
fitf--

HELVÉCIO CORRÊA MOTA

SINER6ISM0 ENTRE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA

E REOUTONA EM ESCHERICHIA COLI ÜVR?

Análise Quantitativa das Lesões Produzidas

MONOGRAFIA APRESENTADA AO iXNTRO

BIOMÉDICO OA UNIVERSIDADE 00

ESTADO DO RIO DE JASEWO Vf.SA 00

A OBTENÇÃO DO CRAÜ DE MESTí^ ~M

BIOCIÍ^CTAS NÜCIÍARES

RIO DE JANEIRO

1980



LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS UTILIZADAS

A - absorvância

ATP - adenosina trifosfato

nn - radiação de fundo, em cpm

cpm - contagens por minuto

CNA - ácido desoxirrihonucleico

D - dose que ccust, on riédia, um evento letal por

cé1uI a

Z.ceii - Eit'^ciichJ x c:'<(

M - massa molecular

%m/n - percentatjem em massa

M - massa molecular média em número
n
»n/v - percentagen em volume

M * massa molecular média em massa
w
^ - sal di-sõdico do ácido etilenoamina tetraacé-

tico

RNA - ácido ribonucleico

rpm - rotações por minuto

S - coeficiente de sedimentação

S. - coeficiente de sediment.iç.io normalizado para

a viscosidade da água a l'0°C

oDS - dodeci 1 sulfiito de. sódio

TCA - ácido triclorcacético

T
o - tf»Dpo de tratamento do uma cultura de célula:;,

com uma determinada droga, durante o qual *•>

causado um evento letal em média por célula.



T4-DNA- H - DNA de bacteriofago T4 marcado com tricio

ufc - unidade formadora de colônia

ufp - unidade formadora de "plaque"

UV - ultravioleta germicida (comprimento de onda

no vácuo: 254nm)

Observação: A nomenclatura <ícs »jenos, adotada cm confo£

midade com as convenções internacionais (pa

ra descrição e referências ver, per exemplo,

et .il., 1076; Alcantara Gemes 1979).
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0 estudo de variações da massa de macromoléculas de

organismos vivos tem se mostrado importante pa*a o enter.<H

mento dos fenômenos radiobiologicos.

A análise de sedimentação através de gradientes de

sacarose tem possibilitado evidenciar as lesões no mate-

rial genético como os principais responsáveis pela inati-
I

vaçao celular. |

Nosso trabalho visou contribuir pára o conhecimen-

to da interação sinerglstica entre radiação ultravioleta

e redutona (um composto aldeído formado na termodegrada-

ção de vários açúcares), através da quant* ação das le-

sões produzidas no ácido desoxirribonuclé e, paralela-

mente, implantar a técnica de sedimentação în gradientes

de sacarose nos laboratórios do Setor de Biofísica da Uni-

versidade do Estado do Rir dt Janeiro, razão de nossa prec

cupação com a metodologia, no contexto do trabalhe.

Nessa oportunidade, agradecemos a todos que âe alou

nta forma contribuíram na execução deste trabalho.

Ao Instituto de Biologia da UERJ, nas pessoas do

seu ex-dir.cor, Prof. Roberto Alcantara Gomes, e do seu su

cesser no cargo, Prof. Mauro Velho de Castro Faria, nossos

sinceros agradecimentos pelos recursos materials e huma-

nos â nossa disposição.

Agradecemos, ao professor Roberto Alcantara Gomes,

nosso orientador, de quem recebemos os princípios da inve£

tigação científica.
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A Ber.edit.o Rogério Aragão, somos gratos pela nossa

iniciação e treinamento experimental e pelo permanente es-

tímulo e amizade com que nos distinguiu.

Aos companheiros de laboratório:Israel Felzenzswalb

o Regina Lúcia Oliveira, pelas longas horas de discussão

e trabalho comum; a Mario Bernardo Filho, pela amizade, a-

roio e interesse constante;a Adriano Araújo, Rcherto

'ezerra, Izoldj Santos, Pern a de te Silva e Janice V3lsa, pe

Io profícuo tempo de convívio.

Iqualr.enta, soros gratos a Álvaro A.C. Leitão, re-

".".15 críticas e proveitosas discussões durante a realir^^o

de:;te trabalho.

Ao Sorvido de /'u'!Gcrin«'!o<ii.! <\r- 'iospit;! -..o Clíni-

cas, nossos agradecimentos pela disponibilidade d? seu e-

quipamento detetor de cintilação.

Agradecemos ao pessoal técnico e administrativo do

Setor de Biofísica e da Coordenação do curso de pón-fjradua

qão em Dicciências Nucleares da UERJ, pela eficiência e de

dicação.

Agradecemos ainda aoá profííuscres Mewton Leite e

Klrber C. Marques, da Universidade Federal da Paraíba, «i

quem dever.es r.ossa liberação para realizar esse trabalhe,

pelo interesse amigo.

Este tr.ibalho contou com o JJ-CÍO financciio da Co-

missão Nacional de Enerqia 'iurlear (CNEN), ría ('oordf>n«çao
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1 - ASPECTOS GERAIS

Os fotoprodutos promovidos pala radiação ultravioleta

(UV) , de maior significância biológica em Eichtnichia. zcli

[E.coli), são os dímeros de pirintidlna formados em molécu-

las de ácido desoxiribonucleico (DNA), que interferem com

a transcrição e a replicação semi-conservativa, podendo le-

var â inativação celular (revisão: Swenson, 1976).

Essas lesões podem ser reparadas em í.coli, por diver-

ses mecanismos enzimáticos, dois dos quais merecem ênfase

«"•srecial.

(i> Reparo C T reccrítblnação - em vez de um processo cie

rjplicação semi-conservativa, lacunas opostas á região dos

almeros süo deixadas na cadeia neo-isintetizadi, após a pas-

saçetr da forquilha de repliraçio (Supp & Hcwarfl-Flsnders,

1963). Várias evidências reforçando a hipótese de m:3 es-

sas lacunas ("laps") sejam preenchidas por um evento racer-

binacional foram encontradas por Rupp et ai. (1971). Ssse

processo é absolutamente dependente da funcionalidade do

gene terA, e admite pelo menos três vias enzimáticas depen-

dentes dos genes tecB iecC, lecF e polh, respectivamente(re

visão: Alcantara Gomes, 1979),

(ii) Reparo por excisão - em E.coli, esse processo po-

de envolver apenas três enzimas: (1) uma endonuclease espe-

cífica (produto dos genes uvtA e uvtB) que produz uma inci-
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são na cadeia nas vizinhanças do díir.rro; (2) VUh poliraê ase

T fpoll), produto do gene poi\, que, sen!o domada Je ativi-

dade exonucleolltica S'-3*, exclsa a regi Ho lesada e, siimri

taneamente, sintetiza um novo fragmento, tonando a cadeia

oposta como matriz; (3) polinucleotldeo ligase, produto do

gene lig, que solda o fragmento neossintetizado i extremida

de contígua da cadeia pré-existente (revisão: Hanawalt,

1975).

Alem da proficiência em mecanismos de reparação, a re-

sistência das células â radiação UV depende tairòém das con-

dições de cultivo. As respostas fisiológicas encontradas em

diferentes cepas selvagens de i.toli tem sido relacionadas

cem os diferentes níveis de sobrevivência (Slezãrikcvá et

ai., 1975). Fenômenos tais cozo rsonração lndutiv-i e o au-

mento ^e viabilidade por ir*.cub*ção ̂ r tampão eszoo também

relacionados â variações metabóllcas (revisão: Ararão,

Um significativo aumento de sobrevivência de culturas

bacterianas irradiadas com ultravioleta (UV) foi observado

quando as células eram plaqueadas em meio:; gelosados con ten

do catalase (Monod et ai., 1949). A interpretação dada ao

fenômeno consistia em admitir que a radiação UV formasse um

grande número de peróxidos, tóxicos para as bactérias, que

seriam destruídos pela catalase (para revisão da interpretâ

ção clássica e referências, ver: Caldas, 1960).
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Posteriormente, foi verificado que o verdadeiro papel

da catalase era bloquear o efeito tóxico, sobre bactérias

irradiadas, de substâncias produzidas na esterilização do

ágar, era autoclave, em presença de fosfatos, em pH alc.il 1 no

(Alcantara Gomes, 1966; Caldas et ai., 1967). Efeito some-

lhante foi obtido em soluções de õiversos sacarídeos, tais

como glicose, galactose e maltose, submetidas a degradação

térmica cm condições equivalentes às <lc preparação ''(">̂

meios de cultura (Alcantara Gomes, 1966) . Objetivando iden-

tificar a(s) substância(s) responsável(veis) pelo efeito tô

xico observado, foram testados diversos produtos de hidrô-

líse de sacarídeos, tais como o 2-furaldeído,metil-glioxal,

di-hidroxi-acetona, gliceraldeído, aldeído fórmico, aldeído

crotônico e aldeído enol-tartrônico (redutona), mas somen-

te este último reproduziu o efeito tóxico sobre bactérias

irradiadas, além de ser o único passível de ter sua ação

bloqueada pela catalase (Caldas et ai., 1968). Como a hldró

li se a quente de certos sacarídeos conduz ã forrcação de re-

d'.tor.a (von Euler * Martius, 1933), adnitiu-se coro sen» o o

Ia a responsável ^elo ?feito observado, quando " áyar (<-{<_ •'?

um pollssacarídeo) é esterilizado orr. autoclave, e.n prec i^a

de fosfatos em pH alcalino.

A partir desse* achados experimentais, diverses pe: qui_

sadores se empenharam na elucidação do mecanismo de ação da

redutona, tendo sido caracterizados os seguintes aspectos:
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(i) a redutona ê seletivamente letal para cepas Rec~ e

polM de E.coli, sendo esse efeito atribuído ã produção de

roturas simples (quebras na cadeia simples), pela redutcna,

no DNA, reparãveis pelos mecanismos de excisão, independen-

temente da presença dos produtos dos genes uvtAuvtB, e pe-

los mecanismos de recombinação (Leitão, 1977; revisão:

Alcantara Gomes, 1979).

(ii) a redutona ê capaz de bloquear a síntese de macro

moléculas (DNA, RMA e proteínas) e a respiração celular em

culturas irradiadas ou não com UV (Alcantara Gomes et il.,

1970). A inibição da replicação semi cons "írvativa c*o DNA e

da transcrição pode também ser Interpretada como ccrue-

quente ãs lescos produzidas pela redutona nas cadeias poli_

nucleotídicas; a inibição da biossíntese proteica poderia

ser uma simples conseqüência do bloqueio da formação de no-

vas moléculas de ácidos ribonucleicos (RNA) mensageiros, eu

jas ireia-vidas, em E.c.oli, são bastante reduzidas.

(iii) as células proficientes nos processos de repara-

çio sofrem importante inativação adicional quando, após

irradiação UV, são incubadas com redutona. Nenhuma inati/a-

ção adicional é observado se as células são incubadas com

redute es da Irradiação UV, ou são irradiadas com ra-

diação tonizante ou tratadas com agentes alquilantes (Alcan

tara Gomes et ai., 1973). As curvas do. sobrevivência ã ra-

diação l»v, de í.ccli selvagem, tornam-so exponencials se as
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células são incubadas com redutona antes do plaqueamento.

Sinergismo* entre UV e redutona, embora de pequena am-

plitude (cerca de 5 a 6 vezes menor que na cepa selvagem),

foi também encontrado nos mutantes pothl e uv*A6 pothl; em

mutantes uv*A6, *ecB21, e uv*A6*ecAl3 foi encontrada inte-

ração zero* (Alcantara Gomes, 1979). No entanto, na cepa

•tecAl3 foi observado antagonismo* (Aragão, 1972; Leitão;

1977).

(iv) a presença da redutona causa degradação do DNA

r:s cepas polAl, uv\A6potAl, t£cA13, e uv*A6*ecAl3,bloqueia

roversivelmente a degradação do DNA na cepa selvagem irra-

diada co.-n UV e r.?daz a degrackiçco no mutante •(•'(•A13 irracii__

<\a cc.-.i CV (Leitão, 1977) .

A classificação da interação UV redutona é baseada na
análise das curvas de sobrevivência. As definições são a-
quelas dadas por Tyrrell (1978b):antagonismo é usado em
todos os casos onde a açíode dois tratamentos é menor
que a encontrada pela adição dos dois tratamentos dados
independentemente; interação ztro é usada_quando os dois
tratamentos dão o mesmo efeito que a adição dos dois tra-
tamentos dados independentemente; interação positiva é u-
sada em todos os casos eu que a açio de dois tratamentos
é maior que o esperado pela adição dos dois tratamentos
dados independentemente; sinergismo é o caso especial de
interação positiva no qual a eficiência (ou cínítica) Ae
ín/uívação por um tratamento é aumentada quando outro
tratamento é greviamence (ou simultaneamente) realizado
(para discussão, ver: Tyrrell, 197Hb).
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2 - SITUAÇÃO 00 PROBLEMA

2.1 - Efeito letal em bactérias não irradiadas

A análise comparativa da sobrevivência de diver-

sos mutantes de E.coli K12 a tratamentos com redutona leva

a conclusões semelhantes às obtidas pelo estudo da radios-

sensibilidade destas cepas, propiciando bases para o estabe

lecimento de analogias entre as lesões produzidas pela redu

tona e pela radiarão ionizante. A detecção de roturas indu-

zidas, pela redutona, na cadeia de ONA de diversas cepas,

com o uso da técnica de gradientes alcalinos de sacarose de

senvolvlda por McGrath * Williams (1966), constitui-se em

rais um reforço para essa analogia (Leitão, 1977).

Nos mutantes Rec" e potAl, a inativação celular, a 'V-

gradação de DNA e a formação de roturas simples nn cadeii

de DNA parecem estar intimamente relacionadas entre si, po-

dendo-se admitir que as lesões produzidas pela redutona se-

jam reparadas pelos produtos dos qcnes poth, tecA, lecB,

etc, mesmo durante o tratamento (? lean tara Gomes, 1979).

Uma significativa diferença no número de roturas sim-

ples produzidas pelo tratamento com redutona, foi encontra-

da entre mutantes uvxA e a cepa selvagem, levando a supor

que seriam também produzidas lesões (tipo "danos de base"),

reconhecíveis pelo produto dos genes UVIPLUVIB (Alcantara

Cones, 1979); entretanto, o fato de que estas hipotéticas

lesões parecem não desempenhar qualquer papel significatl-
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vo na viabilidade celular não pode ser consi s ten temente in-

terpretado» necessitando de maiores averiguações.

A análise dos fragmentos de DNA através de técnica de

sedimentação em gradientes de sacarose deve ser realizada

com base quantitativa, e ser suficientemente criteriosa de

forma a eliminar falsas interpretações provenientes de arte

íaLos de técnica. A utilização da massa molecular média em

massa e o "efeito anômalo dependente da velocidade" (ver

itens 5 e 6 do capitulo II) têir contribuído para muitas de-

terminações errôneas do número de roturas simples induzi-

das na cadeia de DNA (Youngs & Smith, 1976).

2.2 - Efeito letal eir. bactérias irradiadas

A curva de sobrevivência ao UV de células do j. u-

t.intos tecA13 (AB2463) é uma exponencial quebrada*, Tre-

qiontemente interpretada como representativa de uma hetero-

qencldado genética da população. 0 antagonismo entre UV e

redutona, encontrado nesta cepa, tem sido relacionado a es-

sa heterogeneidade: a pré-irradlação com UV selecionaria

urra população de células mais resistentes (Leitão, 1977).

Recentemente, a proteção pela radiação UV ao e-

feito da redutona na cepa *ecl3 foi relacionada com uma pos

sível diminuição da atividade da exonuclease V**, promovido

* - Repreeenta uma diminuição d« eficiência de inativaçao
com o aumento da dote.

** - Enzima codificada pelos genea 4ecB*ecC, que degrada ex
tensivasante o DNA de cepa» tecA c cuj* ação é depen*
dence de ATP (adenoaina crífoafaco).
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por essa substância» que ê um inibidor raetabõlico(Alcantara

Gomes, 1979), fenômeno semelhante ao aumento de viabilidade

por incubação em tampão ("Liquid Holding Recovery"; para

discussão sobre esse fenômeno, ver: Aragão, 1980). Isto pa-

rece ser consistente com a diminuição da degradação de DNA

de células *ecA13 irradiadas com UV, quando da incubação

com redutona.

A inativaçao de E.coli irradiada com ultravio-

leta tem sido relacionada com as roturas duplas (queh-as

na cadeia dupla) induzidas enz imat i camen te no DNA (Bor.ura

a Smith, 1975b1 .

Foi sugerido que o sincrgisro entro UV e redu-

tona, que praticamente só se observa na cepa selvanem, po-

deria ser explicado pelo aparecimento aditivo de roturas du

pias devidas ã superposição de lesões nas duas helices

(leitão, 1977). Entretanto, uma correlação entre essac rotu

ras duplas e a inativaçao não foi demonstrada; além disso,

o mecanismo de formação dessas roturas não ten sido clara-

mente caracterizado, tendo em vista que nenhum slnerjisro

fei encontrado entre radiação X e redutona.

A redutona impede a deqradação de DNA em células

proficientes em reparação expostas ao UV* Como esta degra-

dação é condição indispensável â excisão de dímeros, este

resultado parece indicar uma impossibilidade de repanção,

pelo menos por esse processo (Alcantara Come3, 1979), isto
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tem levado a uma comparação entre o efeito da redutona e o

efeito da cafeína (un conhecido inibidor de reparo), tendo

sido encontrado algumas semelhanças entre estas drogas, no

que diz respeito ao reparo por excisão (Alcantara Gomes et

ai., 1973).

Dos efeitos da redutona em bactérias irradiadas,

que parecem requerer estudos adicionais, podemos ainda ci-

tar: diminuição do sinergismo durante a lncubaçâo com redu-

tona, a relação entre sinergismo e a dose de UV e a aparen-

te exigência do oxigênio para expressão do efeito letal Ja

redutona (A.C. Leitão, comunicação pesjoal).

O primeiro deles tem sido explicado por uma per-

da da reatividade da redutona, durante a incubação em ..ele

liquido; entretanto, isso é inconsistente com os resultados

obtidos em E.coli selvagem não Irradiada. O segundo, erbo-

ra experimentos realizados por Leitão (1971) e por Aragio

(1972) possam levar a alguma relação entre sinergismo e do-

_,e de UV, não foi ainda alvo de publicações, sendo atual-

mente objeto de investigação no Instituto de Biologia da

UERJ. 0 terceiro está sendo investigado no Instituto de Bio

física da UFRJ, sendo possível que os efeitos da redutona

sejam mediados por peróxidos formados, na presença de oxi-

gênio, o que justificaria a ação da catalase (Alcantira

Gomes, 1979).
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3 - OBJETIVOS

Visando esclarecer alguns aspectos dos problemas aci-

ma descritos foi desenvolvido um projeto experimental de

análise quantitativa, a nível molecular, pela técnica de se

dimentação em gradientes de sacarose. Para tal, foi inicia^

mente realizada padronização da técnica, e elaborado um pro

grama de processamento de dados, objetivando, além do prerri

nento de bases analíticas, a implantação dessa técnica ro

Setor de Biofísica do Instituto de Biologia da UERJ.

Dos vários pontos por explicar sobre o efeito da redu-

tona, objetivamos:

(i) esclarecer a diferença entre o número de roturas

simples produzidas pela redutona em DNA de células de E.

coti selvagem e de mutantes uxvAt

(li) verificar a possibilidade de alguma correlação en

tre o número de roturas duplas e a inativação de E.coli seJL

vagem, irradiada com UV e tratada com redutona;

(iii) estabelecer um modelo para o sinergismo entre

UV e redutona, encontrado na cepa selvagem.

Para desenvolver esse projeto, além da análise quanti-

tativa de formação de roturas simples e duplas,foi realiza-

do estudo da variação de viabilidade celular e da formação

de roturas na cadeia de DNA Isolado de bacteriófarço T4.
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A formação de roturas e a possível sensibiliza-

ção ffsico-qulodca ao efeito da redutona pelo UV, foi analjL

sada era DHA isolado de bacter'ofago T4 exposto ou não a ra

diação.



capítulo I I

Determinação do Número de Roturas

na Cadeia Polinucleotíca de DNA por

UltracentrifugaçãO: Considerações

Teóricas
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1 - INTRODUÇÃO

Desde o inicio da década de 60, o DNA jâ era conside-

rado a macron»lécula de maior importância nos mecanismos de

inativaçio celular pelas radiações (ver, por exemplo:

Haynes, 1964; Guild, 1963).

O estudo de alterações moleculares produzidas em DNA

pela radiação, ou por produtos químicos, tem se tornado al-

vo de maior interesse em radiobiologia nas últimas duas dé-

cadas (para revisão e referências: Blok & Loman, 1973;

Hmawalt & Set low, 1975; Swenson, 1976; Tyrrell, 1978a r

Alcantara Gomes, 1979),

Se uma molécula de DNA é estudada com respeito a sua

~assa molecular, a produção de roturns simples e du^lis r,o-

rie ser detectada por ultracentrifugação, concomi tan temente

com a reparação (rejunção). Nesse capitulo abordaremos su-

cintamente algumas formas de determinar, quantitativamente,

o número de quebras na cadeia polinucleotídica de DNA, por

meio de ultracentrifugação, tendo como principal objetivo

estabelecer uma base para a análise molecular a que nos pro

puxemos.

2 - FRAÇÃO DE MOLÉCULAS NÃO QUEBRADAS

A maneira mais simples de se determinar o número de
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luebras produzidas por tratamento químico ou físico de uma

solução de moléculas Integras de CNA isoladas de bactcriô-

fagos* é através da medida da fração de DNA no pico do per-

fil de sedimentação correspondente às moléculas não quebra-

das. Essa percentages! pode ser obtida por absorção ultra-

violeta num experimento convencional de velocidade de sedi-

rentação (ver, por exemplo, Freifelder, 1966), num experi-

mento de sedimentação analítica zonal (Studler, 1065; méto-

do introduzido por Vinograd et ai., 1963), ou em um experi-

mento de sedimentação preparativa zonal (ver, por exemplo,

van der Schans et ai., 1969), medindo-se a percentagem do

material com coeficiente de sedimentação das moléculas in-

teiras. Para os experimentos de sedimentação preparativa zo

nal, essa percentagem pode ser determinada também por medi-

ção de radioatividade, se as moléculas são uniformemente

ma rendas com um precursor radioativo.

Se assumirmos que as quebras são induzidas randonica-

iTipnte nas moléculas da amostra, o número médio de quebras

poderá ser obtido da distribuição de Polsson. Se são in ".re-

duzidas, em média A quebra3 por molécula, a fração de molé-

culas não quebradas, f (MQ), será dada por

f (M o) * exp(-A) (1)

* - Esse método não i utilizado p.ir.i f)NA de bactérias ou C£
lula» de mamíferos d e v i d o , pr í nr i p.i Imcnte ,i dificuldade
de isolá-los e manipulá-los int.icc.os (ver, por exemplo.
Levin & Hutchinson, 1 9 7 3 ) .
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Exceção se faz para DNA circular de cadeia simples

(por exemplo, o do bacteriófago $xl74) pois uma quebra tem

muito pouca influência na sua taxa de sedimentação. Nesse

caso, a fração de molecular, com coeficiente do sedimentação

de moléculas não quebradas será (X + l)exp(-A).

Esse método não é acurado se o material remanescente

com coeficiente de sedimentação inalterado for inferior a

?)•* (ío pico do não tratado (Frei Tr 1<1«T, 196«i; lUoJc í. Loman,

1973). Evidentemente esse método, clunlro d<; suas limita-

ções, pode ser aplicado pata experimentos do ornm.itonraf ia.

De modo gorai, o número de quebras pode ser cri leu lado

pcl.i análise da distribuição de polímeros d ••(rad.idos, 'itís-

cri':.i a seguir.

3 - ANALISE ÜA DISTRIBUIÇÃO OE POl.TMKKOS IJKOI'ADADOS

O parâmetro de uma distribuição de fraqir.entos de polí-

IÍU.M:.)-.;, riais diretamente relacionado ao número de quebras in

iii/ul.is ó .i r.vi.i massa moJoouKir méili.i vm número ( M ) , 'leíi-

nul.i pela ra/.io entre a m.i:asa tcLal de i>olíincroí> ptjr air.o:»-

tra VA), e o número total (n) de fr.njmfrito*; contidor. rvn.-í.i

anostra,
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Seja N . a massa molecular média em número de uma dis-
ni

tribuição 1. Apôs um dado tratamento, obtêm-se uma distri-
buição 2, com massa molecular média em número M ,. A varia-

* nz

ção do número de fragmentos é igual ao número mcdio de que-

bras induzidas por amostra de massa M. rearranjando a equa-

ção 2 temos.

a n = A = -~ JP—
n2 nl

Mn2 Mnl

Patticularizaçoes da equação 3 podem ser encontradas:

* número médio de quebras induzidas na distribuição 1, por

IO8 daltons*

T — } í3a)
T P T

- nún.<ro médio de quebras induzidas por fragmento de polí-

mero d;t distribuição 1

* - O il.il t o n , u n i d a d e b . i s t a n t i » u t í l i z , n l ; i c m B i o l o g i a , «.•.;ifx>-
ra não prevista na legisf.içáo m e t r o l ó g i c a b r a s i l e i r a ,
c o r r e s p o n d e 5 massa de um átomo de h i d r o g ê n i o (ísótopo
l
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i í r " l (3b>

- se as moléculas na distribuição 1 estavam intactas, Mnl

massa original do polímero (MQ)

zidas por molécula integra será

massa original do polímero (MQ). O número de quebras indu-

ir 1 (3c)
n

A massa molecular média descrita na equação 2_ pode

ser descrita como

M
/ f (M) M dM

Mn - - 2 (4,
; °

f (M) dM - número do ntolóculns com mnssa molecuinr on-

tro M o M+dM, por amostra (unidade de volume).

He a d i s t r ibu ição de moléculas na amostra for conside-

r.ida d i s c r e t a , temos

Z n M

>: c
- (5a)
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onde se supõe que cada fração i contenha n. moléculas, por

unidade de volume, com massa molecular M.; C. = n.M. = mas-

sa da fração i, por unidade de volume.

Se as moléculas estão uniformemente marcadas com pre-

cursores radioativos, ou são capazes de absorver seletiva-

mente determinado comprimento de onda da radiação ultravio-

leta, o valor de C. pode ser determinado pela medida de ra-

dioatividade ou da absorvância da fração i, desde que se

consiga separar essas frações. Técnicas de ultracentrifuya-

ção são bastante úteis nesse caso, pois além de permitirem

separar os fragmentos, segundo a massa, também tornam poi-

sível o cálculo de M. .

Se quebras randômicas são induzidas em uma grandG imos

tra de polímeros com pesos moleculares homogêneos, a fração

de moléculas com massa molecular entre M e M+dM é dado pela

equação (Montroll * Simha, 1940)

f(M) dM = (*/Mo> (2+<l-M/Mo)Uexp(-AM/M0)dM (6)

sendo 0 < M M e A o número médio de ouebras por molécula
o • '

Ivor eq. 3c)

Para provar a equação 6 , consideremos dois modos pe-

los quais um fragmento, com peso molecular M, possa ter si-

do produzido em M : por uma quebra a uma "distância" M de

uma das extremidades da molécula original, ou por duas i;ue-
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A massa molecular média cm massa (Mw), definida pur

>: C.M.
M = i-i— (7)

E ni Mi

pode ser calculado no presente caso dividindo

M , , M
/ Q° M f (M)dM + M* exp(-A) por / ° Mf (M)dM + MQexp(-A);então,

Mw * 2(M
o/*

2> í A-1 + exp(-X)} (8)

Para a presente distribuição a razão entre M e M é
T w n

M 7 M (.'/'• ?> ( < - ( ) l -.-l+oxpf-A) ! (i)
W i 1

onde M é dado na equação 3c : M = M /(A+l)

Para grandes valores de A, a equação 6 se reduz a uma

distribuição exponeneial

f(M) dM = (M /M2) exp(-M/M )d.M (10)on n

típica de jma distribuição randômica dos fragmentos de uma

cMdiúa infinitamente longn, como discutido por Charlcsby

(1954).

Nesse caso, a equação 9 se reduz a

M /M = 2 (11)
w n
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Essa aproximação dá um erro menor que 10% para a rela-

ção 11 se H > 5 (Charlesby, 1954; Ehmann t Lett,1973; Blok

& Loman, 1973).

4 - DETERMINAÇÃO DE MASSAS MOLECULARES DE DNA POR ULTRACEN

TRIFUGAÇÃO

4.1 - RELAÇÃO S x M

Massas moleculares absolutas de DNA de bacterió-

fagos tem sido determinadas, por ultracentrifug^.ção de fron

teira móvel (associada a análise de difusão ou hidrodinâmi-

ca), equilíbrio de sedimentação, micrografia eletrônica,

autoradioqrafia e por espalhnmento do luz (para revisão u

referências, ver, por exemplo, Freifelder, 1970).

Durante muitos anos numerosos pesquisadores têm

tentado estabelecer uma relação empírica entre o coeficien-

te de sedimentação (S) e a imissn molecular de DNA, pois uma

determinação relativamente simples de S poderia substituir

i tediosa medição de M.

Doty, McGill i Rice (1958) propuseram a relação

G = aM'4 (12)

e, em experimentos com DNA de tino, com massa molecular na

faixa de 0,3x10 a 7x10 daltons, obtiveram a = 0,063 e
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x = 0,37.

Burgi ft Hershey (1963) encontraram a mesma rela-

ção, medindo o coeficiente de sedimentação de DNA de bacte-

riófagos por centrifugaçao zonal através de gradientes de

sacarose em rotores preparativos. Usando os valores disponí^

veis como padrões na época, determinaram a = 0,080 e a -

=0,35 para DNA de até 13OxlO6 daltons.

Relação do tipo (S - b) = aMa tem sido demons*

trada como sendo mais apropriada para sedimentação analíti-

ca convencional (Hearst ft Stockmayer, 1962; Gray et ai.,

1967); entretanto, para a sedimentação em gradientes de sa-

carose, o valor b = 0 tem sido justificado pelo aumento da

densidade e viscosidade do gradiente (ver Freifelder,1970).

Alem disso, os coeficientes do sedimentação relativos a cjra

ii'̂ ntr-s preparativos não sõo or; mo;;mor, cpio or; obtidos <":n ul

ir.icentrí fugas analíticas (Loi'ihton & Rul<.ír>s»"oi n, 1069),

fenômeno provavelmente devido ã convoeçao nas p.ireclps, re-

sultante áa não forma de setor dos tubos preparativos.

Lett et ai., (1970) mostraram que a equação J_2

pode ser extrapolada para massas moleculares tão grandes
o

quanto 10 daltons.

Cm gradientes neutros de sacarose contendo 0,2 a

0,5M lons sódio, o valor de a é 0,38 para DNA em dupla hé-

lice (para discussão ver por exemplo Freifelder, 1970;

Levin ft Hutchlnson, 1973) e 0,54 para DNA cadela simples



(Studier, 1965; van der Schans et al., 1969; van der Schans,

1978). Para sedimentação de DNA de cadeia simples em gra-

dientes alcalinos de sacarose (pH=12.5) o valor de o = 0,4

foi determinado por Studier (1965).

4.2 - DETERMINAÇÃO DE S

A equação do movimento de moléculas de densidade

p em um gradiente de sacarose, sob a ação de um cimpo cen-

trífugo u x, é

j. .. T,m dx , ,.dt ' A T^l^ T~
o T,m

onde n_ e p_ são a viscosidade e a densidade do meio naT,m T,m

posição x e temperatura T do gr.idic-nte. O trrmo A =

-- (o -r, )/n̂ ^ foi introduzido para normalizar as medio 2o,w 2o,w ^

das com respeito ã temperatura e a viscosidade da água a

20°c (Svedberg ft Pedersen, 1940).

Integrando, temos

°o - DT,m *

0 segundo membro dcss.i c?<tu.ição pode ser calcula-

do por integração numérica, usando, por exemplo, aproxima-

ção trapezoidal, tabulando-se distâncias arbitrárias contra
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densidade e viscosidade do gradiente a uma dada tempera bur *.

(Martin & Ames, 1961).

Um programa muito conveniente para o cálculo rá-

pido do coeficiente de sedimento ;ão em gradientes lineares

de sacarose foi desenvolvido por Dingman (1972), estabele-

cendo uma relaçãc quadrâtica entre r>_ e x, com parâme-
* 1 f In ™*•

tros exponenciais dependente da temperatura, dimensão do ro

tor* e composição do solvente, tornando trivial a intogra-

ção da equação 14.

Uma importante teoria de sedimentação a veloci-

dade constante em gradientes de sacarose foi desenvolvida

por Noll (1967) . Um método extremamente simples para prepa-

rar gradientes isocinéticos ('io lineares) no qual o aumen-

to linear da força centrífuga atuante em ume partícula, com

o aumento da distância ao eixo do rotor, pode ser exatamen-

te compensado com o aumento da densidade e viscosidade do

meio, foi descrito naquele trabalho (ver também, McCarty

et «1., 1968), tornando possível determinar facilmente o

coeficiente de sedimentação de uma macromolécula, se um pa-

drão for incluído na centrifugação,

S Ax
P P

* - 0 termo dimensão do rotor refere-se aos r.tios m/íxí-noa
e miniroos .



-30-

onde Ax e Ax são a distância percorrida pela molécula com

coeficiente de sedimentação S, e a distância percorrida pe-

lo padrão, respectivamente. Essa técnica assegura não sornen

te a validade do valor obtido para o coeficiente de sedi-

mentação como assegura que o poder de resolução do gradien

te permanece constante ao lonqo do comprimento do tubo.

Para um particular gradiente isocinético (tempe-

ratura, concentração e tamanho do rotor) e um particular

tico de macromolécula, uma calibração pode ser realizada,

possibilitando uma fácil ileterminacão absoluta do coefi-

ciente de sedimentação:

4*— (16)

onde k é a constante de calibração que depende do gradien-

te, e da macromolécula.

Para reduzir a equação JJ6 ã condição padrão de

Svcdberg, multiplica-se k por (»• - p, w
)/'n2o w'

Um programa utilizando uma técnica alternativa

para resolver equações não lineares e gerar uma represen-

tação numérica do gradiente de sacaroue de modo a determi-

nar os volumes da câmara misturadora* c a concintruçáo da

solução de sacarose no reservatório*, assim como o v.sior

* - ver projeto do aparelho misturador para 6 gradientes i-
socinétícos em McCarty et a i . , 1968.
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de k, para qualquer rotor, temperatura e concentração ini-

cial (topo) do gradiente foi desenvolvido por NcCarty Jr.et

ai. (1974). Valores para nove tipo de rotores Beckman são

apresentados naquele trabalho.

Utilizando gradientes lineares de sacarose (5 a

20'*,) em tubos para 5ml, Burgi » Hershey (1963) mostraram

que a velocidade de sedimentação podia ser considerada cons

tante, ao longo de pelo menos 3,5ml do gradiente. Desse mo-

do, gradientes lineares de sacarose tem sido utilizados pa-

ra a determinação do coeficiente de sedimentação de DNA a-

travês da equação r5 ou 1£, tomando como padrão o DNA de

bacteriófagos (freqüentemente T7 e T4).

5 - DETERMINAÇÃO DE Mn e X EM GRADIENTES DE SACAROSE

A sedimentação em gradiente de sacarose não produz uma

distribuição de massas moleculares Í(M), mas ama distribui-

ção de coeficiente de sedimentação q(S). Se uma fração é ro

letada de um gradiente, contendo moléculas com coeficien-

tes entre S e S>dS, correspondendo a pesos moleculares o-.>-

tr-.? M e M+dM, é evidente que cj(S)dS = f(M)dM, ou q(S)

=•• f (M)/(dS/dM) .

A absorvância ou a radioatividade da solução de DMA em

uma fração 1̂  do gradiente é proporcional ao número de mole-
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culas naquela fração (fM.) e ã massa molecular (M.). Oos

dados experimentais nós obtemos uma função distribuição que

ê proporcional a M.g(S.). Como M. está relacionado a S. pe-

la equação 12 r a distribuição de concentração M,g(S.) pode

ser então escrita como uma função de M..

Se o gradiente for isocinêtico o valor de M^ pode ser

diretamente relacionado â distância de sedimentação d. usan

de as equações ^2 e 15:

(17)

onde 6 - M /d é calculado incluindo-se em um gradient,-
P P

<.Mu separado, nas mesmas condições, um DNA padrão de russa

molecular M .
P

Admitindo-se que os A quebras sejam induzidos em posi-

ções randômicas na cadeia de DNA, a fração de moléculas que

sedimentam para uma posição entre d. e d. • Ad, c

h(di)í.di » (Ç/a)d^1 + 1/aexp(-r,dJ/a) (2 • ç) LúL (13)

sendo d. < d_ , r, = A0/Mrt e c, - (W,d!
/(l)i dM^ é a posi-

1 MO O i ' MO

ção para a qual a molécula Integra sedimenta.

A distribuição de concentração será então
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Mig(Si) = (BÇ/a)d~l+2/otexp{- dj / a ) (2 • ç)

A i—±— • N (19)
A o

onde A., A e N são: atividade da fração i, atividade to-

tal, e número de iguais frações era que o gradiente foi divi^

dido, respectivamente.

Um programa de computador pode ser usado para o ajusta

mento da curva da equação 19 aos dados experimentais (A. ) ,

utilizando-se por exemplo o método dos mínimos quadrados (ni_

nimização do Qui-quadrado) não linear descrito cm

Bevinqton (1969), obtendo-se o melhor valor de A.

Uma maneira mais simples de determinar o número de que

bras induzidas em N foi desenvolvida por van der Schars et

íil. (1969):

Se a derivada de Mg(S) em relação a M for tornada i-

gual a zero, obtém-se a posição onde a concentração de ati-

vidade (ou absorvância) no gradiente é máxima (d ). Então
max

'. pode ser determinado por

/ dmax \dmax \ =(1/2A) (A+5-(i-(A2+2aA+2A+9-2a>:x2) l / 2} (20)

Uma maneira simples de determinar A, nessa equação, é

itravés do gráfico (dm,/dM ) versos X. Esse método tem
max MO
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sido comumente empregado para determinação de X era DNA de

bacteriófagos, (ver, por exemplo, van der Schans et ai.,

I960; van der Schans, 1978).

Levando em conta o fate de que a espessura da bani 1 dr»

uma certa massa molecular ê diferente de zero, Litwin et

ai. (1969) desenvolveram uma distribuição mais ajustável

aos dados experimentais considerando uma distribuição qmis-

siana de espessura o em torno de cada posição d.. Melhor e-

quação de distribuição foi desenvolvida por Pox (1976) que

incorporou á^ - dMQ na distribuição de Litwin et ai.(1969).

Entretanto, a maneira mais usual de se determinar \ é

através do calculo direto de M usando as equações 5a e l]_

0 t CK

(21)

Essa expressão é independente de hipóteses concernen-

tes a posição em que as quebras são introduzidas. Contudo,

i-Ki sofre de uma séria desvantagem prática qu.imlo .IHI'CKJ.I

a dados experimentais. Valores pequenos de d, têm uma dis-

proporcional influência no valor de M . Consequentemente,

erros, mesmo que de natureza estatística ou sistemática,

possíveis de ocorrer nas medidas das atividades próximas do

menisco afetarão seriamente a determinação de M .

S« um grande número de quebras for induzido em posi-
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ções randôaicas, o valor de Mn pode ser calculado a partir

de M pela equação 1JL. Entretanto, o mesmo comentário acima

também se aplica, ainda que o efeito seja menor, ao uso das

equações 7 e 17 para o cálculo de Mw«

SI (C. d.l/a)
M « L—i (22)

TC

onde a maior influência vem das frações próximas ao fundo.

Além do mais, a equação 11 só é válida se a distribuição

for randomica e se A for muito qrande (ver dedução). Mui*os

resultados errados têm sido obtidos quando a equação 1_L é

inadequadamente aplicada para o cálculo de \ (para discus-

são ver, por exemplo: Ehmann & Lett, 1973; Youngs & Smith,

Dean et ai, (1969) demonstraram uma maneira simples de

verificar se a distribuição de Charlesby (equação 1£) é sa-

tisfeita e, concomitantemente, determinar o valor de M :

A concentração C. de moléculas cm uma fração do gra-

diente de sacarose é proporcional a M.f(M.)AM.. Segue que

Ci/Mi!\Mi é proporcional a f(M.). Então, usando a equação 10

temos que

Ci/(MíAMl) a exp (-M^M^ f23)
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Se logtCj/N.Aí^) é plotado contra Mj. uma reta de in-

clinação l/N será entio obtida. O método dos mínimos qua-

drados pode ser facilmente aplicado para se obter o melhor

valor de l/N . Donlon « Norman (1971) sugerem que as fra-

ções com percentage!» de radioatividade* inferior a 2% não

ssjam utilizadas no processamento.

Se a hipótese da distribuição de Charlesby for váli-

da, M pode ser calculado, a partir da equação 20:

M
— — * 2 - a (24)
Nn

essa expressão seque do fato de que a equação 20 se aproxi-

ma de > f 1+(2a+2)/2A } para grandes valores de X.

(> - SEDIMENTAÇÃO ANÔMALA DEPENDENTE DA VELOCIDADE (TPEED

EFECT")

Moléculas lineares de DNA têm a forma de una es.:rol

.i ítórl.i cm saturação,

0 raio de gtração** pode vnri.ir se as moléculas süo

* - Percencagem da radioatividade tocai recuperada.

*•- Raix quadrada das distancias médias quadratic*» ("toot-
-mesjn-square d íatancc")do.i segmentos ao centro de massa
(vir, van Hold*, 1971).
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sedimentadas muito rapidamente através da solução, e o coe-

ficiente de sedimentação torna-se dependente da velocidade

angular de centrifugação (Rubenstein & Leighton, 1971;

Kavenoff, 1972; Petes & Fangman, 1972; Schumaker 4 Zimm,

1973; Levin ft Hutchinson, 1973; Chia ft Schumaker, 1974). Es

tudos teóricos sobre este efeito, desenvolvidos por Zimn

(1974), e Zimm & Schumaker (1976) têm mostrado uma boa con-

cordância com resultados experimentais (ver, por exemplo:

Chia & Schumaker, 1974; Hutchinson & Krasin, 1977):

S = S°Y(u)

u = 70,12xl0~48F4/T2n2(S°)2 (25)

F = M(l-Vp)(rpm)

.mde S é o coeficiente de sedimentação observado, em

svedbergs, S° é o coeficiente de sedimentação extrapolado

para velocidade zero, V ô o volume parcial específico do

DNA (0,556cm /g, para DNA dupla hélice em solução salina;

lii'.trst, 1962), ,' é a densidade do sol v_nte, T ú a temper i Lu

ra em K c i| é a viscosidade do solvente. 3° está relacio-

nado a M pela equação r7.

¥(u) é uma série convergente, e Chia ft Schumker(1974),

demonstraram que os primeiros 50 termos podem ser aproxima-

dos por

y(u)
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Note que o valor observado de S será menor quanto

maior for M e(ou) a velocidade angular. O efeito pode ser

bastante reduzido se baixas velocidades angulares são utili_

zadas.
o

Para DNA de peso molecular inferior a 1x10 daltons o

efeito é praticamente inexistente até 44.000 rpm. Krasin I

Hutchinson (1977) mostraram que em experimentos a 3.000 rpm

em um rotor SW 50.1 (gradiente neutros de sacarose) o coe-

ficiente de sedimentação de DNA de peso molecular 2x10 era

reduzido ao seu valor S em menos de 5%, mas moléculas de
9 9DNA de massa entre 2,2x10 a 5x10 daltons são esperadjs .,e

dímentarffm na mesma posição do gradiente.



capitule III

Material e Métodos
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1 - CEPAS BACTERIANAS E BACTERIOFAGOS

As cepas bacterianas utilizadas nesse trabalho estão

relacionadas no quadro I, assim como suas características

de relevância para o presente trabalho, suas respectivas o-

rigens e as referências bibliográficas pertinentes. Foi em-

pregado o bacteriôfago T4, proveniente da coleção do Insti-

tuto Curie, Paris.

2 - MEIOS DE CULTURA

Para o cultivo das cepas de t.coli K12 utilizou-se o

meio M9, descrito no quadro II, suplementado com 2,5 mg/ml

de bacto-casamino ácidos e 5 ug/ml de tiamina. A cepa B/r

foi cultivada em meio M9 suplementado com 2,5 mg/ml de bac-

to-casamino ácidos e 10 pg/ml de timlna; para a obtenção Ia

cultura em fase exponencial utilizou-se apenas 2 ug/ml do.

titnina. Os ingredientes do meio M9 foram fornecidos pela

"E.Merck, Darmstadt", Alemanha Ocidental, o bacto-casamino

ácidos foi fornecido pela "Dlfco Laboratories Inc.",Michigan

USA, a timlna e a tiamina foram obtidas da "Calbiochem",

San Diego, USA. Os termos "meio de crescimento" ou "M9 suple

mentado" serão utilizados, nas páginas que se seguem, refe-

rindo-se aos meios d« cultura aqui descritos.
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3 - MEIO DE DILUIÇÃO E MEIO DE PLAQUHAMENTO

As diluições foram efetuadas em solução de sais de M9,

designada de SSM9, cuja composição está relacionada no Qu.i-

dro II. 0 plaqueamento foi feito em meio NA ("nutrient

aqar") descrito no Quadro II. O átjar foi fornecido pelo

"Difco Laboratories", Michigan, USA, o caldo nutriente

(Nutrient Broth) e o triptona foram obtidos da "E. Merck,

Darmstadt", Alemanha Ocidental.

4 - PRODUTOS RADIOATIVOS

Timidina - (metil - H) , obtida da "New England

Nucluar", Boston, USA, numa atividade específica de :.) ,Q

Ci/mmol* , foi diluída 10 vezes em 'JSM9 (logo que adqui-

rida) c conservada a 5°C, para rnlu/lr ;i t ;ixa do indlóll-

sc.

* - 1,U x 10 ílíj/mmol, o n d e 1 15q • I s c a u n i d a d e de a-
t i v i d a d e a d o t a d a p e l a 1 5 a CCI'M ( í i d e n , \n7'>s.



Q U A D R O I

CEPAS BACTERIANAS UTILIZADAS

Designação

E.COU Kl2 ABI 157

E.coli K12 ABI886

i

E.coti B/r

Marcadores genét^

cos de reparação

selvagem

uv-t A6

se 1vagem

Dependência

thr leu pro

thr leu pro

trp thr

Nutricional*

his arg thi

his arg thi

Fornecida

por:

P. Howard-
Flanders

P. Howard-
Flanders

R. M.
Tyrrell

Referência biblio-

gráfica pertinente

Howard-Flanders,et
•1., 1964

Boycc a Howard-
Flanders, 1964

* A* abreviações adotadas são as recomendadas por Denierec et ai.(1966).

i



Q U A D R O II

MEIOS UTILIZADOS (COMPOSIÇÃO)

" --^jiti 1 isacio

Componentes "̂""̂ ""̂ -̂ ^

Na2HPO4

KH2PO4

NH.Cl

NaCl

MgSO4

Glicose

Nutrient Broth

Triptona

Tiaina

Agar

Água destilada q.s.p.

M9

Cultivo «m

meio mínimo

6.0g

3.0g

l.Og

0.5g

0.13g

4.0g

-

-

-

-

1000ml

SSM9

Diluições

6.0g

3.0g

l.Og

0,5g

0.13g

-

-

-

-

-

900ml

NA

Plaqueamanto

-

-

-

5,0g

-

-

3.0g

5.0g

-

15,0g

lOOOnl

SNBS

Culturas

glicerinadas

-

-

-

5,0g

-

-

40,0g

-

O.OSg

-

lOOOnl

MS

Meio para

"stabs"

-

-

-

-

-

-

8.0g

-

O.OSg

7.6g

lOOOral

Todos os aeios coat pH 7.0, ajustado (quando necessário) como descrito no item 10 deste capítulo.
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5 - REDÜTOHA

A redutona foi sintetizada no Instituto de Biologia da

UERJ, conforme técnica descrita por von Euler * Martius

(1933), sendo a purificação realizada COMO descrito em

Caldas et ai. (1968) e a estocagen eu vácuo a S°C.

6 - CONSERVAÇÃO DAS CEPAS BACTERIANAS

Os tubos coleção das cepas bacterianas ("stabs") foram

obtidos inoculando-se, con o auxilio de uma alça de plati-

na, uma colônia isolada de cada cultura de bactéria em 2 ml

de melo para "stabs" (MS-quadro II) contida em UT pequeno

tubo de ensaio (60mm x 9mm) com fundo plano, fechadc ccr ro

lha de cortiça previamente erbebida em parafina fundida. Es

tes eram conservados a temperatura ambiente e ao abrigo da

luz.

Com alça de platina, parte da cultura dos tubos cole-

ção era transferida para um "erlenmayer" contendo meio

5NBS, descrito no quadro II; após pernoite a 37°C em banho-

-maria como agitação, quando já atingida a fase estaciona-

ria, foi adicionado glicerol estéril (concentração final:

50%), sendo assim obtidas at "culturas glicerinadas", que

foram conservadas a -20°C em tubos de rosca.



-45-

7 - CONSERVAÇÃO DOS FAGOS

Suspensão estoque de T4 foi obtida infectando E.coli

B/r durante o crescimento em M9 suplementado; restos de cé-

lulas Usadas (fragmentos de membranas e parede celular) fo

ram retirados por centrifugação (5000 rpm, 5°C, 10 min), e

os sobrenadantes contendo os fagos foram conservados em tu-

bos de rosca sob refrigeração (cerca de 5°C).

8 - OBTENÇÃO DE CULTURAS PARA EXPERIMENTOS

Alíquotas dos estoques glicerinados foram diluídas 50

vezes em meio M9 suplementado e as células cultivadas por

15 -18h a 37°C, com agitação, utilizando um banho-maria

("Reciprocal water bath shaker", "New Brunswick Scientific

Co.",USA, modelo RT6m). Estas culturas, são freqüentemente

chamadas de "pernoites" ("overnight cultures"). Uma alíquo-

ta (0,2ml) era retirada dessa cultura e transferida para um

"erlenmayer" contendo 10ml de meio de crescimento, referido

no item 2 deste capitulo, e o cultivo realizado com agita-

ção como descrito acima. Após atingir a concentração deseja

da (determinada fotocolorimetricamente, usando curvas pa-

drões pré-estabelecidas para a cepa e o meio em questão),as

células eram colhidas por centrifugação. Os procedimentos
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para obtenção de culturas "marcadas" como precursores ra-

dioativos estão descritos no item 13 deste capitulo.

9 - MEDIDAS FOTOCOLORIMÊTRICAS E ESPECTROFOTOHETRICAS

As medições de turbidância foram realizadas através de

um fotocolorlmetro "Medico-Photometer" (Dr. B.Lange,Berlim,

Alemanha Ocidental), com filtro azul (Blau-BG-12). As medi-

das de absorvância foram obtidas em um espectrofctôr^etro

Beckman, modelo 25 (Beckman Instruments Inc., Califórnia,

USA), nos comprimentos de onda selecionados, utilizando-:e

cubas de quartzo com lcm de caminho ótico.

10 - MEDIÇÃO E AJUSTE DO pH

Para a determinação do pH dos meios e dos diversos tam

pões utilizados, usou-se um pHmetro "Procyon" modelo pHN-4

(Proyon Instrumentação Cientifica para Laboratórios LTDA.,

são Paulo, Brasil). 0 ajuste do pH foi realizado com solu-

ção normal de NaOH ou HC1.
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11 - TITULAÇÃO DE FAOOS E BACTÉRIAS

A determinação da concentração de células viáveis foi

realizada utilizando-se métodos de semeadura em placas de

Petri.

Para a titulação de bactérias foi utilizado o método

de plaqueamento por espalhamento. Alíquotas (0,lml)da cultu

ra , após conveniente diluição* (visando a obtenção de

um mínimo de 100 e um máximo de 1000 colônias), foram espa-

lhadas em placas de Petri contendo cerca de 20 ml de ~eio

de plaqueamento usando um bastão de vidro estéril com extre

midade dobrada em triângulo e essas incubadas em estufa a

37°C por período de no mínimo 24h (tempo necessário para

que todas as células viáveis formassem colônias visíveis,

como determinado em testes preliminares).

Para a titulação dos fagos foi utilizado o método de

plaqueamento por gelose mole. Após convenientes diluições*,

alíquotas de T4 (0,lml) foram adicionadas a 0,3ml de um"per>

noite" recente de E.coli B/r e a 2ml ou 3ml de gelose mole

(solução estéril de ágar 7,5g/l, mantida liqüefeita em tem-

peraturas compreendidas entre 46°C e 48°C); após rápida ho-

mogeneização, o conteúdo de cada tubo foi vertido em placa

* - Quando tínhamos una estimative do número de células via
vtis eram utilizados apenas duas diluições (ur.a 5 a 1~
vezes maior que a outra). Em caso contrário, várias di-
luições eram utilizadas.
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de Petri contendo cerca de 40ml de meio de plaqueamento. As

placas de Petri, sempre em duplicata , eram então incubadas

como descrito acima.

A contagem das colônias e dos "plaques" foi realizada

utilizando-se contador "Gallenkamp" (Inglaterra).

O número médio de unidades formadoras de colônias

(ufc) e o número médio de unidades formadoras de plaques

(ufp), para cada amostra foram determinados pela média arijt

mética ponderada do número de ufc ou ufp, atribuindo-se um

peso arbitrário inversamente proporcional â diluição, dividî

da pelo fator de diluição correspondente (ver,por exemplo.

Winkler et ai., 1976).

12 - IRRADIAÇÕES

As irradiações foram efetuadas em placas de Petri de

vidro abertas, ã temperatura ambiente e agitadas manualmen-

te. A espessura da suspensão (em SSM9) era inferior a lrm;

nestas condições a distribuição de dose era bastante fcoir.o-

gênea, dispensando assim a utilização dos coeficientes de

correção (Morowitz 1950; para análise critica dos problemas

dosimétricos e referências ver, por exemplo: Rupert 1974;

Jagger 1977 ), Foi empregada, como fonts de

UV, uma lâmpada germlcida d« vapor de mercúrio, "General
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Eletric", modelo G30 TB, com potência de 30 watts adaptada

a um diafrâgna com fenda de largura variável«controlando-se

assim a taxa de dose. Esta lâmpada se caracteriza por emi-

tir, predominantemente, ultravioleta de 2537 8. A taxa de

dose, ao nível da preparação, foi medida por um dosliretro

fotoelêtrico (Latarjet et ai. 1953), e variava de 0,2«m~

a 2,0Wm~ , conforme o experimento, de forma que o tempo de

exposição fosse cerca de 30s. TOdas as manipulações foram

realizadas sob luz amarela para impedir eventual fotor-

reativação.

13 - MARCAÇÃO DE MACROMOLECULAS COM PRECURSORES RADIOATIVOS

13.1 - Marcação do DNA de bactérias

Para a obtenção de células bacterianas conten-

do DNA marcado, timidina-(metil-3H) (10yCi/ml), timina não

marcada (2ug/ml) e 2'desoxiadenoslna (Signa Chemical CO.)na

concentração de 200wg/ml (para aumentar a eficiência de r..-i£

cação ; Boyce e Set low, 1962), foram adicionados ao ireio de

cultivo. As células eram recolhidas por centrifugação após,

pelo menos, três gerações. No caso da cepa B/r, por ser de-

pendente de timina, desoxiadenosina, não foi adicionada.

13.2 - Marcação do DNA de bacteriófagos

í.toti B/r foi cultivada na presença de timidi-
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na-(metil-3H), (2uCi/ml), até atingir o inicio da fase ex-

ponencial de crescimento (=«xlO cêlulas/ml), entio infect*

da com fago T4 nuaa multiplicidade de 0,05, e a cultura con

tinuada por mais 4 horas. Após esse tempo eram adicionadas

algumas gotas de clorofórmio e a preparação agitada; a cul-

tura era entio deixada a 37°C, por 30 minutos e depois no

gelo, por igual tempo. Os "restos" das células lisadas fo-

ram retirados como descrito no item 7 deste capitulo.

14 - PURIFICAÇÃO DOS PAGOS

Os fagos foram purificados por sedimentação isoplcnica

em CsCl (Winkler et ai., 1976). A solução de fago foi pré-

purificada por centrifugação diferencial, utilizando-se um

rotor SW 40T1, processada a 17000 rotações por minuto(rpm)

durante 45 minutos a 10 C, numa ultracentrífnga Berkamn

L5-50 (Beckman Instruments Inc., California, USA). Após a

sedimentação, o sobrenadante era descartado, e cada sedimen

to ("pellet") era ressuspenso em .7ml de tampão fosfato

(PBS) pH 7.4 (KH2PO4, 3g/l; Na2HPO4, 7g/l; NaCl, 4g/l), jun

to com SOug/ml de DNase (Sigma Chemical Co., Missouri,USA),

e incubado por 30 min a 37°C. Após a incubação, cada prepa-

ração era cuidadosamente colocada no topo de uma solução

(2ml) de CsCl l,58g/c*3 (79% m/v * 50% m/m) em tubo» de ni-
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trato de cululose (capacidade 5ml) e a centrifugação era

realizada em urn rotor SW 50.1* a 25000 rpm por 3h. A banda

opalescente, contendo os fagos era retirada com auxilio de

uma seringa, obtendo-se aproximadamente 0,4ml de prepara-

ção em cada tubo. 0 CsCl era então retirado por diâlise em

PBS, a 5°C, com agitação magnética, durante cerca de 15h,

obtendo-se uma preparação de fagos contendo cerca de 4x10

ufp/ml (determinado como descrito no item 11 deste capítu-

lo) .

15 - EXTRAÇÃO DO DNA DE T4

Para a extração do DNA dos fagos, foi seguido o proto-

colo adotado por Massie ft Zimm (1965). A preparação de fa-

gos foi diallsada em um tampão fosfato-EDTA-salina (PES) 1

molar pH 7 (NaCl 58,5 g/l, Na2EDTA (Etileno-diamina tetra-

acético di-sõdio) 0.4g/l, NaH2PO4 0,3g/l, Na2HPO4 8.5g). A

suspensão (cerca de 2ml) sra aquecida a 55°C em um tubol de

nitrato de celulose em banho-maria. Um igual volume de fe-

nol saturado em tampão PES era então adicionado gota a goJ

ta, e a incubação prosseguida por 5 min. A essa temperatu-

* - M«lhor resolução e maior capacidade são obtidas COB ro-
core« de ângulo fixo (Flamn et ai., 1966; Fisher et ai.,
1964).
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ra, a fase fenôlica tem aproximadamente a mesma densidade

da solução salina, de modo que as gotas de fenol permanecem

suspensas em todo volume, promovendo assim um estreito con-

tato com a solução, sem que seja necessário agitá-la. A so-

lução era então esfriada no gelo e centrifugada (=5000 rpm,

2min, 4°C) para separar o fenol (contendo proteínas desnatu

radas) da solução de ONA. A fase fenol-protelnas era retira

da, com o auxilio de uma pipeta Pasteur, e a operação repe-

tida por mais 3 vezes. Finalmente, o sobrenadante foi cuida

dosamente pipetado (pelo fundo de uma pipeta sorolõgica de

2ml), e o fenol retirado por exaustivas diãlises em SSC

pH 7,4 (0,15M NaCl, 15mM Na3 citrato) a 5°C; apôs a dosagem

e análise da pureza por espectrofotometria ultravioleta, co

mo descrito em Winkler et ai.(1976), a preparação foi di-

luida 10 vezes em SSM9 e estocada a 5°C.

A pureza doi determinada pelas razoes de absorvância*:

A ^ * = *'^ * livre de contaminação de fenol

~ ^'® * üvre de proteína

A concentração de DNA na preparação foi determinada

derando que 50yg/ml de I

(Chargaff & Davidson, 1955!.

considerando que 50yg/ml de DNA de T4 produz *260 ~ 1'00-

* " A260 " A b g o r v» n ci* «» 260nm em um caminho ótico d« lent.
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Considerando haver 2,2x10 gramas de DNA por fago, a

recuperação de DNA nessa extração foi cerca de 70%.

A concentração de fago antes da extração foi também de

terminada pela A—g como descrito em Wink ler et ai. (1976),

corrigindo-se o espalhamento pela fórmula:

A . A / 320 \ 4

Acor Ancor l ot-n ) ' 320

onde os índices cor e ncor referem-se a corrigido e

não corrigido, respectivamente.

16 - PREPARO DOS GRADIENTES

16.1 - Escolha do método

Vários métodos de preparação de gradientes fo-

ram testados, com o objetivo de escolher o mais reprodutí-

vel e adequado para o nosso trabalho, de acordo com as pos-

sibilidades de nosso laboratório:

A - método de Baxter-Gabbard (1972), com vários

ciclos de congelamento (-20°C)e descongelamento de uma solu

ção de sacarose inicialmente uniforme;

B - emprego de câmara misturadora comum para

gradientes lineares (Bock * Ling, 1954; Britten & Roberts,

1960; Martin Ames, 1961);

C - método de Noll (1967) , com câmara mistura-

dora especial para gradientes isoclnéticos; foram utiliza-
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J dos os volumes e as concentrações determinados por McCarty,

Jr. et ai. (1974) para cada rotor pendular Beckman utiliza-

«. do;

~] D - método de Stone (1974), consistindo no em-

precio de tubos contendo dupla camada de sacarose que ade co

I locados em posição horizontal até o «jrodiento (aproxíniada-

mente linear) ser formado por difusão;

— E - método convencional de pipetamento de solu-

~"| ções sucessivas com posterior repouso (pernoite) para pernú

tir a formação de gradientes continuou por difusão.

j 0 gradiente requerido para esse trabalho deve

ser tal que a migração dos fragmentos de DNA seja uma fun-

— çio linear do tempo (gradiente isocinético). Desse modo, a

razão entre as distâncias sedimentadas por quaisquer frag-

mentos de DNA será sempre constante, tornando desnecessá-

rio o controle cuidadoso de temperatura, tempo o velocida-

de áo centrifugaçao, quando um padrão 5 utilizado (ver eq.

1 2 > •

A falta de uma bomba ;.ori st:nl tica adaptada ao

netiv'.o C,riar:i .is^cqurnr a reprodutiui 1 idadc dos arndi.'-r.te:;,

(McC.irt-y et ai. 196f') , lcvou-no:i a abandonar ceze r.étoio.

Tendo cm vista que gradiont-.es lineares de yuc.urosc de :;<j'|iii£

— no volume (5 a 20%) são praticamente isocinétícos (v«r Item

•1.2 do capítulo II), decidimos optar polo uso de qradientoa

lineares com volumes inferiores a 5mi e pelo rotor Fiecfcrr.an

•
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SW 50.1. Entretanto, o mesmo motivo acima levou-nos a aban-

donar o aparelho construído para o método B.

Dos métodos testados o mais reprodutlvel foi o

E, com o qual podem ser obtidos gradientes lineares (exceto

na região do topo), estáveis por vários dias(Brakke, 1967).

16.2 - Método adotado

cinco camadas de sacarose (Merck), em tampão

neutro Tris/EDTA/Salina (TES) ou alcalino NaOH/EDTA/Salina

(NES), foram cuidadosamente pipetadas em concentrações de-

crescentes, do fundo para c topo, em tubos de nitrato de ce

lulose Beckman(13mmx51iran) , nas concentrações e volumes a-

baixo:

20% (m/v) - 0,9ml

15% (m/v) - l,2ml

10% (m/v) - l,3ml

5% (m/v) - l,3ml

3% (m/v) - 0,3ml

Em seguida, os tubos foram colocados numa câma-

ra fria a cerca de 4 C*, onde permaneceram por 15 a 24 no

ras antes da utilização, 0,8ml do topo de cada tubo era re-

tirado (4 tubos ao mesmo tempo) com o auxílio do aparelho

- Exceto para gradientes contendo Dodecil Sulfato de Só-
dio (SOS). Estes eram pernoitados numa temperatura aci-
ma de 10°C (cerca de 12°C) para evitar a precipitação
do detergente.
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construido por nós e inicialmente destinado a preparar gra-

dientes pelo método C, obtendo-se finalmente gradientes li-

neares (4,2nd; 5-20% (m/v)), que permaneciam estáveis por,

pelo menos, 49h.

As soluções de sacarose eram obtidas a partir

de estoques de soluções tampão 10 vezes concentrada (ver a-

diante) e sacarose 60% (m/v), e as concentrações sempre con

feridas e ajustadas pelos índices de refração diferencial

(contra tampão) determinados em refratõmetro Shimadzu

n«? 91182 (Shimadsu Slisakusho LTD., Kyoto Japan) a 20°C. Me

dições dos índices de refração foram também realizadas, a-

pôs fracionamento e coleta, para determinar a forma e a es-

tabilidade dos gradientes.

17 - LINEARIDADE CINÊTICA DOS GRADIENTES

A linearidade cinética dos gradientes foi verificada

pela relação entre a distância sedimentada p<>lo DNA de i'4 e
2

o produto d) t. Todas as centrifugações foram realizadas nu-

ma ultracentrlfuga Beckman L5-50 com rotor SW 50.1, a 20°C.

0 cálculo acurado da velocidade do rotor, em rpm, foi basea

do na leitura do odômetro, pois as leituras indicadas no ta

cômetro não são rigorosamente corretas, 0 tempo t é o perlo

do entre o inicio da aceleração e o término da desacelera-
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2 2çao (fim da corrida) corrigido pela equação cu..t. s u-.t,.

Para a integração dessa equação foram consideradas constan-

te a aceleração e a desaceleração do rotor. Assim u .t -

= o»2. (l/3t_ • t. + l/3t_) onde t, , t. e t,, , são os tem-
cl D C a D Ç

pos de aceleração, tempo de corrida ã velocidade constante,

e tempo de desaceleração, respectivamente. As sedimentações

foram realizadas em gradientes neutros (0,4M NaCl; O,O1M

Tris-HCl 'pH 7,4); 3,5mM Na2EDTA) e em gradientes alcalinos

(0,4M NaCl; 0,2M NaOH; lOmM Na2EDTA; pH 12,4 a 12,7) no to-

po dos quais foi cuidadosamente colocado 0,1ml da solução

de DNA marcado. A concentração de DNA de T4 era inferior a

4ug/ml (Bvrgi * Hershey, 1963; van der Schans et ai.,1969).

As velocidades e os tempos de centrifugarão utilizados eram

variados de 3.000rpm a 40.000 rpm e de 20min a 46h, combina

dos de forma a se obter uma variação da distância sedimenta^

da de 0,6ml a aproximadamente 4ml (um deslocamento de lml

corresponde a 0,88cm para o rotor SW 50.1 utilizado;McCarty,

Jr. et ai., 1974). Os valores das distâncias sedimentadas

foram aqueles da posição da fração de pico, ou do primeiro

momento de sedimentação* calculado para as três maiores

frações, se a posição do pico não era bem definida.

- I c-d^Id^ (cf • ái definidos no item 5 do capítulo II).
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18 - FRACIONAMENTO E COLETA DOS GRADIENTES

Os gradientes foram fracionados em 32 ou 38 frações i-

guais de 6 gotas* e coletadas num fracionador ISCO

(Instrumentation Specialities Co, Nebraska, USA), modelo

640. Nos ensaios radioativos as frações eram gotejadas (flu

xo de 2,0ml/min) numa tira de papel Whatman 3MM (2,5cm de

largura), colocada sobre uma tela de arame, movida manual-

mente (2 cm para cada 6 gotas) (Carrier ft Set low, 1971). A

unidade ótica ISCO (UA-4) e o registrador gráfico ISCO (mo-

delo 612) eram eventualmente utilizados.

19 - MEDIÇÃO DA RADIOATIVIDADE

Após a coleta dos gradientes, as tiras de papel eram

mergulhadas (sem agitação) em 1 litro de ácido tricloroa-

cético (TCA) gelado, por 5min, lavadas em 1 litro de etanol

a 95% por lOmin, e então secadas sob luz incandescente. As

tiras foram cortadas em pedaços de 2x2,5cm e colocadas em

* - A diferença cntrt o volume da primeira fraçio e o da
ultime era inferior a 1%. Gotat menores e uniformes
foras obtida* nos gradientes contendo SDS. Gradientes
alcaiinos, contendo SDS apenas no topo, eram_coletados
em 44 frações iguais com 0,lml; a presença não unifor-
me do detergente, ao longo do gradiente no final da
ccntrifugeçao, resultava uma grande variação no tama-
nho das gotas.
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frascos d* vidro apropriados contendo Sal de solução cinti-

ladora: 5g PPO (Beckman), lOOmg POPOP (Packard) para cada

litro de tolueno (Reagen). As contagens fora* realizadas

num contador de cintilaçio liquida LS-133 (Beckman

Instruments), em ambiente refrigerado, com erro e tempo pro

gramados para 5% e lOmln, respectivamente. A eficiência1 de

contagens do T4DNA- H, determinada como descrito por

Carrier ft Setlow (1971), era 35%.

20 - TRATAMENTO COM REDUTONA

Apôs irradiação, uma parte da cultura (2,5ml) era co-

locada em um "erlenmayer" ao qual era adicionado redutcr.a

(5mg) e 2,5ml de M9 contendo o dobro das concentrações dos

suplementos necessários para o desenvolvimento normal da ce

pa, sendo a cultura incubada a 37 C em banho-maria com agi-

tação. O mesmo procedimento era feito para a cultura não l£

radiada. De tempos em tempos, alíquotas com 0,lml eram reti

radas, diluídas convenientemente e semeadas em placas de

Petri contendo meio NA , como descrito

nos itens 3 e 4 desse capítulo. A razão entre o número de

células sobreviventes e o número de células iniciais (fra-

ção de sobrevivência) foi plotada contra o tempo de incuba-

ção, em papel mono-log.
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Para incubação pôs-tratamento redutona, alíquotas com

1 a 2nl eraa centrifugadas (lOOOorpm, 4°C, 2min), ressus -

pensas em M9 suplementado e incubadas a 37°C com

agitação.

Como controle para esse tipo de experimentos, alíquo-

tas da cultura irradiada e não irradiada eram incubadas em

M9 suplementado a 37°C pelo mesmo tempo, determinando a fra

ção de sobreviventes do mesmo modo.

21 - INDUÇÃO E REPARO DE ROTURAS SIMPLES

A indução de roturas simples(quebras de cadeias sim-

ples) pela redutona em DNA de bactérias, irradiadas ou não,

assim como a capacidade de reparo densas quebras, foram es-

tudadas em gradientes alcalinos de sacarose, pelo método de

McGrath & Williams (1966), ligeiramente modificado. A3 célu

Ias foram crescidas em presença de precursores radioativos

e obtidas como descrito no item 13.1. Após o tratamento de-

sejado, alíquotas de 50 a lOOpl, contendo não mais que

5x10 células, eram colocadas diretamente no topo de gra-

dientes alcalinos,capeados com lOOyl de uma solução de lise

contendo 0,2M NaCl, lOmM Na2EDTA, 0,5% SDS (Merck), 0,5M
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NaOH (Sedgwlck, 1975). Os gradientes lineares de sacarose

(4,2nd; 5-20*) contendo 0,4M NaCl, 0,2M NaOH, lOmM Na2EDTA

(pH 12,4-12,7) foram colocados num rotor SW 50.1, onde per-

maneceram por 30 a 4Saln antes de centrifugados a 20°C

(20 OOOrpn a 30 OOOrpm).

Em todos os experimentos, 0,lml de uma solução de fa-

gos T4, marcados e purificados como descritos nos itens 13

e 14, era incluído em um gradiente separado, para cada con-

dição de centrifugação. Após fracionamento, coleta e medi-

ção da radioatividade, os gradientes foram analisados como

descritos no item 24,

22 - INDUÇÃO DE ROTURAS DUPLAS

Após o tratamento desejado, as células foram transfor-

madas em esferoplastos, misturando-se (sem agitação) 0,2ml

da suspensão de células com 0,3ml de uma solução gelada

0,07M Tris-0,017M Na2EDTA contendo 200ug/ml de lisozima

(Calbiochem), sendo a formação de esferoplastos confirmada

microscopicamente. A solução era incubada a 0 C por lOmin,

sem agitação. Alíquotas com 50 a 100pl(*2xlO células) eram

colocadas cuidadosamente no topo dos gradientes neutros de

sacarose (5-20%; 4,2nd) contendo 0,5% SDS, 5mM Tris(pH 7,6),

imM Na2citrato, lOmM NaCl, e 0,lmg/ml de pronase (Cal-
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biochem). As soluções eram saturadas en clorofôrmio, antes

da adição de SDS. As soluções de pronase e lisozima eram

preparadas antes de cada experimento. Os gradientes eram en

tão colocados nun rotor SW 50.1, onde permaneceram por

90min para deixar o clorofõrmio, o SDS e a pronase se difun

direm na camada de esferoplastos.

A centrifugação era feita a 20 C com velocidade entre

3000rpm e BOOOrpm.

Em todos os experimentos, cerca de 0,lml de uma suspen

são de DNA de T4, obtido como descrito no item 15, era in-

cluído em um gradiente separado.

Apôs fracionamento, coleta e medição da radioativida-

de, os gradientes foram analisados como descrito no item

24.

23 - EXPERIMENTOS "IN VITRO*

Uma solução recém-preparada de redutona (2mg/ml) em

SSM9 foi diluída duas vezes, cuidadosamente, numa solução

de DNA de T4 - ( H) , obtido como descrito no Item 15 des-

te capítulo, e então incubada em banho-maria com suave agi-

tação. De tempos em tempos alíquotas eram retiradas e a rea

ção era parada pela adição de catalase (concentração final:

100ug/ml) d« catalase (Calbiochem). As alíquotas eram guar-



-63-

dadas a 0 C. Cerca de 0,1ml de cada alíquota, contendo a-

proximadamente 0,3ug de DNA, era cuidadosamente colocado no

topo de gradientes alcalinos, ou neutros, descritos no item

17 desse capitulo, e «ntão centrifugados a 40000rpn, por

90 a 120min, a 20°C, e rotor SH 50.1.

Como controle, o "tratamento" acima era realizado sem

a presença de redutona.

Apôs fracionamento, coleta e medição da radioatividade

os gradientes foram analisados como descritos no item 24.

24 - ANALISE DOS GRADIENTES

Os gradientes foram analisados quantitativamente atra-

vés do inverso da massa molecular média em número, VM_» e

(ou) do número médio de roturas induzidas por molécula, >.

Para os perfis obtidos de DNA de bactérias, MR foi calcula-

do por dois modos distintos: (i) através da equação 2_1

pftulo II), não considerando, pelo menos, as três primeiras

frações próximas ao menisco; (ii) através da análise dos m£

nimos quadrados na equação £3» utilizando-se apenas aque-

las frações do perfil com percentaqem de radioatividade su-

perior a 2%*.Esse último modo só era utilizado se o valor

* - Ea todos o» e*iof craa dctprtcados, p«lo itnoi, •» trti
príacirts • •• tr«« Gltiaa» fraçõt*.



estimado de X fosse superior a 10 roturas por genoM. O cil

culo do número médio de roturas por genoma foi realizado a-

travês da equação 2 (capítulo II), considerando M igual a
9

2.8 10 dal tons e M . a massa molecular média em numero da

solução de DNA de bactérias não tratadas. O pico do perfil

de sedimentação do DNA de T4 foi utilizado CORO padrão:

1,1x10 daltons em gradientes neutros e 5,5x10 daltons em

gradientes alcalinos (Freifelder, 1970).

Para analise dos perfis de sedimentação obtidos com

DNA de T4, M foi calculado como no modo (i) acima descri-

to. O cálculo de X foi realizado através da equação 3c e

através da equação 20.

Todos os cálculos e gráficos dos perfis foram realiza-

dos através de uma calculadora TI-59 com inpressora PO100C

(Texas Instruments Inc.Dallas USA), usando programas desen-

volvidos para a realização deste trabalho, que podem ser

vistos no Apêndice.

ft



capítulo IV

Resultados
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1 - LINEARIDADE DOS GRADIENTES DE SACAROSE

A forma e a estabilidade dos gradientes de sacarose u-

tilizados nesse trabalho foram analisados através da leitu-

ra do3 índices de refração, conforme descrito no capítulo

III, em diferentes tempos após o preparo. Na figura 2_ obser

va-se que a forma dos gradientes obtidos é retilínea, perma

necendo sem variações significativas, pelo menos, até 43h.

Uma análise foi realizada para verificar se

esses gradientes poderiam ser considerados como isocinéti-

cos. Para tal, foi utilizado DNA marcado, isolado de bacte-

riófago T4, como descrito no capítulo III,itens 13.2, 14 e

15. A figura 2 ilustra alguns perfis de sedimentação obti-

dos em gradientes neutros de sacarose, em diferentes tempos

e velocidades de centrifugaçao. A figura 4_ mostra que o coe

ficiente de sedimentação, medido em gradientes neutros ou

alçalinos, não varia com o tempo ou velocidade de centrifu-

garão, pelo menos até 40.000rpm e distâncias relativas en-

tre 0,2 e 0,9. Com esse resultado podemos então admitir a

análise quantitativa a partir das equações 15 e 16 do capi-

tulo II. Essa figura foi também utilizada para estimar o

tempo de sedimentação nos experimentos descritos neste tra-

balho, buscando a obtenção de um perfil de sedimentação lo-

calizado entre 20% e 90% do comprimento do gradiente.
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Figura 2 - Gradiente neutro ou alcalino de sacarose (4,2ml; 5 a
20%) para o rotor Beckman SW 50.1, obtido como descri-
to no capítulo III,itens 16.2 e 17, fracionado:

(O) 15 horas a 5°C apôs o preparo
(#) 48 horas a 5°C após o preparo
Os índices de r«fração foram obtidos contra o tampão solvente. As
distâncias ao topo foram obtidas pela relação O.^cm/ml (ver £-
tem 17 do capítulo III).
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Múmiro éê Fnçit

Figura 3 - Perfis de sedimentação de DNA de fago T4
em gradientes neutros de sacarose.

0 gráfico mostra a percentagem da atividade total recu
perada versu» o numero da fração. O.lml de DNA (cercl
de 3yg) marcado com timidína-meti 1-^H, apresentando a-
proximadamente lO.OOOcpm, foram colocados no topo de
gradientes neutro» de sacarose (Fig. 2) e centrífuga -
dos a 20°C.
(•) fcO.OOOrpm por 20min; (ü) 8.000rpm por 16h; (•)
30.000rpm por 120min; ( O ) ^O.OOOrpm por lOOmín. A se-
ta indica a direção de sedimentação. Os tempos são a-
queles do inicio da corrida ao inicio da desaceleração.
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Figura 4 - Sedimentação de DNA de T4 por diversoa teapoa e veloci
dadea noa gradiencea de sacaroa* utilizado* neate tra~
balho.

O grafico relaciona w2t (rpm2h) ã razão d/d^j, {á^^^Scm) para
gradiente! neutros e alcalinoa. Aa centrifugações foraa realiza -
das de 20min a 46h con velocidades de 3650 a 40.000rpm.
( O ) 20min a 4h, ( O ) lOh a 16h, ( O ) 46h. Os símbolos pretos re-
fer'*tn-«e a gradientes alcalinos <> os símbolos brancos referem- se
a gradientes neutros. 0 valor de u> é 2w vezes a fremicncia de ro-
tação determinada através do odômetro. 0 valor de <Jt foi integra
do considerando-se constante a aceleração e a desaceleração do rõ"
tor (ver capitulo III item 17). As distâncias de sedimentação saô
aguelas da posição do pico, ou do primeiro momento de sedimenta -
çao para as trcs maiores frações*quando a posição do pico não era
bem definida.
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2 - INDUÇÃO DE ROTURAS SIMPLES EM DNA DE E.COti SELVAGEM

E EM MUTANTE uv*A.

A cinitica de aparecimento de roturas simples em DNA

de células de E.coli AB1157 (selvagem) tratadas com reduto-

na, irradiadas ou não com UV, é mostrada na figura 2* Nota-

-se de imediato que a velocidade de aparecimento de roturas

simples em DNA de bactérias irradiadas e tratadas com redu-

tona é maior que nas bactérias não irradiadas, e que uma

fase estacionaria é atingida após 30min de incubação.

O perfil obtido em células irradiadas e não tratadas

cem redutona confirma resultados da literatura ( ver por

exemplo, van Sluis et ai.,1974):aparecimento e desapareci -

mento de roturas simples devido ao mecanismo de excisão. Em

nossas condições de irradiação* e incubaçlo, o número máxi-

mo de roturas é obtido em 20min, decrescendo a seguir até

fcOnin, quando parece ser atingido um número constante de ro

turos simples remanescentes.

Os resultados da figura 5_ indicam ainda que o número

de roturas que aparecem durunte os primeiros 3üirin de Lncu-

bação pode ser considerado como a soma das rotur.is que apa-

recem nos dois tratamentos isolados, o que pode ser nelhcr

visualizado na tabela I.

Na figura £ pode-se observar que a clnética de apare -

cimento de roturas simples em células desprovidas de endo-

• - 70 J/m reduz a quantidade de células «/laveis para cerca de 4%.
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nucleases produzidas pelos genes uv*Auv.tB ê igual â obtida

com células de E.coti AB1157 tratadas com redutona (compa-

re com figura 5) . Verifica-se, nessa figura, que em 30min

o numero de roturas atingido é aproximadamente o mesmo, quer

as células tenham sido ou não previamente irradiadas com

3J/m *, e que nenhuma rotura é induzida no DNA de células

irradiadas com essa dose, durante incubaçao em meio de crês

cimento. Entretanto, se a dose de UV ê a mesma que foi ad-

ministrada em células de E.coli AB1157 (70J/m )**, o número

de quebras atinge níveis semelhantes aos obtidos na cepa

selvagem, enquanto não hâ qualquer variação significativa

em relação ãs não tratadas.

3 - INDUÇÃO DE ROTURAS "IN VITRO"

J aumento de roturas simples produzido pela radiação

UV cm DNA de mutantes ui"tA6, oDservado na figura fi, çuqore,

pelo menos, um aumento de susceptibtlidade do DNA ã reduto-

na, relacionado â quantidade de dímeros formados, como se as

quebras produzidas pela red'.itona se realizassem mais facil-

mente nas regiões de desnaturações justapostas a esses foto

produtos.

* - Doit que reduz a «obrevivência a 4Z.

**- Em AB1886 eü*ã do»e reduz, teoricamente, $ sobrevivia-
cia para 10"3$ (ver, por exemplo, Pélíco, 197S).
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Figura 5 - Cinética de aparecimento de roturas simples em DNA de E.coli
AB1157 (selvagem) tratada com redutona, irradiadas ou não
com UV.

células cultivadas ate a fase exponencial de multiplicação, em meio coni
tendo precursor radioativo, foram ressuspensas en SSM9, e então irradií
das com 7OJ/m2 de UV e incubadas em meio de crescimento a 37°C com agi~
cação em ausência (•) ou presença (•) de redutona (lmg/ml). Igual tni
t-imento com redutona foi realizado em células não irradiaria» ( O ) . Apôs
o tempo desejado, 0,lml de cada amostra era colocado diretamente no to-
po de gradientes alcalinos de sacarose coberto com 0,1ml de solução de
Use. As ccntrifugações foram realizadas a 20.000rpm, par» M,, esperado
maior ou igual que 1x10* daltons, ou 30.000rpm para M_ inferiores a
1x10* daltons. ^ ^
A massa molecular media em número foi calculada através da equação 21
do capítulo II, considerando a massa molecular do DNA de T4, em gradien
te alcalino, igual a 5,5xlO7 daItem» (Freífelder, 1970).



Tabela I

Roturas simples induzidas en DNA de E.colÁ. ABI 157,

irradiadas ou não com UV,

(resultados expressos em númet<. «.«. roturas por genoma) *

^ tempo de
^^~~~---^^incubação (min)

tratamento ̂ "̂~~~ —»...__

redutona(lmg/nl)

UV (70J/m2)

UV • redutona

0**

0

0

0

10

14,6

24,6

39,2

15

23,2

29,4

54,3

20

26,6

32,2

64,4

30

31,4

25,2

54,6

60

31,4

14,3

54,6

* Calculado pela equação 3_ (capitulo II),considerando a massa do genom» igual a 2,8x10* daltons.

** Cerca de 11 rciuras por héiice simples forara obtidas era DNA não^tratados. Essas roturas devem
ser provei lente de ligações» alcali-lãbcis e de alguma força mecânica ("Shear") no início da
centrifugarão, uma vez que o efeito anômalo veiocidade-dependente("speed efí«jct")e as quebras
por manipulação foram bastante reduzidas. Para o cálculo do número de rotucas produzidas pelo
tratamento foi considerado que a susceptibilidade a álcali * a "shear" fossen independente de£
te, "*
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Figura 6 - Cinérica de aparecimento de roturas simples em T)NA de E.coli
AB1886(uvrA6) tratada coa redutona, irradiadas ou não com UV,

células em fase exponenciâl dc multiplicação, cultivadaa ea presença de
precursores radioativos^ foraa lavadas e ressuspensas ca SSM9. Alíquotas
dessa cultura foraa então submetidas aos seguintes tratamentos:
a) irradiação coa UV (70J/a*) e incubação a 37°C coa agitação ca presen-

ça dos nutrientes necessários para a multiplicação celular (•) c de
redutona_(#) (lmg/ml);

b) irradiação coa 3J/a2 incubação a 37°C coa agitação ca presença dos nu
trientes necessários para a multiplicação celular ( # ) c de redutona*
(O) (lag/al);

c) incubação *w37°C coa agitação ea presença doa nutrientes necessários
ã^multíplicão celular a da redutona (O) (lag/al).

A análise dc sedimentação foi realitada como na figura anterior.
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Para testar essa hipótese foi realizado experimento

"in vitro" utilizando-se DNA Isolado de bacteriõfago T4.

A figura 2 mostra que exposição* de 70J/m não re-

duziu a massa molecular média em número, obtida apôs 30min

de incubação com redutona. Esse resultado é confirmado na

figura ]3, mesmo para 140J/m . Nessa figura observa-se tam-

bém que a cinética de produção de roturas simples pela redu

tona "in vitro" é linear» pelo menos durante 60min. A "efi-

ciência quebradora" da redutona, nesse caso, é de 0,22 ro-
Q

turas simples por 10 daltons por minuto (inclinação da re-

ta) .

Na figura 9, observa-se que a posição do pico de perfil

de sedimentação, em gradiente neutro, de DNA de T4 tratado

por 30 minutos com redutona, é igual ao do DNA não tratado.

Menos que 0,2 roturas duplas é encontrado supondo-se que

quebras são induzidas em posição randõmicas; esse valor é

calculado pela equação 1 (capitulo II), usando os valores

de percentagem de radioatividade no pico de sedimentação.

- Para esse caso preferimos nos referir i exposição em
vez de dose, para evitar comparações diretas entre os £
feitos "in vitro" c "in vivo", pois,evidentemente,a ab~
sorção de UV í diferente.
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Figura 7 - Sedimentação en gradientes alcalinos de sacarose de DNA de 14,
irradiado ou não, tratado com redutona.

Solução dc DNA de T4 marcado com 3H (TA-DNA-^H) foi irradiada com 7OJ/m2

ou nao, c incubada em SSM9 em presença de redutona (lmg/tnl) a 37°C com
suave agitaçio durante 30 min, então 0,lml era diretamente colocado no
topo de gradientes alcalinos de sacarose c imediatamente contriíugados a
40.000rpm a 20°C por 120min. Os perfis foram plotados por una impressora
Texas PC-1OOC. Por conveniência as percentage» da radioatividade total
recuperada foram normalizadas para uni mesma altura. Os fatores de norma
lizagão são apresentados ao lado de cada perfil. A direção dc sedimenta*
çao c da direita para esquerda.
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Figura 8 - Cinética de indução de roturas elmples em DNA de fago T4, pe-
la redutona.

Alíquota» de uma solução de T4-DNA-3H (cerca de 6yg por mi de SSM9) obt^
da como descrito no capítulo II itens 13.2, 14 e 15, foram submetidas
aos seguintes tratamentos:
a) irradiação com UV (70J/m2) e incubação a 37°C com suave agitação, em

ausência_(A) ou em presença (D) de redutona (lrag/al);
b) irradiação com 140J/m2 e incubação a 37°C com suave agitação em pre-

sença (O) *̂ redutona (lmg/ml);
c) incubação a 37°C com suave agitação, em presença ( O ) de redutona

(lBg/Bl).
As centrifugações foram realizadas a 20°C, 40.000rpm£ por 90 a 120min. A
análise quantitativa foi realizada: através da equação 3± do capítulo II
(símbolos brancos) e através da equação j2£ (símbolos pretos). A reta tra_
cada foi obtida pelo método dos mínimos quadrados (r-0,v93)r utilizando'
se apenas os pontos com símbolos brancos, já que o ONA controle apresen-
tava uma pequena degradação, provavelmente devida 3 radieiise (ver fig. 7)
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4 - RELAÇÃO ENTRE ROTURAS NO EMA E INATIVAÇÃO CELULAR

4.1 - Curvas de sobrevivência

; Células de í.coli selvagem expostas a radiação

[ UV são sensibilizadas â inativação pela redutona. A figura
i
j 10 mostra que, em nossas condições experimentais, a taxa
í

(ou eficiência) de inativação pela redutona, que pode ser

expressa pelo inverso de To* , nesta cepa, após uma dose de

2 -1
! 70J/m , se torna igual a 1/11 min (calculada pela incli-
| nação da curva de sobrevivência durante os 30 primeiros mi-
i

I nutos). Considerando a taxa de inativação em células não ir

! radiadas igual a 1/72 min , a irradiação com essa dose sen

{ sibilizou a redutona por um fator de 6,5. Esse fator, caleu

'••• lado pela razão entre as taxas de inativação, começa a dl-

| minuir em torno de 30min de incubação, atingindo cerca de

\ 2,5 em 60min.

Para uma dose de UV que promovesse a mesma ina-
-2

tivaçao em AB1386 (uvtA6) (cerca de 4x10 de sobrevivên-

cia) , não foi. encontrado qualquer sensibilização à inativa-

ção pela redutona, conforme descrito na literatura. Para am
* - A exemplo^de DQ (dose que causa, em média, um evento le

cal por célula), To é o tempo necessário para produzir7
em média, um evento letal (irreparável) por célula. Nes_
se tempo a quantidade de células remanescentes será re-
duzida de 63Z, te a cinetica de inatívação for expo-
nencial. Em qualquer raso a taxa de inatívação é dada
pela inclinação da reta tangente ã curva de sobrevivên-
cia.
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Figura 10 - Cinética de inativaçao de E.coli AB1157 (selvagen) e AE18B6
(uvrA6) tratadas com redutona, antes e após irradiação UV.

células em fase exponencial de crescimento foram lavadas e ressuspensas
em SSM9. Alíquotas dessa cultura foram então suoetidas oas seguintes tra
tamentos:
a) adição ao meio das substancias necessárias a multiplicação celular e

incubação a 37°C com agitação durante 60min em ausência (Ocontrole )
ou presença ( O) da redutona (lmg/ml).

b) irradiação conJJV (ABU57 - 70J/m^, AB1886 - 3J/m2), adição das aubs-
tânciaa necessárias i multiplicação celular e incubação a 37°C com
agitação durante 60min as ausência ( # controle) ou presença (•) de
redutona (lmg/ml).

Após o tempo da incubação desejado aa célulae eras convenientemente di-
luídas em SSM9 a plaqueadat em MA.
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Figura 11 - Aparecimento de roturas duplas residuais em DKA de E.coli
ABI157 (selvagem) irradiada com UV, após tratamento com redvt
tona, ~*

Células em fase exponencial de multiplicação, cultivadas em presença de
cimidina-^H, foram irradiadas com 7OJ/m2 e incubadas em meio de cresci -
nento em presença de redutona (lmg/ml). Após 20min de tratamento as célii
Ia» eram lavadas e ressuspensas ea meio de crescimento e novamente incu-
badas a 37°C com agitação. No tempo desejado »» células eram transforma-
das em esferoglastos e Usadas no topo de gradientes neutros de sacarose.
A centrifugaçao foi realizada a 20°C, 8.000rpm por !6h. Os perfis foram
obtidos plotando-se a percentagem da radioatividade ácido insolúvel míx^
ma contra fração coletada, utilizando-se uma impressora Texas PC-100C 7
As curvas traçadas representara a variação da percentagera de radioativid£
de em função da distância de sedimentação ajustada pelo método dos mini"
oos^quadrados, usando a «quação £3 do capítulo II. As setas indicam a p£
sição do DMA de T4, A direção de sedimentação é da direita para esquerda".
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bos os casos, o valor de T encontrado ê igual a 72min.

4.2 - Roturas simples remanescentes

As quebras simples que podem estar mais intima -

mente relacionadas com a sobrevivência celular são aquelas

que permanecem irreparáveis após o término de toda ativida-

de enzimâtica. Para medir essas quebras, a redutona foi re-

tirada, apôs tratamento desejado, por centrifugaçao

(lO.OOOrpm a 4°C por 2min), então as células eram incubadas

a 37 C com agitação, em meio de crescimento. Na tabela II

pode-se observar que , no máximo, apôs 60min de incubação é

atingido um numero constante de quebras remanescentes. Note

que para o tratamento com 20min de redutona em bactérias não

ir radiadas, todas as roturas estavam reparadas no final de

30min de incubação pós tratamento, mesmo a 0°C. Pouco me-

nos que 1 (uma) rotura simples por <;enonia permanecem irrepa-

radas se o tratamento for por 30min.

Cerca 34 e 36 roturas simples remanescentes são

observados em tratamentos de 20min e 36min, respectivamente,

em bactérias irradiadas com 70J/m de UV. Esses resultados

podem ser razoavelmente relacionados aqueles da sobrevivên-

cia celular (para melhor visualização, ver tabela III).



Tabela II

Reparo de r o t u r a s s imp le s em í.coti AB1157

(resultado expresso em número de roturas por genoma)*

tempo de incubação pôs
—•- tratamento (min)

tratamento """ ~

UV (70J/m2)

redutona 20min

redutona 30mln

UV + redutona 20min

UV + redutona 30min

0

*

0

26,6

31.4

64,4

54,6

20

32,2

• • •

« • •

• • *

• • •

30

25,2

o**

• • •

35,1

• • •

60

14,3

0

0,8

34,2

36,4

90

14

0

0,8

34,3

36,8

* Calculado pela equação jJ (capitulo II) considerando a massa do genoma igual a 2.8x10* daltons
** Este resultado foi obtido mesmo qundo a incubaçio pôs tratamento foi feita a 0°C.

oo
w



Tabela III

Comparação entre roturas simples

remanescentes e inativaçio

em E.coli AB1157

-84-

*
Tratamento

Redutona 2ümin

Redutona 30mln

UV

UV+redutona 20min

UV+redutona 30min

roturas simples

remanescentes

0

0,8

14

34

36

percentagem de

sobrevivência

80%

65%

4%

0,6%

0,3%



-85-

4.3 - Cinética de produção de roturas duplas

Roturas duplas são originadas enzimaticamente du

rante o curso do reparo por excisão em cepas Uvr derivadas

de E.coti K12 irradiadas com UV, sendo atingida uma satura-

ção em torno de 60min de incubação pós-irradiação (Bonura

i smith, 1975a,b). Esse resultado é confirmado, neste tra-
2

balho, para células de E.coti AB1157 irradiadas co* 70j/m

(ver figura 12, t=0min). Um aumento no número de roturas

é observado, quando a incubação pós-irradiação é feita em

presença de redutona (resultados não mostrados).

Os perfis de sedimentação apresentados na figura

11 indicam que roturas duplas continuam aparecendo ir.esmo a-

pós a retirada da redutona, pelo menos para tratamentos

até 20min. Nesse caso,a saturação de formação de rotur.is du

pias é atingida em torno de 90min de incubação pós trata-

mento. A cinética de formação de roturas duplas, pela redu-

tona, em células de í.coli AB1157 irradiadas com 70J/m de

UV, é mostrada na figura 12. Todos os pontos foram obtidos

após incubação de 90min pós-tratamento.

A taxa de formação de roturas duplas pode ser

calculada pela inclinação da reta que melhor se ajusta aos

pontos experimentais. 0 valor é 0,15 + 0,02* roturas duplas
a

por 10 daltons por minuto de Incubação com redutona.

* - 0 valor do desvio padrão do coeficiente angular obtido
por rcgretaío linear foi calculado coao dtacrieo cm
Bevíngton, 1969.
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8 -

r 6

ei** •

10 20 30 40

Temp» da TrstsiMnts (mi*)

emFigura 12 - Cinetica de indução de roturas duplas, pela redutona,
E.coli AB1157 (selvagem) irradiada com UV.

0 inverso da massa molecular média em número do DNA de célula* irradia -
das com 7OJ/m2 e tratadas cosi redutona (log/ml), obtido por ultracontri-
fugição em gradientes neutro* de sacarose, após 90min de incubaçâo pós
tratamento, em meio de crescimento, i plotado contra o tempo de incuba -
çlo com redutona. As sedimentações form realizadas a 20°C por 16h a
g.OOOrpa £ • ) ou 42h a 3.650rpm (•). Os símbolos brancos referem-se às
células não irradiadas. A linha reta traçada até 30min foi obtida por
regressão linear (r«0,98). Os pontos de abscissas maiores que lOmín re-
presentas a média dos valores calculados pelas equações 2 ! « 12 do capi-
tulo II, Os demais foram obtidos apenas pela equação 21.



Como pode ser observado na figura 1̂ » não fora» encontradas

variações significativas na massa molecular média em número

da solução de DNA de células irradiadas COM 70 J/m , centrî

fugadas tanto a 8.000rpm como a 3.650rpm. Para as células

não irradiadas é visível o "speed effect" a 8.000rpm.



capítula V

Discussia

*-!
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1 - EFEITO DA REDUTONA EN BACTÉRIAS NAO IRRADIADAS

Analisando os achados em que ficou demonstrado que a

redutona é seletivamente letal para Rec~ e po/Al e pratica-

mente não tóxica para cepas selvaqem e uv*A6, Leitão (1977)

formulou uma hipótese de que a redutona seria capaz de pro-

duzir danos no DNA de células de E.coli, reparaveis pelos

mecanismos de excisão e de recombinação genética, e que pro

vave Intente essas lesões seriam as roturas na cadeia polinu-

cleotldica de DNA, observadas em gradientes de sacarose. En

tretanto, o número de roturas simples encontrado em DNA de

células de mutantes uv*A6 tratados com redutona era menor

que o encontrado na cepa selvagem, submetida ao mesmo

tratamento (20min). Isto levou a considerar que poderiam e-

xistir outras lesões no DNA,cujo reparo seria dependente

das endonucleases produzidas pelos genes uvxAuviB(Alcantara

Gomes, 1979) , o que acarretaria uma maior sobre

vivência das células da cepa selvagem.

Nossos resultados (figuras £ e £) revelam, entretanto,

que a cinética de produção de roturas simples, assim como

do reparo, é igual para as cepas uvtA6 e selvagem, concor-

dando com a hipótese de que as roturas induzidas na cadeia

de DNA são reparaveis independentemente da funcionalidade

dos genes uviAuvtB, conforme demonstrado pelas curvas de so

brevivencia (figura 10).
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Um achado interessante foi obtido na cinética de apa-

recimento de roturas simples durante a incubaçlo com redu-

tona: uma saturação é atingida em torno de 30min de tr:. a-

mento (Figs.j>e6). Isto pode significar o estabelecimento

de um equilíbrio entre a indução e a rejunção de roturas

simples devido â perda da atividade da redutona ou a aumen-

to da atividade enzimãtica de reparo,ou ambos. Como a ciné-

tica de inativação é exponencial, podemos supor que durante

esse "steady state" poderia estar havendo um acúmulo linear

de roturas duplas. Entretanto, como o número de roturas du-

plas esperado ao final de 72min de tratamento 5 de apenas

l(um)**, e como a técnica de análise dessas roturas em DNA

de bactérias, devido principalmente ao "speed effect", não

permite cálculo a esse nível, não foi realizado qualquer a-

r.álise quantitativa em gradientes neutros de sacarose para

DNA de células não irradiadas e tratadas com redutona.

Embora sujeito a criticas, foi analisado o número de

roturas simples remanescentes após a retirada da redutona.

Cs valores encontrados (Tabela II) parecem concordar con a-

queles da sobrevivência.

6 importante lembrar que o reparo das roturas simples

* ' 0 aparecimento dessa* roturas se daria tanto por superpôsiçlo de
roturas simples formadas randomiearaente em cadeias complementa -
res quanto por um único evento primário.

** - T - 72min.o
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produzidas pela redutona se dâ sem degradação significativa

do DNA, nas duas cepas aqui estudadas (Leitão, 1977) . Esse

reparo parece ser bastante rápido, uma vez que todas as le-

sões produzidas por 20mln de tratamento estavam completa-

mente reparadas, no máximo, em 20min pós-tratamento, mesmo

a 0°C (Tab. II).

2 - EFEITO DA REDUTONA EM BACTÉRIAS IRRADIADAS COM UV

2.1 - Interações positivas

A curva de inativaçío de células de E.coli sel-

vagem expostas a radiação ultravioleta mostra uma porção de

resistência inicial (ombro). Tal resposta pode refletir uma

multiplicidade de sítios necessários para um " impacto"

("hit") ou uma multiplicidade de impactos requeridos para

inativar um único alvo critico de uma célula ( para teoria

do alvo, ver, por exemplo, Dertinger ft Jung, 1970) . Alter-

nativamente, um mecanismo de reparo pode atuar com uma efi-

ciência que declina com um aumento da dose, como se o pró-

prio fosse danificado em função da dose de UV. Talvez um

dos mais importantes trabalhos sobre o mecanismo de inativâ

ç~.o pelo UV em i.coli selvagem tenha sido o realizado por

nonura ft Smith(1975a,b) no qual é proposto um modelo ffsl -

co-qulmico: durante a reparação por excisão haveria forma-
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ção de roturas duplas* devido a superposição de lacunas no

DNA ("gaps") promovidas pelas enzimas do mecanismo de exci-

são. Assim, parece possível que em certa dose de UV um nume

ro crítico de dímeros seria produzido , acima do qual a ex

cisão é abortiva. A distância média entre os d£meros nesta

dose ê chimada de "distância crítica de interação"(criticai

interaction distance- Tyrrell, 1973b). 6 importante notar

que o efeito produzido por duas exposições ao UV, nesta ce-

pa, é maior que a adição dos efeitos das exposições reali-

zadas independentemente. Podemos dizer que existe uma si-

tuação de interação positiva entre doses de UV até que a

distância crítica de interação seja atingida. Desta forma,

na ausência de outro efeito, uma interação positiva entre

UV e qualquer agente capaz de lesar a cadeia de DNA será

sempre estabelecida.

2.2 - Interação UV-redutona

Os resultados mostrados na fig. í> e tabela I su-

gerem que a radiação UV não sensibiliza a redutona, ou vi-

ce-versa; parece haver apenas uma adição do número de rotu-

ras simples produzidas pela redutona com aquelas produzidas

enzimaticamente pelo mecanismo de reparo. Com esse resulta-

do já podemos esperar uma interação positiva entre UV e rr-

dutona. Entretanto,no final de 30min de incubação,um pata-

Em E.coli eaeaa roeuras podta ser reparadas «penas quando
o DNA está coapleeaaence replicado (Kraain ê Hutchinsoa,
1977).
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mar ê obtido na cinética de aparecimento de roturas, prova-

velmente devido a una interferência da redutona no mecanis-

mo de excisão de dlmeros, pois»como é sabido, durante a in-

cubaçio com redutona,a degradação de DNA de

í.coti selvagem £ inibida (ver, por exemplo. Leitão et ai.,

1980). Nesse caso, haverá um aumento adicional dos "gaps",

promoven<*.o-se assim uma interação sinerglstica entre os

dois tratamentos.

Em cepas üvr" o mecanismo de inativação é evidentemen-

te diferente daquele proposto para a cepa selvagem. Como o

passo inicial do reparo por excisão está inibido, a inati-

vação neste mutante deve ser diretamente relacionada aos dí,

meros não reparados t como a cinética de inativação é expo-

nenclal, não se esperam interações positivas entre duas do-

ses de UV.Da mesma forma, não se esperam interações positi-

vas entre UV e redutona nesta cepa,pois o mecanismo de rep£

ro já está alterado. A análise em gradientes alcalinos revê

Ia que uma dose de UV que inativa 96% das células não modi-

fica o número de roturas obtidas quando da incubação com re

dutona, o que concorda com a ausência de sinergismo.

Um resultado inesperado foi obtido quando a dose de UV

administrada foi de 70J/m : uma sensibilização 2 redutona

foi evidenciada. Como esse achado não foi confirmado "in

vitro", utilizando-se DNA isolado de fago T4, mesmo para do

se de 140J/m , podemos supor que "in vivo" aquela dose pro-
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move una inlbiçio do reparo das lesões da redutona, nesta

cepa.

2.3 - Roturas no DNA como lesões letais no tratamento

UV-redutona

As quebras que podem estar mais intimamente rela

cionadas com a sobrevivência celular são aquelas que perma-

necem irreparadas apôs o término de toda atividade de repa-

ro. Essas quebras seriam provenientes daquelas originadas

pelo evento químico e as devidas is incisões enzimati -

cas. Entretanto, existem vários fatores que devem ser con

siderados na tentativa de correlacionar as quebras simples

não reparãveis coro a sobrevivência celular: (1) parte das

roturas simples resultam de quebras de ligações alcali-lá-

beis; (li) a maior parte delas (senão todas) são provenien-

tes de roturas duplas; (iii) a degradação do DNA pode levar

a uma superestimação do número de roturas; (iv) lesões,

que não roturas, no DNA podem também contribuir para a ina-

tlvação; (v) as células que têm uma porção replicada do seu

genoma teriam área» de redundância de DNA.

0 fato de que as roturas simples não são mais e-

ficientemente reparadas (ver tabelas II e III) pode signi-

ficar que,durante o aparecimento dessas roturas,há um acú-

mulo de roturas duplas.

Uma análise da cinética de aparecimento de rotu-

ras duplas foi realizada com o objetivo de relacioná-las com
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a sobrevivência. Oe dados apresentados na figura 12 revela»

que 4,6 - 0,56 roturas duplas são acumuladas por genoraa

(massa molecular « 2,8x10 daltons) quando 63% das células

sio inatlvadas. 0 fato desse valor ser superior ao esperado

pode ser explicado pela diminuição da massa molecular devi-

da ao aumento da degradação promovida pela redutona e às

regiões de redundância de DMA. Podemos relacionar nossos re

sultados com aqueles encontrados, na literatura, para célu-

las de E.coli selvagem irradiadas com raios-X (seis a cito

quebras em 371 de sobrevivência) e com UV em células con ten

do 5-bromouracil (três a cinco quebras em 37% de sobrevivên

cia) (Hutchinson, 1979).

O acúmulo de roturas duplas durante o tratamento

pode ser devido âs superposições de roturas simples produzi^

das ran-iomicamente pela redutona e pelas enzimas de reparo,

em cadeias complementares. Como a formação de roturas sim -

pies, durante os primeiros 20min de incubação, é linear, a

teoria de distribuição prevê uma cinética quadrãtica de apa

recimento de roturas duplas, por esse modelo (para teoria ,

ver, por exemplo, Blok t Loman, 1973; van der Svhans,1978).

Além da cinética obtida de formação de roturas duplas ser

linear(figura 12) , o pequeno número de roturas simples a-

cumuladas (figura 5 e tabela I) não parece ser suficiente

para produzir a quantidade de roturas duplas encontrada, se

ria razoável supor que a redutona seja capaz de produzir ro

turas duplas por um único evento químico.



resumo
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\ Através da análise quantitativa, por ultracen-

I

j trifugação de gradientes de sacaro:;e, foi realizado um os-

i tudo da variação de viabilidade celular em células de

i l.coCi AB1157 e AB18P6, em relação âs rotura.'; simples e

' duplas na cadeia do DNA, apôs irradiação com ultravioleta

| e tratamento com redutona. Estudo semelhante foi realizado

; "in vitro" utilizando-se DNA de bacteriófago T4.

I
\ Nenhuma diferença foi rnnmtnvi i entre as clné
\ ' ""

f ticas de produção de roturas simples, pela redutona, nas

) duas cepas estudadas, conccvdando com a hipótese de que «s_

f sas lesões são reparáveís independentenente da funcionali-

f dade dos oenes ui'-tAui"tB. A anrlise dan roturas simples re-
í "

| manescentes e das roturas duplas induzi «Ias r.uçjero que r.ão

estas lesões as principais rt?spcr,í*ávei.-n poJa inativação de

(•«"lulas de f.ctti selvarjen irradiadas «mr: f!V c tratad«i.n

con Ledutuna, Cerca de 4,f> rotnr-n; diij;!.».? foram 'jncontru-

tla:; rjoüta:» células, durante o tempo i-m <\\io .» sobrevivência

era reduzida a 37%.

Nossos resultado:; «U'ĵ roin aindn que a "senslbi

1 í z.ição" á n-dutona pela radiação ultravioleta ocorre cle-

vid.i n uma ação sinernísttra entre nv. return:; r.imples pro-

du7i<!as pela redutona e as inclsÒe3 enzlmátlcas acumuladas

devido a alteração do mecanismo de reparo por excisío, du-

ranto incubação com essa dro<ia.
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The relationship between cell viability and DNA-

-single and double-strand breaks induced by UV-reductone

treatment of I.toll AB1157 and AB1886 cells was studied. A

molecular and quantitative analysis was done by sedimentation

in sucrose gradients. Bacteriophage T4-DKA was submitted to

similar conditions.

The two bacterial strains showed the same kinetics

of single strand-breaks Induction by reductone, in agreement

with the hypothesis that the repair of these lesion is

independent of uv*Auv*B genes product. The lnactivation of

the UV-irradiated wild-type cells treated with reductone is

related to the DNA double-strand breaks. Whenever the

treatment reduces the survival level to 37%,it were detected

an average of 4.6 double-strand breaks.

We suggest, based on our results, that the "UV-

sensiblllzation" to reductone action is linked to a

sinergistic process between reductone induced single breaks

and the enzimatic incisions acumulated by modification in

the excision repair, during the treatment.
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Esse apêndice destina-se, principalmente, a divul-

gar dois programas desenvolvidos em calculadora TI-59

(Toxas Instruments) que atualmente fazem parte da rotina

de análise de gradientes nos laboratórios do Setor de Bio-

física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Por

critério nosso, não foram incluídos os quadros de instru-

ções.

A - PERFIL DE GRADIENTES Mn , Mw e X

Esse programa realiza os cálculos descritos

pelas equações 21, £3 e 3£ do capitulo II.

Na sua construção foi estabelecido uma capacida

de máxima de 50 frações por gradiente. Esse programa torna

possível realizar cálculos rápidos e plotar o perfil de se

dimentação. Por critério nosso, todos os perfis são plota-

dos com uma mesma altura de pico, sendo apresentado o fa-

tor de normalização de escala.

B - PERFIL AJUSTADO E 14
A

Esse programa realiza o cálculo de M. e
Ci/ Mi A M («quaçao 23), que podem ser utilizados para plotar

em papel mono-log a reta representativa da distribuição de

massas moleculares no gradiente. Esses dados podem ser pro

cessados por análise de regressão e permitem calcular M .

Cerca de 5min são necessários para plotar o perfil ajusta-

do, pela equação 23 do capitulo II.



-119-

APÊNOICE A

iniciação:
entrada da BC

N(número de frações)
Mpdnassa molecular do padrão)

4IJLI - •••

40' ! '
402 22

^04 47
^05 42
406 56
407 6*
4 OS 00
^0'? 0:
410 04
411 02
412 02
-1 *: 6'r1

- 1 4 04
415 43
<-iKr 56
- 1 * 6 V
-13 06
^ r -a o -
w 2:? 4 2

-22 03
-23 01

-25 04

L.BL
ft

IMV
FIX
CMS
ÍTD

56
DP

00
1
4

DP
04

RCL
56

OP
06

R/S
í i D

55
3
1

ÜP
04

4J PCL

6:« OP"

- 3 ?
434
43Í'

L. -I 7

4 .j; £;
•••• I " * '

- 4 M

44:
442
4 4:'
444
445
" 4 t

• ' 4 o

•• 4 J

-5C.i
' • f .
*'• 5 1'

• ^ • .

^54
4 55

52
03
00
03
03
6r i

04

52

06
9 i
42
5 !

• ' . '

5"
0":
00
c- '--:
' I - '

-»
••

c, ^

06
O '
•J '-I

52

0
3

UP
04

RCL

QP
06

R.-'S
SID

51
HIV
£MG

0
Gf

0-
r'CL

C -
_* ;

OP
06

P ":•
P P ;

--30 . R/S
f-.T



APÊNDICE A (CONT.)
-120-

entrada de cpa
para subtração
do BC e armazç_
nnmento.

4J li.L
56 56

50 I::l
"•4 >
-.5 -r

.<? P R T
•- < üP
.".0 20

•'•.:. ou

• . ' . L.

fl: '

oireçâo de intro-
luçío errada de cpa

• I BL

• ' ? ! C •̂ -

." on

. ;NV
• :.'jti

- QP
j 5i'i
:.í i=fDV
' PCL

'I "lú

processamento dos
dados para:
(1) l istar as per
centagens de radie»
atividade e caleu"
lar o fator de nõV
aalicação; ~"
O<!•'!.• "h LoL
02. 1 i B
>.i2v -.--:: H : :
023 !•! 01
024 •;•:;; H !•'.•'
Li 2 5 06 6
026 0! 1
02? 00 0
028 69 0P
02* 04 04
C:::0 :-.í tP
0.-:: 4': PCL

i.i

j*j

! j
j j

0
0
0

'5-

, ̂
' * • : : :

5':'
4 U

42

2?
00
i7 cr
• - ' - '

. ; : ;

" " ! ' - >

63
T i :

ST D
00

00
•r

PCL

•
" I

04.-:

04.-.
047
04:5
04 9
050
0 5 :
iTv1

Ò5 5
054
055
05r
l ' jÇ" '

~— •—>

i í

00
52

w "*
0 iJ
•"II •

-. - J

0'.
l'1 -

'J»:>
I HV
GE
00
52

';•'.' T
1 -. "*

OU
00
-. c

1

* o» passos de 109 a 201 fori
as ordenada*.

».!'.• . 4 * 4 ?

vi': '•! :nv
"«.••I '•:; i i::
utilizado* para traçar «

(ii)imprimir o fator
de normalização e
plotar o perfil de
sedimentação. (*)
'.'••••• f.. t \ \ :

L r.' —

I.I
1 0..'
:'.' '

i ,

iu '•
I Oi-
10 "
:0 : r :

202
203
204
.':'. O1.'
jij'..

2 0 9
210
21 i
L! 1 !J
^ j • .

2! 4

i p

•i •

- ;

'?'?
Li!2
5:5
4 5
55
A •"»

00

00

" 9
*5
Oi
00
00

1

•u
-z

i !.'
F-ftT
IHV
FIX
Pf.L

o5
iTD

00
F . -

00

POL
"9

:
0

o

00 i'i
^? -
*.'•* u?
ij-" I.I.

on
02

..'"'.' 00 00
J.'i: 06 6
.í •:."•: 00 O
Í53 6? QP
-'?4 05 05
2 55 6'? DP
1-1:6 05 05

dividir, em escsla,



-121-
APÊNDICE A (CONT.)

entrada dos números de frações próximas ao fundo(P) c ao menisco(Q)
a serem despresadas. Calculo da 1^, \ , *n/\ • d o número de roturas
por NQ. (antes, STO54 para • número da fração do padrão elevado • l / a ) .

;J ?! j 'rL r?* 1?_ *™ 347 22 INV
. ;:• sra

_•:-- - '9 4 9

" • • r i ' '-':• R O L
j - 51". 55

24'? 9 4 +••'-
;:50 4^ STO
2*f'! 00 00
25.-: 00 0
253 4 2 STO

jS? 4 2 STD
J5t. 5-3 58

f :'{••• L , 7 ' 5"
t2 3'D

0':-

04
4 .:'
4'-1

Oo

?'•
04
7'1*

-I

ap
04
RCL
49

DP
06
R/S
X:T

4
ap

!"I4

'.-••.' Ü P

..." >: -

Í'S6

. J •"• v

2;I; '"•
290
29.

.9 i
194

-i : RCL
' i 00

r." EÜ
0 '.'•

4.: RCL
53 53

42 STD
4r:* 49
7"; RC*
O-.' 00
54
44 sun
?í 53
'•3 PC*
00 00

295
29t.
297
298
299

30 i
30^:
303
::04
305
306
307
308
309
33 0
3í!
' * tal

"l 1 ".
.*, * S

: • '. '•*

315
316
317
31S
319
320
.»,.-, -•-••1 i

-• Um h .

• ^ » ^ ! • - " '

324
325
i' kü t (

::r.'

329
330
33'

44
5'*
5ÍÍ
43
-9
!T •.

-* - •

ç.

o>
03
00
0 .-•:
0
• .

0 .'
t-'.

42
0"
69
06
0 :
00

O -5

ÜJ
1 '

4 ;í

Ij
t~ f •
-[ J
r .

54
6'-'
O».

SUM
59
-

F:CL
49

SUM
57

np
::0

02
t 1

•~i

0
3
1

.•CR
03
61

s ro
01

DP
06
3
0
••#>

3
SER
03
1' i

FTL
01

'< í T
t

ÍJP
06

. • • • •

*: 411

."•4.

.:42
1:43
344
345
341

c

4 .:
Oi
75
OI
54

K 1..

-

PC
0
-
1
,1

L.
1

L
1

. :4y
349
350
351
• • t? »

' • • • ' • \

• • - * »•

::n-

l-:59
1:60
1-'6I
'•'<•.''

57
22
58
69
Or'.
9:;:
00

4 L.-
Ci 0

õ9
fi..

EMG
IHV
FIK
GP
06

ftDV
0

STD
00
P*S
PST
DP
("14

: •-, h .

Ir,

.'•?.•'•• J

1:69
1:70

;"*̂'
*' J^ *•
". -• ̂  *
: : • " " •

.: 7r.-
. ^ * • *

: , ' • '

•:?.\ t

:;í-

4̂>

crc-
»' • . . '

43

55
4:>
57
54
92
6 ̂
0-r
4. •:

»4 \

RCL
59

-

—
RCL
r -•

;•

R7U
ÜP
04
RCL
52

EE

Pi'L

' I : • : . - r • i r

J- l:í"> 4J PCL
1 1 - .: 9U

l""1.

•'•; ' * i ••

:!^5
H9 6
J97
393
1:99

t f*

54
6'-*
0 íl

07
0-
^ /*
04
92

r

DP
06

1

DP
04

P.TH



-122-

APÊNDICE B
entrada de ZRad.
para l i s ta i M£ e

(eq.23)
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APÊNDICE B (COMT.)
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