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RESUMO 

Estudos in vitro e em modelos animais sugerem que as proteínas de reparo 
de DNA da via de reparo por excisão de bases (do inglês, BER) APE1, OGG1 e 
PARP-1 estão envolvidas também na resposta inflamatória. Neste trabalho foi 
investigado se os SNPs APE1 Asn148Glu, OGG1 Ser326Cys e PARP-1 Val762Ala 
associam-se à meningite, e foi desenvolvido um sistema para análise funcional 
destas variantes polimórficas. Os genótipos de pacientes com meningite bacteriana 
(MB), meningite asséptica (MA) e não infectados (controles) foram investigados por 
PIRA-PCR ou PCR-RFLP. Danos no DNA genômico foram detectados por meio de 
tratamento com Fpg. IgG e IgA foram titulados no plasma e citocinas e quimiocinas 
foram mensuradas em amostras de líquor através de ensaios em Bio-Plex. Os níveis 
de NF-κB e c-Jun foram dosados no líquor dos pacientes por meio de dot blot. Foi 
observado um aumento significativo (P<0.05) na frequência do alelo APE1 148Glu 
nos casos de MB e MA. Os genótipos Asn/Asn no grupo controle e Asn/Glu no grupo 
da MB também apresentaram relevante aumento em suas frequências (P<0.05). 
Para o SNP OGG1 Ser326Cys, o genótipo Cys/Cys esteve mais frequente (P<0.05) 
nos casos de MB. A frequência do genótipo PARP-1 Val/Val foi mais alta no grupo 
controle (P<0.05). A ocorrência combinada dos SNPs foi significativamente alta nos 
pacientes com MB, indicando que estes SNPs podem estar associados à doença. 
Os portadores do alelo APE1 148Glu ou OGG1 326Cys apresentaram um número 
maior de sítios sensíveis à Fpg, sugerindo que os SNPs afetam a atividade de 
reparo do DNA. Alterações na síntese de IgG foram observadas na presença dos 
SNPs APE1 Asn148Glu, OGG1 Ser326Cys ou PARP-1 Val762Ala. Reduções nos 
níveis de IL-6, IL-1Ra, MCP-1/CCL2 e IL-8/CXCL8 foram encontradas na presença 
do alelo APE1 148Glu em amostras de pacientes com MB, no entanto não foram 
encontradas diferenças nos níveis de NF-κB e c-Jun considerando os genótipos e os 
grupos analisados. Utilizando APE1 como modelo, foi desenvolvido um sistema que 
possibilita a expressão e caracterização funcional das enzimas polimórficas 
estudadas e seus efeitos na célula, por meio de clonagem, utilizando o vetor 
pIRES2-EGFP e cDNA de APE1, transfecção celular da construção obtida, inibição 
por siRNA de APE1 endógena e genotipagem de culturas celulares. Em conclusão, 
foram obtidas evidências de um efeito significativo dos SNPs nos genes de reparo 
de DNA na regulação da resposta imunológica. Este é um trabalho pioneiro na área, 
que demonstra a associação de variantes das enzimas da via BER com uma doença 
infecciosa em humanos, sugerindo que os SNPs estudados podem afetar a resposta 
imune e o impacto do nível de estresse oxidativo durante a infecção cerebral. Desta 
forma, novos meios de análise funcional devem ser desenvolvidos para estudo de 
proteínas polimórficas e suas interações neste contexto. 

 
Palavras chaves: Reparo por excisão de bases, polimorfismo, meningite, resposta 

inflamatória. 
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ABSTRACT 

In vitro and in animal models, APE1, OGG1, and PARP-1 have been proposed 
as being involved with inflammatory response. In this work, we have investigated if 
the SNPs APE1 Asn148Glu, OGG1 Ser326Cys, and PARP-1 Val762Ala are 
associated to meningitis and also developed a system to enable the functional 
analysis of polymorphic proteins. Patients with bacterial meningitis (BM), aseptic 
meningitis (AM) and controls (non-infected) genotypes were investigated by PIRA-
PCR or PCR-RFLP.  DNA damages were detected in genomic DNA by Fpg 
treatment. IgG and IgA were measured from plasma and the cytokines and 
chemokines were measured from cerebrospinal fluid samples using Bio-Plex assays. 
The levels of NF-κB and c-Jun were measured in CSF by dot blot assays. A 
significant (P<0.05) increase in the frequency of APE1 148Glu allele in BM and AM 
patients was observed. A significant increase in the genotypes Asn/Asn in control 
group and Asn/Glu in BM group was also found. For the SNP OGG1 Ser326Cys, the 
genotype Cys/Cys was more frequent (P<0.05) in BM group. The frequency of 
PARP-1 Val/Val genotype was higher in control group (P<0.05). The occurrence of 
combined SNPs increased significantly in BM patients, indicating that these SNPs 
may be associated to the disease. Increasing in sensitive sites to Fpg was observed 
in carriers of APE1 148Glu allele or OGG1 326Cys allele, suggesting that SNPs 
affect DNA repair activity. Alterations in IgG production were observed in the 
presence of SNPs APE1Asn148Glu, OGG1Ser326Cys or PARP-1Val762Ala. 
Reductions in the levels ofIL-6, IL-1Ra, MCP-1/CCL2and IL-8/CXCL8 were observed 
in the presence of APE1148Glu allele in BM patients, however no differences were 
observed in the levels of NF-κB and c-Jun considering genotypes and analyzed 
groups. Using APE1 as model, a system to enable the analysis of cellular effects and 
functional characterization of polymorphic proteins was developed using strategies of 
cloning APE1 cDNA in pIRES2-EGFP vector, cellular transfection of the construction 
obtained, siRNA for endogenous APE1 and cellular cultures genotyping. In 
conclusion, we obtained evidences of an effect of SNPs in DNA repair genes on the 
regulation of immune response. This is a pioneering work in the field that shows 
association of BER variant enzymes with an infectious disease in human patients, 
suggesting that the SNPs analyzed may affect immune response and damage by 
oxidative stress level during brain infection. Considering these data, new approaches 
of functional characterization must be developed to better analysis and interactions of 
polymorphic proteins in response to this context. 

 
Keywords: Base excision repair, polymorphism, meningitis, inflammatory response.
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1 INTRODUÇÃO 
 

O material genético dos seres vivos está constantemente submetido a danos 

ou alterações. Fatores endógenos e exógenos desafiam de maneira contínua a 

estabilidade da estrutura química do DNA, podendo gerar danos citotóxicos ou 

mutagênicos (YI e He, 2013). Dentre os exemplos de agentes endógenos estão os 

radicais de oxigênio, oriundos dos processos respiratórios; enquanto para os 

agentes exógenos, como exemplos, podem-se citar dentre os fatores ambientais 

químicos, os agentes alquilantes, e dentre os físicos, a radiação gama ou luz 

ultravioleta (UV) (SANCAR et al., 2004, HEGDE et al., 2012). Os danos no DNA 

podem perturbar a homeostase da célula interferindo de forma negativa em: vias 

metabólicas que regulam o crescimento e divisão da célula, originando neoplasias; 

vias que coordenam a replicação do DNA com remoção de danos; ou vias que 

coordenam a expressão gênica. As quatro principais respostas celulares contra os 

danos no DNA são: o reparo de DNA, os pontos de checagem (checkpoints) no ciclo 

celular, resposta transcricional e apoptose (FRIEDBERG et al., 2004). Em humanos, 

dentre as vias de reparo de DNA, uma das vias mais atuantes é a via de reparo por 

excisão de bases (do inglês, base excision repair - BER), que age principalmente 

contra danos oxidados, retirando bases danificadas e reestabelecendo a molécula 

de DNA (FISHEL et al., 2007; HEGDE et al., 2012). 

A resposta inflamatória de muitas doenças infecciosas acaba acarretando a 

ativação de estresse oxidativo nas células, graças à liberação de fatores, como 

espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, pelas células de defesa, na tentativa de 

conter o patógeno. Dentre essas doenças infecciosas, encontra-se a meningite. 

Apesar dos avanços no desenvolvimento de vacinas e terapias, a Meningite 

Bacteriana (MB) está entre as dez doenças infecciosas mais relacionadas com morte 

no mundo (FAUCI, 2001). Os principais agentes etiológicos da MB são Neisseria 

meningitidis (meningococo) e Streptococcus pneumonia (pneumococo) (MACE, 

2010). Normalmente, o processo de invasão do patógeno ocorre por meio de 

colonização local das vias nasofaringeais. A colonização assintomática por 

pneumococo e meningococo ocorre em quase 100% e 18%, respectivamente, na 

população normal (GREENFIELD et al., 1971; HAUSDORFF et al., 2001; PARIKH et 

al., 2012). A meningite asséptica (MA) pode ser causada por múltiplos fatores, 
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incluindo infecções virais e também muitas outras etiologias não infecciosas. Em 

geral, a MA é um pouco menos severa que a MB (ROTBART et al., 2000). 

Na MB, a severidade da doença e o prognóstico são influenciados pela 

resposta contra o patógeno invasor, sugerindo que aspectos individuais, como 

características genéticas, podem conferir uma maior ou menor susceptibilidade para 

o desenvolvimento de sintomas mais sérios. A deficiência da imunidade inata ou 

adquirida tem sido descrita por estar associada à susceptibilidade a infecções 

pneumocócicas e meningocócicas (BROUWER et al., 2009; EMONTS et al.,  2003). 

Estudos sobre MB têm demonstrado um envolvimento do estresse oxidativo na 

patogênese da injúria cerebral, gerado pelos mecanismos de defesa do organismo 

contra o patógeno, onde são geradas espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, o 

que acarreta quadros de necrose e apoptose neuronal. Moléculas oxidativas são 

geradas durante a resposta inflamatória contribuindo para o dano cerebral e 

consequentemente sequelas neuronais (LEIB et al., 1996; SANDERS et al., 2011). 

Muitos trabalhos tem tido como objetivo a identificação de estratégias para reduzir o 

estresse oxidativo relacionado à resposta inflamatória da MB (AUER et al.,  2000; 

KLEIN et al.,  2006; KOEDEL et al., 2010). 

A via BER tem sido associada ao reparo de danos oxidados no sistema 

nervoso (FISHEL et al.,  2007; WILSON et al.,  2007; BOSSHARD, MARKKANEN  e 

VAN LOON, 2013). Em modelos animais, a indução da atividade de BER foi 

observada no córtex após a indução da isquemia, a qual foi atribuída ao aumento da 

expressão de genes e ativação de enzimas específicas da via BER, particularmente 

OGG1 (LIN et al., 2000; LAN et al., 2003). Esta enzima é uma DNA glicosilase que 

age removendo do DNA a 8-oxo-7-hidrodeoxiguanosina (8-oxodG), um dos 

principais danos ao DNA induzidos por agentes oxidativos (KLUNGLAND et al., 

2007). Já foi observado que a concentração de 8-oxodG aumenta significativamente 

em amostras de fluido cérebro espinhal (do inglês, cerebrospinal fluid - CSF) obtidas 

durante a fase inicial da MB em crianças (TSUKAHARA et al., 2000). 

Uma outra enzima envolvida na via BER, que sinaliza danos do tipo quebra 

de fita simples de DNA (SSB), é a Poli (ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1), que é 

uma proteína multifuncional envolvida na resposta celular a vários agentes 

genotóxicos, tem sido descrita como envolvida na indução de morte neuronal em 

MB. A super ativação da enzima, em resposta a lesões no DNA, gera um quadro de 
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depleção energética levando à morte celular. Assim, a redução de NAD+ por PARP-

1, pode promover uma ligação entre a quantidade de danos no DNA e a indução de 

necrose ou apoptose, dependendo da intensidade do consumo de ATP (BERNTEIN 

et al.,  2002; YU et al., 2003; ALTMEYER et al., 2009; YING e XIONG, 2010). Além 

disso, a PARP-1 atua como um fator transcricional para vários genes, como NF-κB e 

AP-1. A inibição de PARP-1 tem sido proposta como um alvo terapêutico contra 

câncer e doenças inflamatórias como diabetes e artrite reumatoide (PERALTA-LEAL 

et al.,  2009). Em meningite pneumocócica experimental, camundongos com 

disrupção do gene da PARP-1 apresentaram proteção contra complicações no 

sistema nervoso, do tipo rompimento da barreira hematoencefálica e aumento da 

pressão intracraniana (KOEDEL et al.,  2002). 

A APE1 (ou Ref-1), principal endonuclease apurínica/apurimidínica em células 

de mamíferos, é uma enzima multifuncional envolvida não somente no reparo de 

DNA, mas também na regulação redox de fatores de transcrição como NF-κB, AP-1 

e p53, desenvolvendo uma função global no controle da resposta celular ao estresse 

oxidativo e no envolvimento da expressão de citocinas e morte celular (TELL et al.,  

2009). Além disso, APE1 foi descrita como participante no processo de 

recombinação de troca de classes na produção de anticorpos (GUIKEMA et al., 

2007), o que poderia estar associado ao desenvolvimento de doenças infecciosas. 

Evidências obtidas a partir de dados da literatura tem mostrado que variações 

genéticas, do tipo polimorfismos, podem influenciar a atividade dessas enzimas 

(XANTHOUDAKIS et al., 1994; HILL e EVANS., 2006; KAUPPINEN, 2007). Além 

disso, nos últimos anos, tem sido foco de alguns trabalhos a caracterização 

funcional de variantes polimórficas e o desenvolvimento de estratégias que permitam 

análises comparando-as com suas versões selvagens. Dentre as estratégias 

utilizadas, está a super-expressão proteica, utilizando vetores específicos e 

transfecção das sequências polimórficas desejadas em células (LANDVIK et al., 

2012; HAN et al., 2012; HE et al., 2009).  

Desta forma, este trabalho teve como foco a investigação de polimorfismos 

não sinônimos de um único nucleotídeo (do inglês, single nucleotide polymorphisms 

- SNPs) APE1 Asn148Glu (rs1130409), OGG1 Ser326Cys (rs1052133) e PARP-1 

Val762Ala (rs1136410) em pacientes com meningite, com a finalidade de identificar 

uma possível correlação entre estes genes de reparo de DNA e a doença, e  
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desenvolvimento de um sistema de super-expressão, que permita o estudo de 

caracterização funcional de enzimas selvagens e polimórficas em célula, utilizando 

como modelo a APE1.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 Estresse oxidativo e suas implicações 

 

2.1.1 Estresse oxidativo/nitrosativo na célula 

 

 A integridade dos genomas nucleares e mitocondriais está sob contínua 

ameaça devido a uma combinação de fatores ambientais e endógenos derivados de 

espécies reativas de oxigênio (ERO). Esta combinação de fatores propicia a indução 

da formação e acúmulo de lesões no DNA, que podem ser mutagênicas e tóxicas à 

estabilidade genômica. Falhas na correção dessas lesões por meio de um ou mais 

processos de reparo de DNA estão associadas com instabilidade genômica, 

disfunção mitocondrial, neurodegeneração, inflamação, envelhecimento e câncer (YI 

e HE, 2013; SVILAR et al., 2011).  

 Estresse oxidativo ocorre quando ERO e/ou espécies reativas de nitrogênio 

(ERN) excedem a capacidade antioxidante de uma célula ou quando os sistemas 

antioxidantes da célula são incapazes de neutralizar os efeitos pró-oxidantes de 

radicais livres. As ERO incluem ânions superóxidos, radicais hidroxila, peróxido de 

hidrogênio entre outras. Dentre as ERN pode-se citar o óxido nítrico, óxido nitroso, 

ácido nitroso, nitritos, nitratos e peroxinitritos. Estas moléculas são originadas de 

fontes endógenas por meio do metabolismo celular e fontes exógenas mediante 

exposição ambiental (SVILAR et al., 2011). Uma grande proporção de ERO é gerada 

na mitocôndria como resultado da fosforilação oxidativa (ZOROV et al., 2006). No 

entanto, nem todas as ERO são oriundas da cadeia respiratória mitocondrial; outras 

fontes endógenas podem incluir microssomos, enzimas citosólicas como NADPH 

oxidase e células de defesa, como fagócitos (ALBRIGHT et al., 2003). Fontes 

exógenas de ERO incluem asbesto, sílica cristalina, íons metálicos, quimioterapias, 

cigarro, luz ultravioleta, radiação ionizante, pesticidas e neurotoxinas como 

paraquato e 1-metil-4-fenilpiridinio (MPP(+)) (KALIVENDI et al., 2003; MCCARTHY 

et al., 2004; VALLYATHAN & SHI, 1997). Dependendo da extensão e do tipo de 

exposição às ERO ou ERN, todas as macromoléculas na célula estão sujeitas a 

danos, incluindo proteínas, lipídios, RNA e DNA (SVILAR et al., 2011).  

2.1.2 Via de reparo de DNA por excisão de bases (Base excision repair- BER) 
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 Muitas vias de reparo de DNA estão envolvidas na resposta a danos oxidados 

(ALMEIDA et al., 2007). Entre estas, a via BER é um processo que foi conservado 

ao longo da evolução, mantendo a integridade genômica. A via BER age por meio 

de mecanismos de eliminação de bases nitrogenadas danificadas (oxidadas ou 

alquiladas) ou até mesmo de bases erroneamente utilizadas (HEGDE et al., 2012; 

SAMPATH et al., 2012). Assim, essa via também é responsável por reparar quebras 

de DNA fita simples, especialmente quando geradas diretamente por ERO (MITRA 

et al., 2001).  

 A via BER, requer o funcionamento de algumas proteínas distribuídas 

essencialmente em quatro passos de atuação (KUBOTA et al., 1996, para revisão 

ver HEGDE et al., 2012). Entre estas proteínas inclui-se uma DNA glicosilase, uma 

AP endonuclease ou uma AP DNA liase, uma DNA polimerase e uma DNA ligase, 

que funcionam coordenadas para remover uma base danificada do DNA e corrigir o 

nucleotídeo com dano. O primeiro passo na via BER é o reconhecimento de uma 

base danificada por uma DNA glicosilase, em geral, específica para o dano. Após o 

reconhecimento da base danificada, esta glicosilase catalisa a clivagem de uma 

ligação N-glicosídica, removendo efetivamente a base danificada e cria um sitio 

apurinico ou apurimidínico (sítio AP), que é clivado por uma DNA AP endonuclease 

ou uma DNA AP liase - uma atividade também presente em algumas glicosilases. 

Assim, a atividade de AP endonuclease gera uma extremidade livre 5’ simples, 

contrastando com a extremidade livre 3’ resultante da atividade da DNA AP liase. 

Esta nova extremidade livre criada é processada por uma AP endonuclease, criando 

um espaço de um único nucleotídeo no DNA. Este espaço gerado contém nas 

extremidades grupamentos 3’- hidroxila e 5’-fosfato, que são substratos para as 

enzimas subsequentes. Em seguida, uma DNA polimerase preenche o espaço com 

o nucleotídeo correto. Finalmente, uma DNA ligase completa o processo de reparo, 

reestabelecendo a integridade do DNA (ROBERTSON et al., 2009). A via BER 

humana foi inicialmente reconstituída utilizando apenas 4 enzimas humanas 

purificadas: uracil-DNA glicosilase (UNG), AP endonuclease (APEX nuclease 1, 

APEX1/ APE1/Ref-1), POLB e LIG3 ou LIG1 (Figura 1) (KUBOTA et al., 1996). 

 
 

A via de reparo BER, na qual apenas uma base danificada é retirada e um 

nucleotídeo é reposto na molécula de DNA, conforme descrito acima, é chamada de 
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“via curta do BER”, do inglês short-pathway BER. Na “via longa do BER”, do inglês 

long-pathway BER, a enzima APE1 catalisa uma incisão na extremidade 5’ do sítio 

AP. Esta ação recruta uma DNA polimerase POLB ou POLD, PCNA, FEN1 (do 

inglês, flap structure endonuclease 1) e uma DNA ligase replicativa (LIG1). De uma 

forma PCNA-dependente, com o auxílio de PCNA, POLB desloca a fita de DNA e 

polimeriza um fragmento de DNA mais longo. A atividade de deslocamento da fita de 

DNA produz uma estrutura que é refratária à ligação. Assim, FEN1 resolve o 

problema da junção de DNA “não-ligável” catalisando a remoção da estrutura em 

forma de dobra gerada anteriormente por POLB. Desde estas descobertas, a via 

longa do BER vem sendo reconstituída in vitro utilizando-se enzimas humanas 

purificadas. Estas reconstituições da via longa do BER tem demonstrado um 

requerimento absoluto da atividade de endonuclease de FEN1 na via longa, mas 

não na via curta do BER (Figura 1) (KIM et al., 1998; KLUNGLAND e LINDAHL, 

1997, ROBERTSON et al., 2009, HEGDE et al., 2012). 

A decisão para prosseguir com o mecanismo da via longa ou curta do BER 

ainda é pouco compreendida. Atualmente, algumas hipóteses existem para a 

escolha entre via longa ou via curta do BER. Uma hipótese sugere que a decisão 

para seguir com a via longa ou curta do BER pode ser determinada pelo 

intermediário 5’-dRP produzido pela atividade da AP endonuclease. Se este dRP for 

eficientemente removido pela atividade liase da POLB, BER prossegue pelo 

mecanismo da via curta. No entanto, se o dRP não puder ser removido 

eficientemente, a via BER prossegue com o mecanismo de via longa, 

aparentemente para evitar a geração de uma estrutura que impeça posteriormente a 

ação da DNA ligase (KLUNGLAND e LINDAHL, 1997). Um segundo estudo sugere 

que a mudança da via curta para a via longa do BER depende da concentração 

relativa de ATP próximo ao sítio AP, o que é aparentemente modulado pela LIG3 e 

por outra proteína da via BER, a XRCC1. Foi demonstrado que a via longa do BER 

ocorre mais frequentemente em baixas concentrações de ATP, enquanto a via curta 

do BER aparentemente é preferencial em altas concentrações de ATP 

(PETERMANN et al., 2003). 
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Figura 1- Esquema da via BER e suas interações proteicas. Rede de interações 
de proteínas e DNA nas vias curta (A) e longa (B) do sistema BER em mamíferos e 
participação de cada uma das enzimas apresentadas nos passos de cada via. 
Fonte: Adaptado de Robertson et al. (2009). 
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2.1.3. APE1, AP- endonuclease apurínica/apurimidínica 

 

A APE1 é uma proteína vital que age como reguladora mestre na resposta ao 

estresse oxidativo nas células contribuindo amplamente na estabilidade genômica. 

Após ser clonada por dois grupos independentes em 1991 e identificada inicialmente 

como uma proteína de reparo de DNA e em seguida como reguladora redox, ela 

vem sendo descrita em muitos trabalhos como uma proteína multifuncional.  

APE1/Ref-1, também chamada de HAP1 ou APEX, é o ortólogo de mamíferos de 

Xth (exonuclease III) de E. coli e possui uma ação pleiotrópica no controle celular na 

resposta ao estresse oxidativo. APE1 é a principal endonuclease 

apurínica/apurimidínica em células eucarióticas, desenvolvendo uma função central 

na via de reparo por excisão de bases de muitas lesões no DNA incluindo presença 

de uracilas, alquilações, oxidações, sítios abásicos e quebras de fitas simples de 

DNA. Possui também atividade transcricional direta ou indireta agindo ela mesma ou 

modulando a expressão de genes amplamente ativados, como AP-1 e NF- κB, e 

fatores de transcrição específicos, como TTF-1, Pax-5, Egr-1, p53, HIF-1α e CREB 

em diferentes sistemas celulares (TELL et al., 2005; TELL et al., 2009., HEGDE et 

al., 2012). 

As duas atividades biológicas de APE1 são localizadas em dois domínios 

funcionais distintos (Figura 2). O N-terminal, contendo o sinal de localização nuclear, 

é principalmente voltado para a atividade redox, através da Cys65, enquanto o 

domínio C-terminal exerce atividade nos sítios abásicos do DNA (XANTHOUDAKIS 

et al., 1994). Enquanto o domínio C-terminal corresponde a uma parte proteica 

altamente conservada filogeneticamente, o domínio N-terminal não. A função redox 

de APE1 é encontrada em mamíferos e plantas, mas não em alguns vertebrados, 

como demonstrado pela ausência da função redox na APE1 de Zebrafish 

(GEORGIADIS et al., 2008). 

Interessantemente, as duas funções de APE1, redox e reparo, são 

completamente independentes em suas ações. Isso foi demonstrado quando uma 

mutação na Cys65 aboliu a função redox, mas não afetou a função de reparo de 

DNA (LUO et al., 2008), e mutações em diversos aminoácidos requeridos para a 

atividade de reparo de DNA, como a Histidina 309 e outros, não afetam a função 

redox (McNEILL e WILSON, 2007). 
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Figura 2- Esquema estrutural de APE1. O domíno N-terminal redox, contendo o 
sinal de localização nuclear (SLN) e o domínio C-terminal com função de reparo de 
DNA. Fonte: Adaptado de Tell et al. (2009). 
 

 

A capacidade redox de APE1 tem sido relacionada à ativação e ligação ao 

DNA de muitos fatores transcricionais, assim APE1 regula a transcrição de alguns 

genes direta ou indiretamente, e ainda regula seus próprios níveis de expressão por 

meio de autoregulação. Diferentes fatores transcricionais incluindo Sp-1, Egr-1, 

STAT-1, CREB e Jun/ATF estão envolvidos na indução da expressão de APE1. Até 

então, é documentado que estímulo à expressão de APE1 está sempre associado a 

um aumento da atividade da proteína, seguido de um aumento de resistência celular 

contra estresse oxidativo e agentes causadores de danos no DNA (para revisão ver 

TELL et al., 2009). 

Uma nova função para APE1 foi sugerida no processo de recombinação de 

troca de classes em anticorpos, onde o sítio abásico gerado pela ação da uracil DNA 

glicosilase, após a desaminação da citosina pela ação da enzima AID, é convertido 

em quebra de fita simples no DNA, como resultado da atividade de reparo padrão 

AP-endonuclease de APE1 (GUIKEMA et al., 2007).  

Em macrófagos ativados, foi observado que a inibição farmacológica de APE1 

por E3330, uma droga que inibe sua atividade redox, suprime a resposta 

inflamatória; sugerindo uma nova estratégia terapêutica para a inibição de 

Domínio Redox Domínio de Reparo de DNA SLN 
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tumorigênese associada a macrófagos e diminuição da super ativação da resposta 

imunológica (JEDINAK et al., 2011). Lee et al. (2009), em um modelo de inflamação 

cutânea utilizando queratinócitos, verificaram que APE1 desenvolve uma função 

importante de modulador inflamatório em resposta do tipo TLR2, normalmente 

associada às citocinas TNF-α e CXCL8. O silenciamento de APE1 por siRNA 

também afetou a proliferação destes queratinócitos. 

Dentre as funções e alvos de APE1 é importante citar suas interações com 

PARP-1 e OGG1 no controle da proteção celular. Após estresse causado por 

irradiação com UVA, foi observado que APE1 co-localiza com OGG1 em estruturas 

nucleares associadas à transcrição e processamento de RNA. Essa co-localização é 

abolida na presença de antioxidantes, o que sugere que ERO participam no 

direcionamento dessa interação e co-localização (CAMPALANS et al., 2007). Outra 

função interessante de APE1 relacionada à sua capacidade de se ligar ao DNA de 

fita simples é a de inibir a ligação de PARP-1, com consequente inibição de poli-

ADP-ribosilação e prevenção de morte celular por necrose (SUKHANOVA et al., 

2005). 

APE1 é tida também como uma proteína essencial para viabilidade celular, e 

esse fato foi demonstrado inicialmente por ensaios considerando aspectos 

genéticos. Foi observado que nocaute de APE1 em camundongos causou letalidade 

embrionária pós-implantação (LUDWIG et al., 1998); e tentativas de estabelecer 

linhagens celulares estáveis nocautes para APE1 nunca tiveram sucesso, embora 

seja possível a realização de ensaios utilizando a técnica de RNA de interferência 

(iRNA). Por esta razão, uma compreensão detalhada dos alvos moleculares 

funcionais reais de APE1 é tão difícil de ser obtida. É possível que as funções de 

reparo de DNA de APE1 sejam primordiais para sobrevivência da célula e as 

funções de regulação redox para o crescimento celular (TELL et al., 2009). 

 

2.1.4 PARP-1, Poli (ADP-ribose) polimerase 

 

 Poli (ADP-ribose) polimerase-1 (PARP-1) é uma enzima nuclear abundante, 

presente em organismos eucariotos multicelulares e é um dos 18 membros da 

superfamília de poli (ADP-riboses) polimerases (SODHI et al., 2010; KAUPPINEN e 

SWANSON, 2007). Apesar de nenhum dos membros da família PARP apresentar 
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atividade enzimática específica conhecida no reparo de DNA, a função de PARP tem 

sido descrita na literatura como ligada a este processo (SOUSA et al., 2012). PARP-

1 está envolvida na detecção e sinalização de quebras na fita da molécula de DNA 

geradas principalmente por estresse oxidativo, radiação ionizante e outros agentes 

citotóxicos. PARP-1 também está relacionada a regulação da expressão de várias 

proteínas em nível transcricional; morte celular por necrose e apoptose; regulação 

da divisão e diferenciação celular; regulação da atividade de telomerase; 

degradação proteica via ubiquitinação; e o transporte intracelular de p53 e NF-κB via 

poli-ADP ribosilação para regulação da inflamação, morte celular e reparo de DNA 

(KRAUS e HOTTIGER, 2013; DE VOS et al., 2012; ABD ELMAGEED et al., 2012; 

SODHI et al., 2010). Para desempenhar todas essas funções, PARP-1 conta com 

três domínios funcionais: i) Um domínio N-terminal de ligação ao DNA contendo 

duas regiões “dedos de zinco” (FI e FII); ii) um domínio de automodificação contendo 

uma região BRCT que permite a interação proteína-proteína; iii) um domínio C-

terminal, que contém o motivo de assinatura da superfamília PARP, e confere sua 

atividade catalítica (Figura 3) (KAUPPINEN, 2007).  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3- Esquema estrutural de PARP-1. Representação dos domínios funcionais 
de PARP-1, incluindo (I) o domínio de ligação ao DNA, contendo as regiões de 
dedos de zinco FI e FII, o sinal de localização nuclear (SLN), (II) o domínio de 
automodificação, contendo a região BRCT, e (III) o domínio catalítico, característico 
da família PARP. Fonte: Adaptado de Kauppinen et al. (2007). 
 

 

PARP-1 é uma enzima de ligação à cromatina e altamente conservada, que 

na forma de homodímero, liga-se ao DNA promovendo assim aproteção contra 

danos. Uma vez ligada aos sítios de quebra no DNA, PARP-1 é ativada e cliva a 

molécula de NAD+ liberando nicotinamida e ADP-ribose. A ADP-ribose é 

polimerizada pela PARP-1 em resíduos de ácido glutâmico de proteínas nucleares 
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aceptoras ou na própria PARP-1. Quando o DNA está moderadamente danificado, 

PARP-1 participa do processo de reparo de DNA e sobrevivência celular. No 

entanto, em casos de extensivos danos no DNA, a super ativação de PARP-1 induz 

a diminuição de NAD+ e dos níveis de ATP, levando à disfunção celular e morte 

(GAGNE et al., 2006). Desta forma, a super ativação de PARP-1 tem sido descrita 

como associada à patogênese de várias doenças como derrame, infarto do 

miocárdio, desordens neurodegenerativas, diabetes e muitas outras desordens 

inflamatórias (SODHI et al., 2010). 

 Devido à participação de PARP-1 no desenvolvimento de doenças, a inibição 

desta proteína tem sido alvo de várias terapias (KRAUS e HOTTIGER, 2013). O 

benefício terapêutico dessa inibição está baseado no fato de que a ativação de 

PARP-1 leva a um consumo energético na célula, com a utilização de NAD+, o que 

gera disfunções nas mitocôndrias e consequentes danos de uma forma geral para a 

célula. Em segundo plano está o fato de que PARP-1 também participa da 

transdução de sinais em processos inflamatórios regulando a expressão de diversas 

proteínas em nível transcricional, como é o caso de TNF-α, iNOS (óxido nítrico 

sintase indutível) e outros fatores de transcrição como NF-κB e AP-1 (CHO et al., 

2005). Desta forma, a participação de ativação de PARP-1 na promoção de 

disfunções celulares causadas por estresse oxidativo e na transdução de sinais em 

processos pro-infamatórios, pode ser responsável pela resistência de células ou 

animais PARP-1 -/- no desenvolvimento de injúrias em vários modelos de doenças, 

quando comparados aos tipos selvagens PARP-1 +/+ (YANG et al., 2000). Em 

ensaios com camundongos nocautes para PARP-1, Ambrose e colaboradores 

(2009) verificaram a ocorrência de alterações na produção de imunoglobulinas, onde 

foram observados níveis anormais de imunoglobulinas basais, com valores 

reduzidos para IgG2a e elevados para IgA e IgG2b. Os dados demonstram o 

envolvimento de PARP-1 na formação de anticorpos, principalmente via resposta 

dependente de células T, na expressão de isótopos de imunoglobulinas e, 

consequentemente, sua influência na resposta imunológica. 

 Em um trabalho de Harris e colaboradores (2009), utilizando modelo de 

células AOA1, as quais são deficientes para aprataxina, uma enzima atuante na via 

BER, foi também verificada a função de PARP-1 atuando sinergicamente junto com 

APE1 e OGG1 em resposta aos danos no DNA gerados pela ausência de 
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aprataxina. Assim, pelos motivos apresentados, PARP-1 é um importante alvo de 

estudos relacionados às vias de reparo de DNA e regulação de resposta 

inflamatória. 

 

 

2.1.5 OGG1, 8- oxo-guanina-DNA glicosilase 1 

 

O principal dano em bases nitrogenadas do DNA produzido por ERO é o 7,8- 

dihidro-8-oxodG (8-oxodG). Ao contrário da guanina normal, a 8-oxodG tem a 

propensão de emparelhar erroneamente com a adenina durante o processo de 

replicação do DNA, resultando em mutações por transversão do tipo G:C para T:A. 

Bases oxidadas como a 8-oxodG são reparadas pela via BER, onde são 

reconhecidas por uma DNA glicosilase específica. A enzima, em mamíferos, capaz 

de remover a 8-oxodG do DNA é a 8-oxo-guanina-DNA glicosilase 1 (OGG1. As 

DNA glicosilases para bases oxidadas foram primeiro descobertas em E. coli e, 

posteriormente, seus ortólogos foram caracterizados em mamíferos. Fpg é o 

análogo funcional de OGG1 em procariotos (para revisão ver HEGDE et al, 2012).  

 OGG1 é uma enzima bifuncional, pois possui domínio de atividade de DNA 

glicosilase, específica para danos do tipo 8-oxodG, e também uma fraca atividade de 

AP-liase em sítios abásicos. Após a excisão de 8-oxodG pela OGG1, o sítio abásico 

resultante pode ser processado por ela mesma ou por outras enzimas específicas 

para  essa atividade, seguindo posteriormente a sequência de reparo característico 

da via BER (FAUCHER et al., 2012).  

Alguns estudos com animais nocautes para OGG1 e experimentos que inibem 

a atividade  dessa enzima por meio de anticorpos sugerem que OGG1 é de fato a 

principal enzima responsável pelo reparo de 8-oxodG em DNA não transcrito 

(KLUNGLAND et al., 2007). Na literatura, já é bastante discutido o fato de que o 

acúmulo de danos oxidados no DNA acarreta doenças como o câncer. Foi sugerida 

uma função de supressor tumoral para OGG1 devido a frequente ausência do lócus 

cromossomal de OGG1 em pacientes com câncer de pulmão e rins, assim como a 

diminuição significativa de sua atividade enzimática em pacientes com câncer de 

pulmão quando comparados a controles. Logo, estes dois dados relacionam a 

deficiência de atividade de OGG1 e o consequente acúmulo de danos 8-oxodG com 
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a ocorrência de câncer (PAZ-ELIZUR et al., 2005., AUDEBERT et al., 2000). Alguns 

estudos também sugerem que o acúmulo no genoma de 8-oxodG durante a 

senescência celular pode estar associada, em parte, a mudanças nos níveis de 

localização subcelular e não necessariamente à alterações de funcionamento da 

enzima OGG1. Possivelmente, variações genéticas na sequência do gene que 

codifica a proteína podem ser responsáveis por alterações nesta localização 

subcelular, influenciando desta forma sua atividade (KANG et al., 2005; LUNA et al., 

2005). 

 Considerando a prevenção de danos oxidados, em fibroblastos, a inibibição 

de OGG1 gerou estimulação de morte celular via ativação de p53, o que evidencia 

sua influência indireta na estabilidade celular (YOUN et al., 2007). Devido ao fato de 

que em condições patológicas OGG1 é menos expressa (CARDOZO-PELAEZ et al., 

2005; HODGES & CHIPMAN et al., 2002) e que em camundongos nocautes para 

OGG1 foi observado um acúmulo de 8-oxodG (OSTEROD et al., 2001), a super-

expressão de OGG1 tem sido considerada uma forma de diminuir a toxicidade de 

quimioterápicos, hiperóxia e outros agentes oxidantes. OGG1 pode também estar 

relacionada à diminuição de processos neurodegenerativos por interagir com as 

proteínas de reparo via excisão de nucleotídeos CSB e XPB (WU et al., 2009). 

Como o estresse oxidativo, citocinas inflamatórias e OGG1 estão aumentadas em 

pulmão de ratos após exposição a partículas (DANIELSEN et al., 2010), OGG1 

também pode estar associada com o estresse oxidativo em inflamação causada por 

agentes alergênicos. Um estudo mostrou que a inibição da expressão de OGG1 em 

tecido epitelial das vias aéreas foi eficaz na diminuição da resposta inflamatória, 

causada por pólen, em pulmão de camundongos (LI et al., 2012; BACSI et al., 2012). 

 

 

2.1.6 Reparo de DNA e sistema nervoso  

 

 As enzimas de reparo de DNA já são bastante estudadas no contexto da 

patofisiologia do câncer em tecidos não-neuronais. No entanto, atualmente, ainda é 

considerado escasso o conhecimento no que diz respeito a essas enzimas no 

sistema nervoso em geral e especificamente em neurônios, apesar de já ser 

conhecido o fato de que a via BER é a via de reparo mais atuante em células 
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neuronais (MARTIN, 2008; FISHEL et al., 2007, BOSSHARD, MARKKANEN  e VAN 

LOON, 2013 ). A deficiência no reparo de danos no DNA nuclear e mitocondrial tem 

sido associada com uma variedade de desordens neurodegenerativas. Muitos 

estudos recentes indicam que neurônios pós-mitóticos são particularmente 

tendenciosos a acumular lesões no DNA, o que potencialmente pode levar a um 

quadro de neurodegeneração (JEPPESEN et al., 2012). 

 Diferentes tipos de tecidos reagem de maneira distinta considerando 

capacidade de reparo para danos no DNA e capacidade de desintoxicação para 

neutralizar efeitos de agentes que podem ser danosos ao DNA (KARAHALIL et al., 

2002). Tipos celulares diferentes também variam em relação a propensão em gerar 

danos de quebra de fita do DNA. Poucos estudos examinaram a expressão de 

proteínas de reparo de DNA em diferentes células do sistema nervoso, e a completa 

ação e regulação de enzimas de reparo de DNA em diferentes tipos de neurônios é 

desconhecida. DNA glicosilases no núcleo e nas mitocôndrias apresentam níveis 

diferentes de atividade em diversas regiões do cérebro de camundongos, algumas 

delas demonstrando atividade reduzida em tecido cerebral com idade avançada 

(IMAM et al., 2006). Ensaios com ratos mostraram que a atividade de OGG1,  a 

presença do seu mRNA e da proteína parecem ser diferentes em tecido cerebral. A 

APE1 é expressa diferencialmente em todo o cérebro humano, e altos níveis são 

encontrados na região do hipocampo e neurônios motores (MARTIN et al., 2008). 

Em doenças neurológicas, o mecanismo pelo qual PARP-1 possa facilitar o reparo 

de DNA está sendo estudado, mas tem sido estabelecido que PARP-1 poli-ADP-

ribosila muitas proteínas envolvidas neste reparo, como DNA ligases, DNA 

polimerases, histonas e a própria PARP-1. Além disso, certas proteínas foram 

identificadas em apresentar domínios para poli-ADP-ribosilação, incluindo p53, p21, 

DNA-PK, XPA, XRCC1, DNA ligase III e DNA polimerase. A ativação de PARP-1 

também está relacionada à morte neuronal. Células com uma grande quantidade de 

danos no DNA apresentam uma forte ativação de PARP-1, resultando em um alto 

consumo de NAD, o que eventualmente pode causar depleção energética e morte 

celular via liberação de AIF da mitocôndria para o núcleo. A ativação de PARP-1 

quando envolvida em reparo de DNA e regulação da transcrição em resposta 

inflamatória foi detectada em várias desordens neurodegenerativas, tanto de 

natureza aguda quanto crônica. Camundongos deficientes em PARP-1, assim como 
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a inibição química da PARP-1, apresentam uma redução significante de injúrias 

agudas no SNC em desordens como acidente vascular cerebral isquêmico, 

traumatismo craniano, e hipoglicemia (Revisado em KAUPPINEN, 2007). A análise 

de amostras humanas de pacientes com Alzheimer mostrou um acúmulo de poli-

ADP-ribose (PAR), um sinal da ativação de PARP-1, em neurônios piramidais 

corticais e em poucos astrócitos, mas nenhuma acumulação de PAR foi detectada 

na microglia, mostrando também uma expressão diferenciada de PARP-1 em tecido 

nervoso frente à desordem neurodegenerativa (LOVE et al., 1999). 

 Em injúrias do sistema nervoso central (SNC), as enzimas de reparo de DNA 

parecem mesmo ser reguladas diferencialmente, e a perda de suas funções podem 

aumentar processos de morte celular e neurodegeneração (SAMPATH et al., 2012). 

Danos no DNA, falhas no reparo de DNA e mutagênese podem ocorrer em córtex 

cerebral de camundongos após isquemia. Após casos de isquemia cerebral 

transiente focal e global, os níveis de APE1 encontram-se reduzidos. Culturas de 

neurônios cerebelares feitas a partir de camundongos APE1+/- apresentaram uma 

maior sensibilidade as ERO (MEIRA et al., 2001), assim como neurônios do 

hipocampo e neurônios ganglionares da raiz dorsal com o genótipo selvagem (Wt) 

que tiveram a atividade de APE1 reduzida por knock-down (VASKO et al., 2005). 

 

 

2.2 Meningite, um modelo de estudo de inflamação 

 

 A meningite é uma doença caracterizada por uma inflamação nas membranas 

que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Causas microbiológicas incluem 

bactéria, vírus, fungos e outros parasitas (PARIKH et al., 2012; CHAVEZ-BUENO e 

MCCRACKEN, 2005). 

 Quando a inflamação das meninges é causada por bactérias, recebe o nome 

de meningite bacteriana (MB), quando não causada por patógeno bacteriano é 

chamada de meningite asséptica (MA). Mesmo com a utilização de antibióticos no 

tratamento da MB, estratégias de imunização universal e uma melhora contínua no 

suporte ao tratamento dos pacientes, a mortalidade ainda atinge 4 a 10% em 

crianças de países industrializados e é ainda maior em países em desenvolvimento; 

em países desenvolvidos, de uma forma geral, a incidência da MB é de cerca de 2 a 
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10 casos por 100.000 pessoas por ano. Além disso, a MB está classificada entre as 

dez doenças infecciosas mais relacionadas com morte em todo o mundo (SANDERS 

et al., 2011; CHAVEZ-BUENO e MCCRACKEN, 2005; FAUCI et al., 2001).  

A MA descreve uma síndrome clínica caracterizada por uma inflamação das 

meninges, não causada por um patógeno bacteriano identificável no líquor. Implícito 

na definição da meningite asséptica está o fato de que ela seja uma síndrome com 

curso clínico mais benigno comparado com a MB. No entanto, existem aspectos 

clínicos que levam a necessidade da identificação de seus agentes etiológicos em 

um paciente em particular. Parece importante ressaltar que a MA também pode 

ocorrer a partir de uma desordem tecidual local, trauma, ou a partir da ingestão de 

certas drogas ou má administração das mesmas, o que faz necessária a 

identificação de etiologias não infecciosas para a doença (IRANI, 2006).  

Dados epidemiológicos mostram que a MB pode afetar quaisquer faixas 

etárias. Em neonatos, a taxa de ocorrência é de 400 em 100.000; em crianças entre 

1 mês a 2 anos de idade, a taxa de ocorrência é de 20 em 100.000; e em adultos é 

de 1 a 2 por 100.000 por ano (MACE, 2008). Com uma incidência anual de 1,2 

milhões de casos, esses valores traduzem-se em 135.000 mortes por ano (KLEIN et 

al., 2006). Em um estudo retrospectivo realizado na Holanda, de 1998 a 2002, foi 

observado que a prevalência de complicações neurológicas e sistêmicas não difere 

entre pacientes com menos e com mais de 60 anos; no entanto, complicações 

sistêmicas foram a causa de morte em 59% de episódios fatais em pacientes acima 

de 60 anos, enquanto complicações neurológicas foram a causa de morte em 65% 

de episódios fatais em pacientes mais jovens que 60 anos (WEISFELT et al., 2006). 

Em linhas gerais, a MB pode ser causada por qualquer tipo bacteriano. Quase 

todos os microrganismos que são patogênicos para humanos possuem o potencial 

de causar meningite (KIM, 2010). No entanto, os agentes etiológicos mais comuns 

são Streptococcus pneumoniae (pneumococo), Neisseria meningitidis 

(meningococo) e Haemophilus influenzae tipo b (Hib) (ROMANELLI et al., 2002). 

Após a introdução de vacinas utilizando polissacarídeos conjugados contra S. 

pneumoniae, Hib e N. meningitides durante os anos de 1980 e 1990, a incidência da 

MB diminuiu drasticamente. O avanço na produção de vacinas com espectro de 

imunogenicidade aumentado tem sido considerado importante para prevenir essa 

doença (BOTTOMLEY et al., 2012).  
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Uma rotina de imunização com vacinas Hib conjugadas, em crianças, 

praticamente erradicou a MB causada por este organismo em países desenvolvidos 

(SEGAL e POLLARD, 2004). Desta forma, atualmente, S. pneumoniae e N. 

meningitides são os maiores causadores da doença em todo o mundo, 

principalmente após o período neonatal (KIM, 2010; SEGAL e POLLARD, 2004). 

Estudos apontam para taxas de 16-34% de fatalidade da doença causada por S. 

pneumoniae e 10% em casos causados por N. meningitidis (AUBURTIN et al., 2006; 

DE GANS e VAN DE BEEK, 2002; KASTENBAUER e PFISTER, 2003; SCHUCHAT 

et al., 1997).  

Um estudo de descrição restrospectiva, realizado no estado do Rio Grande do 

Norte (RN), Brasil, foi conduzido entre os anos de 2005 a 2008. Foram 

documentados 168 casos, entre os quais 107 (63,7%) eram do sexo masculino, 60 

(35,7%) eram do sexo feminino, e 1 (0.6%) não teve o sexo especificado. Dados 

clínicos e laboratoriais foram coletados de casos com meningite bacteriana aguda e 

chegou-se a conclusão que 24,4% (41), 10,7% (18), e 2,4% (4) dos casos foram, 

respectivamente, causados por Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis e 

Haemophilus influenzae b, e 5,4% por outras bactérias como Staphylococcus aureus 

(um caso), Salmonella (dois casos), Streptococcus viridans (dois casos), Klebsiella 

(dois casos) e Proteus mirabilis (um caso). A média de idade foi 22,48 +/- 18,7 anos. 

Desta forma, no estado do RN, Streptococcus pneumoniae foi o principal causador 

de MB principalmente na população jovem (SILVA et al., 2010). 

Qualquer processo de infecção no sistema nervoso central envolve seis 

passos importantes: (1) Colonização da mucosa pelo patógeno; (2) interação de 

microorganismos com o limite da barreira hematoencefálica e invasão da mesma; (3) 

sobrevivência microbiana e crescimento dentro no SNC; (4) indução da inflamação 

no SNC; (5) alterações patofisiológicas no SNC; e (6) subsequente desenvolvimento 

do dano neuronal (SELLNER et al., 2010). No caso da MB, o processo de infecção 

ocorre de maneira semelhante (Figura 4). No primeiro momento, um microorganismo 

que normalmente é comensal de regiões de vias aéreas superiores adere-se e 

coloniza a mucosa, como a nasofaringe, por exemplo. Infecções como otites 

também podem ser porta de entrada para o início de infecção no desenvolvimento 

da doença (GARCÍA-RODRÍGUEZ e FRESNADILLO, 2002). Em geral, os patógenos 

causadores da MB expressam uma gama de proteínas de superfície que podem 
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facilitar sua interação com a célula do hospedeiro; por isso, diz-se que a MB é uma 

doença secundária, que tem seu desenvolvimento também determinado por fatores 

intrínsecos do hospedeiro. Assim, ocorre então a invasão da mucosa e a 

proliferação bacteriana no espaço intravascular. Neste momento, se patógenos 

causadores de MB conseguirem driblar os mecanismos de defesa no espaço 

intravascular e ultrapassarem a barreira hematoencefálica, a infecção é instalada no 

espaço subaracnóideo. A proliferação bacteriana e a ativação de células da resposta 

imune induzem a liberação de moléculas pró-inflamatórias no SNC, que aumentam a 

permeabilidade da barreira hematoencefálica, atraindo um grande número de 

leucócitos para o líquor, num processo denominado pleiocitose. A partir daí, outros 

fatores inflamatórios como citocinas, quimiocinas, ERO, ERN e metaloproteinases 

são liberados, contribuindo também para o rompimento da barreira 

hematoencefálica. Após essa fase, ocorre a chamada fase aguda da MB, na qual 

citocinas e quimiocinas são produzidas e liberadas pelas células cerebrais 

hospedeiras, incluindo células da glia, endoteliais e macrófagos residentes em 

resposta ao estímulo bacteriano. Estas moléculas podem causar diretamente injúrias 

cerebrais, bem como, interagir umas com as outras modulando a reação inflamatória 

(para revisão ver CHAVEZ- BUENO et al., 2005; KOEDEL et al., 2002; SCHELD et 

al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



34 
 

 

 

 

Figura 4 - Etapas da patogênese para início da meningite pneumocócica. A- 
Inicialmente, o patógeno adere e coloniza a nasofaringe. IgA1 protease pode 
proteger o pneumococo de anticorpos específicos durante a colonização. O receptor 
polimérico de imunoglogulina (IgR) está tipicamente envolvido na translocação de 
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imunoglobulinas através das células epiteliais. B- Após o início da bacteremia, o 
pneumococo deve se evadir da fagocitose. As proteínas de superfície dos 
pneumococos (Psp) A e C estão envolvidas na inibição do sistema complemento. A 
pneumolisina pode reduzir a atividade de opsonização sérica. C- A invasão no líquor 
requer adesão anterior do patógeno à superfície endotelial, o que é promovido pela 
ativação celular epitelial. A troca sequencial de componentes de superfície fase-
variáveis parece ser um pré-requisito para que o pneumococo se adapte às 
mudanças fisiológicas do hospedeiro. O pneumococo é apto a sobreviver no líquor 
devidos às baixas concentrações de imunoglobulinas e a ausência de componentes 
do sistema complemento neste ambiente. Autólise do pneumococo, por meio de 
tratamentos com antibióticos, levam à liberação de produtos bacterianos 
subcapsulares, os quais são estímulos para a liberação de fatores pró-inflamatórios 
do hospedeiro. Fonte: Adaptado de Koedel et al. (2002). 
 

Em estudos baseados na epidemiologia de pacientes que sobreviveram à MB, 

principalmente em crianças, foram detectadas sequelas como distúrbios de atenção, 

déficit de memória, deficiência cognitiva, falhas no desenvolvimento da fala, perda 

de audição e atraso no desenvolvimento (KIM, 2010).  Essas sequelas são em 

grande parte os maiores problemas deixados pela MB, mesmo com a utilização de 

antibióticos no tratamento (BOTTOMLEY et al., 2012). A inflamação das meninges 

pode provocar lesões neurológicas irreversíveis devido à morte neuronal causada 

pela resposta inflamatória excessiva em casos de diagnóstico tardio, e por isso a 

necessidade de rápido diagnóstico e principalmente de tratamentos adequados em 

cada caso (GOETGHEBUER et al., 2000; MERKELBACH et al., 2000).  

O estresse oxidativo gerado durante a MB também leva ao aumento da 

expressão de enzimas de reparo da via BER (KOEDEL e PFISTER, 1999), o que 

reflete a importância das enzimas de reparo de DNA na patogênese da doença. Em 

muitos estudos, a liberação de ERO e ERN por células de defesa na contenção de 

um patógeno têm sido detectadas e relacionadas a casos de meningite. Algumas 

dessas moléculas parecem exercer papéis importantes nas complicações 

associadas à meningite. Assim, ERO/ERN podem ser considerados fatores chave na 

ativação da resposta imune, disrupção da barreira hematoencefálica, injúria 

neuronal, problemas vasculares, danos na cóclea durante a doença, danos 

mitocondriais, síntese de prostaglandinas e danos no DNA (KLEIN et al., 2006). 
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2.3 Polimorfismos genéticos e BER 

 

2.3.1 Polimorfismos e sua influência no genoma humano 

 

Biomarcadores são fatores chaves, moleculares ou celulares, que podem 

fornecer uma indicação sobre a possibilidade de desenvolvimento de doença, se a 

doença já existe, ou como a doença pode se desenvolver. A descoberta dos 

polimorfismos em genes que funcionam no metabolismo de substâncias químicas e 

no reparo de DNA tem demonstrado a importância na compreensão do fenômeno 

genético de susceptibilidade dentro de uma população. Polimorfismos nos genes de 

reparo de DNA são um importante componente de susceptibilidade individual para o 

desenvolvimento de câncer e doenças hereditárias; e por isso estão sendo 

amplamente estudados, uma vez que estes genes possuem uma importante função 

na manutenção da integridade do genoma, podendo, portanto, atuar como 

biomarcadores (WANG et al., 2012; KARAHALIL et al., 2012). 

 Sequências polimórficas são comumente encontradas nos genomas. A 

identificação de sequências polimórficas que podem regular a expressão gênica 

parece ser chave na compreensão de diferenças genéticas humanas e, 

consequentemente, na susceptibilidade à doenças. Dentre os tipos de polimorfismos 

genéticos encontram-se deleções e inserções de sequências, variações de um único 

nucleotídeo (SNP), minissatélites (VNTR) e microssatélites. Os polimorfismos de um 

único nucleotídeo (Single nucleotide polymorphisms - SNPs) são variações de uma 

única base no DNA, gerando a troca de um único nucleotídeo. Essas variações são 

consideradas SNPs quando ocorrem em pelo menos 1% da população investigada 

e, normalmente, correspondem a cerca de 90% das variações nas sequências 

humanas. É estimado que um SNP ocorra a cada 500-1000 pares de bases ao longo 

de todo o genoma humano e o recente aumento no número de SNPs catalogados 

sugere que ultimamente a quantidade de SNPs estudados aumentou cerca de 10 a 

20 vezes. SNPs podem estar associados com diversidade dentro de uma população, 

individualidade, susceptibilidade à doenças e resposta individual a tratamentos 

terapêuticos, interações com drogas e respostas à exposição ambiental (DE PAULA 

et al., 2012; WANG et al., 2012; WANG et al., 2005). 
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Apesar da maioria dos SNPs serem provavelmente funcionalmente neutros, 

onde ocorrem variações sinônimas, sem troca de aminoácido equivalente, alguns 

polimorfismos não-sinônimos apontam diferenças claras em relação às versões não-

polimórficas. Isso norteia os princípios que fundamentam as diferenças biológicas 

humanas e susceptibilidade à doenças. Uma extensa categoria de SNPs descritos 

ocorrem em regiões codificantes (cSNPs) e podem alterar a sequência de 

aminoácidos (polimorfismos não-sinônimos), resultando em mudanças nas 

propriedades estruturais e biológicas da proteína codificada. SNPs que afetam os 

níveis da expressão gênica, de uma maneira alelo-dependente, também são 

descritos e normalmente estão localizados em regiões como promotores, 

acentuadores, silenciadores e íntrons. SNPs em regiões regulatórias (rSNPs) 

representam uma importante, porém pouco explorada, classe de variação genética 

(PONOMARENKO et al., 2002; HUDSON, 2003).  

 

2.3.2 SNPs APE1 Asn148Glu, OGG1 Ser326Cys e PARP-1 Val762Ala 

 

 Alguns estudos sobre polimorfismos mostraram que a ocorrência de variações 

em genes que codificam enzimas da via BER, ou enzimas que interagem com essa 

via, pode influenciar diferentes perfis fenotípicos, causando susceptibilidade a 

problemas ligados a falhas nas funções destas proteínas (ALBERG et al., 2012; 

ZHONG et al., 2012; JUNG et al., 2012; McMANUS et al., 2012). Essas falhas estão 

relacionadas à predisposição ao câncer, desordens neurodegenerativas e 

imunodeficiência, e podem acontecer em maior probabilidade principalmente quando 

o polimorfismo é do tipo não-sinônimo  e/ou quando a alteração ocorre dentro de 

domínios funcionais da enzima (WILSON III et al., 2011). 

 O polimorfismo APE1 Asn148Glu gera a troca de uma asparagina para ácido 

glutâmico na posição do aminoácido 148 da proteína. Xanthoudakis et al. (1994), por 

meio de ensaios de deleção, verificaram que esta variação fica localizada numa 

região importante entre o domínio redox e o domínio reparo de DNA da APE1. Hadi 

et al. (2000) realizaram a caracterização funcional deste polimorfismo por meio de 

purificação da proteína, ensaios de capacidade de ligação ao DNA e modelagem in 

silico. De acordo com os dados obtidos neste último estudo, o polimorfismo APE1 

Asn148Glu não apresentou impacto na atividade de endonuclease da enzima nem 
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em sua capacidade de ligação ao DNA, apresentando resultados semelhantes à 

proteína selvagem. Mesmo assim, curiosamente, este polimorfismo já foi descrito na 

literatura associado a casos de câncer (DENG et al., 2011; BREVIK et al., 2010; 

PARDINI et al., 2008). Assim, fica claro que algo a respeito dos mecanismos de 

interações proteicas desta proteína polimórfica na célula ainda deve ser elucidado. 

 O polimorfismo OGG1 Ser326Cys gera a troca de uma serina para uma 

cisteína na posição do aminoácido 326. A presença deste polimorfismo favorece a 

formação de dímeros na proteína OGG1, o que dificulta a sua função de reparo de 

DNA impedindo sua função catalítica na correção dos danos (HILL e EVANS, 2006). 

A habilidade de reparar danos oxidados no DNA é reduzida em indivíduos 

homozigotos para o alelo polimórfico 326Cys da enzima OGG1, quando comparada 

com genótipos portadores do alelo normal. Uma diminuição significativa nesta 

capacidade de reparo de danos oxidados no DNA foi também associada com a 

combinação de alelos variantes em OGG1 Ser326Cys e APE1 Asn148Glu 

(VODICKA et al., 2007). O polimorfismo OGG1 Ser326Cys também foi associado 

com casos de susceptibilidade a processos de perda dentária (HASUI et al., 2006). 

Além disso, a diminuição da atividade da variante OGG1 Ser326Cys está associada 

a oxidação do resíduo Cys326 quando ocorre exposição a agentes causadores de 

estresse oxidativo (BRAVARD et al., 2009). Também já foi demonstrado que a 

variante Ser326Cys de OGG1 impede a relocalização da proteína devido a uma 

alteração da regulação deste processo via fosforilação na Ser326. A proteína 

mutante é importada para o núcleo, mas excluída do nucléolo. Associações com 

solubilidade da cromatina, matriz nuclear e compactação da cromatina foram 

também afetadas em variantes Ser326Cys (LUNA et al., 2005). Recentemente, um 

estudo apontou que variação Ser326Cys em OGG1 pode ser considerada um 

marcador para susceptibilidade ao desenvolvimento de doenças como o câncer, 

devido aos impactos causados no funcionamento adequado da enzima (KARAHALIL 

et al., 2012). 

 PARP-1 Val762Ala é uma variação que corresponde à troca de uma valina 

por uma alanina na posição do aminoácido 762. Por meio de análises enzimáticas in 

vitro, foi demonstrado que a atividade enzimática de poli (ADP-ribosilação) da 

PARP-1 é reduzida quando ocorre este polimorfismo, podendo causar 

susceptibilidade a alguns casos de câncer (WANG et al., 2007). Este polimorfismo 
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também já foi associado com a ocorrência de doenças neurodegenerativas como 

Alzheimer (LIU et al., 2010). 

De forma geral, os polimorfismos PARP-1 Val762Ala, APE1 Asn148Glu e 

OGG1 Ser326Cys também já foram associados à ocorrência de câncer em outros 

trabalhos (FIGUEROA et al., 2007; PARDINI et al., 2008). Estudos anteriores 

mostraram que e o polimorfismo APE1 Asn148Glu foi associado a uma maior 

sensibilidade a tratamentos de câncer de pulmão por quimioterapia (SU et al., 2007). 

Também em relação a APE1 Asn148Glu, foi visto que esse polimorfismo sozinho 

não influencia a capacidade de reparo de danos oxidados induzidos por irradiação. 

Contudo, a associação do alelo polimórfico Asn148Glu de APE1 com o alelo 

polimórfico Ser326Cys de OGG1 diminuiu significativamente a capacidade de reparo 

de DNA, bem como a combinação do alelo polimórfico de APE1 com o alelo 

polimórfico Arg399Gln de XRCC1, gene que codifica uma proteína acessória da via 

BER (CHEN et al., 2003; VODICKA et al., 2007).  

Ao contrário de estudos de associações genômicas (Wide genome 

associations - WGA), estudos de associações genéticas (Genetic association studies 

- GAS) investigam a relação entre polimorfismos em determinados genes e doenças 

sem a necessidade de informações sobre herdabilidade, e assim, podem ser 

conduzidos em amostras de casos e controles que não apresentam relação e de 

menor escala. Isto permite a vantagem da inclusão de um maior leque de pacientes 

sem necessariamente fazerem parte de uma mesma família, o que aumenta 

consideravelmente o poder da análise estatística. Neste caso é feita a simples 

relação entre o paciente, o polimorfismo e a doença (ZINTZARAS e LAU, 2008). 

Na tentativa de compreender como variantes polimórficas influenciam na 

regulação e funcionamento proteico na célula, tem sido interesse de alguns grupos 

desenvolver metodologias que permitam a análise funcional de proteínas, selvagens 

e polimórficas, para caracterização funcional de ambas; corroborando e justificando 

assim resultados encontrados em estudos de associações genéticas. 

Diante do exposto, foi alvo deste trabalho a análise de associação genética 

entre os polimorfismos da via BER, PARP-1 Val762Ala, APE1 Asn148Glu e OGG1 

Ser326Cys e sua influência em fatores da resposta imune decorrente de infecção 

patogênica, utilizando como modelo pacientes com meningite e indivíduos saudáveis 

como controle; e também desenvolver um sistema que permita a caracterização 



40 
 

 

 

funcional da atividade das proteínas polimórficas na regulação celular, in loco, 

possibilitando a compreensão de interações e conexões diferenciais destas 

variantes em relação às suas formas selvagens. 
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3  OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

  

 Analisar a influência dos polimorfismos não-sinônimos dos genes de reparo 

de DNA da via BER APE1 Asn148Glu, PARP-1 Val762Ala  e OGG1 Ser326Cys na 

susceptibilidade e ocorrência da meningite, bem como desenvolver um modelo 

biológico para avaliação funcional dos efeitos dessas enzimas selvagens e 

polimórficas na célula. 

 

3.2 Objetivos específicos 

  

1) Genotipar os pacientes com meningite e indivíduos controles para os 

polimorfismos APE1 Asn148Glu, PARP-1 Val762Ala e OGG1 Ser326Cys e 

estabelecer relação com a ocorrência da Meningite; 

 

2) Correlacionar os níveis de cito/quimiocinas, no líquor dos pacientes infectados 

com meningite e não-infectados, e estabelecer relação entre os genótipos e a 

doença; 

 

3) Analisar a capacidade de reparo das proteínas polimórficas por meio da 

avaliação dos níveis de danos oxidados no DNA dos indivíduos; 

 

4) Analisar a influência das proteínas polimórficas nos níveis de expressão dos 

fatores transcricionais NF-κB e c-Jun no líquor dos pacientes; 

 

5) Avaliar se os níveis de imunoglobulinas nos pacientes com MB e não-

infectados são afetados pela presença de genótipos selvagens e polimórficos, 

segregando crianças e adultos; 

 

6) Estabelecer um sistema de super-expressão em células utilizando APE1 

como modelo. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Descrição da amostra de estudo e coleta de amostras 

 

 As análises foram realizadas com amostras biológicas de 62 pacientes, 

atendidos no hospital Giselda Trigueiro (HGT), o qual é referência em doenças 

infecciosas no estado Rio Grande do Norte, Brasil; e 58 indivíduos voluntários 

saudáveis foram também analisados como controles. As amostras foram coletadas 

no período de 2006 a 2010. Ao todo, este estudo envolveu 120 indivíduos, sendo 57 

mulheres e 62 homens, e 1 de sexo não especificado. Dos pacientes que puderam 

ter a idade relatada, 28 tinham menos que 18 anos (crianças), 51 com idade entre 

18 e 60 anos (adultos) e 4 com mais de 60 anos (idosos). Para MB, 47 pacientes 

tiveram um diagnóstico positivo. Entre estes pacientes 16 foram diagnosticados com 

S. pneumonia, 7 com N. meningitides, 5 com outros tipos de bactérias e 19 sem 

etiologia especificada. Para a meningite asséptica (MA), 15 pacientes tiveram 

diagnóstico positivo. Os pacientes que de algum modo foram submetidos a algum 

tratamento com drogas específicas, como antibióticos, ou com algum tipo de 

imunodeficiência, como por exemplo AIDS, foram excluídos do estudo.  

 Para diagnóstico dos pacientes foram considerados testes de rotina do 

laboratório do HGT como detecção do patógeno no líquor dos pacientes, cultura 

bacteriana, teste de antígeno e presença de pleiocitose. Este estudo obteve a 

aprovação local pelo Comitê de ética do HGT e também pelo Comitê nacional de 

ética em pesquisa (CONEP), sob o número 0052.1.051.000-05. Cada participante da 

pesquisa declarou consentimento por meio de um termo de consentimento livre e 

esclarecido (anexo A). 

 As amostras sanguíneas foram centrifugadas a 2880 x g, em temperatura de 

4 ºC, por 3 minutos e separadas do plasma. A extração de DNA genômico foi 

realizada a partir de leucócitos por meio da técnica de “salting out”, que baseia-se na 

precipitação salina de proteínas, conforme protocolo descrito por Miller et al. (1988). 

As amostras de líquor foram coletadas por meio de punção lombar, centrifugadas a 

720 x g por 5 minutos e os sobrenadantes foram congeladas e armazenadas a -80 

ºC. 
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4.2 Genotipagem dos pacientes para PARP-1 Val762Ala, APE-1 Asn148Glu e 
OGG-1 Ser326Cys 
 

 Para análise do SNP PARP-1 Val762Ala (rs1136410) foi utilizado o método de 

PIRA-PCR- RFLP (Primer introduced restriction analysis), conforme descrito em da 

Silva (2008). Primers contendo um sítio de restrição artificial na presença de um 

alelo variante foram construídos utilizando o software Primer2. Primers para os 

SNPs APE-1 Asn148Glu (rs 1130409) e OGG-1 Ser326Cys (rs1052133) foram 

obtidos a partir do trabalho anterior de Vodicka et al. (2007) (Tabela 1). 

 

Tabela 1- Detalhes dos SNPs investigados nos genes de reparo da via BER. 

Polimorfismo 
Genético 

Éxon Sequência do primer  5’ -  3’ 
Temp. 

anelamento 
(°C) 

Enzima de 
restrição 

Frequência 
do alelo 
variante  

 
PARP-1 

Val762Ala 
(rs1136410) 

17 
F TTTGCTCCTCCAGGCCAACG 

R ACATCGATGGGATCCTTGCTGC 
57.5° BstUI 

NCBI 
qC = 0,188 

APE-1 
Asn148Glu 

(rs 1130409), 
5 

F  CTGTTTCATTTCTATAGGCTA 
R  AGGAACTTGCGAAAGGCTTC 

48.5° BfaI 

NCBI 
qT= 0,465 

Vodicka et al. 
2007 

qT = 0,387* 

OGG-1 
Ser326Cys 
(rs1052133) 

7 
F AGTGGATTCTCATTGCCTTCG 
R  GGTGCTTGGGGAATTTCTTT 

54° Fnu4HI 

NCBI 
qG = 0,295 

Vodicka et 
al., 2007 

qG = 0,209* 

 
*Frequências alélicas encontradas no trabalho base de Vodicka et al. (2007). 
 
 
 Amplificações foram realizadas por meio de reações de PCR e PIRA-PCR e 

os produtos foram gerados utilizando 100 ng de DNA genômico em um volume final 

de 25 µL, contendo tampão específico 1x, 10 pM de cada primer, 2,0 mM de MgCl2
 , 

0,3 mM de cada dNTP e 3,6 U de Taq polimerase. As condições de temperatura 

para PCR foram estabelecidas como desnaturação inicial com 94 ºC por 5 minutos, 

seguindo de 35 ciclos de 45 segundos a 94 ºC para desnaturação, hibridização por 

45 segundos, alongamento a 72 ºC por 1 minuto e o passo de extensão final por 72 

ºC por 5 minutos. Os fragmentos amplificados foram digeridos com endonucleases 

de restrição apropriadas (Tabela 1). Os produtos digeridos foram analisados em gel 

de poliacrilamida (8%) corados com nitrato de prata seguindo o protocolo de 

Sanguinetti et al. (1994). 
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 Para escolha de um bom modelo celular a ser utilizado nos ensaios de super-

expressão, considerando o background genético, linhagens celulares foram 

submetidas a ensaios de genotipagem para os polimorfismos PARP-1 Val762Ala, 

APE1 Asn148Glu e OGG1 Ser326Cys. Foram analisadas as linhagens U937 

(macrófagos humanos primários); e as seguintes linhagens de células aderentes 

humanas: U87MG (linhagem primária de glioblastoma humano), MDA (células 

epiteliais primárias de mama), MRC5 (fibroblastos proficientes em reparo de DNA 

transformados por SV-40), XP4PA (fibroblastos deficientes na proteína XPC, 

transformados por SV-40), XP12RO (fibroblastos deficientes na proteína XPA, 

transformados por SV-40), CS1AN (fibroblastos deficientes na proteína CSB, 

transformados por SV-40) e HeLa (células tumorais da cérvice uterina). O cultivo 

destas células ocorreu conforme descrito no item 4.7. As células utilizadas foram 

gentilmente cedidas pelo laboratório do Dr. Carlos Menck (USP, Brasil). As 

extrações de DNA foram realizadas segundo protocolo descrito por Meneguini 

(1976) e a genotipagem foi executada conforme metodologia anteriormente descrita 

 

4.3 Avaliação dos níveis de cito/quimiocinas 

  

Os níveis de citocinas e quimiocinas foram medidos no líquor dos pacientes a 

partir de ensaios utilizando o sistema de Bio-plex 200 (Bio-Rad, Hercules, CA, USA), 

utilizando ensaios multiplex com microesferas. Um kit para citocinas humanas foi 

utilizado, Lincoplex Kit (HCYTO-60k, Linco Research Inc.), incluindo um conjunto de 

12 citocinas e quimiocinas contendo TNF-α, IL-6, IL-1β, INF-γ, IL-10, IL-1 Ra, MIP-

1α/CCL3, MIP-1β/CCL4, MCP-1/CCL2, G-CSF, IL-8/CXCL8 e GM-CSF. 

As amostras de líquor foram incubadas com os beads ligados aos anticorpos 

por 16 horas, a 4 ºC, sob contínua agitação. Cada bead estava ligado a um anticorpo 

monoclonal específico para uma única citocina ou quimiocina acima citadas e depois 

os 12 foram misturados. Já misturados, o conjunto de beads foi lavado duas vezes 

com tampão de lavagem específico para retirar proteínas não ligadas e então 

incubados com anticorpos para detecção de citocinas biotiniladas, por 1 hora, sob 

contínua agitação. Após isso, estreptavidina-ficoeritrina foi adicionado às amostras 

que então foram incubadas por 30 minutos. Após a incubação, os beads foram 

lavados e ressuspendidos em tampões específicos e então submetidos ao sistema  
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Bio-Plex, o qual identifica as cores de cada bead como um conjunto de proteínas e 

quantifica cada proteína alvo baseado na fluorescência do anticorpo secundário. As 

concentrações foram automaticamente calculadas pelo Bio-Plex, utilizando uma 

curva padrão. Este ensaio permitiu quantificar proteínas numa faixa de 3.2- 10.000 

pg/mL. Devido à pequena quantidade de material biológico, não foi possível realizar 

as dosagens em todos os pacientes. 

 

4.4 Ensaios de detecção de danos oxidados no DNA genômico dos indivíduos 

 

O DNA genômico (100 ng) dos indivíduos analisados foi submetido a 

tratamento com a enzima Fpg (formamidopirimidina- DNA glicosilase) (New England 

Biolabs). A reação de digestão foi realizada de acordo com instruções do fabricante. 

Fpg é uma enzima bacteriana, análoga de OGG1, e age como uma glicosilase 

bifuncional que reconhece 8-oxodG, outras purinas oxidadas e também sítios 

abásicos por meio de sua atividade de β-liase, gerando quebras no DNA (FROSINA, 

2006). As amostras tratadas foram submetidas à eletroforese em gel de agarose 1%, 

o que permite a visualização de quebras no DNA por meio de formação de “rastro” 

no gel após a amostra ser submetida à corrida eletroforética. Os sítios sensíveis a 

Fpg (duplas quebras no DNA) foram medidos por meio de densitometria da imagem 

do DNA no gel após eletroforese, utilizando o software ImageJ 1.42q (Wayne 

Rasband National Institutes of Health, USA). O número de duplas quebras no DNA 

foi calculado conforme descrito por D’Ambrosio et al. (2001), considerando o 

logarítimo neperiano (log-) da razão da densitometria encontrada na cauda (rastro) 

pela encontrada no DNA total (amostra+cauda) de cada amostra. 

 

4.5 Dosagem dos níveis de expressão de NF-κB e c-Jun 

 

 Os níveis de NF-KB e c-Jun foram medidos a partir do líquor dos pacientes, 

por meio de ensaios de dot blot, baseado no protocolo descrito por Towbin et al. 

(1979). As proteínas foram obtidas de alíquotas contendo 10 µL de líquor 

previamente centrifugadas a 15.000 x g, a 4 ºC, por 15 minutos. Amostras foram 

transferidas a vácuo para uma membrana ativada de PVDF (Qbiogene) e ligações 

não-específicas foram evitadas por meio de incubação em tampão bloqueador (Leite 

desnatado 5%, livre de gorduras, diluídos em tampão 0,1% tween) por uma hora. 
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Em seguida, as membranas foram incubadas com anticorpos primários para NF-κB 

(1:1.000, R&D systems) e c-Jun (1:1.000, R&D systems) diluídos em tampão 

bloqueador . Após lavagens em tampão específico, as membranas foram incubadas 

com anticorpo secundário conjugado com peroxidase diluídos em tampão 

bloqueador (1:1.000, R&D systems). As reações proteína-anticorpo foram 

detectadas através de reações com 0.5% de DAB (Across Organics), AcNH4 (50 

mM, pH 5.0), e 0.06% H2O2 (Merck). β-actina (1:10.000, R&D systems) foi utilizada 

como controle de expressão constitutiva endógeno. Para a quantificação dos níveis 

de proteínas, os dots foram digitalizados e as imagens analisadas com o software 

ImageJ 1.42q. A estimativa dos níveis de NF-KB e c-Jun foi obtida pela razão em 

relação aos níveis de β-actina. 

 

4.6 Análise dos níveis de imunoglobulinas IgG e IgA 

 

 Os níveis totais de IgG e IgA foram medidos a partir no plasma dos pacientes, 

utilizando o método de placas de imunodifusão radial quantitativa (Diffu-plate, 

Biocientífica AS). Este método baseia-se em aplicar e incubar a amostra em um 

sistema radial de agarose, contendo antígenos específicos. Após incubação, a 

formação do complexo anticorpo-antígeno dá origem a um halo em torno da 

amostra, o raio de formação do halo foi medido e os níveis de Ig calculados de 

acordo com as instruções do fabricante. Devido à pequena quantidade de material 

biológico, não foi possível realizar as dosagens em todos os pacientes. 

 

4.7 Cultura de Células 

 

Neste trabalho foi utilizada a linhagem celular em suspensão: U937 

(macrófagos humanos primários); e as seguintes linhagens de células aderentes 

humanas: U87MG (linhagem primária de glioblastoma humano), MDA (células 

epiteliais primárias de mama), MRC5 (fibroblastos proficientes em reparo de DNA 

transformados por SV-40), XP4PA (fibroblastos deficientes na proteína XPC, 

transformados por SV-40), XP12RO (fibroblastos deficientes na proteína XPA, 

transformados por SV-40), CS1AN (fibroblastos deficientes na proteína CSB, 

transformados por SV-40) e HeLa (células tumorais da cérvice uterina). As linhagens 
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aderentes acima citadas foram subcultivadas em meio DMEM (Gibco), enquanto que 

a linhagem em suspensão foi subcultivada em meio RPMI (Gibco). Ambos os meios 

de cultura foram suplementados com bicarbonato de sódio (NaHCO3) 44 mM 

(Sigma), 10% de soro bovino fetal (Gibco) e 1% de solução antibiótica e antimicótica 

(Sigma) e foram mantidas em atmosfera a 5% de CO2. As células foram cultivadas 

em frascos para cultura celular de 25, 75 e 150 cm2 e os experimentos foram 

realizados em placas de Petri de 35, 60 e 100 mm (Sarstedt).  

Durante o procedimento de subcultivo das linhagens aderentes, o meio de 

cultura foi removido dos frascos, as células foram lavadas com D-PBSA (solução 

tamponada em fosfato de Dulbecco - NaCl 0,14 M, KCl 0,002 M, Na2HPO4 0,006 M, 

KH2PO4 0,001 M) aquecido a 37 °C e removidas dos frascos utilizando-se tripsina-

EDTA 5% (1X) (Gibco) a 37 °C. O meio DMEM a 37 °C foi adicionado às células e 

as mesmas foram incubadas a 37 °C, 5% de CO2. Para a linhagem em suspensão, 

ao invés da etapa de tripsinização, as células foram centrifugadas a 3.000 rpm, 

durante 5 minutos, e ressuspendidas em meio RPMI. Em seguida foram semeadas 

em novos frascos de cultura. 

 

4.8 Padronização do sistema de super-expressão de APE1 selvagem (wt) e 
APE-1 polimórfica Asn148Glu em células 
 
 
4.8.1 Construção do cDNA de APE1 wt e APE1 Asn148Glu  

  

A partir de células MRC5 e HeLa foi realizada extração de RNA total 

utilizando o Kit RNAspin mini, GE Healthcare®. As amostras obtidas foram 

submetidas à quantificação utilizando o nanovue e então convertidas a cDNA total, 

por meio de reação de PCR, utilizando o High Capacity cDNA Reverse Transcription 

Kit (Applied Byosistems), segundo indicações do fabricante. Primers específicos 

para o gene APE1 foram desenhados, com base na sequência descrita do gene no 

NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), utilizando o software Primer3. As sequências de 

primers obtidas foram F 5’ CTTTGTGCTCGGGTTAGGAG 3’ e R 5’ 

TTCCCAGGCTCAAAGTGATT 3’ (Figura 5). Estes primers foram utilizados para 

amplificação do gene APE1 a partir do cDNA total anteriormente sintetizado. Os 

produtos de amplificação foram clonados no vetor pGEM (Promega) (Figura 6), 

específico para ligação de amplicons. Uma vez ligados em pGEM, a construção foi 



48 
 

 

 

submetida a reações de digestão com a enzima de restrição EcoRI (New england 

Biolabs) e o cDNA foi, assim, liberado contendo sítios de ligação nas extremidades 

compatíveis para EcoRI. 

 

 

Figura 5- Dados dos primers utilizados para síntese do cDNA de APE1.Os 
primers foram desenhados utilizando o software Primer3, a partir da sequência de 
mRNA de APE1 obtida no NCBI. 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6- Mapa de restrição do vetor pGEM-1. Fonte: Promega. 
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4.8.2 Clonagem do cDNA de APE1 wt e APE-1 Asn148Glu em pIRES2-EGFP 

   

O vetor pIRES2-EGFP (Figura 7)  contém sítios internos de entrada 

ribossomal do vírus da encefalomiocardite (ECMV), os IRES 1 e 2, entre o sítio 

múltiplo de clonagem múltipla e a região codante do gene EGFP. Estas sequências 

IRES permitem que tanto o gene de interesse, clonado no sítio de clonagem 

múltipla, quanto o gene EGFP possam ser traduzidos a partir de um mRNA 

bicistrônico. pIRES2-EGFP foi desenhado de forma que possibilitasse uma seleção 

eficiente de células de mamíferos transfectadas de maneira transiente expressando 

EGFP e a proteína de interesse. Este vetor também pode ser utilizado para obter 

linhagens celulares transfectadas estáveis, o que permite a construção de sistemas 

de expressão de proteínas numa cultura estável, uma vez transfectada (BD 

Bioscience, 2002). Para esta etapa, pIRES2-EGFP foi inicialmente clivado no sítio 

de clonagem múltipla e, para isso, foi submetido a reações de digestão utilizando a 

enzima de restrição EcoRI (New england Biolabs). Após a digestão, o vetor digerido 

foi submetido à eletroforese em gel de agarose 1% e o fragmento com tamanho 

correspondente ao vetor foi retirado do gel e purificado em coluna GFX® (GE 

Healthcare). O produto purificado foi ligado aos fragmentos de cDNA de APE1 

originados como descrito no tópico anterior, contendo sítios compatíveis para EcoRI, 

utilizando a enzima T4 DNA ligase (New England Biolabs). Todas as reações acima 

descritas foram realizadas conforme indicação dos fabricantes. As ligações obtidas 

foram transformadas em células DH10B competentes por meio de eletroporação, 

plaqueadas em LB sólido contendo canamicina 50 mg/mL e, a partir das colônias 

obtidas, foram realizadas extrações de DNA plasmidial em mini-escala segundo 

protocolo de Sambrook et al. (1989). As amostras oriundas das extrações de DNA 

plasmidial foram submetidas à eletroforese em gel de agarose 0,7% e, de acordo 

com as diferenças de peso molecular entre o vetor mock (vazio) e o vetor com o 

inserto, e reações de digestão com a enzima de restrição EcoRI, as construções 

foram confirmadas. 

Após confirmação das construções, as mesmas foram submetidas à reações 

de RFLP para genotipagem do cDNA de APE1 para identificar se o alelo clonado em 

pIRES2-EGFP tratava-se do selvagem ou polimórfico. Para isso, seguiu-se a 

metodologia conforme descrita anteriormente no tópico 4.2. 



50 
 

 

 

 

 

 

Figura 7- Mapa do vetor pIRES2-EGFP. Fonte: BD Bioscience. 

 

4.8.3 Ensaios de transfecção de pIRES2-EGFP + cDNA APE1 

  

  Para os ensaios de transfecção, as linhagens celulares HeLa, MRC5 e 

XP4PA foram semeadas em placas de 6 poços (2 x 105 células). 24 horas após o 

plaqueamento foi realizado a transfecção do cDNA de APE1 utilizando-se como 

vetor de expressão o pIRES2-EGFP (BD Bioscience) e como reagente de 

transfecção o JetPEI (Biotika). Antes da transfecção, concentrações de NaCl e de 

DNA, de acordo com instruções do fabricante do agente de transfecção, foram 

misturados em um tubo. Em outro tubo, misturou-se NaCl e o JetPEI, também 

seguindo instruções do fabricante. Após 5 minutos de incubação, a mistura do NaCl 

+ JetPEI foi adicionada ao tubo contendo NaCl + DNA. A nova mistura foi 

homogeneizada e incubada à temperatura ambiente por 30 minutos. Após o período 

de incubação, a mistura DNA + JetPEI foi adicionada às células. 48 horas após a 

transfecção, foi realizada a extração de proteínas totais como descrito abaixo. 
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4.8.4 Extração de Proteínas Totais 

 

Após os ensaios de transfecção, foram realizadas extrações de proteínas 

totais a partir das células. Neste passo, 2 x 106 células foram plaqueadas em placas 

de petri de 100 mm.  Num período de 16 horas após o plaqueamento, as células 

foram lavadas em PBSA aquecido, removidas das placas de petri em D-PBSA 

gelado utilizando-se scrapers (Cultilab) e centrifugadas a 4 °C, durante 5 minutos, a 

1.500 x g. Adicionou-se o tampão de lise não desnaturante (Tris-Hcl 10 mM, NaCl 50 

mM, EDTA 1 mM, Triton X-100 1%), coquetel inibidor de proteases 1:100 

(Calbiochem) e PMSF 0,1 mg/mL. O resultado final com o extrato protéico total 

obtido foi armazenado em - 80 ºC e, posteriormente, quantificado através do Método 

de Bradford.  

 

4.8.5 Detecção de super-expressão do cDNA de APE1 

 

Para detecção da super-expressão de APE1 em células, após a transfecção, 

foi realizada extração proteica e análise dos níveis de expressão de APE1. 10 µg do 

extrato de proteínas totais foram separados por eletroforese em géis de 

poliacrilamida (SDS-PAGE) e, posteriormente, o gel foi submetido a Western 

blotting. Para isso, a membrana de PVDF foi ativada em metanol 100%, água e 

tampão de transferência e as proteínas foram transferidas para a membrana de 

PVDF através de mini-sistema de transferência úmida (Bio-Rad). Após a 

transferência, a membrana foi bloqueada utilizando solução bloqueadora balanceada 

em Tris (TBS) contendo leite desnatado 5% + tween-20 0,1% e então incubada com 

o anticorpo primário, em temperatura ambiente por 2 horas. Em seguida, a 

membrana foi lavada com TBS, 3 vezes por 10 minutos, e incubada com o anticorpo 

secundário-HRP por 30 minutos, também sob temperatura ambiente. A membrana 

foi novamente lavada em TBS, 3 vezes por 10 minutos. Todos os anticorpos foram 

diluídos em TBS contendo tween-20 0,1% + leite desnatado 1%. Os anticorpos 

utilizados seguiram as seguintes diluições: APE1 (mouse) 1:5000 (Santa Cruz), β-

actina (mouse) 1:10000 (Sigma), anticorpo secundário anti-mouse 1:5000 (Southern 

Biotechnology). 
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Para detecção das bandas, a membrana foi revelada pelo método de 

quimioluminescência. A revelação do filme (GE Healthcare) foi realizada utilizando-

se a solução reveladora KODAK RP X-OMAT Developer Replenisher e a solução 

fixadora KODAK RP X-OMAT LO Fixer and Replenisher. A fotodocumentação foi 

realizada através do scanner ScanJet 5300C - HP. Para as análises quantitativas 

das proteínas, utilizou-se o método de densitometria através do software ImageJ. A 

normalização dos dados foi realizada por meio dos níveis de expressão de β-actina, 

onde os dados são representados como a razão da densitometria da APE1 pela β-

actina. Após isso, os dados de expressão de APE1 das células transfectadas com 

pIRES2-EGFP e com pIRES2-EGFP + cDNA de APE1 foram comparados. Somente 

para as células XP4PA, o experimento foi realizado em triplicata. 

 
 
4.9 Padronização do sistema de inibição transiente de APE1 endógena em 
células por meio de siRNA 
 

Nesta etapa, as sequências utilizadas para inibição da expressão de APE1 

foram 5’-GUCUGGUACGACUGGAGUACC-3’ e 5’-

UACUCCAGUCGUACCAGACCU-3’. Como controles foram utilizadas sequências 

scrambled 5’-CCAUGAGGUCAGCAUGGUCUG-3’ e 5’-

GACCAUGCUGACCUCAUGGAA-3’. Todas as sequências foram retiradas do 

trabalho anterior de Fishel et al. (2008). Para a transfecção com o siRNA, foi 

utilizado o reagente de transfecção INTERFERin® (PolyPlus). 1,5 x 105 células HeLa 

e MRC5 foram plaqueadas em placas de 35 mm. Após 16 horas de crescimento 

celular, o siRNA para APE1 (1 ng) foi diluído em meio DMEM sem soro e misturado 

ao reagente de transfecção interferina. A mistura foi incubada por 10 minutos a 

temperatura ambiente e, em seguida, foi adicionada às células. 72 horas após a 

transfecção foi realizada a extração de proteínas totais como descrito anteriormente. 

Para a análise dos níveis de redução de APE1, as proteínas totais foram 

quantificadas pelo Método de Bradford e 10 μg do extrato proteico total foi separado 

através de SDS-PAGE e, em seguida, foi analisado através da técnica de Western 

blotting como descrito anteriormente, considerando a razão em relação aos níveis de 

β-actina. 
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4.10 Desenho das sequências de APE1 148Asn e APE1 148Glu sintetizadas 
para clonagem e transfecção 
 
 A partir do banco de dados do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/), 

foram obtidas as sequências de mRNA de APE1 148Asn e APE1 148Glu humanas. 

Para permitir a clonagem no vetor pIRES2-EGFP, foram introduzidos nas 

sequências sítios de restrição específicos para as enzimas XhoI na extremidade 5’ e 

BamHI na extremidade 3’, presentes também no sítio de clonagem múltipla de 

pIRES2-EGFP. Assim, as sequências geradas eram compatíveis para clonagem no 

sítio múltiplo de clonagem de pIRES2-EGFP. Uma vez editadas, foram enviadas 

para síntese pela IDT (Integrated DNA Technologies, INC). Para neutralizar o efeito 

da inibição de APE1 por siRNA destas sequências sintetizadas, no sítio alvo de 

ligação dos oligonucleotídeos de siRNA utilizados foi alterado um nucleotídeo, 

causando uma mutação sinônima, sem mudança de aminoácido (Figura 8). Isto 

possibilita a expressão preferencial destas sequências de APE1 em células 

transfectadas, uma vez que a APE1 endógena será inibida pelo siRNA. 
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Figura 8- Sequências de APE1 148Asn e APE1 148Glu sintetizadas para serem 
clonadas em pIRES2-EGFP. Em (A), a sequência de mRNA de APE1 utilizada para 
sintetizar a sequência de cDNA de APE1. Em vermelho, a região de start codon 
(atg); em verde, o sítio polimórfico de SNP A/T. Em amarelo, o sítio interação do 
siRNA; e em roxo o códon alterado. Em (B), a sequência de aminoácidos de APE1. 
Em amarelo, a sequência de aminoácidos correspondentes à sequência nucleotídica 
do sítio de interação do siRNA; em verde, o aminoácido arginina, que continua, 
mesmo com a alteração do códon de CGA para CGG. 
 

 
4.11 Clonagem das sequências de APE1 148Asn e APE1 148Glu sintéticas em 
pIRES2-EGFP 
 

As sequências sintetizadas de APE1 148Asn e APE1 148Glu foram retiradas 

do vetor comercial da IDT por meio de ensaios de clivagem com as enzimas XhoI e 

BamHI (NEB). O vetor pIRES2-EGFP também foi clivado com as mesmas enzimas. 

Ambos os produtos, após purificação em gel de agarose 7% e corrida em coluna de 

A 

B 
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purificação do GFX® (GE Healthcare), foram ligados em reação de ligação utilizando 

a enzima T4 DNA ligase conforme indicações do fabricante (NEB). As ligações foram 

transformadas por eletroporação em células bacterianas DH10B competentes, 

segundo protocolo descrito em Sambrook et al. (1989), plaqueadas em meio LB 

sólido contendo canamicina 50 mg/mL, e incubadas em estufa a 37 ºC, por 16 horas. 

As colônias bacterianas obtidas foram submetidas a extrações de DNA plasmidial 

em pequena escala e o produto das extrações foi analisado por meio de eletroforese 

em gel de agarose 0,7%. Os possíveis clones foram indicados de acordo com as 

diferenças de peso molecular entre o vetor mock (vazio) e o vetor com os insertos, e 

com reações de digestão utilizando as enzimas de restrição XhoI e BamHI (NEB) as 

construções foram confirmadas. Todas as reações enzimáticas foram realizadas de 

acordo com as instruções do fabricante. 

 

4.12 Análises estatísticas 

 

 Para as análises estatísticas, as frequências alélicas foram determinadas por 

contagem direta de alelos. As distribuições genotípicas, em equilíbrio de Hardy-

Weinberg, foram avaliadas pelo método clássico de teste qui-quadrado (bicaudal). 

As diferenças significativas nas frequências alélicas e genotípicas observadas entre 

todos os grupos analisados foram avaliados pelo teste exato de Fisher (para 

amostras inferiores a 5) e teste qui-quadrado. Diferenças nos níveis de moduladores 

inflamatórios e níveis nos danos de DNA foram analisados pelo teste t não- 

paramétrico (Mann-Whitney bicaudal). As diferenças nos níveis de expressão 

proteica foram avaliadas pelo teste ANOVA. Para todos os testes estatísticos, foram 

utilizados os softwares GraphPad-Prism4 e 5 e WINPEPI versão 5.4 (2008). Valores 

de P≤0.05 foram considerados significantes. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Análise das frequências alélicas e genotípicas 

  

 As frequências alélicas foram determinadas no grupo total de estudo e 

também nos subgrupos de MB, MA e controles. Em todos os grupos, a distribuição 

genotípica apresentava-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg. As frequências alélicas 

e genotípicas são apresentadas nas tabelas 2 e 3, comparando os grupos MB e MA 

com os controles (sem meningite). Em relação ao SNP APE1 Asn148Glu, uma maior 

ocorrência do genótipo homozigoto Asn/Asn foi obtido no grupo controle (P=0,0001) 

e os heterozigotos (Asn/Glu) (P=0,004). A frequência do alelo APE1 148Glu foi mais 

alta no grupo MB (P<0,005). Em relação a OGG1 Ser326Cys, uma frequência mais 

alta do genótipo Cys/Cys foi observada no grupo MB (P=0,029). Para o SNP PARP-

1 Val762Ala, uma maior frequência do genótipo Val/Val nos controles foi observada 

(P=0,034) (Tabela 2). 

 Comparando o grupo MA com os controles (Tabela 3), diferenças estatísticas 

foram observadas apenas em APE1 Asn148Glu. No grupo controle, o genótipo 

Asn/Asn ocorreu numa frequência mais alta do que no grupo MA (P<0,000). 

Indivíduos com genótipo Asn/Glu ocorreram numa maior frequência no grupo MA 

(P<0,000). Corroborando estes dados, a frequência do alelo APE1 148Glu também 

foi mais alta no grupo MA (P=0,005). 

 A ocorrência simultânea de alelos variantes também foi analisada (Tabela 4). 

A porcentagem de combinações duplas e triplas de SNPs foi notavelmente mais alta 

no grupo MB do que nos controles (P<0,05). Análises estatísticas mostraram uma 

distribuição não casual de todos os genótipos combinados. Devido ao baixo número 

de pacientes no grupo MA, a análise de SNPs combinados não foi possível. 
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Tabela 2- Frequências alélicas e genotípicas do grupo MB comparadas ao 
grupo controle. 
 

Genótipo Casos MB (%) Controles (%) OR (95% CI) P- value 

APE1Asn148Glu             Total = 45                   Total = 52 

Asn/Asn 17 (38)  34 (65)  0.33 (0.18 a 0.61)  0.0001** 

Asn/Glu 23 (51)  16 (31)  2.32 ( 1.30 a 4.11)  0.004* 

Glu/Glu 5 (11)  2 (4)  2.97 ( 0.92 a 9.60)  0.052 

Frequência 
Alélica Glu  
 

0.37  0.19  2.50 ( 1.32 a 4.75)  0.005*  

OGG1 Ser326Cys          Total = 47                    Total = 58 

Ser/Ser 24 (51)  37 (64)  0.59 (0.33 a 1.03)  0.063  

Ser/Cys 19 (40)  20 (34)  1.29 (0.73 a 2.29)  0.38 

Cys/Cys 4 (9)  1 (2)  4.85 (1.03 a 22.85)  0.029*  

Frequência 
Alélica Cys  
 

0.29  0.19  1.74 (0.90 a 3.36)  0.098 

PARP-1 Val762Ala         Total  = 46                  Total = 56 

Val/Val 28(61)  42(75)  0.52 (0.29 a 0.95)  0.034*  

Val/Ala 17(37)  14(25)  1.76 (0.96 a 3.23)  0.067 

Ala/Ala 1(2)  0  5.10 (0.25 a 106.00)  0.155  

Frequência 
Alélica Ala  

0.21  0.13  1.78 (0.84 a 3.77)  0.132  

 

* Significância estatística (*P<0,05; **P<0,001). Teste de Fisher (grupos com n<5) e 
χ2- teste (two-tailed). 
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Tabela 3- Frequências alélicas e genotípicas do grupo MA comparadas ao 
grupo controle. 
 

Genótipo Casos MA (%) Controles (%)   OR (95% CI) P- value 

APE1Asn148Glu        Total = 15                    Total = 52 

Asn/Asn 5 (33.33)           34(65)  0.27 (0.15 a 0.47) 
0.000 [6.0E-6]** 
 

 
Asn/Glu 

9 (60)          16(31)  3.34 (1.87 a 5.96) 0.000 [3.8E-5]** 

 
Glu/Glu 

1 (6.67)            2(4)  1.81 (0.52 a 6.34) 0.352 

 
Frequência 
Alélica Glu  
 

0.37           0.19  2.50 (1.32 a 4.75) 0.005*  

OGG1Ser326Cys      Total = 15                    Total = 58 

 
Ser/Ser 

10 (66.67) 37 (64)  1.14 (0.64 a 2.04) 0.655 

 
Ser/Cys 

4 (26.66) 20 (34)  0.72 (0.39 a 1.31) 0.282 

 
Cys/Cys 

1 (6.67) 1 (2)  3.69 (0.75 a 18.07) 0.088 

 
Frequência 
Alélica Cys  
 

0.20 0.19  1.07 (0.53 a 2.14) 0.858 

PARP-1 Val762Ala    Total = 15                     Total = 56 

Val/Val 10 (66.67) 42(75)  0.68 (0.37 a 1.25) 
0.213 
 

Val/Ala 5 (33.33) 14(25)  1.48 (0.80 a 2.73) 
0.213 
 

 
Ala/Ala 

0 (0) 0  - - 

Frequência 
Alélica Ala 
 

0.17 0.13  0.63 a 2.99 0.428 

 
* Significância estatística (*P<0,05; **P<0,001).Teste de Fisher (grupos com n<5) e 
χ2- teste (two-tailed). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 

 

Tabela 4- Frequências de SNPs combinados em genes da via BER. 
 

Genótipos 
Casos MB (%) 
Total = 45 

Controles(%) 
Total = 50 

OR (95% CI) P- value 

APE1Glu/_ 
+ 
OGG1Cys/_ 

13 (29) 7 (14) 2.51 (1.24 a 5.09) 0.010* 

APE1Glu/_ 
+ 
PARP-1Ala/_ 

11 (24) 5 (10) 2.84 (1.28 a 6.29) 0.008** 

OGG1Cys/_ 
+ 
PARP-1Ala/_ 

10 (22) 5 (9) 2.85 (1.25 a 6.53) 0.011* 

APE1Glu/_ 
+ 
OGG1Cys/_ 
+ 
PARP-1Ala/_ 

7 (15) 2 (4) 4.24 (1.36 a 13.18) 0.008** 

 

* Significância estatística (*P<0,05; **P<0,01).Teste de Fisher (grupos com n<5) e 
χ2- teste (two-tailed). 
 

 

5.2 Análise dos danos no DNA dos indivíduos na presença de alelos variantes 
para os genes da via BER 
  

Sítios sensíveis a Fpg foram quantificados no DNA genômico dos indivíduos 

incluídos neste estudo. Todas as amostras foram analisadas em relação à presença 

ou ausência dos alelos variantes. Um aumento significativo (P<0.05) de danos no 

DNA foi observado em indivíduos com genótipo APE1 148Glu ou OGG1 326Cys em 

relação aos indivíduos homozigotos para o alelo ancestral de APE1, OGG1 e 

PARP1 (formas selvagens) (Figura 9). Em relação ao SNP de PARP-1, apesar de 

um sutil aumento nos danos do DNA, nenhuma diferença estatística foi observada. 
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Figura 9- Sítios sensíveis a Fpg no DNA genômico dos indivíduos em relação 
aos SNPs APE1Asn148Glu, OGG1Ser326Cys e PARP-1 Val762Ala. Na figura, Wt- 
homozigotos para os alelos ancestrais, comparados aos grupos de pacientes com 
genótipos APE1Glu/_, OGG1 Cys/_ e PARP-1Ala/_. P<0.05, teste Mann-Whitney 
two-tailed.    
 
 

5.3 Níveis de imunoglobulinas em indivíduos com SNPs em genes da via BER 

 

 Foram analisados os níveis totais de IgG e IgA nas amostras de plasma dos 

pacientes. Devido às diferenças entre crianças (<18 anos) e adultos (≥18 anos) em 

relação à resposta imune adquirida, a análise foi separada nestes grupos. Os níveis 

de imunoglobulinas foram analisados e correlacionados em relação à presença ou 

ausência dos alelos variantes para APE1, OGG1 e PARP-1. Na presença do alelo 

APE1 148Glu, os níveis de IgG em crianças foram mais altos comparados aos 

genótipos Asn/Asn e a razão IgG/IgA foi afetada também de maneira significativa 

(Figura 10A e tabela 5). Dados similares foram encontrados em relação ao alelo 

OGG1 326Cys, onde um nível mais alto de IgG em crianças foi encontrado (Figura 

10B). Em contraste, na presença de PARP-1 762Ala, os níveis de IgG foram mais 

altos em adultos (Figura 10C). Diferenças na razão IgG/IgA não foram observadas 

em relação a OGG1 e PARP-1. 
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Figura 10- Níveis de IgG e IgA em indivíduos com SNPs em genes da via BER. 
Em (A) APE1 Asn148Glu; (B) OGG1 Ser326Cys; (C) PARP-1 Val762Ala. Níveis de 
IgG e IgA, avaliados por imunodifusão radial, observados em crianças e adultos, 
comparando genótipos polimórficos com genótipos normais. P<0.05, Mann-Whitney 
two-tailed. 
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Tabela 5- Razão IgG/IgA em relação aos SNPs estudados da via BER. 
  

Genótipo Crianças (IgG/IgA) Adultos (IgG/IgA) 

APE1 Asn/Asn 3.41 1.50 

APE1 Glu/ 7.02* 2.50 

OGG1 Ser/Ser 7.36 2.55 

OGG1 Cys/ 7.86 2.38 

PARP-1 Val/Val 8.31 1.96 

PARP-1 Ala/ 6.60 3.26 

 
* Significância estatística (P<0.05) em relação aos genótipos ancestrais dentro de 
um mesmo grupo etário. 
 
 

5.4 Dosagens de citocinas e quimiocinas nos pacientes com MB 

  

 As concentrações das principais quimiocinas e citocinas envolvidas na 

resposta imune da meningite foram medidas. Pacientes com MB portadores do alelo 

polimórfico APE1 148Glu apresentaram níveis reduzidos de IL-6, IL-1Ra, IL-

8/CXCL8 e MCP-1/CCL2 quando comparados com pacientes APE1 Asn/Asn (Figura 

11). Para as outras quimiocinas e citocinas analisadas (TNF-α, IL-1β, INF-γ, IL-10, 

MIP-1α/CCL3, MIP-1β/CCL4, G-CSF e GM-CSF) não foram encontradas diferenças 

estatísticas. Em relação aos SNPs de OGG1 e PARP-1, também não foram 

encontradas diferenças estatísticas significativas para as quimiocinas e citocinas 

analisadas. Devido ao pequeno número de pacientes no grupo MA, as análises não 

puderam ser realizadas com pacientes deste grupo. 
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Figura 11- Análise de citocinas e quimiocinas em pacientes com MB. Níveis de 
IL-6 (A), IL-1Ra (B), IL-8/CXCL8 (C) e MCP-1/CCL2 (D) em pacientes com MB em 
relação ao SNP APE1 Asn148Glu, comparando os genótipos polimórficos com o 
normal. Dosagens realizadas utilizando a técnica de Bio-Plex. P<0.05, Mann-
Whitney two-tailed. 
 

 

5.5 Dosagem dos níveis de expressão de NF-κB e c-Jun 

  

 Os níveis de NF-κB e c-Jun foram dosados em pacientes dos grupos MB, MA 

e controles, e analisados em relação à presença ou ausência dos alelos variantes 

para APE1, OGG1 e PARP-1. 

 Não foram encontradas diferenças estatísticas para os níveis destes fatores 

de transcrição para nenhum dos genótipos polimórficos, comparados ao genótipo 

normal, em cada um dos grupos analisados (Figuras 12 e 13). 
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Figura 12- Níveis de c-Jun em pacientes com alelos normais e variantes dos 
genes APE1, OGG1 e PARP-1 nos pacientes dos grupos MB, MA e controles. 
Gráfico representando os níveis de expressão de c-Jun, avaliados por meio da 
técnica de dot blot. MB- Meningite Bacteriana, MA- Meningite Asséptica, Controles- 
Pacientes sem infecção, mostrando não haver variação estatística entre os 
genótipos avaliados dentro de cada grupo. Teste estatístico Mann-Whitney. 
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Figura 13- Níveis de NF-κB em pacientes com alelos normais e variantes dos 
genes APE1, OGG1 e PARP-1 nos pacientes dos grupos MB, MA e controles. 
Gráfico representando os níveis de expressão de NF-κB, avaliados por meio da 
técnica de dot blot. MB- Meningite Bacteriana, MA- Meningite Asséptica, Controles- 
Pacientes sem infecção, mostrando não haver variação estatística entre os 
genótipos avaliados dentro de cada grupo. Teste estatístico Mann-Whitney. 
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5.6 Genotipagem das linhagens celulares 
 

Com o intuito de considerar o genótipo das células que poderiam ser 

utilizadas num modelos de super-expressão de enzimas da via BER polimórficas, as 

linhagens celulares U937, U87MG, MDA, XP4PA, XP12RO, MRC5, CS1AN e HeLa 

foram genotipadas para os polimorfismos APE1 Asn148Glu, OGG1 Ser326Cys e 

PARP-1 Val326Ala. Para o polimorfismo APE1 Asn148Glu, as células U937, U87MG, 

XP12RO, MRC5, CS1AN apresentaram genótipo heterozigoto, e MDA, XP4PA e 

HeLa apresentaram genótipo homozigoto para o alelo normal. Para o polimorfismo 

OGG1 Ser326Cys, as células U87MG, XP12RO, MRC5 e CS1AN apresentaram 

genótipo heterozigoto e U937, MDA, XP4PA e HeLa apresentaram genótipo 

homozigoto para o alelo normal. Para o polimorfismo PARP-1 Val326Ala, as células 

XP12RO e MRC5 apresentaram genótipo heterozigoto, e U937, U87MG, MDA, 

XP4PA, CS1AN e HeLa apresentaram genótipo homozigoto para o alelo normal. Os 

genótipos encontrados para cada linhagem estão disponíveis na tabela 6. 

 
Tabela 6- Genótipos* de linhagens celulares para os polimorfismos dos genes 
da via BER.  
 

Linhagens 

celulares 

APE1 

Asn148Glu 

         OGG1 

     Ser326Cys 

PARP-1 

Val762Ala 

U937 HT HN HN 

U87MG HT HT HN 

MDA HN HN HN 

XP4PA HN HN HN 

XP12RO HT HT HT 

MRC5 HT HT HT 

CS1AN HT HT HN 

HeLa HN HN HN 

 

*Genótipos indicados por HT- heterozigoto e HN- homozigoto para o alelo normal. 
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5.7 Padronização de super-expressão de APE1 em células 
 

 Com a clonagem de cDNA de APE1 no vetor pIRES2-EGFP, foi encontrado 

um clone (9B). A presença do inserto na construção foi confirmada por meio de 

digestões com a enzima de digestão EcoRI. O fragmento de cDNA de APE1 foi 

liberado do vetor com tamanho esperado de aproximadamente 1.222 pb, equivalente 

ao produto de PCR clonado.  

 O clone 9B foi submetido à reação de RFLP para definição do genótipo do 

alelo clonado. Como resultado, observou-se que o alelo clonado, oriundo do cDNA 

de APE1 extraído de células MRC5, trava-se do alelo APE1 148Asn e, portanto, 

normal, pois não apresentou clivagem no sítio de restrição que estaria presente no 

alelo APE1 148Glu (Figura 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14- Genotipagem do clone 9B. Gel de poliacrilamida 8%, corado em nitrato 
de prata, mostrando produto de reação RFLP. Resultado da clivagem enzimática 
mostra que o cDNA de APE1 clonado em pIRES2-EGFP tratava-se do alelo normal. 
M- Marcador de peso molecular 100pb (Invitrogen), 1- Amplicon do clone 9B para 
genotipagem de APE1 Asn148Glu, 2- Amplicon do clone 9B para genotipagem de 
APE1 Asn148Glu digerido com a enzima de restrição BfaI (New England Biolabs). 
 
 
 
 
 

                M         1         2 

200 pb 

100 pb 
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A construção pIRES2-EGFP+cDNA APE1 (9B) e o vetor vazio pIRES2-EGFP 

foram transfectados em células. Considerando os genótipos, foram escolhidas as 

linhagens HeLa e XP4PA (homozigota normal para os  três SNPs analisados) e 

MRC5 (heterozigota para os SNPs analisados). Foram realizadas transfecções com 

eficiência de pelo menos 50%. O melhor resultado de transfecção foi obtido em 

células XP4PA. A transfecção pôde ser confirmada por meio da detecção de 

expressão de GFP dentro das células, sinal característico do vetor utilizado (Figura 

15). 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15- Transfecção do vetor pIRES2-EGFP e da construção pIRES2-
EGFP+cDNA APE1 (9B) em células XP4PA. Em (A), imagens de cultura de célula 
XP4PA transfectadas com pIRES2-EGFP (superior) e pIRES2-EGFP+cDNA APE1 
(9B) (inferior). Em (B), imagens de cultura de célula XP4PA transfectadas 
expressando GFP, mostrando que ambas as construções foram transfectadas e 
expressam o gene repórter, sem influência do cDNA clonado. 
 

 

 Os níveis de expressão de APE1 nas células transfectadas foram medidos 

por meio de ensaios de Western Blotting. Foram detectados níveis de expressão 

mais altos de APE1 nas culturas celulares MRC5, XP4PA e HeLa, que foram 

transfectadas com a construção pIRES2-EGFP+cDNA APE1, em relação às que 

foram transfectadas apenas com o pIRES2-EGFP (Figura 16). 

 

 

pIRES-EGFP 

pIRES-EGFP 

+ cDNA APE1 

A B 
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Figura 16- Super expressão de APE1 em células transfectadas com pIRES2-
EGFP+cDNA de APE1. Em (A), western blotting mostrando os níveis de expressão 
de células XP4PA, MRC5 e HeLa transfectadas com o vetor pIRES2-EGFP (-) e o 
aumento de expressão de APE1 nas mesmas células transfectadas com a 
construção pIRES2-EGFP+cDNA de APE1 (+). Em (B), níveis de super-expressão 
em células XP4PA, a partir de experimento em triplicata, comparando células 
XP4PA não transfectadas, células XP4PA transfectadas com pIRES2-EGFP e 
células XP4PA transfectadas com pIRES2-EGFP+ cDNA de APE1. Teste ANOVA, 
P<0,001. 
 

 
 
5.8 Inibição de APE1 endógena em células utilizando siRNA 
 
 As células MRC5 e HeLa, transfectadas com as sequências de siRNA para 

inibir APE1, apresentaram redução da expressão da APE1, quando comparadas aos 

controles de células transfectadas com as sequências scrambled. Esta redução foi 

observada em relação aos níveis de β-actina, considerando a razão APE1/ β-actina, 

tanto em células MRC5, com redução da expressão de APE1 de 17%, quanto em 

células HeLa, com redução de 9,9% (Figura 17 A e B). 
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Figura 17- Inibição de APE1 endógena em MRC5 e HeLa utilizando siRNA. Em 
A, Western blotting mostrando os níveis de expressão de APE1 após o ensaio de 
transfecção com siRNA para APE1 em células MRC5 e HeLa. M- Marcador de peso 
molecucar protéico (Bio-Rad). Scr- Scrambled, controle de transfecção de  siRNA 
com o oligonucleotídeo inespecífico. siRNA- Oligonucleotídeo específico para 
inibição de APE1 endógena. Em B, gráfico da razão da densitometria (ImageJ) de 
APE1/β-actina observado em A. 
 
 
 
5.9 Clonagem das sequências sintetizadas de APE1 148Asn e APE1 148Glu no 
vetor pIRES2-EGFP 
 

 Como resultados de clonagem das sequências sintetizadas de APE1 148Asn 

e APE1 148Glu em vetor pIRES2-EGFP, foram encontrados 6 clones para a 

sequência APE1 148Asn (alelo normal) (Figura 18); e 3 clones para a sequência 

APE1 148Glu (alelo polimórfico) (Figura 19). Estes clones estão prontos para 

ensaios de transfecção conforme metodologia estabelecida acima, o que 

possibilitará o estudo da expressão destas sequências APE1 148Asn e APE1 

148Glu no modelo proposto. 
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Figura 18- Clones obtidos de APE1 148Asn + pIRES2-EGFP. Gel de agarose 
0,7%, corado com brometo de etídio. Em M, marcador de peso molecular de 1kb 
(Invitrogen); 1, 3, 5, 7, 9 e 11- construções APE1 148Asn + pIRES2-EGFP sem 
digestão; 2, 4, 6, 8, 10 e 12- construções APE1 148Asn + pIRES2-EGFP digeridas 
com XhoI e BamHI, liberando o fragmento clonado. 
 
 
 

 

 

Figura 19- Clones obtidos de APE 148Glu + pIRES2-EGFP. Gel de agarose 0,7%, 
corado com brometo de etídio. Em M, marcador de peso molecular de 1kb 
(Invitrogen); 1, 3, 5 e 7- construções APE1 148Glu + pIRES2-EGFP sem digestão; 2, 
4, 6 e 8- construções APE1 148Glu + pIRES2-EGFP digeridas com XhoI e BamHI, 
onde apenas 4,6 e 8 apresentam liberação do fragmento clonado. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 A partir dos resultados obtidos neste estudo, a presença de diferenças 

alélicas e genotípicas nos grupos de pacientes com MB, MA e controles analisados, 

em conjunto com outros parâmetros da resposta imune, também alterados, indicam 

associações entre SNPs na via BER e a ocorrência da meningite. 

De forma geral, é importante considerar o fato de que MB e MA apresentam 

perfis de doença e resposta imunológica diferentes, inclusive considerando o 

patógeno e as causas envolvidas em cada caso. No entanto, o grupo com MA 

apresentou um aumento da frequência do alelo variante para APE1 Asn148Glu 

(Tabela 3), assim como observado em MB (Tabela 2). Apesar da diversidade de 

fatores envolvidos nestas respostas consideradas distintas, este fato pode ser 

justificado uma vez que, apesar de outros mecanismos de ativação da resposta 

imune estarem envolvidos, a MA ainda apresenta características semelhantes à 

resposta inflamatória de MB como, por exemplo, a presença de células 

polimorfonucleares (PMN) que são predominantes em MB, bem como a presença de 

moduladores inflamatórios como citocinas e quimiocinas comuns nos dois casos de 

inflamação (PARIKH et al., 2012., NEGRINI et al., 2000). 

 Alguns autores já descreveram em trabalhos anteriores a influência de SNPs 

no funcionamento e taxa de atividade de enzimas da via BER (XANTHOUDAKIS et 

al., 1994, HADI et al., 2000; HILL e EVANS, 200; WANG et al., 2007). Para os 

polimorfismos estudados, alguns dados já foram descritos na literatura indicando 

suas influências na atividade proteica de APE1, OGG1 e PARP-1. Ensaios de 

deleção demonstraram que polimorfismo APE1 Asn148Glu está localizado numa 

região entre os domínios de atividades de reparo (AP endonuclease) e redox 

(XANTHOUDAKIS et al., 1994). No entanto, Hadi et al. (2000), realizou análises in 

silico e sugeriu que este polimorfismo não afetaria o funcionamento da proteína. 

Para o polimorfismo OGG1 Ser326Cys, foi visto que ele compromete a atividade de 

reparo da proteína, pois sua forma variante assume uma conformação dimérica, o 

que afeta de maneira geral o funcionamento enzimático da enzima (HILL e EVANS, 

2006). No caso de PARP-1 Val726Ala, foi observado que a variação genética está 

localizada dentro da região do domínio catalítico e influencia a sua cinética 

enzimática, diminuindo sua capacidade de poli-ADP ribosilação e ligação ao DNA 
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(WANG et al., 2007; KAUPPINEN, 2007). Além disso, estes SNPs já foram 

associados à ocorrência de alguns tipos de câncer, reforçando a ideia de que eles 

possam afetar a atividade de reparo destas proteínas (HIRANO, 2008; SWEASY et 

al., 2006; MASUTANI et al., 2005). Deste modo, o comprometimento da atividade de 

reparo de DNA na presença destes SNPs justifica a ideia de um estudo de 

associação das variantes polimórficas APE1 Asn148Glu, OGG1 Ser326Cys, PARP-1 

Val726Ala, com a ocorrência de doenças que de alguma forma possuam sua 

resposta imunológica influenciada por elas. Neste estudo a presença de apenas um 

alelo polimórfico foi considerada suficiente para incluir o genótipo polimórfico nos 

grupos de análise. O’Driscol (2008) descreveu o caráter da haploinsuficiência de 

genes de resposta a danos no DNA como fator determinante em influenciar a 

etiologia, progressão e prognóstico de desordens genômicas humanas como ataxia 

telangiectasia (ATR), síndrome de Seckel e anemia fanconi (FA).  

Nos casos de MB causada por patógenos diferentes, dados da literatura 

mostram que tanto N. meningitidis quanto S. pneumoniae são capazes de estimular 

receptores do tipo toll-like TLR2, TLR4 TLR9, induzindo a ativação da via MyD88 

(SJÖLINDER et al., 2008., KOEDEL et al., 2010). Dados de ensaios de 

microarranjos demonstraram vários genes diferencialmente expressos, os quais em 

geral são característicos de uma resposta do hospedeiro comum a esses dois 

patógenos (SCHUBERT-UNKMEIR et al., 2009). Estes dados convergem para a 

possibilidade de um envolvimento das proteínas polimórficas analisadas em uma via 

comum de resposta, mesmo no caso de patógenos distintos, o que justifica as 

associações alélicas e genotípicas dentro do grupo MB. 

 Com o intuito de avaliar a ocorrência de danos oxidados no DNA, sítios 

sensíveis à Fpg, uma enzima análoga à OGG1, foram quantificados no DNA 

genômico dos indivíduos que portavam apenas cada um dos SNPs analisados 

(Figura 9). Foi observado que portadores dos alelos APE1 148Glu e OGG1 326Cys 

apresentaram mais sítios sensíveis do que indivíduos homozigotos para os alelos 

ancestrais (normais). Um maior número de sítios sensíveis indica um maior número 

de danos oxidados no DNA, haja vista o caráter indireto de análise do experimento. 

Estes dados estão de acordo, por exemplo, com a função de APE1 na estimulação 

de OGG1 no reparo de 8-oxodG (HILL et al., 2001., VIDAL et al., 2001). No entanto, 

mesmo que um discreto aumento nos danos no DNA de portadores do alelo PARP-1 
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762Ala tenha sido observado, este aumento não foi estatisticamente significativo. 

Isto é justificado, uma vez que PARP-1 é na verdade uma proteína mais atuante na 

via BER como “sensora” de danos (do tipo quebras do DNA), sinalizando e agindo 

na abertura da cromatina, na regulação da progressão do ciclo celular e 

recrutamento de outras proteínas de reparo ao sítio do dano (MALANGA e 

ALTHAUS, 2005). Assim, estes dados podem associar o acúmulo de danos 

oxidados com a capacidade de reparo das proteínas polimórficas analisadas. 

 Em geral, bactérias que causam MB são comensais da orofaringe e o 

desenvolvimento da doença ocorre de uma infecção prévia como, por exemplo, 

sinusite ou otite, seguida do rompimento da barreira hematoencefálica e 

consequente acesso do patógeno ao líquor do indivíduo. Desta forma, a incidência 

de MB pode ser evitada por respostas imunes inata e adquirida eficientes (KOEDEL 

et al., 2002). Considerando os fatores de susceptibilidade à meningite, estudos 

mostram que um dos principais fatores do hospedeiro que contribui com a 

susceptibilidade à MB é a ausência ou deficiência da produção de anticorpos 

específicos contra o patógeno (JANOFF e RUBINS, 1997). Dentro deste contexto, 

as enzimas da via BER já foram descritas como envolvidas no processo de troca de 

classes de cadeia, do inglês “class switch recombination” (CSR), um processo que 

permite variações de sequências genéticas durante a formação de anticorpos 

(MAUL e GEARHART, 2010). Por esta razão, os níveis de IgG e IgA também foram 

medidos no plasma dos pacientes analisados considerando o grupo etário e os 

genótipos (Figura 10). Nossas análises mostraram maiores níveis de IgG em 

crianças portadoras do alelo APE1 148Glu, assim como uma maior razão IgG/IgA 

(Figura 10A, tabela 5), sugerindo que os SNPs analisados podem afetar o equilíbrio 

na produção de imunoglobulinas. A função de APE1 no CSR foi demonstrada em 

camundongos APE1(+/-), que tiveram a formação de anticorpos afetada, 

representando evidências de que APE1 atua no processo depois da atividade da 

enzima AID, que age desaminando citidinas, o que gera substrato para a UNG, uma 

DNA glicosilase que cliva uracilas. Este processo gera sítios abásicos, onde a APE1 

atua, que por sua vez gera quebras no DNA (GUIKEMA et al., 2007., SCHRADER et 

al., 2009). Foi também demonstrado que APE1 regula a proliferação de células B via 

ativação do receptor de membrana CD40, agindo como uma molécula mediadora 

deste processo de ativação (MERLUZZI et al., 2008). Por outro lado, o aumento nos 
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níveis de IgG pode estar relacionado a um mecanismo compensatório, uma vez que 

citocinas e quimiocinas apresentam concentrações reduzidas na presença do alelo 

APE1 148Glu (Figura 11).  

 Assim como observado para APE1 Asn148Glu, altos níveis de IgG também 

foram observados em crianças portadoras do alelo OGG1 326Cys, no entanto, a 

razão IgG/IgA não mostrou alterações (Figura 10B, tabela 5). Winter et al. (2003) 

mostraram que a deficiência de OGG1 em camundongos não afetou o processo de 

hipermutação somática do gene Ig V, concluindo que OGG1 não estaria envolvida 

no processo de CSR. Ucher et al. (2012) também não encontraram associações de 

OGG1 com a troca de classes de imunoglobulinas em células B esplênicas de 

camundongos. Desta forma, como OGG1 é uma enzima da via BER, e a 

participação da via BER já foi descrita neste processo, o possível envolvimento de 

OGG1 na CSR deve ser ainda melhor investigado. 

 A função de PARP-1 na produção de imunoglobulinas foi demonstrada em 

camundongos deficientes para esta proteína, os quais apresentaram respostas 

anormais na produção de anticorpos, principalmente nos casos de IgG e IgA 

(AMBROSE et al., 2009). Foi também observado que PARP-1 favorece o reparo de 

troca de regiões por uma via mediada por mecanismos de micro-homologia, 

facilitando a finalização alternativa por junção de extremidades (ROBERT et al., 

2009). Nos pacientes analisados, a presença do SNP PARP-1 Val762Ala em adultos 

está associada a um maior nível de IgG, sem influência da razão IgG/IgA (Figura 10 

C, tabela 5). 

 Foi demonstrado que anormalidades nos níveis de IgG e IgA podem ser um 

fator importante na predisposição em alguns casos de MB em crianças e podem 

causar susceptibilidade à doença (LOH et al., 1991). Crianças e adultos diferem em 

relação à resposta imune adquirida, uma vez que a ativação de células B para a 

produção de imunoglobulinas é dependente da exposição ao antígeno (KUROSAKI 

et al., 2010). Considerando o caso de crianças, os níveis de imunoglobulinas como, 

por exemplo, IgG e IgA, é menor do que em adultos (YACHIE et al., 1995., NOURI-

ARIA et al., 1985). Na resposta primária, a CSR é induzida em células B durante a 

maturação e processos de diferenciação. Um maior número de células B ativadas 

pelo efeito de “memória” imunológica é observado em adultos e, neste caso, a 

produção de imunoglobulinas também é dependente da resposta imune secundária 
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(KUROZAKI et al., 2010., WEKSLER et al., 2002., LUNING PRAK et al., 2011). 

Algumas evidências mostram que a expressão da enzima AID diminui 

progressivamente com o envelhecimento (FRASCA e BLOMBERG, 2009; FRASCA 

et al., 2008). Neste contexto, a atividade de reparo de DNA associada ao processo 

de CSR pode ser mais frequente em crianças, o que poderia explicar as diferenças 

entre crianças e adultos associadas aos SNPs em APE1 e OGG1. Ao contrário do 

resultado encontrado para os polimorfismos de APE1 e OGG1, para PARP-1, os 

níveis mais altos de IgG foram encontrados em adultos. O aumento dos níveis de 

IgG1 também já foi observado após o tratamento de células B esplênicas com LPS, 

IL-4 e inibidores de PARP-1. Também foi proposto que a inibição de PARP-1 pode 

contribuir com o aumento dos níveis de NAD+, favorecendo o processo de troca de 

classes e a produção de anticorpos do tipo IgA (SHOCKETT e STAVNEZER, 1991). 

NAD+ é um importante modulador da resposta imune, participando como cofator ou 

substrato para muitas proteínas na resposta inflamatória (GRAHNERT et al., 2011), 

como o receptor de membrana CD38, o qual é um marcador de células B de 

memória envolvido na sua proliferação, diferenciação e desenvolvimento, com uma 

importante função na resposta humoral, sendo assim associado  com a secreção de 

IgG1. Deficiência na produção de CD38 causa uma redução severa na produção de 

anticorpos, principalmente IgG1 (RIDDERSTAD e TARLINTON, 1998., YASUE et al., 

1997., AIBA et al., 2010., COCKAYNE et al., 1998). Se a presença do polimorfismo 

em PARP-1 compromete a atividade da enzima, isto poderá resultar em maiores 

níveis de NAD+, consequentemente, mais substrato para produção de CD38, e 

assim, resultando em maiores níveis de IgG. Nesta linha, estes dados podem 

explicar as diferenças observadas entre crianças e adultos em nosso trabalho. 

Contudo, a ativação de células B é dependente de mecanismos complexos e, desta 

forma, não é possível descartar a função de enzimas da via BER, principalmente 

APE1 e PARP-1, na ativação transcricional de vários fatores como NF-κB e AP-1 e 

citocinas, envolvidas na maturação e diferenciação de células B reguladas por estas 

enzimas (ALTMEYER e HOTTIGER, 2009; PERALTA-LEAL et al., 2009; TELL et al., 

2009; BHAKAT et al., 2009). 

 Barichello e colaboradores (2011), utilizando modelo de ratos infectados com 

meningite pneumocócica, demonstrou que a cinética dos níveis de 

citocinas/quimiocinas influencia diretamente o evento de disrupção da barreira 
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hematoencefálica, especialmente com aumento dos níveis de algumas citocinas. Por 

esta razão, o perfil de citocinas e quimiocinas em pacientes com MB também foi 

analisado neste estudo. Alterações nos níveis de IL-6, IL-1Ra, IL-8/CXCL8 e MCP-

1/CCL2 foram observados em pacientes portadores do alelo APE1 148Glu (Figura 

11). Em relação à variação nos níveis de citocinas e quimiocinas durante a 

meningite, já foi observado que altos níveis de TNF-α, IL-6 e IL-1β são 

característicos do processo de infecção da meningite e podem estar associados com 

a severidade da doença e ocorrência de sequelas (KOEDEL et al., 2002). IL-1β, 

TNF-α ou IL-6 são especialmente efetivos na estimulação de quimiocinas e 

moléculas de adesão, os quais são importantes para o recrutamento de leucócitos 

da circulação para o espaço subaracnóide (DINARELLO, 2000). Os altos níveis de 

IL-1β são responsáveis pelos danos no cérebro e severidade da MB. Já IL-1 Ra, 

como citocina moduladora, é importante para conter o excesso de resposta 

inflamatória (KOEDEL et al., 2002). Em um trabalho prévio, o SNP de IL1-Ra 

(+2018) C/T foi associado com o risco de doenças causadas por meningococo e 

suas sequelas (ENDLER et al., 2006). No entanto, com os resultados obtidos neste 

trabalho, é importante ressaltar que a produção insuficiente de citocinas também foi 

anteriormente associada a taxas mais altas de mortalidade encontradas em 

pacientes com sepse severa (ARNALICH et al., 2002). Quimiocinas como IL-8-

CXCL8 e MCP-1/CCL2 também foram descritas como importantes na quimiotaxia de 

leucócitos para o líquor na tentativa de conter um patógeno (LAHRTZ et al., 1998). 

Em muitos modelos de infecção, a deficiência de IL-8-CXCL8 e MCP-1/CCL2 

aumentou a vulnerabilidade do hospedeiro, sugerindo que o recrutamento de 

neutrófilos e monócitos para o sítio de infecção é crucial para a eliminação da 

bactéria invasiva (MUKAIDA, 2003; AMANO et al., 2004). 

 O efeito de APE1 na produção de IL-8/CXCL8 foi demonstrado num modelo 

de infecção por H. pylori em cultura de células, no qual a inibição de APE1 por meio 

de iRNA causou a diminuição da atividade de AP-1 e consequente redução dos 

níveis de IL-8/CXCL-8 (O’HARA et al., 2006). A super-expressão da APE1 está 

relacionada a maiores níveis de secreção de IL-6 e IL-8/CXCL8 em células da 

medula óssea, e o silenciamento de APE1 por siRNA resultou na inibição da 

atividade de ligação ao DNA de AP-1 e NF-κB e consequente bloqueio da produção 

de IL-6 e IL8-CXCL8 (XIE et al., 2010). Jedinak et al. (2011) observaram também 
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que a inibição de APE1 por E3330, um inibidor do domínio redox de APE1, suprimiu 

a secreção de TNF-α, IL-6 e IL-12 em macrófagos estimulados por LPS. Por isso, 

conhecendo a função de NF-κB e AP-1 na regulação destas citocinas, a dosagem 

dos níveis de expressão de NF-κB e c-Jun, uma subunidade de AP-1, também foi 

realizada considerando os genótipos polimórficos dos pacientes (Figuras 12 e 13). 

Embora não tenham sido encontradas diferenças entre os grupos analisados e a 

presença de alelos polimórficos ou normais, é possível que apenas as formas 

ativadas destes fatores influenciem nesta produção de citocinas e quimiocinas, o 

que pode explicar o fato de diferenças não terem sido visualizadas com a 

metodologia aplicada neste trabalho. NF-κB e AP-1 (Fos-Jun) desenvolvem uma 

função crucial durante a indução de resposta inflamatória, uma vez que eles são 

ativadores transcricionais de muitos genes que incluem citocinas pró-inflamatórias, 

quimiocinas e moléculas de adesão envolvidas na patogênese de várias doenças. A 

ativação do fator de transcrição NF-κB é de extrema importância para uma ampla 

variedade de processos como imunidade, inflamação, desenvolvimento celular, 

crescimento e sobrevivência (SIOMEK et al., 2012). Os mecanismos de ativação 

destes fatores de transcrição envolvem complexas cascatas de eventos regulatórios 

e desta forma, torna-se ainda mais difícil chegar a uma metodologia ideal para este 

tipo de avaliação dependendo da análise a ser realizada (KOEDEL et al., 2002; 

GLOIRE ., 2006; VALLABHAPURAPU e KARIN, 2009).  

 Apesar da importância da atividade de reparo de DNA contra o estresse 

oxidativo em células neuronais, muitos estudos apontam para novas funções das 

enzimas da via BER APE1, OGG1 e PARP-1 na resposta inflamatória (WILSON e 

MCNEILL, 2007; LIN et al., 2000; MABLEY et al., 2005; KAUPPINEN e SWANSON, 

2005). Como dito anteriormente, APE1 foi descrita como capaz de ativar fatores 

transcricionais como AP-1, Egr-1, NF-κB, p53 e HIF (TELL et al., 2009., BHAKAT et 

al., 2009). Uma nova função de APE1, chamada atividade chaperona redox, também 

foi descrita como um mecanismo de redução de NF-κB e AP-1 e ativação de seus 

sítios de ligação ao DNA (ANDO et al., 2008). Lee et al. (2009) demonstraram a 

função de APE1 como um regulador central na resposta inflamatória dependente de 

TLR-2 em queratinócitos humanos. Em camundongos, a deleção do gene OGG1 foi 

associada com menores níveis de TNF-α, IL-12 e MIP-α em três diferentes modelos 

de inflamação: choque endotóxico, diabetes e hipersensibilidade (MABLEY et al., 
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2005). Além disso, a estimulação direta da transcrição de proteínas da via BER, 

como APE1 e OGG1, foi observada após a demetilação transiente da lisina 4 na 

histina H3 por LSD1, uma enzima atuante neste mecanismo. Este processo leva a 

produção de H2O2, o qual oxida guaninas e induz o recrutamento de OGG1 e APE1, 

levando à mudanças na conformação da cromatina e orientando a formação do 

complexo de iniciação de transcrição (PERILLO et al., 2008; AMENTE et al., 2010). 

A habilidade de PARP-1 na regulação da inflamação é sugerida por sua função de 

coativadora de NF-κB. Muitos estudos indicaram que a inibição da atividade de 

PARP-1 impede a resposta mediada por NF-κB (CHIARUGI, 2002; CHANG e 

ALVAREZ-GONZALEZ, 2001; HASKO et al., 2002; CHIARUGI e MOSKOWITZ, 

2003). Assim, os dados encontrados, aliados aos pontos acima discutidos, reforçam 

a ideia da participação ativa das enzimas APE1, OGG1 e PARP-1 na cascata de 

resposta imunológica contra e durante a meningite. 

 Alguns trabalhos vêm sendo desenvolvidos com a finalidade de caracterizar 

proteínas polimórficas e analisar os impactos que as variações genéticas podem 

causar em suas funções (LANDVIK et al., 2012; HAN et al., 2012; HE et al., 2009). 

No presente estudo, foram obtidos resultados que indicaram associação entre SNPs 

em enzimas da via BER, principalmente no caso da APE1, com a ocorrência e 

resposta inflamatória da meningite. Portanto, tornou-se interessante buscar uma 

estratégia que possibilitasse o estudo dessas proteínas polimórficas, por meio de 

análise funcional, e observar em que elas poderiam agir diferencialmente das formas 

selvagens. 

Estudos in silico e também funcionais, baseados em ensaios de deleção, 

mostraram anteriormente que o SNP APE1 Asn148Glu não afetaria a capacidade de 

reparo da proteína e nem sua funcionalidade global de endonuclease e de ligação 

ao DNA (HADI et al., 2000; XANTHOUDAKIS et al., 1994). No entanto, resultados 

interessantes foram encontrados neste trabalho, uma vez que a APE1 polimórfica 

apresentou relações com a resposta inflamatória da meningite, podendo influenciar 

no desenvolvimento da doença. Devido à sua maior associação com frequências 

alélicas e genotípicas em casos de MB e MA, além de sua influência nos 

marcadores inflamatórios analisados, a APE1 foi escolhida para ser utilizada como 

modelo inicial, na ideia do desenvolvimento de um sistema que possibilite a análise 

de proteínas selvagens e polimórficas expressas em célula, por meio de ensaios de 
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transfecção das sequências gênicas desejadas e inibição por siRNA das versões 

endógenas; permitindo assim, a caracterização da proteína variante na célula, além 

das possíveis interações que ela possa realizar de maneira diferencial. 

 Derouette et al. (2009) sugeriram a utilização do vetor pIRES2-EGFP para 

análise do efeito de proteínas polimórficas, por meio de super-expressão, num 

estudo relacionado ao polimorfismo (P319S) no gene Cx37, o qual participa na 

formação de canais envolvidos na resposta dependente de ATP, durante o 

recrutamento de monócitos em casos de inflamação causada por arteriosclerose. 

Baseado nesta estratégia, o vetor pIRES2-EGFP foi escolhido para a construção 

descrita acima neste trabalho. 

Os resultados de transfecção do cDNA de APE1+pIRES2-EGFP em células 

HeLa, MRC5 e XP4PA demonstraram claramente o aumento de expressão de APE1 

nestas células (Figura 16 A), validando a construção realizada. Este efeito foi mais 

visível em células XP4PA (Figura 16 B). Um trabalho recente, realizado pelo nosso 

grupo por de Melo et al.1 (comunicação pessoal) demonstrou que os níveis 

endógenos de expressão de APE1, tanto basais quanto em resposta a estresse 

oxidativo, causados por peróxido de hidrogênio e riboflavina, são naturalmente 

reduzidos quando comparados aos níveis encontrados em MRC5 nas mesmas 

condições. O fato de que a super-expressão de APE1 foi mais intensa nas células 

XP4PA nos nossos resultados, juntamente com os dados obtidos por de Melo et al.1, 

pode fornecer indícios para um estudo mais aprofundado das vias de regulação de 

APE1 em células XP4PA, uma vez que, seus níveis de APE1 são naturalmente 

reduzidos e, em super-expressão, são mais altos em relação a outros tipos celulares 

analisados. 

A partir dos ensaios de transfecção, seria necessário que a proteína APE1 

endógena tivesse sua expressão reduzida, de modo que ela interferisse o mínimo 

possível na expressão da sequência de APE1 transfectada para a célula. Com esta 

finalidade, utilizou-se a técnica de siRNA, segundo o protocolo adaptado de Fishel et 

al. (2008). Com isso, os níveis endógenos de APE1 foram diminuídos (Figura 17), 

permitindo que a expressão de APE1 na célula ocorresse também a partir da 

sequência transfectada e garantindo a análise da mesma.  

Uma segunda estratégia foi utilizada, onde as sequências nucleotídicas de 

mRNA contendo a região codificante para APE1 foram obtidas com base nos dados 

1
 De MELO, JTA. Em Laboratório de Biologia Molecular e Genômica, LBMG, UFRN, 2012. 



81 
 

 

 

do NCBI. As mesmas foram sintetizadas artificialmente, com a finalidade de 

possibilitar o conhecimento de outras variações genéticas além do SNP APE1 

Asn148Glu na sequência e, também, permitir o desenho das sequências de siRNA 

que não as atingissem, sendo assim, específicos para inibição da APE1 endógena. 

Assim, foram sintetizadas duas sequências; a selvagem (APE1 148Asn) e a 

polimórfica (APE1 148Glu). Nas duas sequências, o sítio de ligação do siRNA foi 

localizado e alterado, causando uma mutação sinônima a partir de troca de 

nucleotídeos na sequência e incompatibilidade da interação do siRNA (Figura 8). 

Assim, os códons de interação do siRNA tiveram nucleotídeos mudados, mas o 

aminoácido correspondente ao códon não foi alterado, o que não afetaria a 

funcionalidade da proteína expressa a partir da sequência sintetizada. Esta 

estratégia permitiu que os oligonucleotídeos utilizados para o silenciamento de APE1 

tivessem como alvo apenas a proteína endógena e, desta forma, permitindo a 

expressão da sequência transfectada e diminuindo a expressão endógena. Como 

controle para a inibição de APE1, foram utilizadas sequências scrambled, 

demonstrando a especificidade dos oligonucleotídeos exclusivamente para o alvo 

gênico de APE1 endógena. Uma estratégia semelhante foi utilizada por Petta et al. 

(2008), em um estudo para avaliar a resposta de células deficientes em DNA 

polimerase iota (pol ι), onde a expressão de Polι foi down regulada de maneira 

estável em células MRC5, o que possibilitou avaliar a resposta dessas células contra 

agentes oxidativos e elucidar sua função na proteção contra estresse oxidativo em 

células humanas. Apesar deste ensaio não ter sido realizado em triplicata, o que 

impossibilitou análises estatísticas e leitura dos níveis expressão em valores 

estatísticos, os resultados de densitometria e razão APE1/β-actina obtidos no 

western blotting foi positivo para a aplicação da técnica desenvolvida. 

Estabelecidas as etapas acima, as sequências sintetizadas de APE1 148Asn 

e APE1 148Glu foram também clonadas em pIRES2-EGFP (Figuras 18 e 19), da 

mesma forma que a sequência selvagem de APE1, adquirida a partir do cDNA da 

célula MRC5. Uma vez obtidas, as construções acima poderão ser transformadas 

em linhagens celulares, de acordo com o perfil genético para os SNPs analisados, 

considerando background genético e especificidade de resposta de cada tipo celular. 

Por este motivo, também analisamos os genótipos, considerando os polimorfismos 

estudados de APE1, OGG1 e PARP-1 de algumas linhagens celulares candidatas 
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(Tabela 6). Ao desenvolvermos um sistema de super-expressão para avaliação de 

proteínas porlimórficas em células, seria importante considerar o genótipo endógeno 

da célula e conhecê-lo. Mesmo com a utilização da técnica de siRNA para inibição 

da proteína endógena, a escolha da linhagem com genótipos favoráveis, por 

exemplo, com alelos normais para a proteína analisada, deve ser levada em 

consideração. Assim, esta análise permitirá a avaliação da expressão das 

sequências selvagens e polimórficas de APE1 e seus efeitos celulares como um 

todo. Diversas linhagens celulares foram utilizadas neste estudo, com intuito de 

confirmar que a efetividade do funcionamento da super-expressão independia do 

tipo celular. Além de gerar uma gama de opções para futuros estudos que envolvam 

as células analisadas, inclusive com outras abordagens, conhecer o perfil genético 

destas células parece interessante. Alguns trabalhos sugerem a utilização de células 

específicas, como macrófagos, por exemplo, para estudos de modelos inflamatórios, 

desde ensaios de estimulação de inflamação relacionada a câncer até estudos de 

resposta inflamatória em otite média experimental (HAABETH et al., 2012; KARIYA 

et al., 2012). Assim, num modelo de inflamação mais direcionado, utilizando fatores 

estimulatórios específicos, como o LPS (lipopolissacarídeo), por exemplo, células 

como macrófagos poderiam ser utilizadas; e se as análises envolvem a expressão 

de variantes polimórficas, será possível considerar o genoma da linhagem escolhida 

e avaliada.  

Desta forma, com esta metodologia desenvolvida, aliada aos dados de 

associação de enzimas da via BER com a resposta inflamatória, é possível conciliar 

a ideia de análise do efeito de variações genéticas não sinônimas em genes de 

reparo de DNA e a avaliação de sua influência no desenvolvimento de doenças, de 

uma forma mais ampla e funcional. 

 Os mecanismos pelos quais polimorfismos em APE1, PARP-1 e OGG1 

afetam a regulação da resposta inflamatória, ou como essas enzimas interagem 

para executar estas funções, ainda não são bem conhecidos. Neste estudo, os 

dados obtidos indicam que polimorfismos não-sinônimos em regiões importantes nos 

genes de reparo de DNA podem afetar a resposta imune. No entanto, a população 

analisada neste trabalho ainda apresenta-se numa escala menor. A baixa frequência 

de notificações de casos de meningite e o fraco sistema de saúde pública em Natal, 

Brasil, não permitiram uma estratificação acurada de pacientes e análise de 
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marcadores inflamatórios, severidade ou sequelas nestes pacientes, indicando uma 

necessidade de estender as análises realizadas neste estudo, inclusive para outros 

casos de doenças infecciosas que possuam uma ativação imune semelhante. 

 Este é um trabalho que segue um alvo pioneiro na área, o qual correlaciona 

SNPs em genes da via BER com doenças infecciosas e seu processo inflamatório. 

Assim, enzimas de reparo de DNA podem apresentar uma variedade de funções 

ainda desconhecidas, além de suas atividades de reparo. Isto indica que danos no 

DNA e consequente ativação destas enzimas podem resultar numa ampla gama de 

respostas celulares, podendo causar impactos e maiores efeitos em todo o 

organismo. Com isso, abrem-se muitas perspectivas para novos estudos neste 

sentido, tornando-se importantes por possibilitar o ganho de conhecimento acerca 

da real função das enzimas de reparo de DNA para manutenção da vida. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

 Foram encontradas associações de variantes de enzimas da via BER com 

meningite em pacientes humanos, sugerindo que os SNPs APE1 Asn148Glu, 

PARP-1 Val762Ala e OGG1 Ser326Cys podem afetar não somente a 

atividade de reparo de DNA destas proteínas, mas também fatores 

relacionados à resposta imune do hospedeiro; 

 

 Os níveis de citocinas e quimiocinas IL-6, IL-Ra, IL-8/CXCL8 e MCP1/CCL2 

foram influenciados pela presença do polimorfismo APE1 Asn148Glu; 

 

 Não foi observada influência dos polimorfismos analisados nos níveis de 

expressão de marcadores inflamatórios como NF-κB e c-Jun no líquor dos 

indivíduos analisados com a metodologia utilizada; 

 

 Os níveis de imunoglobulinas IgG e IgA foram afetados, em crianças e 

adultos, considerando os polimorfismos analisados. O balanço de entre IgG e 

IgA foi afetado em crianças portadoras do alelo polimórfico para APE1 

Asn148Glu; 

 
 Foi possível estabelecer um sistema de super-expressão para APE1, 

utilizando o vetor pIRES-EGFP2, que possibilitará o estudo funcional desta 

enzima polimórfica em células; 

 

 As enzimas APE1, OGG1 e PARP-1 exercem funções mais amplas não 

somente em doenças como câncer, mas também em doenças infecciosas. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Além de suas atividades de reparo de DNA, muitos dados na literatura 

relacionam as enzimas PARP-1, APE1 e OGG1 com modulação da resposta 

inflamatória, inclusive em casos de meningite, o qual foi o modelo de estudo 

utilizado. Os mecanismos de interações das variações genéticas PARP-1 Val762Ala, 

APE1 Asn148Glu e OGG1 Ser326Cys ou como estes polimorfismos afetam a 

atividade destas proteínas em relação à regulação da resposta inflamatória ainda 

não são totalmente conhecidos. Por isso, a necessidade de desenvolver 

metodologias que possibilitem a caracterização funcional destas variantes e todas as 

suas possíveis interações. Neste trabalho, foi possível observar a relação entre os 

polimorfismos PARP-1 Val762Ala, APE1 Asn148Glu e OGG1 Ser326Cys com a 

incidência de uma doença infecciosa. No caso de doenças como o câncer (SILVA-

FERNANDES et al., 2012), seria esperado que alterações em enzimas de reparo de 

DNA apresentassem algum tipo de correlação ou influência, por envolverem fatores 

ligados a mutagenicidade gerada por falhas neste mecanismo. Porém, os resultados 

obtidos aqui indicaram que estes SNPs não-sinônimos em genes de reparo de DNA 

da via BER devem também afetar a resposta imune do hospedeiro em relação à 

susceptibilidade e ocorrência da meningite. Polimorfismos genéticos são 

considerados, uma vez que esta é uma doença secundária, que se desenvolve 

devido a fatores intrínsecos do hospedeiro, a partir de infecções mais simples (em 

geral nas vias aéreas superiores), causadas por microrganismos que normalmente 

são encontrados nestas regiões de forma comensal. A maioria das características de 

um indivíduo é determinada pela soma de fatores ambientais e atributos genéticos 

únicos, considerando genótipo e fenótipo, e isto é válido também para predisposição 

e sequelas de muitas doenças. Um maior conhecimento acerca disso pode gerar a 

possibilidade de avaliações de risco em pacientes, o desenvolvimento de novas 

modalidades de prevenção e terapia e a possibilidade de tratamento baseado na 

herança genética. 

Este é um trabalho de um projeto pioneiro na descrição da associação de 

alelos variantes em enzimas de reparo de DNA e a ocorrência de MB e MA, por isso, 

sua relevância tem destaque. Assim, torna-se evidente que enzimas de reparo de 

DNA podem ter uma variedade de funções além de suas propriedades de reparo. Os 

danos no DNA de uma célula, que levam a ativação de enzimas de reparo de DNA, 
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podem resultar numa gama de respostas celulares que implicam em impactos 

significantes em todo o organismo. Isso faz das enzimas de reparo de DNA um 

amplo campo de estudos e pesquisas para compreensão da integridade e 

manutenção da vida. 
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11 APÊNDICES 
 
11.1 Apêndice A: Artigo - “Helicobacter pylori Genotype and Polymorphisms in DNA 

Repair Enzymes: Where Do They Correlate in Gastric Cancer?” 
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Autores: Isabelle Joyce de Lima Silva-Fernandes, MD,1 Thayse Azevedo da Silva, 

MD,2 Lucymara Fassarella Agnez-Lima, PhD,2 Márcia Valéria Pitombeira Ferreira, 

PhD,1 e Silvia Helena Barem Rabenhorst, PhD,1. 

 

 
1 Departamento de Patologia e Medicina Legal, Universidade Federal do Ceará, 
Fortaleza, Brasil. 
 
2 Departamento de Biologia Celular e Genética, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal, Brasil. 
 

 

Contribuição científica: Desenvolvimento da metodologia aplicada, do desenho 

experimental, execução de ensaios de genotipagem semelhantes aos utilizados no 

trabalho principal da tese e elaboração do artigo. 
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11.2 Apêndice B: Artigo - “Association of kynurenine aminotransferase II gene 

C401T polymorphism with immune response in patients with meningitis.” 
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Azevedo da Silva 1, Leonam Gomes Coutinho1, Stephen L Leib 2 e Lucymara 

Fassarella Agnez-Lima 1. 

 

1 Departamento de Biologia Celular e Genética, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, Brasil. 

 

2 Institute for Infectious Diseases, University of Bern, Friedbuehlstrasse 51, CH-3010 

Bern, Switzerland. 

 

 

Contribuição científica: Elaboração do desenho experimental, das metodologias 

aplicadas, participação na coleta de amostras e genotipagem dos pacientes para 

análise de polimorfismos, execução dos ensaios para avaliar os níveis de expressão 

de NF-κB e c-Jun e avaliação dos níveis de imunoglobulinas.  
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11.3 Apêndice C: Artigo - “Polysaccharides from the fungus Sclerodermanitidum 

with anti-inflammatory potential modulate cytokine levels and the expression of 

Nuclear Factor kB.” 
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1, Thayse Azevedo da Silva 2, Leonam Gomes Coutinho 2, Iuri G. Baseia 3, 

Lucymara F. Agnez Lima 3, Edda Lisboa Leite 1. 

 

1 Laboratório de Glicobiologia, Departamento de Bioquimica, Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, Brasil, 
 
2 Laboratório de Biologia e Genômica Molecular, Departamento de Genética e 
Biologia Celular, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil, 
 
3 Laboratório de Micologia, Departamento de Botânica, Ecologia e Zoologia, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil. 
 

 

Contribuição científica: Realização dos ensaios para dosagem dos níveis de 

expressão de NF- κB utilizando a técnica de dotblot e redação do artigo. 
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11.4 Apêndice D: Artigo em preparação. 

 

Genetic polymorphisms associated with inflammatory response in bacterial 

meningitis. 

Autores: Fabrícia Lima Fontes, Thayse Azevedo da Silva, Luíza Ferreira de Araújo, 

Fladjule Rejane Soares de Souza, Leonam Gomes Coutinho, Stephen L. Leib, 

Lucymara Fassarella Agnez-Lima.  

 

 

Abstract 

Bacterial meningitis (BM) is an infectious disease that presents high mortality and 

morbidity. Differences in the immune response and disease severity have been 

attributed to host genetic variability. The aim of this study was to investigate the 

association of polymorphisms in TNF -308G/A, TNF -857C/T, IL-8 -251A/T, AADAT 

+401C/T, MMP9 -1562C/T, APEX1 Asn148Glu, OGG1 Ser326Cys and PARP1 

Val762Ala with BM. The genotypes were investigated by PIRA-PCR or PCR-RFLP. 

Allele and genotype frequencies were also associated with levels of cytokines, 

measured by x-MAP method, and cell count. We did not find significant association 

between the SNPs TNF -857C/T, IL-8 -251A/T and MMP9 -1562C/T and the disease. 

However, a higher frequency of variant allele TNF -308A was observed in control 

group, associated with changes in cytokine levels compared to individuals with 

normal genotypes, suggesting a possible protective role. In addition, combined inter-

gene interaction analysisshowed significant association between some genotypes 

and BM, mainly involving the alleles TNF -308G, APEX1 148Glu, IL8 -251T and 

AADAT +401T. These genotypes combinations showed to affect the 

cyto/chemokines level and cell count in CSF samples from BM patients. In 

conclusion, this study shows significant association between the genetic variability 

and altered inflammatory responses during BM.  

 

Keywords: Bacterial meningitis, polymorphism, susceptibility, APE1, TNF, AADAT. 
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Contribuição científica: Elaboração do desenho experimental, das metodologias 

aplicadas, análise dos polimorfismos e genotipagem dos pacientes para os SNPs 

APE1 Asn148Glu, OGG1 Ser326Cys e PARP1 Val762Ala, desenvolvimento e 

execução das análises estatísticas aplicadas e redação do artigo. 
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12 ANEXOS 

12.1 Anexo A - Termo de consentimento fornecido aos pacientes participantes 

da pesquisa. 

 

 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto: Novos parâmetros para estudo de danos cerebrais induzidos por meningite 

bacteriana: identificação de novos alvos terapêuticos. 

 

A meningite é uma doença que pode causar alguns problemas graves e os tratamentos 

atuais ainda não são suficientes. Esta pesquisa tem o objetivo de estudar os mecanismos 

envolvidos com a destruição de células do cérebro que está relacionado com os problemas 

observados em pacientes que tiveram meningite.  Por esta razão, convidamos você a participar 

de uma pesquisa que vai procurar em um pedacinho (genes) do seu DNA (DNA é uma 

substância que está dentro de nossas células, que foi herdado de nossos pais e que passamos 

para nossos filhos), alguma informação que explique se certas pessoas têm mais facilidade de 

contrair a meningite e desenvolver complicações depois da doença do que outras. 

Para o diagnóstico da meningite, é necessário que os médicos solicitem exames de 

liquor (líquido retirado da medula espinhal) e de sangue. Para realização de nossa pesquisa 

precisamos de amostras de liquor e de sangue de pessoas afetadas pela meningite, por esta 

razão estamos pedindo sua autorização para que as suas amostras de liquor e sangue, retiradas 

para os exames solicitados pelo seu médico, possam ser também usadas em nossa pesquisa. 

Esclarecemos que nenhum procedimento adicional é necessário, estaremos usando uma parte 

das amostras que você precisou retirar para realização de seus exames de diagnóstico. 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA 

Laboratório de Biologia Molecular e Genômica 

Tel. +55-84-32119209; Fax. +55-84-32153425; lfagnez@ufrnet.br 

1ª Via 

FR 

063922 
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Essa pequena porção de líquor e sangue serão encaminhados para o Instituto de 

Doenças Infecciosas de Berna (Suíça) obedecendo todo processo recomendado pelo 

Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil, e para isso estamos solicitando sua autorização. 

No Brasil, os pesquisadores irão analisar os pedacinhos de DNA (genes) que 

produzem as proteínas (moléculas com variadas funções no corpo) envolvidas com 

complicações durante a meningite, enquanto que na Suíça os pesquisadores irão analisar essas 

proteínas no líquor e no sangue. Essas informações trarão benefícios para o desenvolvimento 

de novos tratamentos, capazes de reduzir a mortalidade e as complicações causadas pela 

meningite. 

Todo o material biológico (líquor e sangue) será usado apenas nessa pesquisa e seus 

dados pessoais serão mantidos em sigilo absoluto. Não permitiremos a terceiros, tais como, 

seguradores de saúde, empregadores e superiores hierárquicos, acesso a essas informações. 

Apenas os pesquisadores, que trabalham nessa pesquisa, e você, se desejar, terão acesso às 

informações e os resultados obtidos com suas amostras (liquor e sangue). 

Esclarecemos que os resultados esperados não trazem consigo nenhum grau de 

discriminação e/ou prejuízo moral individual ou coletivo, no entanto havendo necessidade de 

aconselhamento genético, você o terá sem nenhum custo, também os resultados da pesquisa 

serão tornados públicos através da publicação de artigos em revistas científicas. Caso você 

concorde em participar desta pesquisa, sua participação será mantida em sigilo, uma vez que 

as amostras coletadas receberão um número de identificação para ser utilizado no laboratório. 

Se qualquer publicação ou relatório resultar desta pesquisa sua identidade não será revelada. 

Além disso, você pode desistir de participar dessa pesquisa em qualquer momento sem 

penalização alguma ou prejuízo para seu tratamento. 

A sua participação é voluntária, você não será remunerado por consentir participar 

desta pesquisa, porém você será reembolsado ou indenizado caso ocorra algum dano ou 

prejuízo comprovadamente decorrente dessa pesquisa. 

Em qualquer momento desse trabalho você pode tirar suas dúvidas entrando em 

contato com a Professora Lucymara F. Agnez-Lima, responsável pelo Projeto. 

 

Declaro que estou devidamente esclarecido, quanto ao que essa pesquisa deseja realizar, e que 

consinto em participar da mesma, bem como, autorizo o envio do meu líquor e sangue para a 

Suíça. 
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Natal, ___/_____/___ 

 

_________________________________                _____________________                      

Assinatura do sujeito da pesquisa ou                 Assinatura dactiloscópica do sujeito da                             

pesquisa                                                                                        responsável legal 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 

Telefone/Fax (84) 3215-3135 
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