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I - INTRODUÇÃO

A irradiação de sistemas biológicos acarreta o apareciM n t o de diversos tipos de lesões que podem conduzir ã inativaçlo celular.
No caso das radiações ultravioleta

(UV) os principais

produtos formados no ácido desoxirribonucleico (DNA), do ponto de vista quantitativo, são os dímeros de pirimidinas

(re-

visão: Varghese, 1972).
Estes fotoprodutos, assim conto outras lesões produzidas
por agentes químicos e físicos podem entretanto ser reparados
pelas células através de diversos mecanismos, que

ainímizam

ou abolem os efeitos deletérios de tais lesões.
Os mecanismos de reparação das lesões provocados no DNA
podem ser classificados em:
a) constitutivos, nos quais as enzimas responsáveis pela eliminação da lesão jã estão presentes na célula
antes do tratamento lesivo e,
b) induzidos, quando após a irradiação

ocorre

síntese

"de novo" de enzimas que vão atuar nas lesões no sentido de eliminá-las do DNA celular.
Entre os sistemas constitutivos podemos destacar:
1 - Fotorreativação enzimática-Mecanismo especifico para a eliminação de dímeros de pirimidinas, no qual
a enzima de fotorreativação/ a fotoliase (Sutherland,
1978) liga-se especificamente ao DNA irradiado com
UV, na região contendo o dímero, formando
plexo estável no escuro.

um

com-

Quando o complexo é ilu-

minado com radiação entre 310e 480 nm a enzima que-

2
bra a ligação ciclobutano e as pirimidinas retornara
2 configuração primitiva

(Setlow et ai., 1975;

Rupert, 1975), reparando deste modo a lesão.
Em t&chiiichia. col<L (E. col-i)o gene responsável pela fotorreativação é denominado pkx.
2 - Restauração por excisão do fragmento lesado.

Este

mecanismo ê bastante inespecifico quanto ao tipo de
lesão, servindo para reparar tanto lesões produzidas pelas radiações UV como aquelas provenientes de
tratamentos químicos.
Basicamente o mecanismo consiste em uma incisão

no

DNA próximo ã lesão, excisão do pedaço lesado, resslntese obedecendo ã complementaridade de

bases

e

ligação do material neosintetizado â fita prê-existente.
Diversas enzimas participam no processo, sendo

que

as endonucleases codificadas pelos genes uvxA, uviB
e

UVKC

em E. coll são as responsáveis pela etapa de

incisão.

A DNA pollmerase I, codificada pelo gene

polA com suas funções de exonuclease e polimerase i
a responsável pela excisão e resslntese
lesado.

Finalmente a DNA ligase, produto

do

pedaço

do

gene

tig completa a restauração, ligando o DNA neosintetizado ao prê-existente (revisões: Hanawalt et ai.,
1979; Alcântara Gomes, 1979).
3 - Reparo pós-replicativo.

As lesões não reparadas pe-

los dois sistemas acima descritos ou aquelas produzidas em

mutantes deficientes nos sistemas de

ex-

cisão e fotorrestauração podem ser reparadas por um

3
outro sistçM no qual estio

envolvidos

principal-

mente os produtos dos genes *ecA, *ecB e *ecC, responsáveis pela reconblnação genética.
0 sistema obedece ao seguinte modelo: no

processo

de replicação do DNA são deixadas lacunas . nas

re-

giões em frente às lesões. Apôs a replicação,
um processo- de recotnbinaçio genética estas

por

lacunas

sio preenchidas com material proveniente do DNA parental, o que conduz ao aparecimento de lacunas neste DNA.

Estas lacunas são então preenchidas

vés da DNA polimerase I e ligase.

atra-

No processo, as

lesões não são retiradas, sendo entretanto diluídas
apôs gerações celulares sucessivas (revisões: Hanawalt
et ai., 1979; Alcântara Gomes, 1979).
Estes, mecanismos, são altamente precisos, não conduzindo ao aparecimento de mutantes.
Em determinadas situações, a lesão do DMA celular
conduzir ao aparecimento de novas funções

pode

induzidas pela cé-

lula para reparar os danos causados. Estas funções aumentam a
sobrevivência bacteriana e de bacteriófagos, sendo entretanto
altamente mutagênicas.

Como aparentemente são o

curso que a célula dispõe para sobreviver às

último

lesões,

re-

estas

funções indutíveis foram denominadas genericamente de funções
SOS, ou reparo SOS (Radman, 1974).
Algumas das características do reparo induzido já foram
descritas, podendo ser resumidas em:
a - 0 reparo é induzido ou ativado por danos no DNA.
b - Requer síntese "de novo" de proteínas,
c - Só ocorre em células de E. to li. nas quais se jam funcionantes os produtos dos genes /tecA e lexA.

As hipóteses» especulações e discussões sobre o reparo
SOS foram baseados em diversos experimentos» que serio

cita-

dos ao longo deste trabalho.
Multas questões acerca da indutibilidade

das

funções

SOS, nio foram ainda respondidas. O critério usado para

de-

finir se a função ê indutlvel ou não, está na dependência

de

"nova" síntese de proteína.
Entre as manifestações do sistema SOS,

exaustivamente

estudadas em E. coli destacam-se: indução de profagos em culturas lisogênicas, reativação por UV e mutagênese; embora outros fenômenos tais como: filamentação,

termoindutibilidade,

bloqueio da respiração celular e t c , jã tenham sido descritos
como indutiveis.
Indução llsogênica
A manutenção do estado lisogênico I conseguida

através

da produção, pelo profago, de um repressor que impede a manifestação dos outros genes do profago, evitando deste

modo

o

ciclo litico.
0 rompimento deste equilíbrio, isto é, a indução do profago, pode ser desencadeado por diversos agentes físicos

ou

químicos tais como: as radiações UV e X ou gama, agentes cancerígenos, agentes que inibam

a

replicação semi-conservati-

va etc. (Radman, 1977; Moreau * Oevoret, 1977; West « Emerson,
1977; Sedwíck et ai., 1978; revisão: Witkin,

1976).

0 mecanismo proposto para a indução do profago vem

dos

estudos de Roberts • Roberts (1975), que mostraram in vitio a
clivagem do repressor do fago X pela proteína RecA,
do gene lecA de

E. to Li.

produto
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A partir destes experimentos,

diversos

pesquisadores

estudara» o fenômeno mostrando a importância dos geres iexA e
*ecA no processo de indução lisogênica.
O «odeio atualmente proposto consiste no seguinte:
produto do gene £exA seria o repressor do gene

ACCA,

o

mantendo

• proteína RecA em níveis basais. Apôs lesão do DNA,

produ-

to (s) ainda desconhecido (s) modificariam a proteína RecA transformando-a em protease.

Esta RecA-protease clivaria seu

pressor, sendo então produzida grande quantidade de

re-

proteína

RecA, parte da qual também seria modificada para protease.
Esta RecA-protease clivaria então o repressor do profa90 dando condições para que os genes deste possam ser expressados
e o profago, liberado do cromossoma bacteriano,

entraria

no

ciclo litico, produzindo fagos maduros e Usando a célula hospedeira (Moreau et ai., em publicação)(revisões: Witkin,1976;
Alcântara Gomes, 1979).
Recentemente, entretanto, foi mostrado que

no

mutante

ttx Al de E. coti, a. radiação UV é capaz de provocar a indução
de profagos, sugerindo que a quantidade basal de proteína RecA
quando transformada em RecA-protease seria

suficiente

para

clivar o repressor do profago, embora coro cinética mais lenta
(R.E.S. Carvalho, comunicação pessoal).
Reativação e Mutagénese por ÜV
0 primeiro experimento relativo ao estudo

das

funções

englobadas como "SOS" foi realizado há 29 anos atrás por Jean
Weigle (1953).

O fenômeno foi designado como

UV-reativação,

o que talvez não seja apropriado, visto que tal fenômeno

se

expressa através de uma variedade de tratamentos(Weigle,1953;
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Bart ft Ellison, 1970) ales do UV.

Assim •• mitos

trabalhos

•1* • apresentado coso Weigle-reativação (W-reativação).
As observações originais de Neigle fora* que a sobrevivência de bacteriõfagos irradiados COM UV era

significativa-

•ente aumentada quando as células hospedeiras eram também irradiadas. Foi determinado que a fotorreativaçio das

células

hospedeiras antes da infecçio pelo fago eliminava este efeito,
mostrando que a presença de lesões no DHA das células

hospe-

deiras era necessária para a manifestação da M-reativação.
Duas teorias foram consideradas para o «ecanisao da

W-

reativação: i) aumento da eficiência do reparo por excisão
ii) recombinação entre partes homólogas do DHA do fago

e

e
da

bactéria.
Experimentos posteriores, entretanto, descartaram essas
hipóteses, tendo sido detectado que o fenômeno era totalmente
dependente do funcionamento dos produtos dos genes tecAelexA
não ocorrendo em mutante3 deficientes em qualquer

dos

dois

genes (Miura ft Tomizawa, 1968; Radman ft Devoret, 1971; Defais
et ai., 1971, 1976; Witkin, 1977; Devoret et ai, 1977; revisões: Witkin, 1976; Alcântara Gomes, 1979).
Estudando a W-reativação em fagos 9X174, que

possuem

uma única hélice de DNA foi sugerido que nas células irradiadas seria sintetizada uma polimerase capaz de incorporar
cleotldeos

em oposição ás lesões, isto é,

sem

obedecer

nuao

pareamento.
Tal polimerase, seria sintetizada "de novo" ou

poderia

ser o resultado de uma modificação de pollmerases pré-existent«s, as quais perderiam a capacidade editorial, não excisando
portanto as bases erradamente incorporadas
•t ai., 1977).

(Caillet-Pauquet
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Diversos experimentos já foram realizados no sentido de
purificar esta enzima, no entanto os resultados

mostraram-se

até agora infrutíferos.
Evidentemente, a ação de tal enzima provocaria o aparecimento de mutações tanto na bactéria como no fago infectante,
o que explicaria o aumento do número de mutantes no

fenômeno

da W-reativação.
Experimentos recentes sugerem que além de reprimir o gene <fcecA o produto do gene lexA reprimiria outros genes tais como uvfiA, o próprio lexA e umuC. Este último possivelmente
responsável pela reativação e mutagênese, uma vez que

o

mutan-

tes neste locus genético embora sejam resistentes ã radiação
UV não são mutáveis nem são capazes de produzir a W-reativação e W-mutagênese (Kato & Shinoura, 1977; Kenyon & Walker,
1980, 1981; Bagg et ai., 1981).
Estudos da cinética de W-reativação e W-mutagênese

fo-

ram realizados (Defais et ai., 1976) tendo sido mostrado

que

o máximo é conseguido quando as células irradiadas são

incu-

badas por aproximadamente 50 min antes da infecção com os fagos irradiados. Além disto, a presença de cloranfenicol bloqueia o reparo e a mutagênese, o que

implica em síntese pro-

téica "de novo" para o aparecimento do fenômeno.
Os diferentes experimentos realizados permitiram a formulação de modelos nos quais a lesão do

DNA,

modificando

a

proteína RecA, transformado-a em RecA-protease e esta clivando o produto de lexA desencadearia o aparecimento das funções
SOS (revisão:McEntee, 1981).
Diferentes organismos, além de bactérias, podem induzir
as denominadas funções SOS e mesmo em células eucariõticas foi
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detectada recentemente a ocorrência de W-reativação de vírus
irradiados com UV (Sarasin * Hanawalt,

1978; Lytle et ai.,

1978).
Diversas evidências sugerem haver uma estreita correlação entre a indução lisogênica, a W-reativação e a indução de
mutações em bactérias e fagos com o aparecimento de câncer em
células de mamíferos.
Tem sido detectado que os agentes físicos ou

químicos

capazes de provocar a carcinogênese no homem são também capazes de provocar tanto a indução lisogênica como o aparecimento de mutações em bactérias e fagos (Ames et ai.,1973; Moreau
et ai., 1976; Moreau & Devoret, 1977; McCann & Ames, 1977).
Estudos de funções SOS em Stapkylococcuò
Diversos estudos sobre indução de profagos em cepas lisogênicas de Sta.pkylococcu.4

CLUK&UÒ

(5. auiziiò) foram realiza-

dos, mostrando que o fenômeno ocorre de maneira semelhante ao
encontrado em

E. toll (wyman et ai., 1974; Smith & Dunican,

1974; Smith et ai., 1975; Rudin & Lindenberg, 1975).
Em StapkyZococcuò zpidzfimidiò [S. zpldtfimldlò) somente
um trabalho foi realizado, do ponto de vista

radiobiolõgico,

e consistiu na determinação da sobrevivência ãs radiações

UV

e X e estudo da indução lisogênica em cepas contendo o profago to, sendo os resultados semelhantes aos encontrados

em

E.

coil (Caldas, 1963).
0 estudo da W-reativação e W-mutagênese

foi

realizado

também em S. aui&uò, tendo sido constatado o fenômeno,

sendo

entretanto a cinética de aparecimento do máximo de W-reativação completamente diferente do observado em E. to li.

Aparen-

temente, o máximo de reativação em S. auKtuA ocorre imediata-

mente após a irradiação sugerindo que a síntese protéica

"de

novo" neste caso não seria necessária (Thompson & Hart, 1981).
Tal tipo de experimento ainda não foi realizado

usando

S.
Objetivos do trabalho
Visando esclarecer se as funções SOS são expressadas do
mesmo modo em Staphylococcuò e E. coll e se existe

diferença

de comportamento entre diferentes cepas de Staphylococcuò resolvemos estudar a indução lisogênica e W-reativação em cepas
de S. a.u.tLzu.4 e S. e.pidiim<Ldi& comparando os resultados

obti-

dos entre as cepas, assim como como os descritos para E.coZi.
Resolvemos estudar também a W-mutagênese em S. zpAdzfuruidio,
uma vez que o fago u exibe uma alta taxa de mutagênese espontânea.
Devido ao fato de que estes microorganismos são bastante
permeáveis a uma série de produtos químicos, a

indução

das

funções SOS neste caso poderia servir como indicadora das potencialidades carcinogênicas de tais produtos.
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II - MATERIAL E MÉTODOS

II.1 - Cepas bacterianas e fagos

Para realização deste trabalho foram utilizadas as cepas
bacterianas de Staphylococcuò relacionadas no quadro I.

Os

fagos utilizados foram o 2292 de S.auxzuò e u de S.zpldzimldl&.

QUADRO I
CEPAS BACTERIANAS
Origem

Profago

S.

M 1881

Isolado por C M . Oliveira
I. Microbiologia - UFRJ
Isolado por I. Suassuna

2292

I. Microbiologia - UFRJ

RJP 513

M 1881 lisogenizada com
o fago 2292 (este trabalho)

2292

S. zpidiumidiò
w
5

P

RJF 523

H. Marcovich - Inst.Radium
Univ. Paris
Idem
W5 lisogenizada com o
fago u (este trabalho)

w

w
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A lisogenização foi obtida colocando gota de suspensão de
fagos em placas de meio BT contendo 0,3 ml
fase estacionaria.

de

bactérias

em

Após incubação por 16 - 18 horas, bacté-

rias eram retiradas do centro da placa de U s e e testadas quanto â sua condição lisogênica através de réplica contra as indicadoras não lisogênicas.

II.2 - Meios de cultura e solução de diluição

Os meios de cultura utilizados estão relacionados na Tabela I.
Todos os componentes empregados na preparação dos meios
de cultura eram procedentes da BBL (USA). Para preparação dos
meios gelosados (sólidos) ágar-ágar era adicionado aos
de cultura, na concentração final de 15 g/l antes da
lização.

meios

esteri-

Para obtenção de gelose semi-sólida ágar-ágar

era

adicionado aos meios de cultura na concentração final de 7,5 g/l.
Em experimentos com fagos de S. autua* foram utilizadas
placas contendo meio MS e com fagos de S. iplitumidiò

foram

utilizadas placas contendo meio GT.
Para determinação do número de colônias de bactérias foram utilizadas placas contendo meio BT.
O meio de cultura liquido utilizado para cultivo das cepas de Staphylococcuò foi o LBC.
A esterilização dos meios era feita em autoclave â temperatura de 120°C durante 20 minutos.
Todas as diluições necessárias foram efetuadas em solução de diluição (SD) constituída de M S0 4 e CaCl2 10~ 2 M.

TABELA I
ME:,

«eiO3

N.C1

BT

5,0g

LB*

10,0g

GT

5,0g

MS

5,0g

Meio
para
"stabs"

5, Og

O S

5,0g

Ti»ln.

3,0g
5.0g
8/Og

5,0g
2,0g
5,0g

C U L T U R A

repton.

Tripto»

10, Og

D E

l,0g
3,0g

20mg

«£•

Referência
Bibliográfica

1000ml

Marcovich 1956

1000ml

Luria & Barrous 1957

1000ml

Devoret & George 1967

1000ml

não publicado

1000ml

não publicado

* A partir de meio LB obtinha-se o meio LBC adicionando-se CaClj (10~2M) e MgSO4 (10"2M).

13
II.3 - Cultura de Micryrganismos

II.3.1 - Conservação das cepas bacrterianas

As cepas bacterianas são conservadas inoculadas em

pe-

quenos tubos de rosca contendo 2 ml de meio para "stab", lacrados com parafina e mantidos à temperatura ambiente.
Para evitar a abertura constante dos "stabs" durante
realização dos experimentos, as culturas eram conservadas
placas de Petri contendo meio BT sólido, onde

estrias

feitas a partir de culturas em fase estacionaria
mento.

de

a
em

eram

cresci-

Estas placas após crescimento bacteriano em estufa

a

37°C, eram mantidas a 5°C e renovadas sempre que necessário.

II.3.2 - Culturas bacterianas para experinentos

Um inóculo da cultura em estria era transferido para um
erlehieyer contendo 10 ml de meio LBC, sendo então mantido

a

37°C com agitação durante um período compreendido entre 12 e
18 horas, até atingir a fase

estacionaria

de

crescimento.

0,25 ml desta cultura eram transferidos para 10 ml

do

meio

LBC por um período entre 2 e 3 horas, tempo

suficiente

para

que a cultura atingisse a fase exponencial

de

crescimento.

Esta era então centrifugada (8000 rpm - 10 min. Sorval RC5B),
lavada e ressuspensa em SD e submetida aos diferentes
mentos.

trata-
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II.3.3 - Preparação do estoque de bacteriófagos

Os estoques de bacteriófagos foram obtidos pela técnica
de lise confluente

(ver por exemplo: Miller 1972;Blanco 1976)

ou por indução da cepa lisogênica: amostra (0,25 ml) da
lisoginica

era

cepa

cultivada até aproximadamente IO8 células/ml

em 10 ml de meio LBC, centrifugada (8000 rpm por 10 minutos Sorval RC5B), lavada, ressuspensa em SD e submetida a uma dose de radiação UV (dose que provoca indução máxima) para
beração dos profagos.

li-

Apôs a irradiação a cultura era nova-

mente centrifugada e o sedimento ressuspenso em igual

volume

de meio LBC e mantido a 37°C com agitação até indução

total

das células, o que podia ser constatado visualmente,
cultura não mais apresentava turvação,
límpida.

ficando

pois

a

inteiramente

Procedia-se a nova centrifugação (a 8000 rpm duran-

te 10 minutos - Sorval RC5B) para sedimentação dos restos celulares.

Ao sobrenadante recolhido eram adicionados duas go-

tas de clorofõrmio e o estoque de fagos era conservado a 5°C.

II.4 - Centrifugacoes

Para culturas bacterlanas a centrifugação era realizada
como descrito em II.3.2.
Para determinação do número de fagos livres em

experi-

mentos como indução lisogênica e produção de fagos, alíquotas
(1 ml) eram retiradas do meio da cultura lisogênica e centrifugadas em tubos cõnicos (Micro-Centrlfuga Eppendorf 5412), a
12000 rpm durante 2 minutos,

sendo recolhido o sobrenadante.
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II.5 - Irradiações

As culturas bacterlanas ou suspensões de fagos eram irradiados em SD.

A fonte de radiação UV era uma lâmpada

neral Electric G15T84" com 15 W de potência, emitindo

"Gepredo-

minantemente comprimento de onda de 254 nm, funcionando a baixa pressão.

A medida da taxa de dose foi realizada por

meio

de dosímetro fotoelêtrico (Latarjet et ai., 1953).
As irradiações eram realizadas em placa

de

Petri

com

10 cm de diâmetro e o volume de liquido a ser irradiado

em

torno de 10 ml, assegurando que a espessura da preparação fosse inferior a 1 mm.

A irradiação era feita ã temperatura am-

biente e as placas eram agitadas manualmente durante a

irra-

diação.

II.6 - Procedimento Experimental

II.6.1 - Estudo da sobrevivência ao UV

Um volume de 10 ml de uma cultura bacteriana na fase exponencial de crescimento era centrifugada, lavada
pensa em igual volume de SD. A cultura era então
diferentes doses de radiação UV.

e

ressus-

submetida

a

Após cada dose, era retira-

da uma amostra de 0,1 ml convenientemente diluída (de modo

a

obter entre 100 e 500 colônias por placa) e semeada por espalhamento com bastão de vidro estéril, em placa de Petri
tendo melo BT solido.
riológica

Estas eram incubadas em estufa

(a 37°C) por aproximadamente 18 horas.

con-

bacte-
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As colônias eram contadas e a razão entre o
colônias em cada dose e o número de colônias

na

número
dose

zero

(fração de sobrevivência), representada nas ordenadas em
cala logarítmica, em função da dose de radiação UV,
das abcissas em escala linear.

no

de

eseixo

0 gráfico assim obtido repre-

senta a curva de sobrevivência.
Para determinação da sobrevivência de fagos, estes eram
submetidos ao mesmo tratamento pela radiação UV,
cionado.

acima

men-

O plaqueamento se fazia através de método top-ãgar(0,l ml

do fago convenientemente diluído era incubado durante 15 minutos a 37°C com 0,3 ml de bactéria indicadora em fase
cionaria de crescimento.

A este complexo

eram

adicionados

3 ml de gelose semi-sõlida mantida a 48°C, e o conteúdo
tido em placa contendo meio sólido).

esta-

ver-

As placas eram mantidas

a 37°C durante aproximadamente 18 horas , após as quais o número de placas de lise formadas era contado.
0 cálculo de sobrevivência era semelhante ao determinado para a sobrevivência bacteriana.

As placas, tanto para fa-

gos como bactérias eram feitas em duplicata, sendo

utilizada

no cálculo a media aritmética dos números obtidos.

II.6.2 * Indução lisogênica

Um volume de 10 ml de cultura lisoginica

(S.

RTF 513) ou (S. ipidiimidió RJF 523) em fase exponencial

de

crescimento (cerca de 2 x IO8 células/ml) era submetido a diferentes doses de radiação UV.

Apôs cada dose eram retiradas

duas alíquotas de 0,1 ml. A primeira era diluída

convenien-
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tenente e 0,1 ml incubado imediatamente com 0,3 ml da cultura
de bactérias indicadoras (M1881 para RJF 513 e W5 paraRJF 523)
em fase estacionaria de crescimento.

O complexo era então

plaqueado pelo método top-ágar descrito no item anterior, para determinação do número de centros infecciosos.

A segunda

alíquota era diluída 100 vezes em meio LBC e incubada a

37°C

por 120 minutos. Apôs este tempo, 1 ml da cultura

cen-

era

trifugado em microcentrífuga Eppendorf a 12000 rpm por 2 minutos.

Do sobrenadante era retirada alíquota (0,1 ml) e apôs

conveniente diluição 0,1 ml era retirado e incubado por 15 minutos a 37°C com 0,3 ml de bactérias indicadoras. 3 ml de meio
semi-sôlido eram.então adicionados ao complexo

fago-bactéria

e vertidos sobre placa contendo meio solido, para

determina-

ção do número de fagos livres.
As placas eram mantidas a 37°C durante a noite (12 a 18
horas) e o número de placas de lise contado no dia seguinte.
0 resultado é apresentado em papel semi-log, sendo

que

cada ponto da ordenada representa a quantidade de u.f.p/mlíunidades formadoras de placas de lise/ml), tomadas como a média aritmética da contagem de duas placas em função das doses
de radiação UV, representadas na abcissa.

Na

ordenada

está

representada também, para os centros infecciosos, a razão entre u.f.p/ml e número de células/ml antes da irradiação (fração de células induzidas).

II.6.3 - Cinética da indução e produção de fagos

Volume de 10 ml de cultura em fase exponencial de crescimento era submetida a uma dose de radiação UV que resultava
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na máxima indução do profago (determinada anteriormente, item
II.6.2).
Depois de irradiada, a cultura era diluída 100 vezes em
meio LBC e mantida a 37°C com agitação por 120 minutos.

Em

intervalos regulares de tempo, duas amostras eram tomadas: uma para determinação do número de centros infecciosos e outra
para determinação do número de fagos livres (procedimento
dêntico ao item II.6.2).

Neste trabalho denominamos

i-

centros

infecciosos as u.f.p. obtidas sem centrifugação e fagos

li-

vres as u.f.p.obtidas no sobrenadante da centrifugação.
0 crescimento bacteriano também foi acompanhado,
vés do plaqueamento em meio BT solido, nos mesmos

atra-

intervalos

de tempo.
Os resultados são apresentados em papel semi-log,

onde

no eixo das ordenadas estão representadas as u.f.p/ml em função do tempo de incubação pós-irradiação da bactéria

lisogê-

nica, representado nas abcissas.

II.6.4 - W-reativação

O estudo da reativação por radiação UV nas cepas de fagos dos StCLphylococcuó foi realizada em três

etapas

experi-

mentais diferentes.

II.6.4.1 - Bactéria indicadora tratada com diferentes
doses de radiação UV

Para determinação da dose de radiação UV que aplicada ã
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bactéria indicadora conduz ã maxima W-reativação,
bacteriana no final da fase exponencial

de

a

cultura

crescimento

submetida a diferentes doses. Apôs cada dose,

foi

alíquotas

0,3 ml eram retiradas e incubadas por 15 minutos a 37°c

de
com

0,1 ml da suspensão de fagos previamente irradiada com uma dose
que deixava em torno de 10"3 sobreviventes, e convenientemente diluída. Após a incubação eram adicionados 3 ml de gelose
semi-sôlida ao complexo fago-bactéria e o conteúdo vertido sobre placa contendo meio sólido.

Como controle o mesmo

trata-

mento foi dado â suspensão de fagos não irradiada.
Os resultados estão representados em gráfico

semi-log,

tendo no eixo das ordenadas o fator de W-reativação em função
da dose de radiação UV na bactéria.
0 fator de W-reativação foi determinado pela razão
tre o número de u.f.p/ml obtido na indicadora irradiada

ene

o

número de u.f.p/ml na indicadora não irradiada.

II.6.4.2 - Diferentes doses aplicadas aos fagos

Os fagos foram submetidos a diferentes doses de

radia-

ção UV e incubados com a bactéria indicadora irradiada

com

dose única.
0 procedimento experimental adotado era idêntico àquele
mencionado no item II.6.1, sendo que os fagos

irradiados

e

convenientemente diluídos eram incubados com a indicadora submetida ã dose de radiação UV que resultava na máxima W-reativação (veja item 11.6.4,1).

Como contole, os fagos

submeti-

dos âs diferentes doses de radiação UV, foram também Incubados
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con a cultura bacteriana indicadora não irradiada.

Apôs in-

cubaçio por IS Minutos a 37°C os complexos era* tratados coso
descrito no itea anterior.

II.6.4.3 - Cinética de aparecimento da W-reativação

A cultura da bactéria indicadora no fia da
nencial de crescimento foi submetida à dose de
que resulta cm máxima H-reativação.

fase

expo-

radiação

UV

Após a irradiação o meio

de crescimento foi restituído, adicionando meio

LBC

concen-

trado de modo a obter a concentração normal de LBC e a cultura foi incubada a 37°C com agitação. Alíquotas(0,3 ml)

eram

retiradas a intervalos de tempo e incubadas, com 0,1 ml de fagos irradiados convenientemente diluídos,por 15 minutos a 37*0.
Apôs adsorção os complexos eram plaqueados pelo método top-ágar
(descrito em II.6.1).
Como controle o mesmo experimento foi realizado

com

a

cultura não irradiada.
Os resultados são apresentados em gráfico serai-log, onde na ordenada estão representadas os fatores de W-reativação
ea função do tempo decorrido apôs a irradiação

da

bactéria,

representado nas abcissas.

II.6.5 - Mutagênese induzida pela radiação UV nos fagos
de Staphylococcui

0 tipo de mutação estudado foi a transformação de
cas de U s e turvas para claras.

pla-
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O procedimento experimental foi idêntico ao da determinação da W-reativação (descrito no item II.6.4) exceto a
luição dos fagos que foi feita de modo a obter entre

di-

4000

5000 placas de lise por placa para melhor visualizar as

e

pla-

cas de lise claras.
O fator de W-mutagênese foi obtido pela razão entre
numero de mutantes obtidos na indicadora irradiada
obtido na não irradiada.

e

o

aquele
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III - RESULTADOS

III.l - Sobrevivência ao UV

Como primeira etapa do nosso trabalho foram determinadas as sobrevivências ao UV das cepas de

5. airteu*

(M1881),

S. zpidiMnidiò (W5), assim como das derivadas lisogênicas RJF
513 e RJF 523, no sentido de determinar a capacidade de reparação das lesões induzidas pela radiação.
Cs resultados obtidos estão representados na Figura

1.

A análise das curvas obtidas permite-nos afirmar que ambas as cepas são proficientes em

reparação

e

relativamente

resistentes à radiação UV. Esta afirmativa vem do fato de que
as curvas são claramente sigmóides e também da comparação com
sobrevivências ao UV de outras cepas de Staphylococcuò
critas na literatura (Goering & Pattee, 1971;

des-

Inowe et ai.,

1972; Thompson & Hart, 1981).
Comparando as sobrevivências das duas cepas de S.autecu
podemos observar que nas mesmas doses de radiação UV, a
lisogência é muito mais sensível que a cepa não
A dose que deixa 10% de sobreviventes (D1Q)

cepa

lisogênica.

para a cepa

li-

sogênica é de aproximadamente 30 J/m2 e para não lisogênica é
em torno de 60 J/m2.
Para as cepas de S. tpidíXmldlò a diferença de sobrevivência entre a cepa lisogênica e a não lisogênica é
centuada.

mais

a-

A D.Q para a RJF 523 é de aproximadamente 2,5 J/m2

enquanto que para a tf. é de aproximadamente 40 J/m2,
Esta diferença de sensibilidade entre as cepas

lisogê-

nicas e não lisogênicas deve-se ao fato de que, nas cepas li-
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Fig. 1 Sobrevivência das cepas de Staphylococcus â radiação UV.
Culturas em fase exponencial de multiplicação em meio LBC,
após centrifugação, lavagem e ressuspenslo em SD foram submetidas it doses de radiação UV representadas nas abcissas. No eixo
das ordenadas esta representada a relação entre o núnero de células sobreviventes a cada dote e o número inicial de células.
( A ) S. aureus M1881
( A ) S. aureus RJF 513
( O ) S. epidermidis W $ ( • ) S. epidermidis RJF 523
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sogênicas a inativação celular é conseqüência da

ação

letal

da radiação, somada à ação de Indução do profago residente que
vai provocar a U s e bacteriana mesmo em células

cujos

danos

provocados pela radiação seriam normalmente reparados.
A acentuada diferença obtida com as cepas de S.zp-ídzAm.dii
provavelmente está relacionada com a maior facilidade de

in-

dução do profago neste caso.

III.2 - Indução llsogênica de S. aufituò RJF 513 e
S. zpidzKmidi* RJF 523

Dos processos celulares induzidos por agentes químicos e
físicos, a indução de profagos em cepas lisogênicas é o

mais

estudado, devido principalmente a dois fatores: a simplicidade experimental e a proporção em que ocorre.

Para a detecção

dos fagos liberados basta a escolha de uma boa cepa indicadora, isto é, uma cepa na qual o fago se reproduza facilmente e
com o tratamento adequado praticamente 100% das células lisogênicas indutlveis são capazes de produzir fagos.
Objetivando determinar a dose de radiação UV

capaz

de

provocar a indução de profagos no maior número de células foram realizados experimentos nos quais se determinaram os

nú-

meros de ufp/ml imediatamente e 120 min apôs a irradiação.
número de ufp obtido quando o plaqueamento é realizado

O

logo

após a irradiação é a medida do número de centros infecciosos,
isto é, o número de bactérias nas quais ocorreu a indução
profago.

do

O número obtido apôs irradiação e incubação por 120

min (tempo suficiente para liberação dos fagos) dá-nos a

me-
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dida da produção de fagos, ou seja» quantos fagos são liberados por bactéria.
As bactérias indicadoras utilizadas foram

a

S. auKtuò

M1881 e S.ípidtxmÂ.dÀ.& W-, sensíveis respectivamente para os fagos 2292 e u.
Como pode ser verificado pelos resultados

apresentados

na Fig. 2, a dose de radiação UV que resultou na máxima indução do profago 2292 foi em torno de 40 J/m2, detectada

tanto

através da medida de centros infecciosos como de fagos livres.
Verifica-se ainda que neste caso a produção de fagos

foi

aproximadamente 100 por célula e que aproximadamente 99%

de
das

células foram inativadas (sobrevivência em torno de IO"*2).
Na Figura 3 estão representados os
com a cepa RJF 523.

resultados

obtidos

Neste caso a dose de UV necessária

a indução máxima ficou em torno de 5 J/m2.

para

A produção de fa-

gos foi de aproximadamente 100 por bactéria. A inativação celular neste caso foi de aproximadamente 99% (sobrevivência em
torno de IO""2).
Estes resultados estão de acordo com os obtidos em termos de sobrevivência das cepas (Fig. 1) onde se verificou uma
inativação bastante maior na cepa RJF 523.
Podemos verificar também que nos dois casos,

aproxima-

damente 100% da população foi induzida.

III.3 - Estudo do tempo de liberação e produção de fagos
era S.aun&ui RJF 513 e S.ipidixmidio RJF 523

Uma vez determinada a dose de radiação

UV

para a máxima indução dos profagos, foi determinado

necessária
o

tempo
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Fig. 2 Indução lisogênica de S. aureus RJP 513.
Culturas lisogênicas dc S.aureus RJF 513 em fase exponen
ciai de multiplicação após centrifugação, lavagem e ressuspe?
sao em SD foram submetidas a diferentes doses de radiação UV7
Apôs cada dose, duas alíquotas foram retiradas, uma para determinação de centros infecciosos e outra para decerainação
de fagos livres. Procedimento experimental detalhado está de£
crito no item 6.b de Material e Métodos. Foram representadas"
duas escalas para as ordenadas. A da esquerda nos dá, o valor absoluto das ufp/ral, enquanto^que a da direita nos dá, em
valor relativo, a razão entre o número de centros infecciosos
obtidos e o número inicial de células ( fração de células induzidas).
( * ) f«gos livres após irradiação e 120 min dc incubação
< • ) centros infecciosos apôs irradiação e fração de células induzidas.
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Fig. 3 Indução lUoglaica de S. epidermidis RJF 523.
Froc«diotnto experimentai idêntico ao descrito para Fig.2,
< ã ) fagos livre* apõ* irradiação e 120 min de incubação
< • ) ceneroe iafecciosoa apõe irradiação e fração de célula* induzida*.
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decorrido entre a irradiação e a liberação dos fagos maduros.
Este tipo de experimento permite o estudo indireto

do

funcionamento das enzimas responsáveis pela indução, isto

é,

dá-nos uma idéia da cinética de clivagem do repressor do profago pelas proteases induzidas pela radiação (mecanismo aceito para a indução do profago).
Nas Figuras 4 e 5 estão representados os resultados

de

tais experimentos.
Podemos verificar que em ambas as cepas os fagos

come-

çam a ser liberados 45 min após a irradiação e a liberação total é após 120 min.
A produção de fagos por bactéria, medida através da diferença entre o número de ufp apôs 120 min e o numero de centros infecciosos imediatamente após a irradiação (aproximadamente 100) está de acordo com o obtido anteriormente (Fig.

2

e 3).

III.4 - Estudo da W-reativação dos fagos 2292 e u

Certos fagos quando irradiados com UV têm sua

sobrevi-

vência aumentada se a bactéria indicadora houver sido

irra-

diada previamente ã adsorção (Weigle, 1953).
Tal fenômeno é devido ao fato que a irradiação induz na
bactéria um novo sistema de reparação que neste caso é utilizado para a restauração do fago.
Objetivando verificar a existência de tal fenômeno
sistemas bacterianos por nos utilizados, realizamos
mentos nos quais foi determinada a dose de radiação

nos

experiUV

que
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Fig* 4 Cinética de Indução e Produção de fagos de S. aureus
RJF 513.
Culturas lisogênicas de S. aureus RJF 513 em fase exponential de multiplicação apôs cencrífugação, lavagem e res•uspensão eo SD foras submetidas a uma dose de 40 J/o de rja
diação UV e incubadas em meio LBC a 379C com agitação^ Alíquotas forao retiradas ao longo do período de incubação para
determinação de centros infecciosos e fagos livres. Procedimento experimental detalhado está descrito no item 6.c de Mj»
terial e Uátodos.
""
( A ) fagos livres
( O ) centros infecciosos
( • ) crescimento bacteriano
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ar

• TB1P0 ( MIN )
Fig. 5 Cinética de Indução e Produção de fagos de S. epider
miàis RJF 523
Foi realizado procedimento experimental idêntico ao
crito na Fig. 4.
( A ) fagos livres
( o ) centros infecciosos
( • ) crescimento bacteriano.
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administrada ã bactéria indicadora provoca a máxima
ção dos fagos irradiados com uma dose única.

reativa-

Além disto, fo-

ram também determinadas as curvas de sobrevivência

dos fagos

usando indicadoras não irradiadas ou irradiadas com a dose de
UV que promove a máxima reativação.
Nas Figuras 6 e 7 estão representados os resultados obtidos com o fago 2292 e u respectivamente.

Os fagos foram

submetidos â dose de 200J/m2 (sobrevivência de aproximadamente 2 . 10~3 para ambos) e as indicadoras foram submetidas

a

diferentes doses de UV.
Podemos verificar que a máxima reativação para

o

fago

2292 ocorre quando a indicadora (M1881) é submetida ã dose de
aproximadamente 40J/m2.

No caso do fago u, a dose na indica-

dora foi de aproximadamente 15 J/m2.
A análise das figuras permite ainda dizer que a

reati-

vação conseguida foi aproximadamente da mesma amplitude

para

os dois fagos, entretanto, ocorre com uma dose muito mais baixa, isto é, com muito mais facilidade, na cepa de S.^pidzmidLLi.
Este resultado está

de acordo com o obtido na indução,

onde também se observou a necessidade de uma dose bem

menor

de UV para a indução máxima de S. tpldzxmidlò, comparada

com

a dose necessária para obter máxima indução em S. auxcuA.
Nas Figuras 8 e 9 estão representados os resultados

ob-

tidos quando as bactérias indicadoras foram submetidas ã dose
que acarreta a máxima W-reativação e os fagos foram

irradia-

dos com diferentes doses.
Podemos observar, como sugeriam os resultados acima descritos, que a sobrevivência dos fagos nas culturas previamente tratadas

por UV é acentuadamente maior do que

a

obtida
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Pig. 6 W-Reativação do fago 2292 de S. aureus.

-2

0 fago 2292 foi irradiado com uma dose de 200 J.m de
radiação UV e encão incubado por um período de 15 min a 379C
com a bactéria indicadora irradiada com diferences doses de
radiação UV. Convo controle, o mesmo tratamento foi realizado
com o fago não-irradiado. Procedimento experimental detalhado está descrito no item 6.d.l de Material e Métodos. No eixo das ordenadas representamos a razão entre o número de ufp/
•1 obtido quando incubamos o fago irradiado com a indicadora
irradiada com diferences doses de radiação UV ( que estão re_
prcsencadas no eixo das abcissas) e o número de ufp/ml obtido quando incubamos o fago irradiado com a indicadora não-ir
radiada (facor de W-Reativação). A mesma representação foi
dada para o fago não-irradiado.
< • ) fagos irradiado*

( A ) fago» não-irradiados
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Fig. 7 W-Reativaçâo do f ago u de S. epidermidis.
Procedimento experimental idêntico ao descrito na Fig.6,
( • ) fago< irradiados

( A ) fagos nlo-irradíadot.

34

10-4

50

100

150

DOSE (

200
-2

250

300

)

Fit* 8 Sobrevivência do fago 2292 dc S. aureus ca bacteria*
indicadoras irradiadas e não-irradiadas.
0 fago 2292 foi irradiado C O B diferences doses de radiação
V? e incubado por 15 min a 379C con a bactéria indicadora irradiada COB 40 J.a
( dose que resultou na nãxima W-Reacivação) .
C O B O controle o fago submetido ao oesao tratamento foi incubado
COB a bactéria indicadora não-irradiada. Procedioento experiaen
tal detalhado está descrito no icea 6.d.2_de Material e Método7.
Mo eixo das ordenadas rcprcscncaaos a razão entre a núoero_ de
«fp/al para o fago subaetido as diferentes doses de radiação UV
(reprcsencada_no eixo das abeissas) a o número d* ufp/al obtido
para o fago não-irradiado.
( A ) f«go irradiado incubado coa a indicadora irradiada
{ • ) fago irradiado incubado coa a indicadora não-irradiaU.
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Fig. 9 Sobrevivência do fago o> de S. epiderciidis em bactéria
indicadora irradiada e não-irradiac**.
Procedimento experimental
identic*
ao descrito para
• Fie $ sendo que a bactéria indicadora foi irradiada com
15 J.D ( dose que resultou na máxima W-Reativação).
( * ) fago irradiado incubado com a indicadora irradiada
( • ) fago irradiado incubado con a indicadora não-irradiada.
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quando utilizamos como indicadora a cultura não irradiada.
Este fato é observado tanto para o fago 2292 como

para

o a, sendo que as diferenças de sobrevivência observadas
aproximadamente da mesma amplitude, o que corrobora a

são

ampli-

tude de reativação Weigle encontrada para os dois fagos (Fig.
6 e 7).

III.5 - Cinética de aparecimento da W-reativação

0 fenômeno da W-reativação, como definido para
pressupõe a síntese "de novo" das proteínas
parte.

que

E. coli

nele

tomam

Nestes organismos, o máximo de reativação é consegui-

dP quando a infecção pelo fago irradiado é feita

aproximada-

mente 50 min após a irradiação da hospedeira, tempo

necessá-

rio para que estas proteínas atinjam a concentração máxima.
Objetivando verificar se em StaphylococcuA

a

cinética

seria semelhante ã encontrada em E. coli foram realizados experimentos nos quais as bactérias eram irradiadas com
de UV que conduzem â reativação máxima, e incubadas
LBC.

Em tempos determinados, alíquotas de 0,1 ml

doses
em

de

meio
fagos

irradiados eram adicionadas a 0,3 ml da bactéria irradiada
após adsorção por 15 min os complexos eram plaqueados.
controle, culturas bacterianas não irradiadas foram

e

Como

submeti-

das ao mesmo tratamento.
Na Figura 10 estão representados os fatores de W-reativação observados, calculados pela razão entre
ufp/ml obtido na indicadora

o

número

de

irradiada após diferentes tempos

de incubação e o número de ufp/ml obtido na indicadora não irradiada.
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TEMPO
Fig. 10 Cinética de W-Reativação do íago 2292 de S. aureus e
to 4e S. epidermidis.
Culturas de S. aureus K1881 e S. epidermidis M, em fase
exponencial de crescimento após centrif ugaçao, lavagem e.res_
suspensão em SD foram irradiadas com una dose de 40 J.a
e
15 J.m
respectivamente e incubadas em meio LBC a 379C com
agitação. Amostras foram retiradas ao longo do período de ixi
cubaçao e postas em contato por 15 min a 379Ç con os fagos
irradiados (200 J.m
- fago 2292 e 300 J.m~ -fago to) para
posterior plaqueamento. Coco controle bactérias não-irradiadas foram submetidas ao mesmo tratamento. Procedimento experimental detalhado está descrito no item 6.d.3 de Material
c Métodos. 0 gráfico representativo dos resultados obtidos,
tem no eixo das ordenadas, em escala logaritmíca, os valores
dos fatores de W-Reativação em função do tempo de íncubação
põs-irradiação da cultura indicadora, representada no eixo
das abcissas.
( A ) fago (d
( • ) fago 2292
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Podemos verificar, que no caso das cepas de StaphylococcuA
por nós usadas, a máxima reativação ocorre imediatamente após
a irradiação da bactéria, ou, no máximo, durante os 15 min de
adsorçio do fago.
Estes resultados diferem inteiramente dos obtidos
E.

COIÁ.

com

e serão discutidos adiante.

III.6 - Estudo da W-mutagênese no fago <o de S.epideAJtiLdLò

Uma

vez

determinada

a

W-reativação

nas

cepas

de

StaphyloCOCCUÒ por nós utilizadas e objetivando verificar
a cinética de aparecimento de mutagênese acompanha a de

se
rea-

tivação, como descrito para E. toli foram realizados

experi-

mentos nos quais se determinou o número de mutantes

através

da transformação de placas de lise turvas em placas

claras.

Este tipo de mutante pode resultar de mutações no

gene

res-

ponsável pela produção de repressor assim como de mutações que
o transformem em virulento, sendo que no presente trabalho não
fizemos distinção entre eles.
Para determinação da dose de ÜV na bactéria que

condu-

zia ã máxima mutagênese utilizamos o esquema experimental para determinação de reativação máxima, exceto que após a irradiação dos fagos estes eram diluídos de modo

a

obtermos

torno de 5000 placas de lise por placa, possibilitando
forma a visualização das placas de lise claras.

em

desta

Como contro-

le o fago não irradiado era submetido ao mesmo tratamento.
Na Figura 11 estão representados os resultados obtidos.
Podemos observar que o grafico representativo de

mutagênese

ICH :
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DOSE NA BACTÍRIA ( J.»~ 2
Fig

)

11 Determinação da Mutagênese induzida no fago h> de

S» epidertaidis.
Procedimento experimental idêntico ao descrito para a
Fig. 6, sendo que o fago foi diluído de maneira-a obternos
cm torno de 5000 placas de lise por placa, para tornar pojs
•ível a contagem do número de mutantes de placa de lise cl£
ra. No eixo das ordenadas representamos a razão entre o núnero de mutantes obtidos e o respectivo número de fagos sobreviventes (freqüência de mutantes claros) em função da d£
•e de radiação UV aplicada ã bactéria indicadora, representada no eixo das abcissas.
( • ) íago irradiado
( A ) fago não-irradiado
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ê semelhante ao obtido para reativação» sendo o máximo de mutagênese alcançado quando a bactéria havia sido irradiada com
15J/m2, não havendo variação significativa para

o

fago

não

Irradiado.
Uma vez determinada a dose de UV ministrada ã

bactéria

indicadora para obtenção de mutagênese máxima determinamos

o

número de mutantes em função da dose de UV ministrada ao fago.
Podemos verificar que o número de mutantes aumenta em

função

da dose, sendo bem maior quando a indicadora também é

irra-

diada com uma dose de UV de 15J/m2 (Fig. 12).
Para a determinação da cinética de aparecimento da

mu-

tagênese máxima a bactéria indicadora era irradiada com a dose de UV que conduz a mutagênese máxima e incubada em LBC. Em
tempos determinados 0,1 ml de fagos irradiados com

200 J/m2

eram adicionados a 0,3 ml de bactérias e após adsorção de
minutos os complexos eram plaqueados.

Como controle,

15

cultu-

ras bacterianas não irradiadas eram submetidas ao mesmo

tra-

tamento.
. Podemos verificar, analisando a Figura 13,que assim como para a W-reativação, a W-mutagênese máxima ocorre

imedia-

tamente após a irradiação, resultados estes que diferem
teiramente dos descritos para E. coli.

in-
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300
Fig. 12 Indução de Mutagênese no fago u de S. epidermidís
es bactérias irradiadas e não-irradiadas.
Procedimento experimental idêntico ao descrito na Fig.8
tendo que o fago foi diluído de modo a obtermos em torno de
5000 placas de lise por placa, tornando possível a visualiza^
ç«o_do£ mutante*. No eixo das ordenadas está representada^ à"
razão entre o núoero de mutantes obtidos e o respectivo nújne
ro de sobreviventes ( freqüência <te i»utantes cli»roc ) es tun
ç/i* da 4«»e de ÜV , representada nas abeissac.
""
( * ) fagos irradiados e incubados com a indicadora irradiada
( • ) fagos irradiados e incubados com a indicadora não-irradiada.
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60

90

120

TEMPO ( MIN
Fig. 13 Cinetica de W-Mutagêncse do f ago w de S, epidernidis.
Procedioento experimental i êntíco ao descrito na Fig. 10,
sendo que os fagos foram diluídas de maneira a obtermos en tõr_
so de 5000 placas de lise por placa, tornando possível a contagem de mutantes. No eixo das ordenadas está representada _a
razão entre o número de mutantes obtidos utilizando as bactérias irradiadas e os obtidos_nas bactérias não-irradiadas (f£
tor de W-Hutagênese) em função do tempo de incubação põs-irra_
diação da cultura indicadora, representado nas abeissas. íiesTe
caso» a bactéria indicadora foi irradiada com 15J.O
e o fago
com 200J.m .
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IV - DISCUSSÃO

IV.1 - Sobrevivência ao UV

A presença e funcionalidade dos mecanismos de restauração por excisao e reparo

põs-replicativo pode ser verificada

experimentalmente de diferentes maneiras.

Como

exemplo,

podemos citar: i- 0 aspecto da curva de sobrevivência

à

ra-

diação UV (sigmoide ou exponencial) assim como a dose de

ra-

diação necessária para inativar parte da população (D., por exemplo), dá-nos uma idéia da existência ou não destes

meca-

nismos reparadores.

irra-

ii- A capacidade de reparar fagos

diados é característica das cepas possuidoras do mecanismo de
excisão (Uvr

ou Her ). iii- A acentuada degradação do

DNA,

a extrema sensibilidade a agentes químicos, como ácido nitroso, agentes oxidantes etc, assim como a incapacidade para indução de profagos residentes e ausência de mutagênese

é

ca-

racterística de células desprovidas do reparo põs-replicativo
(Rec~).
Comparando a sobrevivência das cepas bacterianas por nós
utilizadas com o descrito na literatura para outras cepas

de

Staphylococcuò (ver p. ex. Thompson & Hart, 1981) ou com

re-

sultados obtidos em nosso laboratório com diferentes cepas de
1. coll, assim como corn outros resultados descritos neste trabalho, podemos afirmar que as cepas por nós utilizadas

são

selvagens, pelo menos para os genes UVA e ntc.
A lisogenização de uma cepa bacteriana indutlvel, por um
fago temperado, acarreta um aumento da sensibilidade as

ra-

diações UV, sendo que este aumento é proporcional â dose

ne-
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cessaria para a indução do profago, isto é,

quanto

menor

dose necessária para a indução maior será a sensibilidade
cepa em termos de sobrevivência.

Isto é logicamente

a
da

devido

ao fato de que a indução do profago vai acarretar a lise
células que normalmente seriam reparadas e originariam

de

colô-

nias.
Diversos fatores podem ser responsáveis para que a

in-

dução do profago ocorra com maiores ou menores doses de irradiação.

Entre eles podemos citar: o nível de repressor

pro-

duzido pelo profago; o nível de proteína Rec A produzido pela
bactéria; a existência ou não do mecanismo de reparo por

ex-

cisão etc.
Podemos verificar, pelos nossos resultados, que nas
pas por nós usadas a diferença de sensibilidade ao

UV

ce-

entre

as lisogênicas e não lisogênicas é extremamente elevada, principalmente em S. tpJLdzimidiò. Utilizando cepas

de

E. toli

selvagens, que apresentam praticamente a mesma resistência ao
UV que as cepas por nós usadas, foi mostrado que a

lisogeni-

zação com fagos A, Aimm434T ou mesmo com o Aimm434J que

pro-

duz muito menos repressor que o Aimm434T (1:5), aumenta a sensibilidade às radiações UV, porém a diferença observada
termos de T>1Q (45 para 30J/m2) (R.E.S. Carvalho,

em

comunicação

pessoal) é menor que a observada por nós em S. auie.u& (60 para
30J/m2) e muito menor que a observada em S. zpidzfimldii (40
para 2,5J/m 2 ).
A análise dos resultados obtidos permite sugerir que

a

lnativação das células lisogênicas das cepas de Staphylococctu
por nós utilizadas seja devida principalmente â indução
profagos, o que conduz â inativação por lise celular.

dos
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IV.2 - Indução llsogênica

Das funções induzidas por agentes físicos e químicos em
células bacterianas, a indução lisogênica, isto é,a liberação
do profago do cromossomo bacteriano, passagem para o ciclo litico e lise celular com produção de fagos livres, é possivelmente a mais bem estudada e melhor compreendida.

Em E. coli.

esta função i inteiramente dependente do produto do gene 4ecA,
a proteína RecA, que ao ser transformada em RecA-protease pelo sinal indutor cliva o repressor do profago, permitindo a expressão dos genes fãgicos.
Em E. coli. selvagem a dose de radiação

UV

necessária

para se conseguir a máxima indução de fagos é aquela que inativa entre 95 e 99% da população lisogênica, correspondendo a
uma dose que inativaria aproximadamente 90% da população

não

lisogênica.
Nas cepas de Staphyloccccuò por nós estudadas verificamos que as doses de indução máxima (5J/m2 para S. tpidtKmidiò
e 40J/m2 para S. au.Ke.uo) conduzem a uma ínativação de 99% das
populações lisogênicas, comparáveis portanto com o obtido com
E. coli. Entretanto, estas doses ministradas as populações não
lisogênicas acarretariam a Ínativação de aproximadamente
e 60% das células de S. zpidzumidiò e S. au.no.u.&

20%

respectiva-

mente .
Estes resultados levam-nos a sugerir que

no

caso

de

Staphylococcai, comparando com E. coli, uma quantidade bem menor de lesões no DNA celular conduz ã indução

dos

profagos.

Isto poderia ser devido tanto a uma concentração menor de repressor do profago como a uma concentração maior de

proteína
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RecA, ou ainda a uma cinêtlca mais rápida na clivagem do

re-

pressor do prof ago ou na produção de RecA-protease.

IV. 3 - Tempo de liberação e produção de fagos

O estudo da cinética de liberação de fagos apôs o

tra-

tamento de cepas lisogênicas por agentes indutores pode

dar-

nos informações acerca da cinética de clivagem do

repressor,

uma vez que, ao atingir um certo nível mínimo de concentração,
ele não consegue mais impedir a liberação do profago.
Comparando os resultados obtidos com Staphylococcuò com
os descritos para E. coli (Marcovich, 1956;Bailone et ai 1979;
R. E. S. Carvalho, comunicação pessoal) verificamos

que

no

nosso caso, a cinética de liberação, (45min após a irradiação
ÜV) é mais rápida que a obtida para E. coli (60 min).
Estes resultados mais uma vez sugerem um nível menor de
repressor ou uma cinética mais rápida na clivagem do repressor.

IV.4 - Estudo da W-reativação

A indução da W-reativação em E. coli é aparentemente semelhante ã indução lisogênica, sendo entretanto necessário para sua manifestação, que a bactéria seja Lex + , isto é,

que o

gene ler não esteja alterado, uma vez que, possivelmente,
clivagem da proteína LexA pela RecA-protease seja o

a

primeiro

passo para a indução do mecanismo. Embora ainda não se conheça o produto responsável pela W-reativação há algumas evidén-
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cias sugerindo que a proteína LexA seja o repressor dois) gene (s) responsável (is) pelo fenõaeno.
A existência de W-reativação no sistema por nos estudado é nais una indicação de que estamos trabalhando con

cepas

proficientes nos necanisr os de restauração.
Por outro lado, a

nãlise dos resultados por nós

obti-

dos leva-nos a supor que no caso de Stapkylococcuò o necanisno funcione nuito nais rapidamente e alem disso seja induzido
por um número muito menor de lesões.
Estas sugestões vêm do fato de que a W-reativação máxima é conseguida imediatamente apôs a irradiação ou no

inter-

valo de i5 min de adsoi ç o do fago, quando em E. colÁ. o máximo de W-reativaçio ê c rseguido somente 50 min apôs

a

irra-

diação.
Além disto, em E. toli a dose que promove a máxima W-reativação (75-80J/m2, S. Menezes comunicação pessoal)

é

bem

maior do que a necessária para S.ou/ietiA (40J/m2) e S. epideMiicLU
(lSJ/m2). Isto leva ; sugestão de que o modelo de

superposi-

ção de lacunas pro- c ; o por Sedgwich (1976) não seja

válido,

principalmente no c Í3 de S. tpidtimidi*, onde na dose de máxima W-reativaçao pc iticamente 70% das células ainda são viáveis. No caso de E. to Lit a viabilidade celular na dose de máxima W-reativação é da ordem de 2%, bem abaixo mesmo da obtida para 5. auncui (35%).

IV.5 - E§£'^do da W-mutagênese do fago u

Resultacos anteriormente descritos para o fago A de í.coti
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Indica» que a cinctica de aparecimento de W-mutaginese ê idântica à da W-reatlvaçio, sugerindo que provavelmente sio controlados pelo mesma sistema (Defais et «1, 1976). Posteriormente (Kato, Shinoura, 1977) mostrara» que autantes de E.co&i
(tutu C) embora proficientes na induçio do prof ago» nio

indu-

ziam a W-reativaçio nem a W-mutagénese, sendo eles mesmo imutáveis. Estes resultados sugerem que possivelmente o produto
deste gene seria o fator responsável pelos dois fenômenos.
A análise dos resultados de tf-mutagênese do fago « sugere

que também em 5. tpidtKmidi.& os dois fenômenos estejaai

interligados, uma vez que tanto a dose de W-rcativação máxima
como H-mutagênese máxima sio iguaisreque a cinética de aparecimento dos fenômenos é bastante semelhante.
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V - CONCLUSÕES

A análise dos resultados apresentados e sua

comparação

com os descritos na literatura para E. coll,e para outras cepas de Staphylococcuò permite-nos concluir:
a) Cepas lisoginicas de Staphylococcué são extremamente
mais sensíveis â radiação UV que as não lisoginicas, sendo

o

máximo de diferença encontrado em S. tpidtumidii.
b) A indução do prof ago u em 5. tpidtumidii

ocorre

a-

proximadamente no mesmo nível de sobrevivência que o 2292

de

S. au.fie.u.6 e o de E. coli, no entanto em doses muito mais baixas de radiação UV.
c) A cinética de indução lisogênica em Sta.phylococ.cui, é
mais rápida que em E. coli, refletindo possivelmente uma

ci-

nética mais rápida na transformação da proteína RecA em RecA-protease, ou uma cinética mais rápida da clivagem do repressor.
d) A W-reativação e W-mutagênese em Staphylococcuò
tinge o máximo muito mais rapidamente,

possivelmente

apelos

mesmos motivos que a indução lisogênica.
e) A dose necessária para induzir W-mutagênese e W-reativação em Staphylococcuò é bastante menor que para

E. coli,

sugerindo maior facilidade para transformação de proteína RecA
em RecA-protease.
Diversas hipóteses podem ser sugeridas, para

explicar

as diferenças entre Staphylococcuò e E. coli do ponto de vista da indução das funções SOS, entretanto, outras

experiên-

cias necessitam ser realizadas para confirmar qualquer delas.
Poderíamos pensar que o nível basal de proteína

RecA
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fosse maior em St&phylococtuA, não

havendo

necessidade

de

síntese "de novo", entretanto, em E. coli foi mostrado que células contendo níveis elevados de proteína RecA

(7,5 vezes o

nível basal) dão resultados semelhantes a cepa normal (Quillardet
et ai., em publicação).
Outra hipótese consistiria na síntese extremamente

rá-

pida de proteína RecA e sua transformação em RecA-protease.

ETAPAS DO TRABALHO A SEREM DESENVOLVIDAS

Evidentemente ainda não conhecemos os mecanismos
quais as células conseguem induzir as funções SOS.

pelos

As dife-

renças significativas encontradas entre Staphytococcai e

E.

coli, entretanto, merecem um estudo mais aprofundado.
Serão realizados experimentos no sentido de detectar se
existe ou não síntese protiica "de novo" após o tratamento das
células com agentes genotóxicos, e se existirem, qual seria a
cinética desse evento.
Outro tipo de experimento consistira no estudo do efeito, principalmente em S. tpidzKmidiò, de substâncias químicas
sabidamente mutagênicas e carcinogênicas, testando a possibilidade de utilização do sistema como um detector desses

pro-

dutos.
Aparentemente esse tipo de estudo será facilitado neste
organismo,

devido a algumas propriedades, tais como,

grande

permeabilidade da membrana celular, principalmente a corantes
e outros tipos de produtos químicos, como actinomicina por e~
xemplo.
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A simples inativação das

células

lisogênicas

. quando

comparadas com as não lisogênicas, que como vimos, para as radiações UV ocorre principalmente através da indução lisogênica, pode servir de indicação das potencialidades

mutagênicas

de diferentes produtos a serem testados.
Além disto, a fácil visualização de mutantes

de

de lise clara do fago u tai.Jbém pode ser utilizada neste
de estudo.

placa
tipo
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RESUMO

Funções SOS induzidas pela radiação UV foram estudadas
usando S. a.utie.u.6 e 5. e.pide.\mÀ.di& e comparando os resultados
obtidos entre estes organismos e os descritos

para

E. col-i.

A analise dos resultados permitiu-nos concluir:
a) a diferença de sensibilidade à radiação UV entre as
cepas lisogênicas e não lisogênicas de Sta.phylococc.uo
é

extremamente

e.pidzfi.midiò.
vação

das

elevada,

principalmente

em

S.

Estes resultados sugerem que a inati-

células

lisogênicas

das

cepas

de

Staphytococcuò seja devida principalmente a indução
dos profagos;
b) as doses de radiação UV que resultam na indução

má-

xima das cepas lisogênicas, conduzem ã inativação de
99% das populações lisogênicas, contudo as mesmas doses ministradas ãs populações não lisogênicas

acar-

retam a inativação de aproximadamente 20% e 40%

das

células de 5. ipidiimidiò e S.auizui, respectivamente.
Comparando-se com os dados obtidos em E. to Li,
cluimos que provavelmente uma quantidade

bem

conmenor

de lesões leva â indução dos profagos;
c) a cinética de liberação dos profagos em culturas lisogênicas de Staphytococcuò é mais rápida que as descritas em E. coli, o que sugere existir um nível menor de repressor ou uma cinética mais rápida da clivagem deste;
d) a dose de radiação UV que conduz a máxima W-reativação e W-mutagênese é bem menor que a descrita

E. co ti-,

para
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e) a W-reativação e W-mutagênese máximas são obtidas inediatamente após a irradiação ou no intervalo de 15
minutos de adsorção do fago, fenômeno que difere daquele obtido para E. coli e nos leva a
em Staphylococcaò o mecanismo funcione
rapidamente.

sugerir
muito

que
mais
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ABSTRACT

SOS functions induced by ultraviolet (UV) radiation were
studied using S. au.n.e.u& and 5. ipjLde.KmA.dia.

Comparing

the

results obtained from these two organisms with those described
in the literature for E. coli allows us to conclude:
a) the difference in UV sensibility between the lysogenic
and non-lysogenic strains of StaphylococcuA is extremely
large, principally in the S. e.pide.tonidi& strain. These
results suggest that the inactivation of the lysogenic
strain of Staphylococcu* are mainly due to the induction
of the prophage;
b) the dose of UV radiation which result in the maximum
induction of the lysogenic strains lead to 99%
inactivation of the lysogenic strains while the same doses
administrated to non-lysogenic strains cause about 20%
and 40% inactivation in the S. epidenmidiò and S.auteiu
strains respectivelly;
c) the kinetics of prophage liberation in lysogenic
cultures of Staphyloccccai is more rapid than those
described for E. coli which suggests either a lover
represser level or a more rapid clevage of repressor;
d) the dose of UV radiation which results in the maximum
W-reativation and W-niutagenesis is much lower than
the dose described for E. coli;
e) the maximum W-reativation and W-jnutagenesis are
obtained immediatelly after the irradiation or within
the 15 minutes allowed for phage adsorption.
this differs from the longer time required for

Since
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induction in E. cot-i, we suggest that in
Staphylococcul the mecanisn functions: much more
rapidly.
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