refere a topografia de replicons atuantes

nesta região. Assim, em A aparece a configuração de DNA

recém-sintetizado resultante da formação de lacunas opostas

a todos os dímeros encontrados pela maquinaria de replica

çao, como proposto por LEHMANN (1972). Já em B, os dímeros

presentes bloqueiam efetivamente a progressão dos replicons

acarretando um acúmulo de replicons recém iniciados, neste

caso não ocor~endo a formação de lacunas (EDENBERG, 1976) .Um

mecanismo conciliatório, como proposto inicialmente por MENE

GHINI (1976), está representado em C. Neste caso, a sínte

se contínua (5'+3') é temporariamente bloqueada pela presen

ça de um dímero na cadeia parental, enquanto que a síntese

~escontínua (3'+5') propicia a formação de lacunas opostas à

dímeros.
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FIGURA 21. Mode~os_alternativosde slntese~DNA a ~rtir de
molde lesado, em celulas de eucariotos. Estao esquematizados
tres modelos alternativos que-explicam a presença de DNA re
cém-sintetizado (...) de baixo peso molecular em células irra
diadas. Neste caso o DNA-molde contendo dimeros (Â). Em A, a
explicação é a de formação de lacunas opostas a dlmeros, como
proposto inicialmente por LEHMANN (1972). Em B, haveria um a
cúmulo de replicons recém-iniciados, devido a um bloqueio efe
tivo acarretado pela presença de dímeros (EDENBERG, 1976). Em
c, está descrito um modelo conciliatório, onde lacunas seriam
formadas apenas em DNA sintetizado de forma descontínua, en
quanto que slntese contínua seria bloqueada temporariamente 
pelos dímeros (MENEGIIINI, 1976; CORDEIRO-STONE e col., 1979).
As setas indicam hipotéticos sitios de ação de Sl-endonuclea
se.
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De qualquer modo, deve ser ressaltado que

qualquer dos três mecanismos de sintese a partir de DNA mol-

de lesado descritos pode explicar o baixo peso molecular de

DNA nascente observado após UV, assim corno a inibição de taxa

global de síntese de DNA obtida.

2. PRESENÇA DE LACUNAS EM DNA SINTETIZADO APOS IRRADIAÇÃO UV

A interpretação de lacunas em DNA
~

recern-

s~ntetizado após UV em células de eucariotos baseou-se inici-

almente na análise dos perLis de sedimentação em gradientes

alcalinos de sacarose, de DNA replicado após UV (LEHMANN,

1972). Um resultado típico deste tipo de abordagem é mostra-

do na Figura 2. Nota-se que o DNA recém-sintetizado após UV

é menor em relação a controles não irradiados, mesmo se o pu!

so com precursor marcado é compensado, de forma a se obter

quantidades equivalentes de DNA replicado em ambos os casos

(15 minutos e 45 minutos, ver Figura 2). Este procedimento

asse~ura que os fenômenos observados quanto à inibição de

síntese de DNA não sejam devidos a uma diminuição de velocid~

de instântanea de polimerização de DNA, acarretada pela irr~

diação com luz UV. Além disso, o fato de DNA recém-sinteti-

zado após UV persistir menor que os controles nestas condi-

çoes, com um peso molecular médio análogo à distância inter-

dimeros no DNA molde esperada para a dose de UV fornecida, s~

gere que ocorrem descontinuidades físicas neste DNA replica-

do, em regiões opostas aos dlmeros.

Por outro lado, esta abordagem experime~

tal nao permite excluir a hipótese de estarem ocorrendo blo
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queios efetivos de replicação quando a forquilha do repli

con atinge um dimero, da forma esquematizada na Figura 21B,e

de acordo com a proposição de EDENBERG (1976).

Uma metodologia alternativa para a de

tecção direta de lacunas em DNA foi posteriormente introd~

zida por MENEGHINI (1976). Neste caso, DNA replicado após UV

foi digerido com uma endonuclease de Neurospora crassa, es

pecífica para DNA simples-fita. Assim, as hipotéticas lacu

nas constituiriam sítios de ataque enzimático, e a clivagem

nucleolítica neste ponto resultaria na produção de duplas-qu~

bras na fita de DNA. Consequentemente ocorreria uma diminui

ção do peso molecular médio de DNA, passível de ser detecta

da em gradientes neutros de sacarose. Isto foi de fato ob

servado, evidenciando-se uma sensibilidade ao tratamento en

zimático muito maior no caso de DNA replicado após UV, quan

do comparado com controles não irradiados (MENEGHINI, 1976).

o enfoque experimental usado aqui para a

detecção de lacunas manteve-se essencialmente o mesmo, ape

nas utilizando Sl-endonuclease de Aspergillus oryzae, outra

enzima que digere especificamente DNA simples-fita. A Figu

ra 4 mostra um resultado experimental obtido nestas condi

çoes. Nota-se que DNA replicadoapoo uv é sensível à diges

tão nucleolitica, obtendo-se nesse caso um perfil de sedimen

tação de DNA francamente bimodal, contendo uma população de

DNA de baixo peso molecular (L-DNA) e outra de peso molecu

lar bem mais elevado (H-DNA, ver Figura 4). Por outro la

do, a hipótese dos dímercs per si constituirem sítios de

ação enzimática pode ser descartada, uma vez que o controle

irradiado ao término do pulso com precursor marcado (Figura
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4A) ser praticamente refratário à Sl-endonuclease. Este fen~

meno se mantém, não obstante uma ampla variação tanto de ati

vidade enzimática como do tempo de digestão de DNA, como mos

tra a Tabela I. Além disso, o caráter bimodal do DNA re-

plicado após UV torna-se cada vez mais evidente a medida

que aumenta a dose de UV fornecida, em correlação com a di-

minuição do peso molecular médio de DNA (ver Figura 5), in-

dicando que tanto a sensibilidade do DNA a SI endonuclease

como a capacidade de elongação desse mesmo DNA são depende~

tes de frequência de dímeros no DNA-molde. Estes resultados

sugerem fortemente a ocorrência de lacunas opostas a dímeros

em DNA sintetizado após UV.

Todavia, uma questão que ocorre .'·neste pC!!.

to é a razão pela qual grande parte do DNA permanece refra-

tário à enzima, não contendo portanto lacunas. Uma vez que

a distribuição de dímeros no DNA molde, após irradiação UV,

é sabidamente aleatória e essencialmente homogênea ao longo

de todo genoma, seria esperado que a totalidade do DNA repll

cado após UV contivesse lacunas. Uma possível explicação p~

ra este resultado é a de que uma parte dos replicons atuan-

tes após UV e portanto marcados durante o pulso, não alcan-

cem nenhum dímero presente na cadeia-molde. Isto é viável

no caso de replicons já maduros sofrendo um processo de jun-

çao com replicons adjacentes, bem como no caso de haver um

hipotético "desligamento" de replicons ativos, acarretada p~

irradiação UV, como sugerido por DONIGER (1978).

Uma maneira de testar ambas hipóteses e

efetuar-se o pulso com precursor marcado apenas um certo tem

po após a exposição à luz UV, tempo este suficiente para que
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todos os replicons ativos alcancem dlmeros na cadeia-molde,

bem como para que ocorra o "desligamento" de replicons an-

tes mencionado. Os resultados obtidos de acôrdo com esse

enfoque aparecem na figura 6. Verifica-se que os perfis

bimodais de sedimentação de DNA após tratamento enzimáti-

co, permanecem essencialmente os mesmos, com ou sem pré-pu!

so após a irradiação ov. Contudo,a .distribuição de radia

tividade entre as populações de H-DNA e L-DNA torna-se e

quitativa, quando o pré-pulso é efetuado (ver Figura 6). A-

lém disso, esta propriedade se mantém mesmo quando as doses

de UV são aumentadas para até 50 J/m2 , nestas condições

sendo virtualmente impossível um dado replicon n~o alcançar

nenhum dímero, durante o período de marcação (ve.r Figura 7).

Estes dados experimentais confirmam a

existência de lacunas em DNA recém-sintetizados após irra -

diação UV, ocorrendo além do mais uma forte relação causal

entre lacunas e dímeros presentes no DNA-molde~ Por outro

lado, respostas ao tratamento enzimático idênticas foram

observadas em diferentes linhagens celulares (Figura 14) ou

mesmo em condições alternativas de proliferação celular (F~

gura 12).

Todavia, estas lacunas desaparecem gra-

dualmente com o passar do tempo após UV (Figura 9), possi-

velmente por preenchimento destas através de slntese de no-

vo (LEHMANN, 1972). Contudo, este preenchimento das supo~

tas lacunas pode ser inibido pela presença de cafeína (CLEA

VER & TROMAS, 1969) no caso de células de roedores, as

quais apresentam um RPR sensível a esta droga, ocorrendo u-
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ma inibição da elongação de DNA sintetizado após UV(LEHMANN,

& KIRK-BELL, 1974). Assim, a hipótese da presença de lacu-

na ser responsável, ao menos em parte, pelo baixo peso mole

cular de DNA sintetizado após UV, pôde ser confirmada uma

vez que cafeína inibe visivelmente o processo de desapare-

cimento de lacunas, isto ocorrendo de forma concomitante

com uma menor elongação do DNA replicado após UV (ver Figu-

ra 13).

3. UM MODELO DE REPLICAÇÃO DE DNA A PARTIR DE MOLDE LESADO

eomo anteriormente salientado no ítem

"Resultados" desta tese, é possível, em determinadas condi

çoes, analisar a distribuição de estruturas ativas de repl~

cação de DNA. Isto é feito através de gradientes isopícni 

cos de CsCl, neste caso o DNA contendo um análogo pesado

de timidina (BUdr). Um dos resultados obtidos de acordo

com esta metodologia aparece na Figura la. Verifica-se que

no caso <E irradiação previa com uv é necessário um tempo mais

longo para se obter a mesma distribuição de estrutur~ de

replicação ao longo do perfil de bandeamento, observada nos

controles não irradiados. Isto indica que a progressão das

forquilhas de replicação de DNA é inibida após irradiação

UV, presumivelmente devido à presença de dímerosno DNA-mol-

de.

Por outro lado, o tratamento prévio do

DNA replicado com Sl-endonuclease -nao produz efeito sign!

ficativo nos controles não irradiados, enquanto que DNA 're-

plicado após UV exibe uma alteração visível de perfil de
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bande-amento, nas mesmas condições. Isto ocorre notadamente

na região de densidade intermediária, onde cêrca de metade

da quantidade de DNA anteriormente presente é deslocada pa

ra a região de DNA híbrido, após tratamento enzimático (ver

Figura la). Uma vez que nestas condições de ensaio o DNA

de densidade intermediária corresponde ao DNA presente nas

cercanias da forquilha de replicação, os resultados anteriQ

res indicam que esta é a porção do DNA replicado que sofre

alterações estr.uturais e dinâmicas quando da replicação a

partir de um DNA-molde contendo dímeros.

A hipótese da forquilha de replicação

nao ter uma progressão normal após irradiação UV também e

sugerida pelas curvas de inibição de síntese de DNA obtidas

quando células são irradiadas com 5 e 12,5 J/m2 (ver Figura

1). Os tempos observados para se obter um platô de inibi

ção (35 e 15 minutos, respectivamente) são compatíveis com

os tempos necessários para a maquinaria de replicação per-

correr a distância média interdímeros esperada para cada

dose de UV. Assim, a forma das curvas cinéticas poderia re

fletir pausas sucessivas das forquilhas de replicação, as

quais estão no momento de irradiação a distâncias que vao

de zero até a própria distância interdímeros, em relação

ao próximo dlmero presente na cadeia-molde. O bloqueio a

carretado pelo encontro do dímero não é todavia intransponí

vel, já que uma compensação dos tempos de pulso se traduz

em distribuições equivalentes de estruturas de- replicação

de DNA,_ em células irradiadas ou não (Figura la).

Isto pode ser-observado também na Figu-

ra 11, onde o procedimento experimental (ausência de pre-
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pulso com BUdr) propicia uma melhor detecção das forquilhas

de replicação. Também neste caso, a compensação de . pulso.s

com análogo pesado se traduz em uma mesma densidade interme

diária do DNA replicado, em ambas condições. Uma análise

mais elaborada quanto as consequências da digestão prévia

do DNA replicado após UV com SI endonuclease também foi pos

sível. O tratamento enzimático mais uma vez nao afetou os

controles não irradiados, enquanto DNA replicado após UV
~

e

por sua vez fracionado em duas populações, uma de densidade

híbrida e outra de densidade praticamente equivalente a DNA

normal (ver Figura llB). Adicionalmente, pôde-se verificar

que DNA híbrido corresponde à população de L-DNA obtida em

gradientes neutros de sacarose(conforme a figura 4) enquan-

to que H-DNA tem uma densidade muito próxima do normal (Fig~

ras llC e D) .

Um modelo de replicação de DNA-molde con

tendo dímeros consistente com os resultados anteriormente

discutidos e com o fato de metade do DNA sintetizado após UV

ser refratário ao tratamento com Sl-endonuclease (ver Figura

6 e 7), é sem dúvida aquele proposto inicialmente por MENE-

GHINI (1976). (Figura 2lC). Por outro lado, foi possível

elaborar um modelo de replicação de DNA mais detalhado, in

corporando desta feita as diferentes informações obtidas do

conjunto de dados experimentais (ver Figura 22).

Assumiu-se que a taxa de progressão da

forquilha de replicação em células XP l2RO é de 0,3 ]1 /minuto,

valor este análogo aos obtidos por diferentes técnicas em vá

rias linhagens celulares (PAINTER & SCHAEFER, 1969; EDENBERG

& HUBERMAN, 1975; POVIRK & PAINTER, 1976). A extensão de
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FIGURA 22. Mo_def.o.Y_~_~l!:1~ese.__de DNA--ª---E~:tir__de~m molde_..l~
sado por luz UV, em celulas de eucariotos. O modelo assume
que o efeito do dlmero (Jlr-e-dependente-de estar em urna re
gião do DNA-molde replicada de forma contínua (5'-3') ou nu
ma região de síntese descontínua (3'-5'). No primeiro caso,
a lesão constitue um bloqueio temporário para a progressão
da forquilha de replicação. No segundo caso, a forquilha
ignora a presença do dímero e progride até a próxima origem
de um Fragmento de Okasaki. O fragmento é iniciado e elonga
em sentido contrário ao do movimento da forquilha até o díme
ro ser alcançado. Assim, a elongação é bloqueada e urna lac~
na estável é formada. O modelo também incorpora diferentes
dados obtidos nesta tese (ver texto). Particularmente ele
representa a forquilha de replicação de células XP12RO irra
diadas com 12,5 J/m2 e pulsadas por 45 minutos com precur 
sor radiativo de DNA. O peso molecular da forquilha, após
guebras mgcânicas devidas ao processo de extração,_é de
= 60 x lO di (-) DNA sintetizado antes de irradiaçao, (_)
DNA sintetizado após irradiação) durante o pulso com precur~

sor marcado. As setas indicam regiões simples-fita passíveis
de ataque por sl-endonuclease. Na escala inferior, 1 pm cor
responde a 2 x 10 6 d.
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DNA replicado em 20 minutos nos controles, é equivalente a-

quela observada em 45 minutos nas células irradiadas com

12,5 J/m2 de UV, devido ao fato de se observar a mesma dis-

tribuição em perfis de bandeamento (Figuras 10A,B, llA,B).D~

duz-se portanto que a forquilha de replicação, percorreu em

média 6 ~ após uv (porção B-C da Figura 22). Como a distân

cia interdimeros para a dose de UV fornecida corresponde a

4 ~ (MENEGHINI & MENCK, resultados não publicados), conclui-

se que em média 3 dimeros estão presentes nos dois segmentos

B-C da Figura 22.

Além disso, outras estimativas baseadas

nos resultados obtidos foram levadas em consideração:

a) o peso molecular médio de DNA obti

do nas condições de extração e purificação aqui utilizadas

varia de 55 a 60 x 10 6 d (Tabela I), correspondendo ~ exten-

são AO do esquema da Figura 22;

b) uma vez que muitos replicons já es-

tão ativos antes da irradiação UV, a porção de DNA replica-

da (AC) contém DNA sintetizado antes (AB) e depois da irra -

diação (BC). Isto pode ser deduzido pela comparação dos pe~

fis de bandeamento obtidos, descrito nas Figuras 10B e llB.

Ademais, as extensões relativas das porções AB, BC e CD po

dem ser calculadas pelo deslocamento da densidade méd la de

DNA calculada a partir dos perfis descritos nas Figuras 10B

e llB, de forma detalhada no "Apêndice". Estas densida-

des r~lativas correspondem a 0,70 e 0,38, respectivamente.

Portanto, as cadeias entre AC correspondem a 70% da estrutu-

ra total AD, enquanto que os segmentos BC equivalem a 38%.
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Ainda segundo o modelo proposto, lacunas

opostas a dímeros são formadas quando a síntese de DNA é des'

contínua (3'-5'), enquanto que síntese contínua (5'-3')
~

e

temporariamente bloqueada por um dímero na cadeia molde, co-

mo exemplificado no ponto C. Apesar de ser um modelo inter

pretativo, a estrutura de DNA esquematizada na Figura 22 es

tá de acordo com os resultados obtidos com sl-endonuclease.

O ataque enzimático das lacunas (indicado por setas na Figu-

ra 22) resulta na liberação de 50% do DNA marcado na forma

de L-DNA, de baixo peso molecular (Figura 6). A fração de

H-DNA, de alto peso molecular (Figura 6 e Tabela 1) corres -

ponde consequentemente do segmento AD remanescente (ver Fi-

gura 22), apresentando uma sensível diminuição de peso mole-

cular (Tabela I) e de densidade relativa (Figura llD) , qua~

do comparada com o DNA não submetido à digestão enzimáti-

ca. Estas variações são todavia pequenas, como seria esper~

do no caso do segmento CD não replicado permanecer ligado a

esta fração de DNA marcado (Figura 22).

Por outro lado, o fato da população de

L-DNA diminuir gradualmente com o tempo pós-UV, apresentando

concomitantemente uma elevação de seu peso molecular médio

(Figura 9), sugere que as lacunas são preenchidas com o pas-

sar do tempo após UV. Contudo o preenchimento de lacunas se

gundo o modelo deve ser necessáriamente mais lento que a pr2

gressao da forquilha, constituindo-se no passo limitante pa-

ra a efetiva elongação do DNA replicado após UV.

Finalmente, os dados apresentados na Fi-

gura 15 enfatizam o argumento de que o DNA sintetizado
~

apos

UV, próximo da forquilha de replicação, é o responsável pe-
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lo aparecimento de duas populações de DNA apos tratamento

enzimático (Figura l5E), havendo porém a presença de lacunas

já afastadas da forquilha de replicação (Figura l5F).

4. FREQU~NCIA DE LACUNAS EM DNA REPLICADO APOS UV

Segundo o modelo anteriormente descri-

to, a população de L-DNA obtida após digestão enzimática do

DNA replicado após UV deve possuir um peso molecular médio

no máximo equivalente ao de uma cadeia de DNA dupla-fita de

extensão igual a dois dímeros consecutivos no DNA-molde.Nes

se caso, supoe-se que um aumento da dose de UV, elevando co~

sequentemente a frequência de dímeros no DNA-molde, acarreta

uma diminuição correspondente do peso molecular. médio de

L-DNA. Esta previsão é plenamente satisfeita, corno mostram

os resultados da Figura 8, onde se observa um nítido declí-
,

nio do peso molecular médio de L-DNA, a medida que se efetua

um incremento da dose de UV fornecida. Este fenômeno e me-

lhor caracterizado quando sao plotados os perfis diferen -

ciais de sedimentação (ver Figura 8, F a J) .

Por outro lado, estes resultados permiti

ram a comparaçao entre a frequência de lacunas no DNA sinte-

tizado após UV e a frequência correspondente de dímeros na

cadeia-molde, corno indicado na Tabela 11. Verifica-se assim,

urna forte relação causal entre os dois parâmetros, em doses

de UV variando de 5 a 40 J/m2 , onde as distâncias interlacu-

nas correspondem de 37% a 72% da distância interdímeros,res

pectivamente (Tabela 11, coluna E), não obstante o conteúdo

de L-DNA permanecer práticamente inalterado (Tabela 11, caIu

na F) •
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De qualquer modo, as distâncias interla~

cunas encontradas mantiveram-se sempre inferiores as dis-

tâncias interdimeros, em todos os casos. Isto poderia ser

explicado, ao menos em parte, pela própria distribuição de

sítios sensíveis a sl-endonuclease na forquilha de replica-

ção, como indicado no modelo da Figura 22. Assumiu-se ante-

riormente que dimeros presentes na cadeia copiada de forma

contínua (5'-3') constituem bloqueios temporários de progre~

são da forquilha de replicação. Nesse caso, a fita oposta

poderia conter urna região simples-fita adjacente à forquilha

(i.ndicado no ponto C da Figura 22), se o início de um novo

fragmento de Okasaki estivesse impedido pelo próprio blo-

queio da forquilha de replicação. Assim, a clivagem nu-

cleolítica neste ponto e na lacuna adjacente proporcionariam

também a formação de L-DNA, o qual teria porém um peso mole-

cular médio equivalente à metade da distância interdimeros

(ver Figura 22).

De qualquer maneira, estes desvios exis

tentes entre as medidas de frequência de lacunas e frequên-

cia de dímeros poderiam ser alternativamente devidos. a um

erro sistemático no cálculo de ambos os parâmetros, neste ca

so efetuados de forma totalmente distinta.

5. EXTENSÃO DAS LACUNAS EM DNA REPLICADO AP6s UV

A abordagem experimental neste caso tam-

bém envolveu o tratamento de DNA replicado após UV com Sl

eridonuclease, baseando-se essencialmente na constatação de

que a quantidade relativa de L-DNA formado depende da concen

tração de enzima presente (Figuras 17 e 18). Neste caso,
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assumiu-se que um máximo de L-DNA é obtido quando a concentra

ção de enzima
~

e igual a 52,5 U/ml, onde a curva descrita na

Figura 18 atinge um platô. Esta premissa é importante para

o tratamento estatistico dos dados que será feita a seguir.

Presume-se que a clivagem nucleolíticq
~

e

introduzida aleatoriamente ao longo da lacuna presente no

DNA replicado após UV,e são definidos os seguintes parame-

tros: N, concentração de quebras introduzidas pela nuclease;

D, concentração de DNA simples-fita, susceptível de ataque en

zimático; L, concentração de lacunas.

Assim, N/L representa o número de quebras

introduzidas por lacuna, D/L e o tamanho da lacuna e pressu -

põe-se que a distribuição de quebras na população total de

lacunas deve obedecer a urna distribuição de Poisson. Todas

as classes exceto a classe zero devem então dar origem a L-DNA
-N/L

de tal forma que ~ = e , onde ~ representa a fração

de L-DNA total que pode ser obtida, mas que permanece como

DNA de alto peso molecular, - tratamento com uma dada conapos

centração de enzima. Nesse caso, a ordenada da figura 18

corresponde a 1-
-N/L

Se assumirmos que o número de quee .

bras por lacuna é proporcional à concentração enzimática (E) ,

e ao tamanho da lacuna (D/L), de tal modo que N/L = KE D/L,

- -. -KE.D/L 1entao a expressa0 anterlor torna-se ~ = e , ou og ~ =

-0,4343 K.E.D/L, onde k representa a frequência de quebras

-1 -1
por unidade de sl-endonuclease (quebras. d .Us ). Esta úl-

1
tima premissa é confirmada pelos resultados da Figura 16. Ob-

serva-se que a frequência de quebras (N/D) calculada cresce

linearmente com E, e K pôde ser determinado diretamente da i~

clinação da reta, e uma média obtida a partir de três experi
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mentos distintos forneceu um valor de

-6 -11,75 x 10 quebras.d .US .
1

~ importante frisar que K não depende da

concentração de DNA simples-fita (D), como indicam os resul

tados da Tabela III, nestas condições de ensaio enzimático

N/D sendo portanto constante para um dado E. Nesse
~

caso, e

razoável supor que o K calculado para D relativamente eleva-

do é equivalente a um D bem menor, como é o caso de lacunas

em DNA dupla-fita.

Com base no raciocínio antes descrito,s~

ria esperada uma relação linear entre log ~ e E, seguindo

à equações log ~= -0,4343 K.E.D/L, e uma vez que K é conhe-

cido, D/L (extensão das lacunas) poderia ser determinado pe-

la inclinação da reta. A figura 23 mostra os valores médios

de log ~ calculados a partir de vários experimentos, plota -

dos em função de E. Surpreendentemente, nota-se que duas

inclinações distintas são observadas, das quais uma corres -

ponde a 65% das regiões simples-fita, isto é, aquela que e

rapidamente atacada pela nuclease, enquanto que os restantes

- 4-35% correspondem a extensoes de 4,5 x 10 d, ou cerca de 150

nucleotideos. Quando é corrigida a inclinação corresponden

te à cinética rápida, subtraindo a contribuição dada pela ci

nética lenta, obtem-se um valor de 1250 nucleotídeos para a

população de lacunas correspondendo a 65% do total. ~ ne-

cessário frisar que em 5 experimentos efetuados foi possIvel

detectar estas duas inclinações distintas.

De acordo com o modelo de replicação an-

teriormente proposto, o tamanho das lacunas equivaleria em
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FIGURA 23. Determinação da extensão das lacunas em DNA repli
cado após UV. Os valores de Destao repre~entados em escala
logaritmica--e correspondem à média de duas ou mais determina
ções;~ representa a fração de L-DNA total que pode ser obtida
mas que permanece como H-DNA após tratamento com a concentra
ção de Sl-endonuclease indicada (ver texto para detalhes). Os
valores de p e seus respectivos desvios-padrão em concentra
ções crescentes de enzima) são 0,66 ± 0,18 (5); 0,46 ± 0,08
(2); 0,33 ± 0,07 (5); 0,29 ± 0,16 (2); 0,30 ± 0,06 (2);
0,27 ± 0,07 (5); 0,17 ± 0,03 (2); 0,12 ± 0,07 (5);0,04±0,00
(2). Os valores entre parênteses representam o número de ex
perimentos efetuados.
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média à metade da extensão de um fragmento de Okasaki, me-

dida essa não disponível para as células XP12RO aqui utiliz~

das, mas que em outros eucariotos tem um valor de 100 a 200

nucleotídeos (EDENBERG & HUBERMAN, 1975). Nesse caso, ape -

nas um terço das lacunas se encaixaria nesta previsão, en-

quanto que os dois terços restantes estariam mais de acôrdo

com valores determinados utilizando uma metodologia totalmen

te diversa (LEHMANN, 1972; BUHL e col., 1972).

De qualquer modo, a correlação entre as

lacunas e os fragmentos de Okas aki não pode ser descartada, u-

ma vez que existe a possibilidade destas células possuirem

diferentes famílias de fragmentos, variando de extensão de

forma análoga às lacunas.

6. INDUÇÃO DE RPR EM C~LULAS PREVIAMENTE IRRADIADAS COM UV

A existência de um processo induzido de

RPR em eucariotos, análogo ao que ocorre em bactérias (VILL~

NI e col., 1978), foi primeiramente sugerida por D'AMBROSIO

& SET10W (1976). Os autores observaram que células V-79,qu~

do submetidas a doses fracionadas de UV, apresentavam uma t~

xa de elongação de DNA posterior aumentada, quando comparada

com a taxa obtida após uma dose única de UV, equivalente à

sornas das doses parceladas. A conclusão neste caso foi a

de que a primeira dose de UV desencadearia um processo de

indução de RPR. Mais recentemente, PAINTER (1978) contes -

tou esta interpretação, fornecendo uma explicação alternati

va para a aparente normalização da taxa de elongação de DNA.
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Argumentou ele que os resultados obtidos

poderiam ser explicados pelo próprio efeito inibitório so

bre síntese de DNA promovido pela primeira dose de UV.Nes

se caso, a primeira dose provocaria o aparecimento de uma

distribuição anormal de tamanho de replicons atuantes, devi

do a uma diminuição de velocidade média de replicação de DNA.

Assim, após a segunda exposição a luz UV, no momento do pul

so, ocorreria uma marcação dos replicons grandes acumulados,

os quais ainda não teriam sofrido o processo de junção com

replicons adjacentes, devido ~ sua taxa de progressão lenta.'

A análise dos perfis de sedimentação de DNA assim obtidos in

dicaria portanto uma elevação artefatual do peso molecular

médio de DNA, devido ~ contribuição da população de

cons maiores antes descritos.

repli-

Uma metodologia alternativa para a veri

ficação de indução de RPR baseia-se na avaliação do conteúdo

de lacunas em DNA recém-sintetizado longos tempos após UV

ou após doses de UV fracionadas, comparando-se estes valores

com os obtidos curto tempo após a irradiação com a mesma do

se de UV. Isto é possível através da detecção de lacunas com

Sl-endonuclease, sendo este tipo de abordagem além do mais

imune aos possíveis artefatos discutidos anteriormente, urna

vez que independe do peso molecular prévio do DNA replicado a

pós diferentes condições de exposição a luz UV.

A Figura 19 mostra um dos resultados obti

dos de acordo com este enfoque. Nota-se uma diminuição bem

caracterizada da quantidade de L-DNA obtido no caso de DNA

replicado longo tempo após UV ou mesmo após doses parcela-

das, se comparado com o perfil obtido em tempos curtos após a
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mesma dose total de UV. Estes fenômenos são por sua vez mais

evidentes quando células V-79 estão na presença de cafeína,

droga esta já descrita corno um inibidor de RPR em células de

roedores (LEHMANN & KIRK-BELL, 1974).

Por outro lado, os resultados descritos

na Figura 20 foram obtidos a partir de um procedimento análo-

go aos descritos por D'AMBROSIO & SETLOW (1976) e PAINTER

(1978). Nota-se que DNA recém-sintetizado longos tempos após

UV ou mesmo apos doses fracionadas de radiação é visivelmente

maior que a distância interdimeros média no DNA-molde. Isto

porém nao ocorre no caso de DNA sintetizado imediatamente a-

pós uma dose única de UV (ver Figura 20) .

Além disso, este fenômeno ocorre concomi

tantemente com a perda relativa do "número de lacuna~ em DNA

recém-replicado, medido na forma de percentual de L-DNA forma

do. Este resultado sugere fortemente que dimeros presentes

no DNA-molde deixam de atuar como obstáculosà maquinaria de

replicação, não acarretando a formação de descontinuidades no

DNA replicado. Além disso,essa aparente normalização do pr~

cesso de replicação de DNA é dependente do tempo pós-irradia

ção, já que duas doses de UV espaçadas por duas horas forne-

cem respostas distintas das obtidas com um intervalo de oito

horas (ver Figura 20). No primeiro caso, o DNA recém-sinteti

zado tem um peso molecular mais próximo da distância interdí-

meros no DNA-molde, além de exibir um conteúdo relativo de

lacunas maior.

Pelo menos duas hipóteses consistentes

com estes dados podem ser aventadas. A primeira pressupoe que

a maquinaria de replicação sofre urna modificação qualquer,
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de natureza ind~zida, que possibilita a polimerização trans-

dímero sem sofrer bloqueio, isto longo tempo após a primeira

dose de UV. Assim, não haveria a formação de lacunas, estan

do a velocidade média de replicação normalizada, não obstan

te um possível prejuizo na fidelidade de cópia.

Uma segunda hipótese foi sugerida recen

temente por DONIGER& DI PAOID(1980). Em linhas gerais, admite

-se nesse caso que ocorre uma alteração estrutural do dímero

e/ou da cromatina adjacente, longo tempo apos a irradiação

UV. Esta hipotética alteração estrutural facultaria à ma-

quinaria de replicação transpor os dlmeros, sem prejuízo da

taxa de elongação e sem criar descontinuidades no DNA recém

replicado.

De qualquer modo, um dos resultados que

aparecem na Figura 20 não é consistente com esta última hi-

pótese. ~ o caso de células irradiadas com 5 J/m2 e
~

apos

um intervalo de 8 horas novamente irradiadas com 10 J/m2 .

Dessa maneira, no caso da segunda hipótese estar correta, se

ria esperado um comportamento análogo ao DNA replicado logo

apos uma -única dose de 10 J/m2 . Isto todavia nao ocorre,

sendo o DNA sintetizado após doses fracionadas mais refratá-

rio ao tratamento enzimático, além de exibir uma taxa de e-

longação aumentada em relação à observada após uma

únida de UV (ver Figura 20).

dose

Estes resultados portanto são mais con

sistentes com a hipótese de ocorrer uma efetiva indução de

RPR em crescentes tempos após a introdução de dímeros no

genoma.
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7. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Os resultados apresentados e discutidos

nesta tese indicam que dímeros de pirimidina, formados em

DNA quando células são irradiadas com luz UV, constituem-se

em obstáculos para a replicação de DNA, acarretando uma ini

bição tanto na elongação das novas cadeias como da taxa glo

bal de síntese, fenômenos estes já descritos anteriormente

(LEHMANN, 1972; DONIGER, 1978).

Por outro lado, uma m~todologia envol 

vendo a digestão de DNA replicado após UV com Sl-endonuclea

se, específica para DNA simples-fita, permitiu detectar de

forma inequívoca a presença de lacunas em DNA recém-sinte

tizado após UV. O conjunto de dados obtidos levou a conside

rar um modelo de síntese de DNA lesado por UV, segundo

o qual os dímeros presentes em regiões replicadas de forma

contínua (5'-3') representam bloqueios temporários para a

progressao da forquilha de replicação, enquanto que no caso

de replicação descontínua (3'-5') ocorre a formação de lacu

nas no DNA recém-sintetizado,numa região oposta ao dímero

presente na cadeia-molde (CORDEIRO-STONE ecol., 1979). Além

disso, o modelo proposto assume que a síntese contínua

(5'-3') de DNA, não obstante o bloqueio temporário, transpõe

efetivamente o dímero encontrado, não havendo a formação de

descontinuidades físicas no DNA replicado, enquanto que as

lacunas formadas após síntese descontínua (3'-5') são pree~

chidas posteriormente, possivelmente por síntese de nQvo

(LEHMANN, 1972).
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Deve ser ressaltado que esta interpret~

çao é diferente dos resultados obtidos por exemplo em bacté

rias, onde lacunas são formadas em ambas fitas de DNA re

plicado (RUPP e HOWARD-FLANDERS, 1968; Gk~ESN~, 1974), em

sistemas onde a presença de lesões acarreta um bloqueio per

manente da replicação de DNA, como é o caso de DNA mitocon 

drial (CLAYTON e col., 1974), ou alternativamente a não-for

maçao de lacunas opostas à lesões, corno observado em vírus

SV40 (SARASIN e HANAWALT, 1978). Isto implica que a extra

polação dos resultados aqui obtidos para outros sistemas de

ve ser encarada com reservas.

A mesma metodologia, baseada no ataque

nucleolítico das lacunas permitiu determinar uma nítida rel~

ção causal entre a frequ~ncia de lacuna no DNA replicado e a

frequência de dímeros no DNA-molde, sugerindo fortemente que

as lacunas estão opostas a dímeros. Por outro lado, um

tratamento estatístico adequado da cinética de clivagens en

zimáticas das lacunas tornou possível a detecção de duas

populações distintas de lacunas onde 35% correspondem

a extensões de 150 nucleotídeos e os restantes 65% a 1250 nu

cleotídeos (MENEGHINI e col., 1981). Contudo, apenas urna

parte das lacunas corresponde às extensões esperadas segundo

o modelo de replicação antes proposto, ou seja, equivalendo

em média à metade de um fragmento de Okasaki, que em eucario

tos varia de 100 a 200 nucleotídeos (EDENBERG . & HUBE~~

1975). Os dois terços restantes apresentam todavia urna ex

tensão análoga àquelas determinadas por metodologias total

mente diversas (LE~~N, 1972; BUHL e col., 1972).
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No momento, não é possível descartar a

hipótese de ocorrerem na linhagem humana XP12RO famílias de

fragmentos de Okasaki de extensões distintas, analogamente

às lacunas, nem a possibilidade alternativa da eficiência de

clivagem enzimática depender da posição da lacuna em relação

à forquilha de replicação. Esta última hipótese é plausí-

vel, se considerarmos por exemplo que a lacuna mais próxima

da forquilha representa um alvo menos acessível para o ata-

que de Sl-endonuclease, dando assim origem a uma cinética bi

fásica de digestão enzimática.

Finalmente, as lacunas detectadas em DNA

sintetizado em tempos curtos após UV deixam aparentemente de

ser formadas em tempos crescentes após irradiação,não obsta~

te o conteúdo de dímeros no DNA-molde persistir praticamen-

te inalterado. Este fenômeno sugere fortemente aaocorrência

de um mecanismo induzido de tolerância às lesões no DNA-mol

de, como já proposto (D'fu~ROS~O & SETLOW, 1976). Este pro-

cesso facultaria a efetiva duplicação do genoma, em prejuízo

possivelmente da fidelidade de cópia, de forma análoga ao me

canismo 50S descrito em bactérias (VILLANI e col., 1978).

Esta hipótese, apesar de especulativa,

vem de encontro a dados recentes, onde se verificou que
~

ce-

lulas V-79 de hamster chinês apresentam uma normalização tan

to da velocidade média de replicação de DNA COITO da taxa global

de síntese, isto ocorrendo longo tempo após UV e sem que te-

nha havido uma remoção significativa dos ,dímeros do

molde (DAHLE e col., 1980).

DNA-

Uma vez que recombinação parece desempe

nhar um papel pouco importante no contorno das lesões em e~-
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cariotos, síntese translesão de DNA deve ter um papel im-

portante neste processo, o qual permite às células sobrevi-

verem e proliferarem, mesmo com um conteúdo substancial de

lesões no genoma.

Todavia, a elucidação ao nível bioquími

co dos mecanismos que propiciam a cópia direta de urna le-

sao não-codificadora no DNA-molde permanece urna questão aber

ta. Isto se deve em grande parte a limitações técnicas que

existem no presente, principalmente no que se refere à nossa

capacidade de detectar alterações possivelmente sutis e rela

tivamente pouco frequentes na estrutura de DNA, no ponto on-

de ocorreu síntese translesão.

velmente fundamentais para a compreensão ao nível molecu-

lar dos mecanismos de tolerância a lesões, não obstante o

risco inerente de conclusões exageradamente simplistas. Isto

porque não é possível considerar nestas condições a prová -

vel relevância in vivo de uma estrutura complexa corno
~

e o

caso de cromatina. Um meio têrmo plausível é a utilização de

sistema de células permeabilizadas, neste caso havendo para

todos os efeitos urna replicação normal de DNA, e analisando

se porções do genoma de sequência altamente reiterada, pas-

síveis de serem mapeadas detalhadamente através de

de restrição.

enzimas

Finalmente, cabe acrescentar que o even-

tual isolamento de mutantes defectivos no processo de indu-





V. HESUMO

Estudou-se o comportamento frente a radia

ção UV de células humanas XP12RO, deficientes em reparo-exc~

são de dímeros de pirimidina. Cinéticas de incorporação de

precursor radiativo de DNA em tempos crescentes apos a expos~

ção a UV mostraram uma rápida inibição da taxa de síntese,

até se alcançar um platô bem abaixo do valor obtido para

células não irradiadas. Tanto o tempo para que este platô fosse

alcançado quanto o valor basal de síntese obtido dependiam da

dose de UV fornecida. Este tempo era corrpatlvel com o neces

sário para que a maquinaria de replicação percorresse a dis

tância média interdlmeros esperada para a dose de UV aplica

da.

Verificou-se também que o DNA recém-sint~

tizado após UV apresentava um peso molecular e uma taxa de e

longação bem menores que nos controles não irradiados, suge

rindo todos estes resultados que o dímero se constitue num

bloqueio temporário para a replicação de DtJA.

Utilizando uma metodologia baseada no tra

tamento do DNA nativo com Si endonuclease de Aspergillus 0-

ryzae, específica para DNA simples-fita, foi possível detec-

tar a existência de lacunas de DNA replicado após UV, lacunas

estas que desaparecem gradativamente com o passar do tempo

pós-irradiação. DNA não irradiado manteve-se refratário à en

zima, nas mesmas condições.
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A digestão enzimática acarretava o apar~

cimento de duas populações distintas de DNA, uma de alto pe

so molecular e outra de peso molecular bem menor, ambas se

equivalendo em quantidade. Este fenômeno pôde ser observa

do em uma ampla faixa de doses de UV, tanto em células XP12RO

como em outras linhagens celulares, e mesmo sob condições dl

versas de proliferação celular. Além disso, o desaparecime~

to das lacunas, no caso de células de roedor previamente

irradiadas com UV, era retardado pela presença de cafeína/um

conhecido inibidor de reparo pós-replicação (RPR) nestas li

nhagens.

Foi efetuada uma análise da progressão

da forquilha de replicação e da distribuição de lacunas do

DNA replicado após UV, através de ensaios enzimáticos combi

nados com bandeamento de DNA em gradientes isopícnicos de

CsCl. Os resultados assim obtidos levaram-nos a considerar

um modelo de replicação a partir de molde lesado onde sínte

se descontínua (3'-5') propicia a formação de lacunas, en

quanto que síntese contínua (5'-3') é retardada temporaria 

mente pela presença da lesão, .sem contudo acarretar a forma

ção de descontinuidades físicas no DNA replicado.

A mesma metodologia de digestão de DNA

com SI endonuclease permitiu verificar a ocorrência de uma

nítida relação causal entre a frequência de lacunas e a fre

quência correspondente de dímeros, em crescentes doses de

UV, sugerindo fortemente que dímeros estão opostos às lacu

nas no DNA recém sintetizado. Além disso, um tratamento es

tatistioo da cinética de clivagens enzimáticas observada para as lacunas





VI. SUIv1Iv1ARY

The synthesis of DNA in human XP12RO cells,

deficient in excision repair of pyrimidine dimers was

studied. The rate of incorporation of radioactive precursors

into DNA was measured at different times after irradiation.

The DNA synthesis decreases shortly after irradiation,reaching

a plateau whose value and time to be attained was dependent on

the UV dose. This time period was the one expected for the

replication machinery to coyer the interdimer distance at the

UV dose applied.

It was also verified that the newly syn

thesized DNA after UV irradiation presented much smaller mole

cular weight and elongation rate, when compared with the

non-irradiated controls. These results suggest that the dimer

imposes a delay to DNA replication machinery.

Using a methodology based on the treatment

of native DNA with sl-endonuclease from Aspergillus orizae,

specific for single-stranded DNA, it was possible to detect

gaps in the DNA replicated after UV treatment. Thesee gaps

disapeared gradually with time after irradiation. The non

irradiated DNA remained refractory to the enzyme, under the

same experimental conditions.

The enzymatic digestion originated

approximately equal ~lounts of two distinct double-stranded

DNA populations, one of high molecular weight and other of

much smaller molecular weight. This fenomenon could be seen

on a wide range of UV doses, in XP12RO cells as well as in
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~ther cells lines, and did not depend on the particular con,-
ditions of cell proliferation. Furthermore, the gap dis-

appearence, in the case of rodent cells previously irradiated

with UV, was delayed by the presence of caffeine, a known

post-replication repair (PRR) inhibitor in these cell lines.

An analysis of the progression of the

replication fork and of the distribution of gaps in the DNA

replicated after UV irradiation was carried out through

enzymatic assays combined with DNA banding in isopicnic CsCl

gradients. The results thus obtained led us to consider a

model for replication on damaged template, whereby gaps are

formed only in the strand replicating opposite the· fork

roovement (3'-5'). The strand replicating in the saroe di-

rection as the fork movement (5'-3') is temporarily delayed

by the presence of the lesion, without originating gaps in

the replicative DNA.

The saroe T'Ethó·dology of DNA digestion wi th

Sl-endonuclease permitted us to verify the occurrence of a

nitid relationship between the gap frequency and the

corresponding diroer frequency, for different doses of av,

strongly suggesting that the dimers are opposite the gaps

in the newly-synthesized DNA.

Furthermore, an statistical analysis of

theonthe dependende of DNA cleavage by Sl-endonuclease

enzyme concentration rendered it possible to calculate the

size of the gaps. Two distinct populations were detected,:

65% corresponding to 1250 nucleotides and 35% corresponding

to 150 nucleotides.
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Fina11y, it was verified that the nascent

DNA synthesized long periods after UV are essentially free

of gaps although the dimer frequency remained almost

unaltered. These results favour the hypothesis of the

occurrence of an induced process of PRR, which would permit

the replication machinery to efficiently bypass the dimers,

in spite of the fact that these lesions do not exhibit

codifying propert1es.



VII. AP~NDICE

~ possivel calcular-se as densidades mé-

dias relativas de moléculas de DNA, após incorporação de

análogo pesado. Neste caso, assume-se que a população de

moléculas de DNA possui regiões de diferentes extensões de

marcaçao com BUdr. Definindo-se a densidade relativa de uma

dada molécula como d'= p - P /P h1 o onde P e a densidade

real, Po a densidade de DNA normal não-substituido e Ph a

densidade de moléculas hibridas, contendo BUdr em toda a

sua extensão. Nesse caso, d. corresponde à fração da ex-1 .

tensão da molécula marcada com BUdr. Quando consideramos a

densidade relativa média de toda a população, temos que

d = Ln.d./Ln., onde n., é o número de moléculas com densi-a 111 1

dade relativa di. Assim d varia de O a 1 e representaa a

densidade relativa média da população. Por outro lado, po-

de ser assumido que os pesos moleculares médios de DNA sao

os mesmos para as populações de diferentes di. Como nesse

caso a marcação de densidade é proporcional ou mesmo equiva-

lente à marcação radiativa, temos que n' = k.r./d., onde
1 1 1

k

é urna constante independente de i e r.
1

é a radiatividade

total contida na fração de densidade di. Portanto

d = Lr./L(r./d.),a 1 1 1

por simples substituição. Urna vez que os gradientes de densi

dade obtidos experimentalmente são lineares, da pôde ser

calculado com precisão, tendo sido considerados todos valores

na faixa O < d. ~ 1.
1
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desintegrações por minuto
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por minuto medido nas condições experimentais

Timidina. (metil-carbono 14)

dalton (unidade de massa correspondente a u~ áto

mo de hidrogênio)

"Dulbecco's modified Eagle", meio Eagle modifica-

do por Dulbecco

Ácido desoxiribonucleico

Ácido desoxiribonucleico marcado com carbono 14

Ácido desoxiribonucleico marcado com t~ítio.

Ácido etilenodiaminotetraacético

Enzima de restrição I purificada de E. coli

5'-fluordesoxiuridina

Tirnidina-(metil-trítio)

Joule (unidade de energia correspondendo a

1 watt x segundo)

Peso molecular médio

nanômetro

"Nominal molecular weight limit", limite de ex-

clusão de peso molecular em ultrafiltração

1,4-bisI2-(5-fenil-Dxazolil) Ibenzeno
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2,5-difeniloxazol

densidade (gramas/cm3 )

Ácido ribonucleico

rotações por minuto

Reparo pós-replicação

Constante de sedimentação

Soro bovino

Dodecil sulfato de sódio

Soro fetal bovino

"Simian virus 40", vírus 40 de simio

Ácido tricloroacético
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xeroc1.erma pigmentosurn
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