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RESUMO
A riboflavina é uma vitamina de fundamental importância em organismos
aeróbios, sendo precursora de importantes coenzimas que participam da cadeia
transportadora de elétrons. Contudo, após a sensibilização da riboflavina com luz UV
ou luz visível, observou-se a formação de espécies reativas de oxigênio (EROs), as
quais podem oxidar o DNA. O reparo de lesões oxidativas no DNA ocorre
principalmente através da via de reparo por excisão de bases (BER), na qual a
endonuclease APE1 exerce um papel central. Por sua vez, a via de reparo por
excisão de nucleotídeos (NER) atua reparando lesões no DNA que causam
distorções na dupla hélice. Recentemente tem sido descrito a participação da via
NER na remoção de danos oxidativos e na estimulação da função de reparo de
APE1. Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi analisar os efeitos citotóxicos da
riboflavina fotossensibilizada (RF*) em células proficientes e deficientes na via NER,
correlacionando à expressão de APE1. Para tanto, as linhagens proficientes e
deficientes no NER foram submetidas ao tratamento com RF* e em seguida foram
realizados os ensaios de viabilidade celular, extração de proteínas totais,
fracionamento celular, immunoblotting, imunofluorescência indireta e a análise de
polimorfismos em genes da via BER. Os resultados evidenciaram perfis de
sensibilidade distintos ao estresse oxidativo induzido pela RF*, onde as linhagens
XPA e CSB foram mais sensíveis, enquanto a linhagem XPC mostrou resistência
similar à linhagem MRC5-SV, a qual é proficiente na via NER. Esses resultados
indicam que as proteínas XPA e CSB possuem um importante papel no reparo das
lesões oxidativas induzidas pela RF*. Além disso, foi demonstrado que
polimorfismos em um único nucleotídeo (SNPs) em enzimas do BER podem
influenciar na sensibilidade dessas linhagens. Em relação às análises dos níveis de
expressão de APE1, os resultados mostraram que houve alteração na expressão
dessa proteína após o tratamento com RF* somente na linhagem deficiente em
XPC. Porém, observou-se que APE1 é recrutada e se torna ligada à cromatina após
o tratamento nas linhagens MRC5-SV e XPA. Os resultados também comprovaram
a indução de danos após o tratamento com RF* através do estudo da proteína γH2AX, pois o tratamento provocou um aumento nos níveis endógenos desta
proteína fosforilada, a qual atua na sinalização de quebras de fita dupla no DNA.
Porém, na linhagem XPC, além de ter sido observado uma curva de sobrevivência
semelhante à linhagem MRC5-SV, os níveis endógenos de APE1 são
significativamente reduzidos quando comparados com as outras linhagens e APE1
não se encontra ligada à cromatina após tratamento com RF*. Conclui-se que a RF*
foi capaz de induzir a morte celular em linhagens deficientes no sistema de reparo
por excisão de nucleotídeos, onde as linhagens XPA e CSB foram mais sensíveis
quando comparadas à linhagem normal MRC5-SV e à linhagem XPC. Este último
resultado é potencialmente interessante, considerando que a linhagem XPC
apresenta baixos níveis protéicos de APE1. Adicionalmente, os resultados
comprovaram que a proteína APE1 pode estar envolvida no reparo de danos
oxidativos causados pela RF*, já que APE1 é recrutada na cromatina e se liga
fortemente a esta após o tratamento.
Palavras-chave: Estresse oxidativo, riboflavina, APE1, NER.
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ABSTRACT
Riboflavin is a vitamin very important in aerobic organisms, as a precursor of
many coenzymes involved in the electron transporter chain. However, after
photosensitization of riboflavin with UV or visible light, it generates reactive oxygen
species (ROS), which can oxidize the DNA. The repair of oxidative lesions on DNA
occurs through the base excision repair pathway (BER), where APE1 endonuclease
plays a central role. On the other hand, the nucleotide excision repair pathway (NER)
repairs helix-distorting lesions. Recently, it was described the participation of NER
proteins in the repair of oxidative damage and in stimulation of repair function from
APE1. The aim of this research was to evaluate the cytotoxic effects of
photosensitized riboflavin (RF*) in cells proficient and deficient in NER, correlating
with APE1 expression. For this propose, the cells were treated with RF* and it was
performed the cell viability assay, extraction of whole proteins, cells fractionation,
immunoblotting, indirect immunofluorescence and analysis of polymorphisms of BER
gens. The results evidenced that cells deficient in XPA and CSB proteins were more
sensitive to RF*. However, XPC-deficient cells presented similar resistance to MRC5SV cells, which is proficient in NER. These results indicate that XPA and CSB
proteins have an important role on repair of oxidative lesions induced by RF*.
Additionally, it was evidenced that single nucleotide polymorphisms (SNPs) in BER
enzymes may influence in sensitivity of NER-deficient cell lines. Concerning the
APE1 expression, the results showed that expression of this protein after treatment
with RF* only changed in XPC-deficient cells. Though, it was observed that APE1 is
recruited and is bound to chromatin in MRC5-SV and XPA cells after treatment with
RF*. The results also showed the induction of DNA damage after treatment with RF*,
through the analysis of γ-H2AX, since the treatment promoted an increase of
endogenous levels of this phosphorylated protein, which acts signaling double
strand-break on DNA. On the other hand, in XPC-deficient cells, regardless of
resistance of RF*, the endogenous levels of APE1 are extremely reduced when
compared with other cell lines and APE1 is not bound to chromatin after treatment
with RF*. These results conclude that RF* was able to induce cell death in NERdeficient cells, where XPA and CSB cells were more sensitive when compared with
MRC5-SV and XPC-deficient cells. This last result is potentially very interesting,
since XPC-deficient cell line presents low levels of APE1. Additionally, the results
evidenced that APE1 protein can be involved in the repair of oxidative damage
induced by RF*, because APE1 is recruited and bound strongly to chromatin after
treatment.

Keywords: Oxidative stress, riboflavin, APE1, NER.
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1- INTRODUÇÃO

1.1-

Espécies Reativas de Oxigênio (EROs) e Estresse Oxidativo
O oxigênio molecular (O2) é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos

aeróbicos. De todo o O2 consumido pelas células, 95 a 98% é utilizado como aceptor
final de elétrons, sendo totalmente reduzido por quatro elétrons para formar água
(H2O), através de etapas subseqüentes de reduções parciais de um elétron que
ocorrem na cadeia respiratória (TURRENS e BOVERIS, 1980). Contudo, a redução
incompleta do O2 pode culminar na formação de potentes oxidantes, conhecidos
como espécies reativas de oxigênio (EROs) (MOREL e BAROUKI, 1999), dentre as
quais destacam-se o oxigênio singlete (1O2), o radical ânion superóxido (O2.-), o
peróxido de hidrogênio (H2O2) e radicais hidroxila (.OH) (YAMAMOTO, 2001). EROs
são continuamente geradas como subprodutos da respiração celular na mitocôndria.
Estima-se que 1 a 4% do oxigênio que participa da cadeia respiratória leva à
formação de radical ânion superóxido através da redução do O2 por um elétron
(BURTKE e SANDSTROM, 1994).
A formação de EROs nem sempre ocorre como uma conseqüência do
metabolismo mitocondrial. Elas podem ser geradas pelo metabolismo do citocromo
P450, peroxissomos e pela ação das oxidases da membrana celular em resposta a
fatores de crescimento e citocinas (BARZILAI e YAMAMOTO, 2004). Elas ainda
podem ser geradas durante inúmeros processos patológicos, tais como câncer,
doença de Alzheimer, mal de Parkinson, doença de Huntington, aterosclerose e
artrite, bem como durante a ativação de células inflamatórias, como os macrófagos
(WEISSMAN et al., 2007).
As espécies reativas de oxigênio são os agentes tóxicos endógenos mais
abundantes em organismos aeróbios, incluindo os mamíferos (BECKMAN et al.,
1997). Quando produzidas em baixas concentrações, as EROs podem agir como
mensageiros secundários em algumas vias de transdução de sinais (SUZUKI,
FORMAN e SEVANIAN, 1997), como é o caso do H2O2 e o O2.- (RHEE, 1999;
SUNDARESAN et al., 1995; PATEL et al, 2000). Além disso, várias citocinas, fatores
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de crescimento, hormônios e neurotransmissores utilizam as EROs como
mensageiros secundários. (THANNICKAL e FANBURG, 2000). Contudo, quando
produzidas em excesso, as EROs podem causar danos às principais biomoléculas
celulares, tais como lipídios, proteínas e DNA (SUZUKI, FORMAN e SEVANIAN,
1997). Níveis celulares elevados de EROs também são formados exogenamente
quando células são expostas a agentes redox, radiação ionizante, luz UV, calor,
metais, entre outros (BECKMAN et al., 1997, BARJA e HERRERO, 2000).
Os principais alvos das EROs são lipídios, açúcares, proteínas e DNA, sendo
que a ordem de preferência de ataque depende de muitos fatores, como o local
onde a espécie reativa é gerada, a habilidade relativa de uma biomolécula ser
oxidada e a disponibilidade de íons metálicos associados a essa biomolécula
(EVANS, DIZDAROGLU e COOKE, 2004). No entanto, enquanto lipídios, proteínas e
açúcares afetados por EROs podem ser removidos via degradação, o mesmo não
deve ocorrer com o DNA, uma vez que é a molécula responsável por conter todas as
informações genéticas de todas as células de um organismo vivo (BERRA, MENCK
E DI MASCIO, 2006). EROs induzem danos no DNA, os quais incluem oxidação de
bases, formação de sítios abásicos e quebras de fita simples (SSBs) e duplas
(DSBs) no DNA os quais podem ser mutagênicos e/ou citotóxicos (FRIEDBERG et
al., 2004).
Sob condições normais, o organismo apresenta mecanismos de defesa para
neutralizar os efeitos mediados pelas EROs. Estes mecanismos estão divididos em
três etapas: prevenção da formação de EROs, eliminação das EROs e reparo das
moléculas modificadas por EROs (SIES, 1993).
A prevenção pode ocorrer pela restrição de spin do O2, diminuindo a sua
reatividade com as biomoléculas; através do transporte do O2 na forma ligada e não
livre; através da quelação de metais durante o seu transporte e armazenamento,
para que eles não reajam com o H2O2 (Reação de Fenton); através da manutenção
da formação de EROs na mitocôndria e através da organização estrutural do DNA
em cromatina (SIES, 1993).
A eliminação das EROs pode ser feita por mecanismos enzimáticos, através
das

glutationa

peroxidase,

glutationa

reductase,

glutationa

S-transferase,

tiorredoxina redutase, superóxido dismutase, NADP desidrogenase e catalase
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(KEHRER e LUND, 1994; MEGOWAN et al., 1996), e por mecanismos antioxidantes
não enzimáticos, através de componentes da dieta, como a vitamina C, vitamina E,
tocoferol, carotenóides e compostos fenólicos encontrados em alimentos de origem
animal e vegetal (STIPANUK, 2000).
O mecanismo de reparo de danos causados por EROs mais estabelecido até
o momento é o sistema de reparo de DNA, embora as ações de proteases e
fosfolipases também sejam consideradas como formas de reparo (VAN KUIJK et al.,
1987; BOTA et al., 2002).
Quando ocorre um desequilíbrio entre a produção de EROs e de enzimas
antioxidantes, de forma que ocorra um aumento nos níveis de EROs, o estado redox
das células é alterado. Este desequilíbrio pode ocorrer devido à produção excessiva
de EROs ou à deficiência nos sistemas de defesa antioxidantes. Dessa forma,
define-se como estresse oxidativo o evento celular onde a produção de EROs é
maior que a capacidade de defesa antioxidante das células, alterando-se a
homeostase

celular

(KOWALTOWSKI

e

VERCESI,

1999;

HALLIWELL

e

GUTTERIDGE, 1989). É importante salientar que o estresse oxidativo pode variar
entre os organismos, tipos celulares e até mesmo entre as células de um mesmo
tecido, devido a diferenças na capacidade de defesa antioxidante das células
(BERRA, MENCK E DI MASCIO, 2006).
Vários pesquisadores têm mostrado a influência do estresse oxidativo na
regulação da expressão gênica (MOREL e BAROUKI, 1999; DALTON et al., 1999;
APEL e HIRT, 2004). Foi visto que o estresse oxidativo pode inibir a transcrição da
inter-leucina 2 (IL-2) pelas células T em roedores e humanos, enquanto que
promove um aumento nos níveis de mRNA das inter-leucinas IL-1, IL-6 e IL-8,
mostrando que as EROs podem modular diferencialmente as várias citocinas
envolvidas na resposta imune. Além disso, EROs podem promover a liberação do
inibidor do fator de transcrição NF-κB (Fator nuclear κB), promovendo a sua
translocação do citoplasma para o núcleo (ANDERSON, et al., 1994; DRÖGE, et al.,
1994), onde este fator de transcrição induz a expressão de IL-6 e TNFα, e estes
promovem

mais

produção

de

EROs,

caracterizando

uma

regulação

por

retroalimentação positiva (MOREL e BAROUKI, 1999). Outros pesquisadores têm
mostrado a influência do estresse oxidativo no metabolismo de carboidratos, o qual
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inibe a produção do mRNA da insulina pelas células β do pâncreas, indicando que a
diabetis

mellitus

deve

estar

associada

ao

estresse

oxidativo

pancreático

(MATSUOKA et al., 1997).
Desta forma, o estresse oxidativo apresenta um papel crucial no
desenvolvimento de inúmeras respostas celulares, nas quais as EROs podem atuar
modulando a expressão gênica, independente da degradação de biomoléculas.

1.2-

Riboflavina
A riboflavina, 7,8-dimetil-10-ribitil-isoaloxazina, é uma vitamina de fundamental

importância em organismos aeróbios, sendo precursora de importantes coenzimas
que participam da cadeia transportadora de elétrons, como a flavina adenina
dinucleotídeo (FAD) e flavina mononucleotídeo (FMN) (SOUZA et al., 2005). Essa
vitamina é hidrossolúvel e apresenta coloração amarela, sendo constituída por uma
cadeia Ribitil e um sistema de anéis de Isoaloxazina (SOUZA et al., 2005) (Figura 1).
Alguns organismos sintetizam a riboflavina, como plantas, fungos e diversas
bactérias, enquanto que os animais são incapazes de sintetizá-la, adquirindo-a
principalmente a partir da alimentação (COLIBUS e MATTEVI, 2006).
Observou-se que essa vitamina apresenta um caráter duplo, podendo tanto
contribuir quanto inibir o estresse oxidativo através da sua habilidade de produzir
radical ânion superóxido e, ao mesmo tempo, estar envolvida na redução de
hidroperóxidos, respectivamente (MASSEY, 2000).
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Cadeia Ribitil

Sistema de anéis Isoaloxazina
Figura 1: Molécula da Riboflavina, destacando-se a cadeia Ribitil e os anéis de Isoaloxazina (Adaptado de
SOUZA et al., 2005).

Adicionalmente,

essa

vitamina

do

complexo

B

é

um

eficiente

fotossensibilizador, tendo sido utilizada em estudos de terapia fotodinâmica
(EDWARDS et al., 1999a; EDWARDS et al., 1999b; QUEIROZ et al., 2007), a qual
se baseia no princípio de que a interação entre a luz de comprimento de onda
adequado com um fotossensibilizador e com o oxigênio fundamental (O2) resulta em
espécies reativas (EROs) capazes de induzir a inviabilização de células. Este
processo ocorre devido à excitação eletrônica do fotossensibilizador pela luz, o qual
atinge seu estado triplete excitado, seguida de dois mecanismos principais de
reação: a transferência de elétrons (mecanismo tipo I) e a transferência de energia
(mecanismo tipo II) (SOUZA et al., 2005). A transferência de elétrons ocorre entre o
fotossensibilizador no estado triplete excitado (3RF*) e componentes do sistema (S),
havendo a formação de radicais intermediários e EROs, tais como radical ânion
superóxido (O2.-), peróxido de hidrogênio (H2O2) e radicais hidroxila (.OH). Já o
mecanismo tipo II baseia-se na transferência de energia do fotossensibilizador no
estado triplete excitado para o O2, havendo geração de oxigênio singlete (1O2), uma
espécie reativa de oxigênio altamente citotóxica (EDWARD e SILVA, 2001). A figura
2 ilustra os mecanismos de produção de EROs após a fotossensibilização da
riboflavina.
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Figura 2: Mecanismos de produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) a partir da
3
fotossensibilização da riboflavina (Souza et al., 2005). Abreviaturas: RF= Riboflavina; RF*=
.Riboflavina no estado triplete; S= Substrato intracelular; RF = Radical ânion da riboflavina; RFox =
Riboflavina oxidada; RFred = Riboflavina reduzida.

Foi descrito que após a sensibilização da riboflavina com luz UV ou luz visível,
observou-se a formação de EROs, incluindo oxigênio singlete (1O2), radical ânion
superóxido (O2.-), peróxido de hidrogênio (H2O2) e radicais hidroxila (.OH) (SOUZA et
al., 2005). A capacidade fotossensibilizadora da riboflavina em sistemas biológicos é
devido ao alto potencial redox da riboflavina em seu estado triplete excitado. Embora
o potencial redox da riboflavina seja somente -0,3V em pH 7, sua irradiação e
ativação a um estado triplete excitado (3RF*) aumenta consideravelmente o potencial
redox para 1,7V, o qual é muito maior que o potencial redox de importantes
biomoléculas, tais como aminoácidos, proteínas, lipídios e ácidos nucléicos, os quais
podem sofrer fotodegradação na presença da riboflavina (MEISEL e NETA, 1975).
Embora já tenha sido demonstrado que a fotossensibilização da riboflavina é
capaz de promover a geração de EROs, o papel biológico de seus fotoprodutos em
células normais e tumorais não tem sido muito explorado, e não existem estudos
que demonstrem a relação entre a riboflavina fotossensibilizada e a expressão de
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APE1, uma proteína chave envolvida nas respostas biológicas ao estresse oxidativo.
Uma vez que este fotossensibilizador endógeno está presente em todo o corpo,
principalmente em órgãos que estão expostos à luz UV e visível, como os olhos e a
pele, é de extrema importância analisar a expressão de APE1 e de outras proteínas
de reparo em células submetidas à riboflavina fotossensibilizada.

1.3-

Formação de Danos Oxidativos no DNA
A integridade do genoma de qualquer organismo vivo está sob contínua ação

de agentes exógenos, como luz ultravioleta e radiação ionizante, além de agentes
endógenos originados pelo próprio metabolismo das células, como as EROs
(FRIEDBERG, 2006). Tem sido estimado que cerca de 104 lesões são induzidas por
dia no genoma das células de mamíferos, as quais podem ser geradas
espontaneamente ou pela ação das EROs (LINDAHL, 1993). Por serem
continuamente geradas como subprodutos da respiração celular, as EROs
representam o grupo predominante de químicos que danificam o genoma dos
organismos aeróbicos (DAWSON et al., 1993).
Dentre as EROs, tem sido reportado que o radical hidroxila (.OH) é umas das
espécies de oxigênio mais reativa, sendo capaz de oxidar a maioria das
macromoléculas, incluindo DNA, proteínas, lipídios e carboidratos (BREEN et al.,
1995). Radicais .OH podem reagir com o DNA através de sua adição às ligações
duplas das bases nitrogenadas ou pela abstração de um átomo de hidrogênio do
grupamento metil da timina bem como de cada ligação C-H da 2’-deoxirribose. A
adição do .OH à ligação dupla C5-C6 de pirimidinas leva à formação de adutos de
.

OH, enquanto que a abstração de um átomo de hidrogênio do grupo metil da timina

resulta em radicais alil ou propenil (DIZDAROGLU, 1992; BREEN e MURPHY, 1995;
EVANS, DIZDAROGLU e COOKE, 2004).
Radicais de pirimidina podem gerar numerosos produtos através de uma
variedade de mecanismos. Eles podem ser reduzidos ou oxidados, dependendo das
suas propriedades redox, do ambiente redox no qual se encontram e dos
participantes da reação (DIZDAROGLU, 1992). Na ausência do O2, a oxidação do
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aduto C5-OH radicalar, seguida pela adição de OH- (ou adição de H2O seguida pela
desprotonação), leva

à formação de citosina

glicol e

timina

glicol (Tg)

(DIZDAROGLU, 1992). O O2 reage com o radical alil e produz 5-hidroximetil-uracila
e 5-formiluracila. O aduto C5-OH radicalar pode também ser reduzido e, após a
adição de H+, gera 5-hidroxi-6-hidropirimidinas. Estes últimos produtos são típicos de
condições anóxicas, uma vez que o O2 inibe a formação dos mesmos por reagir com
os adutos de .OH radicalar, enquanto que citosina glicol, timina glicol e 5hidroximetil-uracila podem ser produzidas tanto sob condições anóxicas como óxicas
(COOKE et al., 2003). A figura 3 apresenta alguns dos principais radicais de
pirimidinas e de purinas oxidadas.

5-hidroxi-6-hidrotimina

Citosina glicol

Uracila glicol

Timina glicol

5-hidroxicitosina

5-hidroxiuracila

8-hidroxiadenina

5,6-dihidrotimina

5-hidroximetil-uracila

5,6-dihidroxicitosina

5-dihidroxiuracila

5-hidroxi-6hidrouracila

4,6-diamino-52-hidroxiadenina
formamidopirimidina

5-hidroxi-6hidrocitosina

5-formiluracila

Trans-1-carbomoil-2-oxo4,5-dihidroximidazolidina

5-hidroxihidantoína

8-hidroxiguanina

5-hidroxi-5-metilhidantoína

Aloxano

5,6-dihidroxiuracila

2,6-diamino-4-hidroxi5-formamidopirimidina

Oxazolona
.

Figura 3: Principais produtos de oxidação de bases de DNA causados por radicais OH (Adaptado de
Cooke et al., 2003).
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Radicais .OH também se adicionam a purinas, nos carbonos C4, C5 e C8,
gerando adutos de .OH radicalares. O aduto C4-OH radicalar possui propriedades
oxidantes, enquanto que os adutos C5-OH e C8-OH possuem propriedades
redutoras. No caso da adenina, pelo menos dois adutos de .OH radicalar são
gerados: os adutos C4-OH (50%) e C8-OH (37%) (VIEIRA e STEENKEN, 1990) e,
para a guanina, três adutos são gerados: os adutos C4-OH (~60-70%), C5-OH
(<5%) e C8-OH (17%) (O’NEILL, 1983). É interessante salientar que os adutos de
.

OH existem em diferentes formas mesoméricas, as quais podem ser oxidadas ou

reduzidas, representando uma ambivalência redox (CADEIAS e STEENKEN, 2000).
Na figura 4 estão ilustradas as reações de formação dos adutos de .OH da guanina.

Aduto C4-OH radicalar

Aduto C5-OH radicalar

Guanina

Aduto C8-OH radicalar
.

Figura 4: Formação de adutos de OH radicalar a partir da oxidação da guanina por radicais
.
OH (Adaptado de Dizdaroglu, Kirkali e Jaruga, 2008).

O aduto C8-OH pode gerar tanto 8-hidroxiguanina (8-oxoG), um dos principais
produtos gerados pela oxidação do DNA, bem como as formamidopirimidinas,
FapyA e FapyG, as quais correspondem às principais lesões geradas no DNA pelo
ataque

dos

radicais

.

OH,

pela

radiação

UV

ou

pela

fotossensibilização

(DIZDAROGLU, KIRKALI e JARUGA, 2008). As lesões FapyA e FapyG estão
ligadas à 2’-desoxirribose por meio do grupo amino ligado ao carbono 6, e não pelo
N1, como fazem as outras pirimidinas (Figura 5) (HEMS, 1958; DIZDAROGLU,
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KIRKALI e JARUGA, 2008). A oxidação de um elétron do aduto C8-OH gera a lesão
8-hidroxiguanina (8-oxoG) e 8-hidroxiadenina (8-oxoA), enquanto que a redução de
um elétron leva à formação de FapyG e FapyA (EVANS, DIZDAROGLU e COOKE,
2004). Tem sido proposto que a redução de um elétron do aduto C8-OH deve
ocorrer através de dois caminhos: (a) redução seguida de tautomerização e (b)
tautomerização seguida de redução, sendo esta última mais favorável. No caso da
guanina, a 7-hidro-8-hidroxiguanina (8-oxoG) é formada pela redução de um elétron
do aduto C8-OH seguida pela abertura do anel, formando-se a FapyG ou o seu
isômero, a 2,5-FapyG. O outro caminho corresponde à abertura do anel do aduto
C8-OH, a qual é seguida pela redução de um elétron, formando-se FapyG ou 2,5FapyG, sendo este caminho o mais favorável (DIZDAROGLU, KIRKALI e JARUGA,
2008). O mecanismo de formação das lesões 8-oxoG e FapyG está esquematizado
na figura 6.

4,6-diamino-5formamidopirimidina
(FapyA)
dR= 2’-desoxirribose

2,6-diamino-4-hidroxi5-formamidopirimidina
(FapyG)
dR= 2’-desoxirribose

Figura 5: Estrutura das lesões FapyA e FapyG, evidenciando a ligação à 2’-desoxirribose através
do grupo amino no C6 (Adaptado de Dizdaroglu, Kirkali e Jaruga, 2008).

Abertura
do anel
Redução

Abertura
do anel

Redução

Aduto C8-OH
radicalar da guanina
dR= 2’-desoxirribose

7-hidro-8-hidroxiguanina (8-oxoG)

2,6-diamino-4-hidroxi-5formamidopirimidina
(FapyG)

Oxidação

8-hidroxiguanina
(8-oxoG)

Figura 6: Formação das lesões 8-oxoG e FapyG a partir do aduto C8-OH radicalar da guanina
(Adaptado de Dizdaroglu, Kirkali e Jaruga, 2008).
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Tanto a 8-oxoG como FapyA e FapyG já foram descritas possuindo as
conformações anti e syn, mas essas lesões mantêm a conformação anti no DNA de
fita dupla (COSTE et al., 2004). No caso da 8-oxoG, ao adquirir a conformação syn
ela mimetiza a timina e pareia-se com a adenina, de forma que a DNA polimerase
replicativa não identifica a 8-oxoG no DNA e continua o processo de replicação sem
que ocorra o reparo da lesão (DAVID, O’SHEA e KUNDU, 2007).
Os efeitos biológicos das lesões FapyA e FapyG foram relatados por vários
pesquisadores. Tudek e colaboradores (1999) observaram que a lesão FapyA pode
causar mutações por transição do tipo A → G devido à incorporação errada da
citosina em oposição à FapyA (TUDEK et al., 1999). Em E. coli, a FapyA em sua
conformação syn direcionou a DNA polimerase I a incorporar erroneamente a
adenina, sugerindo-se que esta lesão promove a formação de mutações por
transversão do tipo A → T. Além disso, acredita-se que a lesão FapyA seja mais
mutagênica que 8-oxoA (DELANEY, WIEDERHOLT e GREENBERG, 2002).
Similarmente, a DNA polimerase I de E. coli incorporou erroneamente a adenina em
oposição à FapyG, resultando em mutação por transversão do tipo G → T
(WIEDERHOLT e GREENBERG, 2002), a qual também é causada pela 8-oxoG
(GROLLMAN e MORIYA, 1993). Observou-se que transversões do tipo G → T são
preferencialmente encontradas em células de mamíferos após estresse oxidativo
(MICHAELS e MILLER, 1992).
Há

controvérsias

acerca

da

mutagenicidade

causada

pelas

formamidopirimidinas e 8-oxopurinas. Kalam e colaboradores (2005) demonstraram
que a lesão FapyG foi cerca de 25-35% mais mutagênica que a 8-oxoG em células
de rim de macaco (KALAM et al., 2005). Por sua vez, Patro e colaboradores (2007)
mostraram que, em E. coli, a lesão 8-oxoG foi 5 vezes mais mutagênica que FapyG
(PATRO et al., 2007). Dizdaroglu e colaboradores (2008), baseados em seus
estudos, acreditam que a lesão FapyG é tão mutagênica quanto a 8-oxoG,
principalmente em células de mamíferos (DIZDAROGLU, KIRKALI e JARUGA,
2008).
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1.4-

Reparo por Excisão de Bases
Evolutivamente, foram selecionadas várias estratégias para tolerar ou reparar

danos causados no material genético celular (EVANS, DIZDAROGLU e COOKE,
2004). Dentre os vários mecanismos de reparo já descritos existem aqueles que
atuam de forma a executar eficientemente a excisão completa das lesões oxidativas
no DNA (LINDAHL e WOOKD, 1999).
Foi descrito que bases oxidadas do DNA são primeiramente corrigidas pelo
mecanismo de reparo por excisão de bases (Base Excision Repair - BER),
conhecido por atuar, principalmente, em modificações causadas por agentes
endógenos (BERRA, MENCK e DI MASCIO, 2006).
O mecanismo da via BER foi primeiro descrito em E. coli (Revisado em
FRIEDBERG et al., 2006), e estudos subseqüentes mostraram que essa via de
reparo é conservada nos eucariotos, incluindo os mamíferos (HEGDE et al., 2008).
Embora a via BER seja responsável por reparar a maioria dos danos no DNA celular
(LINDAHL, 1993, KROKAN et al., 2000), a significância funcional desta via na
prevenção de doenças ainda não foi elucidada (HEGDE et al., 2008).
A via BER requer a participação de 4 enzimas chaves para realizar o reparo
do DNA contendo sítios AP e bases danificadas. Elas incluem: uma DNA glicosilase,
uma AP endonuclease, uma DNA polimerase e uma DNA ligase (MITRA et al.,
1997). BER inicia-se com a incisão da base modificada através da hidrólise da
ligação N-glicosídica por uma DNA glicosilase específica, gerando-se um sítio
apurínico/apirimidínico (sítio AP) no DNA, o qual é extremamente citotóxico e
mutagênico, uma vez que pode bloquear as DNA polimerases replicativas (YU et al.,
2003). Deve-se salientar que algumas DNA glicosilases, além de removerem a base
danificada, também apresentam atividade de AP liase (ou β-liase) e clivam os sítios
AP, sendo conhecidas como DNA glicosilases bifuncionais para distingui-las das
DNA glicosilases monofuncionais, as quais removem apenas a base danificada
(ZHARKOV, 2008). Se o reparo se iniciar através da ação de uma DNA glicosilase
monofuncional, a clivagem do sítio AP é o segundo passo da via, sendo realizada
pela ação de uma AP endonuclease, conhecida como APE1. Esta enzima é
responsável por hidrolisar a ligação fosfodiéster imediatamente 5’ ao sítio AP,
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formando-se uma quebra de fita com uma extremidade 3’OH e uma extremidade
5’dRP (5’ desoxirribose fosfato) (DOETSCH e CUNNINGHAM, 1990). Por sua vez,
se o reparo começar através da ação de uma DNA glicosilase bifuncional, serão
produzidos dois tipos de extremidades: uma extremidade 5’P, a qual é substrato
para a DNA polimerase β, e uma extremidade 3’PUA (aldeído fosfo-insaturado) ou
3’P (3’ fosfato), as quais não são substratos para a DNA polimerase β (HEGDE, et
al., 2008). O substrato normal para a DNA polimerase β é uma abertura na quebra
de fita contendo uma extremidade 3’OH e 5’P (5’ fosfato). Para que a via continue, é
de extrema importância que ocorra a limpeza das extremidades da quebra
(WIEDERHOLD, LEPPARD e KEDAR, 2004) (Figura 7).
Se a via BER se iniciar por uma DNA glicosilase monofuncional, a
extremidade 5’dRP produzida pela AP endonuclease é removida pela atividade de
dRP liase da DNA polimerase β. Já a extremidade 3’PUA gerada após ação de uma
DNA glicosilase bifuncional com atividade de β-eliminação é removida pela atividade
de 3’fosfodiesterase da AP endonuclease APE1 para gerar a extremidade 3’OH
(HEGDE, et al., 2008). Por sua vez, a extremidade 3’P gerada pela ação de uma
DNA glicosilase bifuncional com atividade de βδ-eliminação é removida pela proteína
PNK (polinucleotídio quinase) ao invés de APE1 (HEGDE, et al., 2008;
WIEDERHOLD, et al., 2004). Após o processamento das extremidades, a DNA
polimerase β insere um novo nucleotídeo na quebra de fita, o qual é selado no DNA
pela ação de uma DNA ligase (KROKAN et al., 2000) (Figura 7).
No modelo simples da via BER, a incisão da base danificada leva à
substituição de um nucleotídeo, cujo reparo tem sido referido como reparo da via
curta (short-patch BER - SP-BER) (KUBOTA et al., 1996). Em contraste, um reparo
de cerca de 2 a 8 nucleotídeos foi observado tanto in vitro como in vivo, o qual tem
sido nomeado como reparo da via longa (Long-patch BER - LP-BER) (Figura 7). A
escolha entre a via curta e a via longa depende de vários fatores: da natureza da
lesão, do tipo da DNA glicosilase que remove a base danificada, da cinética de
competição entre as enzimas, bem como do nível de expressão de diferentes
proteínas do BER. A natureza da lesão pode impedir a via curta caso a extremidade
5’ não possa ser processada pela atividade de dRP liase da DNA polimerase β
(GREENBERG et al., 2004). Por exemplo, se o sítio AP for oxidado, formando a 2-
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deoxirribonolactona, ao remover o sítio AP, a AP endonuclease não forma a
extremidade 5’dRP, de forma que a nova extremidade 5’ não pode ser removida pela
DNA polimerase β (GREENBERG et al., 2004). O tipo de DNA glicosilase que
remove a base danificada também define qual via será processada. Por exemplo, os
sítios AP, 8-oxoG e timina glicol são removidas pela via curta, enquanto que uracila
e hipoxantina são removidas tanto pela via curta como pela via longa (BENNETT,
SUNG e MOSBAUGH, 2001; FORTINI e DOGLIOTTI, 2007). A cinética de
competição entre as enzimas envolvidas no processo é outro fator importante. Por
exemplo, a escolha entre via curta e via longa depende da concentração de ATP
após o passo de excisão da 5’dRP: se os níveis de ATP estiverem altos, a ligação
pela ligase III prevalece e completa a via curta; se os níveis de ATP estiverem
baixos, a DNA polimerase β estabiliza a via longa (SUNG e MOSBAUGH, 2003). E,
por último, o nível de expressão de diferentes proteínas da via BER também é
importante na escolha da via a ser seguida. Por exemplo, excesso de PARP-1 (poli(ADP-ribose) polimerase 1), uma enzima que atua adicionando grupamentos ADP
ribosil às histonas, bem como a várias proteínas envolvidas no reparo de DNA, pode
bloquear a via longa do BER, enquanto que excesso de APE1 sobre a DNA
polimerase β promove a via longa, possivelmente devido à estimulação da DNA
polimerase β, FEN-1 (Flap endonuclease) e Ligase I pela APE1 (RANALLI, TOM e
BAMBARA, 2002; SUKHANOVA et al., 2005).
Em adição à oxidação de bases de DNA, EROs atacam a desoxirribose no
DNA e geram quebras de fita com extremidades que precisam ser processadas.
Estas extremidades também são processadas através da via BER. Os grupos que
bloqueiam a extremidade 3’ incluem: 3’ fosfato, 3’ fosfo-glicoaldeído ou 3’ fosfoglicolato (BREEN e MURPHY, 1995). A extremidade 5’ normalmente contém fosfato,
mas após o ataque de EROs estas extremidades podem conter derivados de cinco’
fosfo-desoxirribose, como por exemplo a 2-desoxirribonolactona (DEMPLE e De
MOTT, 2002). Além disso, EROs podem oxidar os sítios AP, alterando a
extremidade 5’dRP. Dessa forma, esta extremidade não pode ser processada pela
DNA polimerase β, sendo a síntese de reparo feita pelas DNA polimerases
replicativas δ/ε, as quais não apresentam atividade de dRP liase. Estas
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extremidades 5’ oxidadas têm sido processadas pela endonuclease FEN-1, através
da via longa (Figura 7).
A via longa do BER é estimulada por proteínas acessórias que participam da
síntese de reparo, como RPA, PCNA, RFC e o complexo 9-1-1 (GEMBKA et al.,
2007). A proteína XRCC1, juntamente com PARP-1, atua como sensor de quebras
de fita simples, recrutando proteínas da via BER para reparar essas quebras
(HEGDE et al., 2008). XRCC1 interage com várias proteínas da via BER, como
ligase IIIα, Polimerase β, PCNA, PNK, APE1, OGG1, NEIL1, NEIL2, entre outras
(HITOMI, IWAI e TAINER, 2007; HANG e SINGER, 2003; DIANOVA et al., 2004).
Por interagir com a ligase IIIα e a polimerase β, sugere que XRCC1 esteja envolvida
na via curta do reparo de excisão de bases (KUBOTA et al., 1996).
Logo após a formação de quebras de fita no DNA, PARP-1 atua recrutando
outras proteínas envolvidas na via BER. Foi descrito que esta proteína é requerida
para que ocorra um reparo eficiente da lesão 8-oxoG, através da via curta, em
células deficientes em polimerase β (Le PAGE et al., 2003). Contudo, o principal
papel de PARP-1 é ADP-ribosilar as histonas, facilitando o acesso das enzimas de
reparo ao sítio do dano, auxiliando no reparo das lesões (ROULEAU, AUBIN e
POIRIER, 2004).
A proteína PCNA também tem sido associada ao reparo de excisão de bases,
atuando na via longa. Ela é requerida em eucariotos para que ocorra uma excelente
replicação pela polimerase δ (MAGA e HÜBSCHER, 2003), a qual atua na via longa
do BER. PCNA localiza-se no DNA pela ação do fator de replicação C (RFC), e age
como um grampo deslizante tanto durante a replicação do DNA como durante a via
longa do BER, facilitando a ação da polimerase δ e recrutando proteínas da via BER
para reparar lesões durante a replicação, respectivamente. Foi descrito que esta
proteína pode se associar com múltiplas proteínas do BER, como polimerase β, Fen1, APE1, ligase I, UNG, entre outras (XIA et al., 2005; KO e BENNETT, 2005;
FRIEDRICH-HEINEKEN et al., 2005). A figura 7 evidencia o reparo por excisão de
bases, especificando as vias curta e longa.

31

Via longa
LP-BER

Via curta
SP-BER

Figura 7: Esquema do reparo por excisão de bases, evidenciando a via longa (LP-BER) e a via curta
(SP-BER) (Adaptada de Hegde et al., 2008).

1.5-

Reparo por Excisão de Nucleotídeos
Em eucariotos, o reparo de excisão de nucleotídeos (Nucleotide Excision

Repair - NER) também é um dos sistemas de reparo mais versáteis, pois atua em
vários tipos de lesões no DNA. Basicamente, esta maquinaria de reparo é capaz de
remover quase todos os tipos de danos que produzem distorções na dupla-hélice do
DNA, como as lesões induzidas por irradiação com luz UV, os dímeros de pirimidina
ciclo butano (CPD) e os fotoprodutos 6,4 (6,4 PP). Adutos de DNA, como os gerados
pela formação de ligações covalentes entre as bases de DNA e hidrocarbonetos
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(benzopireno), também pode ser reparados por essa via (BENHAMOU e SARASIN,
2000).
O NER também se caracteriza como uma via de reparo de DNA na qual
várias enzimas atuam de maneira seqüencial para o reparo das lesões. Essa via de
reparo apresenta duas sub-vias: o reparo por excisão de nucleotídeos genômico
global (GGR - Global Genome Repair) e o reparo por excisão de nucleotídeos
acoplado à transcrição (TCR - Transcription Coupled Repair) (Figura 8). No primeiro
caso, o reconhecimento da lesão gerada por luz UV é feito pelo complexo XPCHR23B, o qual também recruta a maquinaria do reparo ao sítio do dano. No segundo
caso, lesões oxidativas e lesões causadas por luz UV podem bloquear a RNA
polimerase II, a qual atua como um sensor do dano, abortando a transcrição de
genes ativos (Revisado em GILLET e SCHARER, 2006). A remoção da RNA
polimerase II parada no sítio do dano é feita pelas proteínas CSA e CSB, permitindo
que o NER prossiga (BENHAMOU e SARASIN, 2000).
Uma vez detectada a lesão, o fator de transcrição TFIIH é recrutado para o
sítio do dano (YOKOI et al., 2000). Este fator transcricional corresponde a um
complexo protéico, apresentando, entre outros, 2 helicases dependentes de ATP,
nomeadas de XPB e XPD, as quais são responsáveis pela abertura da dupla hélice
do DNA ao redor da lesão, permitindo a entrada dos fatores do NER subseqüentes.
Após a abertura da dupla hélice do DNA, o complexo de pré-incisão do dano é
recrutado. Este complexo é composto pelas enzimas RPA, XPA e XPG (VOLKER et
al., 2001), as quais são requeridas para a incisão dual da lesão, bem como para a
síntese do reparo. A incisão da fita de DNA contendo a lesão é realizada pelas
enzimas XPF e XPG, e a síntese do reparo, pelas enzimas RPA, RFC, PCNA e
polimerases δ/ε (Revisado em GILLET e SCHARER, 2006).
Desta forma, a diferença entre as sub-vias GGR e TCR ocorre no passo inicial
de reconhecimento do dano. As demais etapas são similares. Contudo, o tipo de
reparo que ocorre mais rápido nas células e que é mais essencial é o TCR, uma vez
que o mesmo ocorre em genes que estão sendo ativamente transcritos
(BENHAMOU e SARASIN, 2000).

33
Reparo genômico globalGGR

Reparo acoplado à transcriçãoTCR

Células em divisão

Células quiescentes
Síntese e ligação

Figura 8: Esquema do reparo por excisão de nucleotídeos, evidenciando o reparo genômico
global (GGR) e o reparo acoplado à transcrição (TCR), bem como as enzimas utilizadas nas
etapas de síntese e ligação em células em divisão e em células que não estão de dividindo
(células quiescentes) (Adaptado de Fousteri e Mullenders, 2008).

Em seres humanos, a descoberta de que pacientes com Xeroderma
pigmentoso (XP) apresentam deficiência em reparo de DNA foi a primeira indicação
da importância deste sistema (CLEAVER, 1968). Xeroderma pigmentoso é uma
síndrome autossômica recessiva rara caracterizada principalmente pela extrema
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sensibilidade à luz solar (UV) e pela alta susceptibilidade para desenvolver câncer
de pele. Os portadores de XP não conseguem corrigir os danos na molécula de DNA
causados pela luz UV presente na luz solar. Estas lesões podem acarretar a morte
das células ou gerar mutações que se acumulam no material genético do paciente e
podem levar à formação de câncer nas regiões da pele expostas à luz solar
(Revisado em MENCK et al., 2007).
Indivíduos XP (portadores de Xeroderma Pigmentoso) apresentam alta
freqüência de tumores de pele em regiões expostas à luz solar, degeneração
neurológica progressiva e envelhecimento prematuro. Estudos de hibridização
somática revelaram sete grupos diferentes de complementação (XPA - XPG), os
quais apresentam um NER defectivo devido à ocorrência de mutações no gene que
codifica cada grupo. Além dos sete grupos de complementação, há o XP variante
(XPV), o qual codifica uma DNA polimerase de síntese translesão mutada. Neste
caso, células XPV apresentam o reparo de excisão de nucleotídeos normal, mas são
defectivas em replicar o DNA danificado por luz UV, pois não conseguem transpor a
lesão (MASUTANI et al., 1999). Atualmente todos os genes responsáveis por esta
doença já foram identificados, o que permitiu um considerável avanço nos estudos
dos mecanismos moleculares do NER em células de mamíferos (GILLET e
SCHARER, 2006).
Outra síndrome também relacionada com deficiência no reparo de excisão de
nucleotídeos é a Síndrome de Cockayne (CS), doença autossômica recessiva rara
caracterizada pela redução no crescimento e desenvolvimento neuronal deficiente.
Contudo, diferentemente de indivíduos XP, os indivíduos CS não apresentam
susceptibilidade aumentada para desenvolver câncer de pele (HANAWALT, 2000).
Esta síndrome pode ser causada por mutações nos genes CKN1 e ERCC6. As quais
são encontradas em pacientes CSA e em pacientes CSB, respectivamente. Além
das mutações nos referidos genes, mutações nos genes XPB, XPD e XPG
(relacionados à XP) também são encontradas em pacientes CS, resultando em
indivíduos apresentando características de ambas as doenças (Revisado em
FRIEDBERG, 2001).
A descoberta de que células CS apresentam NER normal, mas são incapazes
de recuperar a síntese de RNA após tratamento com luz UV indicou que estas
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células perderam o mecanismo de reparo responsável por remover fotoprodutos em
genes ativamente transcritos (Revisado em SPIVAK, 2004).
Nos últimos anos, várias evidências da participação do NER no reparo de
lesões de DNA oxidativas em humanos e roedores foram obtidas. Análises de
imunohistoquímica em amostras de tecido cerebral de pacientes com XP e CS já
falecidos revelaram o acúmulo de danos oxidativos no DNA e distúrbios na
expressão da enzima superóxido dismutase em pacientes XPA, mas não em CS,
sugerindo que estes eventos estariam relacionados à neurodegeneração associada
à doença XP (HAYASHI et al., 2005). D´Errico e colaboradores (2006) evidenciaram
que a enzima XPC está envolvida no reparo da 8-oxodG e 8-oxodA. Em seus
experimentos in vitro, os pesquisadores demonstraram que a XPC atua como um cofator para a eficiente clivagem da 8-oxodG pela OGG1 (D´ERRICO et al., 2006).
Já a análise de camundongos mutantes para o gene CSB, relacionado à
Síndrome de Cockayne, revelaram que células e tecidos deficientes nesta proteína
apresentaram sensibilidade diferenciada a agentes oxidativos, como o herbicida
paraquat (produz H2O2), radiação UV, entres outros (De WAARD et al., 2004).
Camundongos XPA também foram sensíveis ao estresse oxidativo, porém em
menor intensidade que os camundongos CSB (De WAARD et al., 2003).
Adicionalmente, outros pesquisadores relataram que a proteína CSB também é
responsável por promover a incisão de 8-oxoG, uma lesão comumente induzida por
estresse oxidativo, a qual é considerada um marcador de dano oxidativo (DIANOV et
al., 1999; OSTEROD et al., 2002; De WAARD et al., 2003; De WAARD et al., 2004).
Recentemente, Muftuoglu e colaboradores (2009) mostraram que a proteína CSB
estimula

o

reparo

das

formamidopirimidinas

pela

NEIL1

DNA

glicosilase

(MUFTUOGLU et al., 2009). Adicionalmente, Wong e colaboradores demonstraram
que a proteína CSB interage com APE1, a qual atua no reparo de danos oxidativos,
e estimula a sua atividade de endonuclease (WONG et al., 2007). Estes dados
reforçam a necessidade de melhor compreender as respostas ao estresse oxidativo
em linhagens celulares proficientes e deficientes no NER.
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1.6-

APE1
A proteína endonuclease apurínica/apirimidínica APE1 é um exemplo perfeito

da complexidade funcional de uma macromolécula biológica. Ela é uma proteína
vital que age como reguladora essencial das respostas celulares ao estresse
oxidativo, contribuindo para a estabilidade genômica (TELL, et al., 2005). Além de
atuar no reparo de sítios abásicos (AP) no DNA, cuja atividade é referida como
APE1, esta proteína também promove a regulação do estado redox de inúmeros
fatores de transcrição, tais como NF-κB, Egr-1, e AP-1, cuja atividade é referida
como Ref-1 (YACOUB, KELLEY e DEUTSCH, 1997), desencadeando distintas
respostas celulares relacionadas ao estresse oxidativo. O reparo de sítios AP é
essencialmente necessário para a sobrevivência celular, uma vez que eles
bloqueiam a replicação do DNA e, conseqüentemente, podem guiar à morte celular,
mutações e trocas cromossômicas (LINDAHL, 1993). Foi descrito que o reparo dos
sítios AP e de bases de DNA oxidadas é feito preferencialmente através da via BER
(HEGDE, HAZRA e MITRA, 2008). Contudo, como descrito acima, outros
pesquisadores comprovaram o envolvimento de proteínas da via NER no reparo de
danos oxidativos no DNA (HOEIJMAKERS, 2001; RYBANSKA e PIRSEL, 2003,
WONG et al., 2007).
Foi descrito que a regulação de APE1 ocorre a nível transcricional e póstraducional. A regulação transcricional desta enzima tem sido mostrada por ocorrer
através de vários estímulos, incluindo estresse oxidativo, hormônios, citocinas e
asbestos (GILLARDOM, BOTTIGER e HOSSMAN, 1997; GROSCH, FRITZ e
KAINA, 1998; WALKER et al., 1994; YAO et al., 1994; SUZUKI et al., 1998,
RAMANA, 1998, PINES et al., 2005). Agentes oxidantes, como H2O2, e injúrias que
geram EROs, como a radiação UV, promovem uma indução transiente da APE1, a
qual se correlaciona com um aumento nas suas atividades redox e de endonuclease
(TELL et al., 2005). Adicionalmente, foi visto que em células da tireóide a expressão
do gene de APE1 foi induzida pelo hormônio tireotropina (TSH) (ASAI et al., 1997), o
qual também induziu sua translocação do citoplasma para o núcleo (TELL et al.,
2000b).
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Já a regulação pós-traducional das atividades de APE1 ocorre através de dois
mecanismos não mutuamente exclusivos: a localização subcelular e o grau de
modificações pós-traducionais. Foi descrito que APE1 foi translocada do citoplasma
para o núcleo em diferentes tipos celulares após exposição a EROs (TELL et al.,
2000a), e que a ocorrência de modificações pós-traducionais, como fosforilação e
acetilação, foram capazes de determinar a atividade funcional dessa proteína (TELL
et al., 2005; BHAKAT et al., 2003; YACOUB, KELLEY e DEUTSCH, 1997). Yacoub e
colaboradores (1997) demonstraram a inativação da atividade de reparo de APE1
após fosforilação nos resíduos de treonina (YACOUB, KELLEY e DEUTSCH, 1997).
Adicionalmente, Bhakat e colaboradores (2003) mostraram que a ocorrência de
acetilação na lisina 6 e 7 de APE1 promoveu um aumento na repressão do hormônio
produzido pela glândula paratireóide, o paratormônio (PTH), o qual é regulado por
essa proteína (BHAKAT et al., 2003).
A proteína APE1 é expressa em uma enorme variedade de células humanas
(DUGUID et al., 1995), mas a sua localização celular é extremamente variada.
Vários estudos mostraram que a localização de APE1 predomina no núcleo,
enquanto outros mostraram que em células com alta atividade metabólica ou
proliferativa, como hepatócitos, espermatócitos e tirócitos, APE1 tem se localizado
no citoplasma (TELL et al., 2005; TELL et al., 2000a; TELL et al., 2000b; DUGUID et
al., 1995). Ainda, alguns tipos celulares exibem somente localização nuclear ou
citoplasmática, enquanto que em outros tipos celulares APE1 localiza-se tanto no
citoplasma como no núcleo (TELL et al., 2005). Na maioria dos casos, os estímulos
que são capazes de promover a expressão de APE1 também promovem seu
movimento intracelular. Além disso, diferentes condições celulares são capazes de
alterar a localização intracelular de APE1 (TELL et al., 2005).
Contudo, embora existam muitas informações sobre APE1, nem os
mecanismos moleculares responsáveis pela indução de sua translocação do
citoplasma para o núcleo sob condições de estresse oxidativo, nem os mecanismos
responsáveis por regular suas distintas funções foram elucidados (TELL et al.,
2005). Como APE1 é crítica para a sobrevivência dos mamíferos (XANTHOUDAKIS
et al., 1996; IZUMI et al., 2005), é de extrema importância desvendar as vias de
sinalização responsáveis pela sua regulação.
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1.7-

Polimorfismos

de

um

único

nucleotídeo

(Single

nucleotide

polymorphisms - SNPs) em genes da via BER
Polimorfismos em um único nucleotídeo (SNPs) são variações no DNA que
podem alterar as respostas individuais ao meio ambiente, e são responsáveis por
até 90% das diferenças de seqüências no genoma humano. Este tipo de
polimorfismo em regiões codificantes de um gene pode levar a mudança nas
propriedades biológicas da proteína codificada, interferindo em sua atividade
específica (WANG et al., 2005; COLLINS et al., 1998). SNPs são muito estudados
na busca de associações estatísticas entre polimorfismos e certos fenótipos,
comumente, no caso de doenças. Os SNPs associados com um fenótipo podem ser
usados como marcadores genéticos que possam alterar o risco para a ocorrência de
doenças, diagnóstico e também na resposta para tratamentos específicos ou efeitos
colaterais (TAYLOT et al., 2001). A identificação de polimorfismos em genes
expressos é a chave para entender a relação entre as diferenças genéticas
humanas e as doenças (PASTINEN et al., 2004).
Estudos de SNPs relacionados a enzimas da via BER já mostraram
influências importantes dos polimorfismos em alguns fenótipos. A habilidade de
reparar danos oxidativos no DNA é reduzida em indivíduos homozigotos para o alelo
polimórfico Ser326Cys da enzima OGG1 quando comparada com genótipos
portadores do alelo normal. Uma diminuição significativa nesta capacidade de reparo
de danos oxidativos no DNA foi também associada com a combinação de alelos
variantes em OGG1 Ser326Cys e APE1 Asn148Glu (VODICKA et al., 2007). O
polimorfismo

OGG-1

Ser326Cys

também

foi

associado

com

casos

de

susceptibilidade a processos de perda dentária (HASUI et al., 2006). Wang et al.
(2007), por meio de análises enzimáticas in vitro, demonstrou que a atividade
enzimática de poli (ADP-ribosilação) da PARP-1 é reduzida quando ocorre o
polimorfismo Val762Ala, podendo causar susceptibilidade a alguns casos de câncer.
Os polimorfismos PARP-1 Val762Ala, APE-1 Asn148Glu e OGG-1 Ser326Cys
também já foram associados à ocorrência de câncer em outros trabalhos
(FIGUEROA et al., 2007; PARDINI et al., 2008) e o polimorfismo APE-1 Asn148Glu
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foi associado a uma maior sensibilidade a tratamentos de câncer de pulmão por
quimioterapia (SU et al., 2007).

2- JUSTIFICATIVAS DO TRABALHO
Uma vez que o reparo de sítios apurínicos/apirimidínicos (sítios AP) gerados
após a excisão de bases oxidadas é essencialmente necessário para a
sobrevivência celular (LINDAHL, 1993) e a proteína APE1 (proteína de reparo
endonuclease apurínica/apirimidínica) é crítica para a sobrevivência dos mamíferos
(XANTHOUDAKIS et al., 1996; IZUMI et al., 2005), é de extrema importância
caracterizar como ocorre a regulação das distintas funções de APE1. Será utilizado
como agente oxidativo a riboflavina fotossenbilizada, uma vez que não existem
estudos que demonstrem a relação entre essa vitamina e a expressão e regulação
de APE1. Adicionalmente, embora alguns estudos tenham demonstrado que células
deficientes no NER têm se mostrado defectivas no reparo de lesões de base
oxidadas (DE BOER et al., 2002; LIPINSKI et al., 1999; WONG et al., 2007), o qual
ocorre inicialmente através da via BER, os efeitos do estresse oxidativo sobre essas
células ainda não foram completamente elucidados. Com o intuito de dar mais um
passo à frente no entendimento da coordenação das funções de APE1, analisou-se
as respostas celulares induzidas pela riboflavina fotossensibilizada em linhagens de
mamíferos proficientes e deficientes no NER, correlacionado-as à expressão de
APE1.
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3- OBJETIVOS

3.1- Objetivo geral
Analisar a expressão de APE1 induzida pela riboflavina fotossensibilizada em
linhagens humanas proficientes e deficientes no NER.

3.2- Objetivos específicos
 Determinar o potencial citotóxico da riboflavina fotossensibilizada em
linhagens humanas proficientes e deficientes em reparo por NER;
 Correlacionar a capacidade de reparar danos no DNA à ocorrência de
polimorfismos nos genes de reparo PARP-1, APE1 e OGG1.
 Quantificar a expressão protéica de APE1 nas linhagens estudadas e
correlacionar com o nível de danos no DNA;
 Analisar a localização celular de APE1 após indução de danos oxidativos no
DNA;
 Avaliar a ocorrência de danos oxidativos no DNA em células proficientes e
deficientes em reparo por NER.
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4- MATERIAL E MÉTODOS

4.1-

Linhagens Celulares

As linhagens analisadas no presente trabalho foram cedidas gentilmente pelo
Prof. Dr. Carlos Frederico Martins Menck (ICB-USP, São Paulo, SP) e apresentam
deficiência nas enzimas XPA, XPC e CSB, uma vez que estas últimas auxiliam as
proteínas da via BER no reparo de danos oxidativos (TUO et al., 2002; EPE et al.,
2002; MUFTUOGLU et al., 2009). Foram utilizadas as seguintes linhagens:
Proficiente no NER:
MRC5-SV: Fibroblastos derivados de pulmão de feto humano (células normais),
transformados por SV-40.

Deficientes no NER:
XP12RO (Deficiente no GGR e TCR): Fibroblastos derivados da pele de indivíduos
XP com o gene XPA mutado, transformados por SV-40.
XP12BE (Deficiente no GGR e TCR): Fibroblastos derivados da pele de indivíduos
XP com o gene XPA mutado, transformados por SV-40.
XP4PA (Deficiente no GGR): Fibroblastos derivados da pele de indivíduos XP com o
gene XPC mutado, transformados por SV-40.
XP17VI (Deficiente no GGR): Fibroblastos primários derivados da pele de indivíduos
XP com o gene XPC mutado.
CS1AN (Deficiente no TCR): Fibroblastos derivados da pele de indivíduos CS com o
gene CSB mutado, transformados por SV-40.
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4.2-

Cultivo das Linhagens Celulares

As células foram subcultivadas em meio DMEM (Gibco) suplementado com
bicarbonato de sódio (NaHCO3) 44 mM (Sigma), 10% de soro bovino fetal (Gibco) e
1% de solução antibiótica e antimicótica (Sigma) e, em seguida, 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, o meio de cultura foi removido dos
frascos, as células foram lavadas com D-PBSA (solução salina tamponada em
fosfato - NaCl 0,14 M, KCl 0,002 M, Na2HPO4 0,006 M, KH2PO4 0,001 M) aquecido
(37 °C) e desagregadas dos frascos utilizando-se tripsina-EDTA 5% (1X) (Gibco)
aquecida a 37 °C. O meio DMEM aquecido (37 °C) foi adicionado e as células foram
incubadas como descrito acima.

4.3-

Tratamento com Riboflavina e H2O2

Para realização desse experimento, foram plaqueadas cerca de 3 x 105
células em placas de 6 poços e incubadas à 37ºC e 5% CO2. Vinte e quatro horas
após o plaqueamento, as células foram tratadas com concentrações de riboflavina
que variaram de 0,1 a 2 mM, durante 30 minutos, a 37ºC e 5% de CO2. Em seguida,
as células foram fotossensibilizadas em uma superfície de vidro de 2 mm, situada 10
cm acima de duas lâmpadas fluorescentes (lâmpadas OSRAM daylight de 15 W
cada, 400-700 nm). Para as amostras mantidas no escuro, as placas foram cobertas
com papel alumínio e mantidas sob as mesmas condições experimentais que as
células que foram iluminadas. Como controle positivo, utilizou-se o peróxido de
hidrogênio (H2O2). As células foram tratadas com concentrações de H2O2 que
variaram de 0,5 a 2 mM, durante 20 minutos, a 37ºC e 5% de CO2. O H2O2 foi diluído
em meio DMEM sem soro.
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4.4-

Ensaio de Viabilidade Celular

Para a realização desse ensaio, as células foram tratadas com os referidos
agentes oxidativos como descrito no item 4.3. Após o tratamento, as células foram
lavadas com solução de D-PBSA a 37 ºC e incubadas por 48 horas em meio DMEM
completo. Após o período de incubação foi realizada a contagem do número de
células (mortas e vivas) em Câmara de Neubauer e a viabilidade das células foi
evidenciada pelo método de exclusão do Azul de Trypan.

4.5-

Extração de Proteínas Totais

O protocolo de extração de proteínas totais se baseou na metodologia
utilizada por Petta et al. (2008). Para tanto, 7 x 105 células foram plaqueadas em
placas de petri de 60 mm. Vinte e quatro horas após o plaqueamento, as células
foram tratadas com os agentes oxidativos como descrito no item 4.3. Após o
tratamento, as células foram lavadas com PBSA e incubadas a 37 ºC. Nos tempos
após os tratamentos, as células foram desagregadas das placas em PBS gelado e
centrifugadas a 4°C, durante 5 minutos, a 3.000 rpm. O precipitado celular foi lisado
com o tampão de lise SDS (Tris-HCl 50 mM, NaCl 150 mM, SDS 0,1% e coquetel
inibidor de proteases 1:100 (Calbiochem), sob agitação por 5 minutos, à temperatura
ambiente. Para finalizar, as amostras foram submetidas à temperatura de 95ºC por
15 minutos e armazenadas em - 80ºC. As proteínas totais extraídas foram
quantificadas utilizando-se o método de Bradford (1976), e a absorbância das
amostras foi medida no espectrofotômetro de microplacas µQuant (BioTek).

4.6-

Fracionamento Celular

O protocolo de fracionamento celular também se baseou na metodologia
utilizada por Petta et al. (2008). Para tanto, 7 x 105 células foram plaqueadas em
placas de petri de 60 mm. Vinte e quatro horas após o plaqueamento, as células
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foram tratadas com os agentes oxidativos como descrito no item 4.3. Após o
tratamento, as células foram lavadas com PBSA e incubadas a 37 ºC. Nos tempos
após os tratamentos, as células foram desagregadas das placas em PBS gelado e
centrifugadas a 4°C, durante 5 minutos, a 3.000 rpm. O precipitado foi lisado com o
tampão CSK 100 (100 mM NaCl, 300 mM sacarose, 3 mM MgCl2, 10 mM Pipes pH
6.8, 1 mM EGTA, 0.2% Triton X-100 e inibidores de protease) durante 20 minutos,
no gelo. Posteriormente, o lisado celular foi centrifugado a 5.000 rpm, 4 ºC, durante
5 minutos, e 2 frações foram obtidas: o sobrenadante, o qual corresponde à fração
solúvel ao triton (S1), e o precipitado, o qual corresponde às proteínas insolúveis ao
triton X. Este último foi lisado com o tampão de lise B (50 mM NaCl, 300 mM
sacarose, 3 mM MgCl2, 10 mM Pipes pH 6.8, 1 mM EGTA, 0.2% Triton X-100, 0.1%
SDS e DNAse Benzonase), durante 5 minutos, à temperatura ambiente. Deste
lisado, metade foi deixada como a fração insolúvel ao triton (P1) e metade foi
centrifugada a 13.000 rpm, durante 10 minutos. O sobrenadante corresponde à
fração de proteínas ligadas à cromatina (S2), enquanto o precipitado corresponde à
fração de proteínas ligadas à matriz nuclear (P2), o qual foi ressuspendido no
tampão de lise B.
As proteínas totais extraídas foram quantificadas utilizando-se o método de
Bradford (1976), e a absorbância das amostras foi medida no espectrofotômetro de
microplacas µQuant (BioTek).

4.7-

Análise dos Níveis de Expressão Protéica de APE1 por Western
Blotting

Uma alíquota (10 µg) do extrato de proteínas totais e das frações S1, P1, S2 e
P2 foi separada eletroforeticamente em géis de poliacrilamida (SDS-PAGE). Em
seguida, o gel foi utilizado para o western blotting. Para tanto, a membrana de PVDF
foi ativada em metanol 100%, água e tampão de transferência 1X e as proteínas
foram transferidas para a membrana de PVDF ativada através do mini-sistema de
transferência a seco, Semi-Dry 10 (Biosystems) ou do mini-sistema de transferência
úmida (Bio-Rad). Após a transferência, a membrana foi bloqueada na solução de
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bloqueamento (TBS + leite desnatado 5% + tween-20 0,1%) e então incubada com o
anticorpo primário, à temperatura ambiente. Em seguida, a membrana foi lavada
com TBS 1X, 3 vezes, e incubada com o anticorpo secundário-HRP, à temperatura
ambiente. A membrana foi novamente lavada em TBS 1X, 3 vezes. Todos os
anticorpos foram diluídos em TBS contendo tween-20 0,1% + leite desnatado1%. Os
anticorpos utilizados estão relacionados na tabela 1.
Para detecção das bandas, a membrana foi revelada pelo método de
quimioluminescência aumentada. Para tanto, as membranas foram incubadas com
H2O2 + luminol (Millipore). 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 feita através do scanner ScanJet 5300C - HP. Para as
análises quantitativas das proteínas, utilizou-se a densitometria integrada através do
programa ImageJ. Foi realizada a normalização pela β-actina, na qual os dados são
representados como a razão da densitometria da proteína de interesse pela β-actina.
Em seguida foi realizada a comparação da expressão proteína do tratado com o não
tratado (NT), o qual corresponde a 100%.
Tabela 1: Descrição dos anticorpos utilizados para Western blotting.

Sigma

Diluição
Anticorpo
primário
1:10000

Diluição
Anticorpo
secundário
1:5000

R&D systems

1:1000

1:1000

Santa Cruz

1:5000

1:5000

Novus Biologicals

1:5000

1:5000

AB NOVA

1:1000

1:5000

Novus Biologicals

1:3000

1:5000

AbCam

1:400

1:1000

AbCam

1:1000

1:5000

AbCam

1:1000

1:5000

Neomarkers

1:250

1:5000

Anticorpo

Código

Espécie

Empresa

β-actina

A1978

γ-H2AX

AF2288

APE1

SC-17774

PCNA

NB500-106

FEN1

Clone 1E2

Tata Box

NB500-700

PARP-1

ab6079

XPC

ab6264

XPA

ab65963

XRCC1

33-2-5

Camundongo
Monoclonal
Coelho
Policlonal
Camundongo
Monoclonal
Camundongo
Monoclonal
Camundongo
Monoclonal
Camundongo
Monoclonal
Coelho
Policlonal
Camundongo
Monoclonal
Camundongo
Monoclonal
Mouse
Monoclonal
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4.8-

Imunofluorescência Indireta

O protocolo de imunofluorescência baseou-se na metodologia utilizada por
Petta e colaboradores (2008). Para tanto, foram plaqueadas 3 x 105 células em
placas de 6 poços ou placas de 35 mm (cada poço com uma lamínula) e incubadas
à 37ºC e 5% de CO2. Vinte e quatro horas após o plaqueamento, as células foram
tratadas com riboflavina fotossensibilizada e H2O2 como descrito no item 4.3. Após o
tratamento, as células foram lavadas com PBSA gelado e fixadas com
paraformaldeído 3% (PFA 3%) durante 30 minutos, à temperatura ambiente. Em
seguida, as células foram lavadas com PBS + Triton X-100 0,5%, durante 15
minutos, para remover as proteínas fracamente ligadas a estruturas celulares, de
forma a manter somente as proteínas ligadas à cromatina. Após esse procedimento,
a solução de PBS + Triton X-100 0,5% foi removida e as células foram lavadas três
vezes com PBST 0,1%, durante 5 minutos, sob agitação leve. As células foram
incubadas com anticorpo primário anti-APE1, por uma hora, e foram lavadas três
vezes com PBS + tween-20 0,1%, por 10 minutos, sob agitação leve. As células
foram incubadas com anticorpo secundário conjugado com isotiocianato de
fluoresceína-FITC, durante 1 hora, no escuro, e foram realizadas 3 lavagens com
PBS + tween-20 0,1%, por 10 minutos. Terminado o processo de lavagem, as
lâminas foram montadas utilizando-se a solução de montagem (Dako) + DAPI 1,5
µg/mL. As lâminas foram analisadas em microscópio de fluorescência CKX41
(Olympus), utilizando-se a câmera para fluorescência DP-70 (Olympus). Todos os
anticorpos foram diluídos em PBS + tween-20 0,1% + BSA 2%.

4.9-

Extração de DNA Genômico das Linhagens Humanas

A extração de DNA genômico foi realizada de acordo com Meneghini (1976).
Para extração de DNA genômico, 2 x 106 células foram plaqueadas em placas de
100 mm. Após 16 a 18 horas, as células foram lavadas com PBSA e incubadas na
solução A (Triton-X-100 0.5%, NaCl 0,1M e EDTA 0,01M), por 1 minuto, à
temperatura ambiente. A solução A foi removida e as células foram incubadas por 30
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minutos, a 37 °C, com a solução B (SDS 0,5%, proteinase K 20 µg/mL, NaCl 0,1 M e
EDTA 0,01 M). Em seguida, as células foram incubadas a 37 °C, por 15 minutos,
com NaCl 1M, o qual foi adicionado vagarosamente, agitando-se a placa. As células
foram desagregadas das placas utilizando-se scrapers e transferidas para tubos de
5 mL, nos quais acrescentou-se RNAse 50 µg/mL e 1 volume de clorofórmio:álcool
isoamílico (24:1). O extrato celular foi homogeneizado à temperatura ambiente, por
inversão, durante 10 minutos, e centrifugado a 8.500 x g, por 20 minutos, a 4 °C. A
fase aquosa (correspondendo ao DNA genômico) foi transferida para tubos de 5 mL
e adicionou-se 2 volumes de etanol absoluto, agitando-se vagarosamente. O DNA
genômico foi transferido para tubos de 1,5 mL e dissolvido em TE (Tris-HCl 10 mM e
EDTA 0,2 mM pH 7,5, RNAse 50 µg/mL), incubado a 40 °C, por 30 minutos e,
posteriormente, armazenado a 4 °C.

4.10- Genotipagem

das

Linhagens

Humanas

–

Análise

de

Polimorfismos de enzimas do BER
4.10.1- Reação em Cadeia da Polimerase – PCR
Polimorfismos em um único nucleotídeo (SNPs) de genes que codificam
enzimas de reparo foram determinados por PIRA-PCR e PCR-RFLP (Silva et al.,
2010, em preparação). Os produtos de PCR foram gerados utilizando 100 ng do
DNA genômico de HeLa e MRC-5 em uma reação final de PCR de 25 µL. Na
reação, foi utilizado tampão específico 1X, 10 pM de cada primer (Tabela 1), 2.0 mM
MgCl2, 0,3 mM de cada dNTP e 3,6 U (unidades) de Taq polimerase. As condições
de temperatura para PCR foram estabelecidas como 94°C por 5 minutos para
desnaturação inicial, seguindo 35 ciclos de 45 s a 94°C para desnaturação,
anelamento (Tabela 1) por 45 s, elongação a 72°C por 1 min e uma extensão final a
72°C

por

5

minutos.

Os

fragmentos

amplificados

foram

digeridos

com

endonucleases de restrição apropriadas (Tabela 2), utilizando-se 5 U de enzima
para cada reação e tampão específico de acordo com o fabricante, num volume final
de 20 µL.
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Tabela 2: Detalhes dos SNPs investigados nos genes de reparo de DNA.
(Silva et al., 2010, em preparação).
Polimorfismo
Genético
PARP-1
Val762Ala

Éxon

17

Sequência do primer

F 5’TTTGCTCCTCCAGGCCAACG3’
R 5’ACATCGATGGGATCCTTGCTGC3’

Temp. de
anelamento
(°C)

Enzima de
Restrição

57.5°

BstUI

48.5°

BfaI

54°

Fnu4HI

(rs1136410)
APE-1
Asn148Glu

5

(rs1130409)

F 5’ CTGTTTCATTTCTATAGGCTA3’
R 5’ AGGAACTTGCGAAAGGCTTC3’

Vodicka et al. 2007
OGG1
Ser326Cys
(rs1052133)

7

F 5’ AGTGGATTCTCATTGCCTTCG3’
R 5’ GGTGCTTGGGGAATTTCTTT3’

Vodicka et al. 2007

4.11- Revelação por Prata dos Produtos de PCR e da Digestão
Para analisar a ocorrência de amplificação e as digestões, os produtos de
PCR e os produtos da digestão foram analisados em gel de poliacrilamida 8%, os
quais foram revelados com prata de acordo com o protocolo descrito por Sanguinetti
et al. (1994). Após a corrida eletroforética, os géis foram imersos em 80 mL de
solução fixadora (etanol 10%, ácido acético 0,8%) e colocados sob agitação orbital
por 5 minutos. Após este período, foram adicionados 0,3 g de nitrato de prata
dissolvidos em 20 mL de solução fixadora, tendo-se o cuidado de não jogar a
solução diretamente sobre o gel. Após a adição do nitrato de prata, o recipiente
contendo o gel foi colocado sob agitação orbital por 15 minutos. Em seguida, a
solução fixadora foi desprezada, o gel foi lavado com água destilada 2 a 3 vezes e
então foi adicionada a solução reveladora (NaOH 3%, formol 0,0033%).
Posteriormente, o recipiente foi novamente colocado em agitação orbital por 15
minutos. Após a revelação, a solução reveladora foi desprezada e então adicionada
solução fixadora suficiente para cobrir o gel e parar a reação de revelação. Como
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controles das digestões, foram utilizados amplicons de outros primers que
sabidamente possuíam os sítios de restrições para cada enzima utilizada.

4.12- Análise Estatística
Para todos os testes estatísticos, foi utilizado o software GraphPad- Prism4.
Para as análises dos ensaios de viabilidade celular, análises da expressão de APE1
nos extratos totais e no fracionamento celular, foi utilizado o teste ANOVA de um
critério e o pós-teste de Tukey para múltiplas comparações, bem como ANOVA de
dois critérios e o pós-teste de Bonferroni. Valores de p < 0,05 foram considerados
estatisticamente significantes.
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5- RESULTADOS
5.1- Ensaios de Viabilidade Celular
Para melhor compreender os efeitos da riboflavina fotossensibilizada em
células humanas, linhagens proficientes e deficientes no NER foram submetidas ao
tratamento com a referida vitamina e com H2O2, uma vez que este último foi capaz
de promover a morte de células deficientes no NER (De Waard et al., 2003). Os
resultados evidenciaram perfis de sensibilidade distintos ao estresse oxidativo
induzido pela riboflavina fotossensibilizada e pelo H2O2 (controle positivo). As
linhagens deficientes em XPA e CSB foram mais sensíveis aos referidos agentes
oxidativos, enquanto a linhagem XPC mostrou resistência similar à linhagem MRC5SV, a qual é proficiente na via NER (Figura 9A e B). Para determinar a concentração
de riboflavina que começa a ter efeitos citotóxicos na linhagem proficiente MRC5SV, foram testadas concentrações mais elevadas e verificou-se que a partir da
concentração de 2 mM de riboflavina, as células MRC5-SV apresentaram menor
sobrevivência (Figura 10), enquanto que células deficientes em XPC foram
resistentes (P < 0,01). Esses resultados sugerem que as proteínas XPA e CSB
possuem um importante papel no reparo das lesões oxidativas induzidas pela
riboflavina fotossensibilizada.
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Figura 9: Viabilidade de células proficientes e deficientes na via NER 48 horas após tratamento com H2O2 (A) e
riboflavina fotossensibilizada (B). Os resultados representam a média de 3 experimentos independentes. Diferenças
nas sensibilidades foram analisadas pelo teste ANOVA. RF= Riboflavina fotossensibilizada.
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Figura 10: Viabilidade de células MRC5-SV e XPC 48 horas após tratamento com concentrações elevadas de
riboflavina fotossensibilizada (RF). Células MRC5-SV foram mais sensíveis à concentração de 2 mM de RF do que
células deficientes em XPC (** = P < 0,01). Os resultados representam a média de 3 experimentos independentes.
Diferenças nas sensibilidades foram analisadas pelo teste ANOVA.

5.2-

Genotipagem

das

Linhagens

Humanas

–

Análise

de

Polimorfismos de enzimas do BER
Vários estudos envolvendo polimorfismos em um único nucleotídeo (SNP) e
enzimas da via BER mostraram as influências dos SNPs em certos fenótipos.
Vodicka e colaboradores (2007) relataram que a habilidade de reparar danos
oxidativos no DNA é reduzida em indivíduos homozigotos para o alelo polimórfico
Ser326Cys da enzima OGG1, em relação aos portadores do alelo normal (VODICKA
et al., 2007), e que a associação do alelo polimórfico Asn148Glu de APE1 com o
alelo polimórfico Ser326Cys de OGG1 diminuiu significativamente a capacidade de
reparo de DNA (CHEN et al., 2003; VODICKA et al., 2003).
Com o intuito de correlacionar a sensibilidade das células deficientes no NER
à ocorrência de polimorfismos nas enzimas da via BER APE1, PARP-1 e OGG1, foi
realizada a genotipagem das linhagens utilizadas neste trabalho. Os resultados das
análises dos polimorfismos evidenciaram que a linhagem MRC5-SV proficiente na
via NER e a linhagem deficiente em XPA apresentam um alelo normal e um alelo
polimórfico para APE1, OGG1 e PARP-1, enquanto que a linhagem deficiente em
XPC não apresenta o alelo polimórfico para as três enzimas estudadas. Por sua vez,
a linhagem deficiente em CSB apresenta um alelo polimórfico para APE1 e OGG1
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(Tabela 3). Esses resultados indicam que a presença de polimorfismos em enzimas
de reparo de DNA somada à deficiência nas enzimas no NER pode acarretar em
uma maior sensibilidade, umas vez que a linhagem proficiente em reparo MRC5-SV
foi resistente ao tratamento oxidativo mesmo apresentando alelos polimórficos paras
as 3 enzimas estudadas.

Tabela 3: Resultado da genotipagem das linhagens deficientes no NER.
Linhagens celulares

APE1
Asn148Glu

OGG1
Ser326Cys

PARP-1
Val326Ala

MRC5-SV

HT

HT

HT

XPC

HN

HN

HN

XPA

HT

HT

HT

CSB

HT

HT

HN

HT= Heterozigoto; HN= Homozigoto normal.

5.3- Análise da Expressão de APE1
Foi descrito na literatura que algumas proteínas do NER auxiliam no reparo
de lesões oxidativas por estimularem DNA glicosilases específicas. De fato, já foi
confirmada a participação da proteína CSB no reparo de lesões oxidativas, como 8oxoA (TUO et al., 2002), 8-oxoG (EPE et al., 2002; STEVNSNER et al., 2002;
SUNESEN et al., 2002) FapyA e FapyG (MUFTUOGLU et al., 2009). A proteína CSB
também atua estimulando a atividade de reparo de APE1 (WONG et al., 2007).
Contudo, não foi evidenciado se a deficiência em outras enzimas do NER também
afeta a expressão das proteínas do BER, incluindo APE1, proteína chave envolvida
nas respostas celulares ao estresse oxidativo (TEL et al., 2009).
Para melhor elucidar o papel das proteínas do NER no reparo de danos
oxidativos, foram realizadas análises dos níveis de expressão de APE1 em células
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deficientes no NER após indução de estresse oxidativo. Os níveis de expressão de
APE1 no extrato protéico total foram analisados em uma cinética de reparo entre 5 e
60 minutos após indução de danos oxidativos, uma vez que a cinética no BER no
reparo de danos oxidativos é rápida (VILLANI et al., 2000; HORTON et al., 2008).
Para as linhagens MRC5-SV e XPC, as quais foram resistentes aos agentes
oxidativos, foi utilizada a concentração de 1 mM de riboflavina, enquanto que para
as linhagens CSB e XPA, as quais foram sensíveis aos agentes oxidativos, foi
utilizada a concentração de 200 µM de riboflavina.
Os resultados demonstraram que não houve alteração na expressão dessa
proteína nas linhagens MRC5, XPA e CSB após o tratamento com riboflavina
fotossensibilizada (Figura 11 A, B e C). Contudo, em células XPC ocorreu uma
diminuição na expressão de APE1 após o tratamento (Figura 11 D), indicando que a
proteína XPC deve ser importante para a expressão ou localização de APE1.
Para confirmar a eficácia do tratamento com riboflavina fotossensibilizada em
produzir danos no DNA, os níveis da proteína H2AX fosforilada (γ-H2AX), a qual
atua com um sinalizador de quebras de fita dupla no DNA (BAMEZAI et al., 2009),
também foram determinados. Observou-se que o tratamento provocou um aumento
tempo-dependente nos níveis endógenos de γ-H2AX em todas as linhagens
utilizadas (Figura 11 A, B, C e D).
As células também foram submetidas ao tratamento com riboflavina sem
fotossensibilização, umas vez que já foi descrito na literatura que a riboflavina
também apresenta atividade anti-oxidante, reduzindo hidroperóxidos (MASSEY,
2000), além de atuar como co-fator de algumas enzimas dos eritrócitos, como a
glutationa redutase (RIVLIN et al., 1983). Os níveis de APE1 foram analisados 60
minutos após o tratamento, uma vez que nesse tempo os níveis de γ-H2AX foram
maiores. Os resultados mostraram que a riboflavina no escuro foi capaz de
promover uma redução nos níveis de γ-H2AX, o que corrobora com o seu papel
antioxidante quando a mesma não é fotossensibilizada (Figura 11 A, B, C e D).

54
A
MRC5-SV
-

+
+

+
+

+
+

300

+
+

+
-

Níveis de expressão (%)

RF 1mM
Luz
APE1

γ-H2AX

APE1

250

γ-H2AX

200
150
100
50

15

60

60

60
'

15
'

Minutos

sc
ur
o

10

60
'E

5

5'

N
T

NT

10
'

0

β-actina

Tempo após o tratamento com RF

B
CSB
-

+
+

+
+

300

+
+

+
+

+
-

Níveis de expressão (%)

RF 200 µM
Luz
APE1

γ-H2AX

APE1

250

γ-H2AX

200
150
100
50

15

60

60

60
'

15
'

Minutos

Es
cu
ro

10

60
'

5

5'

T
N

NT

10
'

0

β-actina

Tempo após o tratamento com RF

C
XPA
-

+

+

+

+

+

Luz

-

+

+

+

+

-

1000
Níveis de expressão (%)

RF 200 µM

APE1

γ-H2AX

β-actina

APE1

800

γ-H2AX

600
400
200

10

15

60

60

Minutos

60
'

15
'

10
'

Es
cu
ro

5

60
'

NT

5'

N

T

0

Tempo após o tratamento com RF

55
D

120

RF 1 mM
Luz

-

+
+

+
+

+
+

+
+

Níveis de expressão (%)

XPC
+
-

APE1

γ-H2AX

APE1

100

γ-H2AX

80
60
40
20

10

15

60

60

Minutos

15
'

60
´
60
´E
sc
ur
o

5

10
´

T
N

NT

5´

0

β-actina

Tempo após o tratamento com RF

Figura 11: Análise da expressão de APE1 e γ-H2AX após tratamento com riboflavina fotossensibilizada nas
linhagens MRC5-SV (A), CSB (B), XPA (C) e XPC (D). Diferenças na expressão de APE1 e γ-H2AX foram
analisadas pelo teste ANOVA. RF= Riboflavina fotossensibilizada. NT= Não tratado. Em relação aos níveis
de γ-H2AX em células deficientes em XPC (Figura 11D), como não foi possível detectar os níveis endógenos
dessa proteína fosforilada no não tratado (NT), os valores do gráfico representam somente a normalização
com a β-actina. Nas demais linhagens, tanto para APE1 como para γ-H2AX, os valores do gráfico refletem a
normalização com a β-actina seguida da comparação com os valores obtidos no não tratado (NT).

5.4- Fracionamento celular
O fracionamento celular baseado na utilização do detergente não iônico triton
X-100 já foi descrito na literatura, no qual as proteínas da via BER se encontram na
fração insolúvel ao triton X-100 (BALAJEE et al., 2001). Dessa forma, é possível
separar a fração de proteínas solúveis ao triton X-100 (fração S1), a qual
corresponde às proteínas fracamente ligadas a estruturas celulares como
membranas e cromatina, da fração de proteínas insolúveis ao triton X-100 (fração
P1), a qual corresponde às proteínas ligadas fortemente a estruturas celulares, uma
vez que estas últimas não são solubilizadas em tampão de lise contendo o referido
detergente. É possível ainda realizar um segundo fracionamento a partir da fração
P1, de forma a obter duas frações protéicas: a fração contendo as proteínas ligadas
fortemente à cromatina (fração S2) e a fração de proteínas ligadas à matriz nuclear
(fração P2). Destas frações, a fração de maior importância corresponde à fração S2,
uma vez que se tem o interesse de analisar a dinâmica de APE1 na cromatina após
indução de estresse oxidativo. Para o ensaio do fracionamento celular, as análises
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do recrutamento de APE1 na cromatina após indução de estresse oxidativo foram
realizadas a partir de uma cinética de reparo entre 30 e 120 minutos após indução
de danos oxidativos, uma vez que a cinética no BER no reparo de danos oxidativos
é rápida, onde as etapas de reparo são concluídas em cerca de 3 horas (VILLANI et

al., 2000; HORTON et al., 2008).
Os resultados do fracionamento celular demonstraram que a proteína APE1 é
recrutada e se torna ligada à cromatina após o tratamento na linhagem XPA,
indicando que essa proteína pode estar envolvida no reparo das lesões causadas
pela riboflavina fotossensibilizada (Figura 12B). Na linhagem proficiente em reparo
MRC5-SV, o estresse oxidativo induzido pela riboflavina promoveu uma liberação de
APE1 da cromatina 60 minutos após o tratamento (Figura 12A). Por sua vez, na
linhagem XPC, a proteína APE1 foi detectada na fração ligada à cromatina apenas
no controle não tratado, sugerindo que o tratamento com riboflavina está
promovendo uma liberação de APE1 da cromatina, não sendo possível detectar os
níveis de APE1 nos demais tempos após o tratamento, o que poderia sugerir uma
baixa expressão dessa proteína na linhagem deficiente em XPC.

A

Menor tempo de exposição (5s)
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B

C

Figura 12: Análise da expressão de APE1 nas frações S1 (Solúvel ao triton), P1 (Insolúvel ao triton),
S2 (Proteínas ligadas à cromatina) e P2 (Proteínas ligadas à matriz nuclear) após tratamento com
riboflavina fotossensibilizada nas linhagens MRC5-SV (A), XPA (B) e XPC (C). NT= Não tratado. * =
Degradação. ** = Possíveis modificações pós-traducionais. Para evidenciar a banda de massa
superior à de APE1, o filme foi exposto durante 1 hora, enquanto que para evidenciar a proteína
APE1, o filme foi exposto durante 5 s.

Uma vez que em células deficientes em XPC a proteína APE1 se encontrou
ausente na fração ligada à cromatina após indução de estresse oxidativo, verificouse se nessas células a não detecção de APE1 resulta da baixa expressão dessa
proteína nesta linhagem. Para tanto foi analisada a expressão de APE1 no extrato
protéico total endógeno de todas as linhagens estudadas para comparação dos
níveis de expressão da referida proteína. Verificou-se que na linhagem celular
deficiente na proteína XPC (XP4PA), os níveis endógenos de APE1 são amplamente
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reduzidos quando comparados com as outras linhagens (Figura 13). Este resultado
nos levou a estudar o nível de expressão de outras proteínas envolvidas na via BER.
Adicionalmente, observou-se que a proteína PARP-1 também apresenta baixos
níveis de expressão na linhagem XPC. Contudo, a expressão de outros fatores da
via BER, como FEN1 e PCNA, permaneceu similar em todas as linhagens. Esses
resultados são potencialmente interessantes, uma vez que as células deficientes em
XPC deste trabalho foram resistentes ao estresse oxidativo induzido pela riboflavina
fotossensibilizada mesmo expressando baixos níveis de APE1 e PARP-1, o que
indica que a proteína XPC deve ser importante para a expressão ou localização de
APE1 e PARP-1 (Figura 13). Resultados similares não se encontram descritos na
literatura.
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Figura 13: Análise da expressão de proteínas da via BER em células proficientes e deficientes na via
NER (A). Níveis protéicos em B refletem a normalização com a β-actina. XPA= Linhagem XP12RO;
XPC= Linhagem XP4PA.
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Muotri e colaboradores (2006) demonstraram que em células primárias
deficientes em XPC a ativação do fator de transcrição NF-κB é abolida. Eles
verificaram que o mecanismo de liberação do inibidor de NF-κB está ocorrendo
nornalmente, indicando que o processo de translocação de NF-κB do citoplasma
para o núcleo está ocorrendo adequadamente e que mecanismos posteriores à
liberação de NF-κB devem estar sendo afetados nessas células deficientes em XPC.
Uma vez que a inativação de NF-κB estimula a estabilização de p53, as
consequências celulares se traduzem em apoptose em resposta a danos no DNA, já
que NF-κB possivelmente modula os níveis basais da ubiquitina 3 ligase MDM2, um
determinante chave da estabilidade de p53 (MUOTRI et al., 2006).
Tendo em vista que APE1 tem um papel fundamental como reguladora redox
das atividades de NF-κB (Revisado em TELL et al., 2009), verificou-se se células
primárias deficientes em XPC também expressam baixos níveis de APE1. Os
resultados mostraram que células primárias deficientes em XPC (XP17VI) possuem
baixos níveis de APE1, bem como da proteína acessória do BER, XRCC1, a qual se
expressa na linhagem XP4PA em níveis similares à linhagem proficiente em reparo
MRC5-SV (Figura 14). Adicionalmente, observou-se que as linhagens deficientes em
XPA (XPA1 e XPA2) apresentam níveis mais elevados de XRCC1 quando
comparadas às linhagens MRC5-SV e XPC.
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Figura 14: Análise da expressão de APE1 e XRCC1 em células proficientes e deficientes na via NER (A).
Níveis protéicos em B refletem a normalização com a β-actina. XPA1= Linhagem XP12BE; XPA2= Linhagem
XP12RO; XPCp= Células primárias deficientes em XPC (XP17VI); XPCt= Linhagem XP4PA.
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Uma vez que a linhagem primária deficiente em XPC também apresentou
baixos níveis de expressão de APE1, verificou-se a viabilidade dessas células após
tratamento com riboflavina fotossensibilizada. Os resultados mostraram que a
linhagem primária XP17VI também é resistente a estresse oxidativo (Figura 15).
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Figura 15: Viabilidade de células primárias deficientes em XPC (XP17VI) 48 horas após tratamento
com riboflavina fotossensibilizada. Os dados referentes à linhagem primária representam 1
experimento independente. Novos experimentos estão sendo realizados. Os dados referentes às
demais linhagens correspondem aos dados da figura 9B, os quais foram novamente ressaltados
nesta figura para comparação das sensibilidades. RF= Riboflavina fotossensibilizada. XPCt=
Linhagem XP4PA. XPCp= Linhagem XP17VI.

5.5- Imunofluorescência Indireta
Após ter sido realizada a análise da localização de APE1 nas diferentes
linhagens estudadas e ter sido evidenciado que em células XPC a referida proteína
não se localizou na fração ligada à cromatina após indução de estresse oxidativo, o
próximo passo foi verificar a localização de APE1 no núcleo dessas células
deficientes em XPC após tratamento com riboflavina, de forma a confirmar que
nessas células o tratamento com riboflavina promoveu uma diminuição nos níveis de
APE1, já que a mesma não foi detectada na fração S2, nos tempos após o
tratamento. Para tanto foi realizado o ensaio de imunofluorescência, no qual as
células foram submetidas a um tratamento com triton X-100 de forma a manter
somente as proteínas insolúveis ao triton X-100, as quais incluem as proteínas da
via BER, como APE1. Através dessa metodologia, somente as proteínas solúveis
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são lavadas e removidas das células já fixadas, permanecendo somente as
proteínas que estão fortemente associadas a estruturas celulares.
Os resultados de imunofluorescência evidenciaram que APE1 se apresenta
altamente concentrada no nucléolo (pontos em verde escuro dentro do núcleo), mas
também está presente difusa em todo o nucleoplasma. Adicionalmente, esta
localização subcelular de APE1 não foi significativamente afetada pelo tratamento
com riboflavina fotossensibilizada e H2O2 (Figura 16). Contudo, serão realizadas
novas análises para evidenciar se APE1 se encontra fortemente ligada à cromatina,
uma vez que a lavagem com triton X-100 0,5% pode não ter sido suficiente para
remover a grande totalidade de proteínas solúveis e manter somente as proteínas
insolúveis. Dessa forma, novos experimentos serão realizados com concentrações
crescentes de triton X-100 para confirmar a localização de APE1 na fração ligada à
cromatina após tratamento com riboflavina fotossensibilizada e, conseqüentemente,
analisar a dinâmica dessa proteína na cromatina após dano oxidativo.
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Figura 16: Análise da localização nuclear de APE1 em células deficientes na proteína XPC. Setas brancas= Indicam
pontos em verde escuro dentro do núcleo, os quais correspondem ao nucléolo. Núcleos foram corados com DAPI
(Azul). APE1 foi evidenciada utilizando-se um anticorpo secundário conjugado com FITC. NT= Não tratado. RF=
Riboflavina fotossensibilizada.
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6- DISCUSSÃO
A riboflavina fotossensibilizada foi capaz de promover efeitos citotóxicos nas
linhagens celulares derivadas de indivíduos portadores das doenças Xeroderma
pigmentoso e Síndrome de Cockayne, os quais apresentam deficiência em proteínas
da via NER. Vários estudos comprovaram que após a fotossensibilização da
riboflavina com luz visível, a produção de peróxido de hidrogênio (H2O2) aumentou
consideravelmente, de forma dose dependente (WONDRAK et al., 2002; ZANIOLO

et al., 2010). Adicionalmente, observou-se a formação de outras EROs, incluindo
oxigênio singlete (1O2), radical ânion superóxido (O2.-) e radicais hidroxila (.OH)
(SOUZA et al., 2005). Dessa forma, os efeitos citotóxicos da riboflavina ocorrem
devido à produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) quando a referida
vitamina é fotossensibilizada com luz UV ou luz visível, uma vez que as referidas
linhagens tratadas somente com a riboflavina, sem a etapa de fotossensibilização
com luz visível, permaneceram viáveis como o controle negativo.
Alguns estudos já demonstraram o potencial citotóxico da riboflavina
fotossensibilizada. Edward e colaboradores (1999) evidenciaram que a riboflavina
irradiada causou a morte por apoptose da linhagem tumoral HL-60, devido à
formação de EROs (EDWARD et al., 1999b). Mais recentemente, Souza et al. (2006)
também demonstraram o efeito citotóxico da riboflavina na linhagem de leucemia
HL-60. Os pesquisadores comprovaram que a riboflavina fotossensibilizada induz
morte células por apoptose através da ativação de mecanismos dependentes de Fas
e FasL (SOUZA et al., 2006). Por sua vez, Queiroz e colaboradores (2007)
confirmaram um possível efeito anti-proliferativo e anti-metastásico da riboflavina
fotossensibilizada em tumores de próstata (QUEIROZ et al., 2007). Zaniolo e
colaboradores (2010) evidenciaram que a fotossensibilização de uma preparação
multivitamínica contendo riboflavina foi capaz de promover a indução da enzima de
reparo de DNA PARP-1, a qual atua no reparo de bases oxidadas no DNA
(ZANIOLO et al., 2010). Esses resultados indicaram que a referida preparação
multivitamínica foi capaz de promover danos no DNA, sugerindo que a mesma
contém um composto capaz de oxidar as biomoléculas celulares, o qual foi
identificado como sendo a riboflavina e o ácido fólico.
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Vários estudos têm evidenciado que células deficientes na via NER são
sensíveis a agentes que provocam danos oxidativos no DNA. De Waard e
colaboradores (2004) provaram que células deficientes na proteína CSA e CSB
foram sensíveis à radiação ionizante, a qual produz quebras de fita simples (SSBs),
quebras de fita duplas (DSBs) e uma variedade de danos de base oxidativos, e ao
paraquat, o qual produz H2O2, indicando que a citotoxicidade aumentada é devido ao
aumento de danos oxidativos no DNA (DE WAARD et al., 2004). De fato, outros
pesquisadores confirmaram a participação da proteína CSB no reparo de lesões
oxidativas, como 8-oxoA (TUO et al., 2002), 8-oxoG (EPE et al., 2002; STEVNSNER

et al., 2002; SUNESEN et al., 2002) FapyA e FapyG (MUFTUOGLU et AL., 2009),
bem como na estimulação da atividade de reparo de APE1 (WONG et al., 2007).
Ainda, Bohr e colaboradores (2005) evidenciaram que CSB interage com PARP-1,
as quais se relocalizam nos sítios de danos induzidos pelo tratamento com H2O2,
indicando um novo papel da proteína CSB nas respostas celulares aos danos
oxidativos no DNA mediadas por PARP-1 (BOHR et al., 2005). Esses últimos
resultados reforçam os resultados obtidos por Flohr e colaboradores (2003), os quais
confirmaram que em células tratadas com o fotossensibilizador Ro19-8022, o qual
sob ativação pela luz visível produz 8-oxoG (WILL et al., 1999), a proteína CSB foi
de fundamental importância para o reparo das referidas lesões em conjunto com
PARP-1, cujos experimentos demonstraram que a estimulação do BER por PARP-1
é dependente de CSB (FLOHR et al., 2003). Dessa forma, a atividade de PARP-1 e
CSB na estimulação do reparo de danos oxidativos pode ser dependente uma da
outra, uma vez que já foi evidenciada a participação de CSB no remodelamento da
cromatina dependente de ATP, onde os efeitos da deficiência de CSB e da inibição
de PARP-1 não foram aditivos (FLOHR et al., 2003). Contudo, Bohr e colaboradores
(2005) comprovaram que células deficientes em CSB são hipersensíveis a inibidores
de PARP-1, indicando que ambas as proteínas podem ter papéis complementares
no remodelamento da cromatina (BOHR et al., 2005).
Em relação à sensibilidade de células deficientes em XPA, vários estudos têm
mostrado que a sensibilidade dessas células é específica do tipo celular. De Waard
e colaboradores (2003) relataram que fibroblastos embriônicos de camundongo
deficientes em XPA (MEFs XPA-/-) foram resistentes ao tratamento com radiação
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ionizante quando comparados a MEFs deficientes em CSB (MEFs CSB-/-), os quais
foram hipersensíveis ao tratamento (De WAARD et al., 2003). Adicionalmente, os
referidos pesquisadores concluíram que a sensibilidade de MEFs CSB-/- é devido a
estresse oxidativo. Foram realizados tratamentos da referida linhagem com paraquat
e os resultados evidenciaram que MEFs CSB-/- foram 2 vezes mais sensíveis que
MEFs wt (tipo selvagem). Por sua vez, MEFs CSB-/- foram transfectados com a
referida proteína e a sensibilidade ao paraquat foi recuperada, bem como a síntese
de RNA, indicando que a hipersensibilidade dessas células foi devido à mutação em
CSB (De WAARD et al., 2003).
Experimentos adicionais realizados pelo mesmo grupo para determinar se a
sensibilidade de MEFs CSB
foram

utilizados.

Os

-/-

é uma característica geral, outros tipos celulares

pesquisadores

utilizaram

células-tronco

embrionárias

(pluripotentes) deficientes em XPA (ES XPA-/-) e em CSB (ES CSB-/-). Em
comparação com os MEFs deficientes nas referidas proteínas, foram observadas
três diferenças importantes: primeira, ES wt foram mais sensíveis à mesma dose de
radiação ionizante que MEFs wt; segunda, ES CSB-/- foram um pouco mais
sensíveis do que ES wt, porém foram mais resistentes ao tratamento com radiação
ionizante quando comparado aos MEFs CSB-/-, os quais foram hipersensíveis;
terceira, em células deficientes em XPA o oposto foi observado. Nenhuma
hipersensibilidade à radiação ionizante foi observada em MEFs XPA-/-, enquanto que
ES XPA-/- foram sensíveis. Dessa forma, os pesquisadores concluíram que a
deficiência em CSB causa sensibilidade à radiação ionizante em diferentes tipos
celulares, mas com variação significante na magnitude das respostas celulares,
onde fibroblastos foram mais sensíveis que células-tronco. Por sua vez, em células
deficientes em XPA, dependendo do tipo celular, nenhuma sensibilidade pode ser
evidenciada (De WAARD et al., 2003).
Para ressaltar as diferenças dependentes do tipo celular acima relatadas, os
referidos pesquisadores trataram camundongos deficientes em XPA e CSB com
radiação ionizante durante 5 dias consecutivos, aplicando dose de 2,2 Gy por dia.
Os resultados de viabilidade celular dos camundongos mortos naturalmente ou por
eutanásia cerca de 30 dias após a última irradiação evidenciaram que as células dos
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camundongos deficientes em CSB apresentaram sensibilidade similar às células dos
camundongos deficientes em XPA (De WAARD et al., 2003).
Estudos realizados por Low e colaboradores (2008) também evidenciaram
que células deficientes em XPA (XPA GM01630) foram resistentes ao tratamento
com H2O2, ressaltando que os perfis de sensibilidade de células em cultura variam
de acordo com a linhagem celular utilizada (LOW et al., 2009).
Em relação à sensibilidade de células deficientes em XPC, alguns estudos
têm evidenciado que essas células são sensíveis a agentes oxidativos. D´Errico e
colaboradores (2006) confirmaram

essa sensibilidade

em queratinócitos e

fibroblastos deficientes em XPC tratados com bromato de potássio (KBrO3), o qual
produz EROs, peroxidação lipídica e danos de base oxidativos (BALLMAIER e EPE,
1995), e com radiação ionizante (D’ERRICO et al., 2006). Adicionalmente, os
autores também mostraram que tanto os queratinócitos como os fibroblastos
deficientes em XPC acumulam lesões oxidativas no DNA, como 8-oxoG e 8-oxoA e
que XPC-HR23B estimula a atividade da DNA glicosilase OGG1, a qual remove 8oxoG do DNA, bem como sua ligação no DNA danificado (D’ERRICO et al., 2006).
De Jesus e colaboradores (2008) também evidenciaram que células deficientes em
XPC também foram sensíveis ao KBrO3 (De Jesus et al., 2008). Contudo, os
resultados obtidos neste trabalho mostraram que células deficientes em XPC
(XP4PA) foram resistentes ao tratamento com riboflavina fotossensibilizada e H2O2.
Esta resistência pode ser explicada pela diferença no tipo celular utilizado neste
trabalho, o qual foi diferente dos tipos celulares utilizados nos trabalhos descritos
acima, de forma que mais estudos devem ser realizados para elucidar a resistência
dessa linhagem a agentes oxidativos.
Vários estudos envolvendo polimorfismos em um único nucleotídeo (SNP) e
enzimas da via BER mostraram as influências dos SNPs em certos fenótipos.
Vodicka e colaboradores (2007) relataram que a habilidade de reparar danos
oxidativos no DNA é reduzida em indivíduos homozigotos para o alelo polimórfico
Ser326Cys da enzima OGG1, em relação aos portadores do alelo normal (VODICKA

et al., 2007). Em relação ao polimorfismo de APE1 (Asn148Glu), foi visto que este
polimorfismo sozinho não influencia a capacidade de reparo de danos oxidativos
induzidos por irradiação. Contudo, a associação do alelo polimórfico Asn148Glu de
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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, proteína acessória da via BER
(CHEN et al., 2003; VODICKA et al., 2003).
Esses resultados poderiam explicar as diferenças na sensibilidade das
linhagens utilizadas nesse trabalho. Células MRC5-SV são proficientes na via NER e
mesmo apresentando um alelo normal e um alelo polimórfico para as três enzimas
foram resistentes ao tratamento, enquanto que as células deficientes em XPA foram
sensíveis ao tratamento e apresentam um alelo normal e um alelo polimórfico para
as três enzimas. Essa diferença na sensibilidade pode ser explicada pelo fato de
células MRC5-SV possuírem a proteínas XPA não mutada, a qual atua no reparo de
danos oxidativos, enquanto que em células deficientes em XPA, a ausência dessa
proteína acarreta em uma maior sensibilidade a agentes oxidativos quando somada
à presença dos alelos polimórficos para APE1, OGG1 e PARP-1.
Por sua vez, células deficientes em XPC apresentam alelos normais para as
três enzimas estudadas, porém são mais resistentes a estresse oxidativo do que a
linhagem proficiente MRC5-SV, a qual foi mais sensível à concentração de 2 mM de
RF*, indicando que a presença de alelos normais para APE1, OGG1 e PARP-1 está
auxiliando no reparo de danos oxidativos, mesmo na ausência de XPC. Esses dados
são reforçados pelo trabalho de Friedberg e colaboradores (2000), os quais
evidenciaram que em camundongos XPC-/- a pré-disposição a câncer de pele
aumenta se esses animais são heterozigotos para APE1 ou p53 (FRIEDBERG et al.,
2000). Como a linhagem deficiente em XPC de nosso estudo (XP4PA) possui
apenas alelos normais para APE1, a sensibilidade dessas células foi menor aos
agentes oxidativos utilizados nesse trabalho.
Em relação à linhagem deficiente em CSB, observou-se que a mesma
apresenta alelos polimórficos apenas para APE1 e OGG1. Como a proteína CSB é
importante para estimular a atividade de reparo de APE1 (WONG et al., 2007), a
ausência de CSB possui implicações na sensibilidade dessas células deficientes em
CSB e, somada à presença do polimorfismo em APE1, a sensibilidade dessas
células pode aumentar.
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Dessa forma, a presença de polimorfismos em enzimas de reparo de DNA
poderia explicar as diferenças na sensibilidade de diferentes tipos celulares
deficientes na mesma enzima do NER.
Os resultados da expressão de APE1 em células deficientes no NER
evidenciaram que a expressão da referida proteína não se altera após tratamento
com riboflavina fotossensibilizada em células MRC5, XPA e CSB. Contudo, a
expressão de APE1 diminui significativamente em células deficientes em XPC.
Estudo prévios mostraram que a ativação de APE1 pelo estresse oxidativo é
exercido através de dois mecanismos independentes: a translocação de APE1 do
citoplasma para o núcleo e o subsequente aumento na expressão da proteína
através de processos que requerem ativação transcricional (TELL et al., 2005;
PINES et al., 2005a; PINES et al., 2005b), onde a acumulação nuclear de APE1
culmina na ativação de fatores de transcrição, tais como Egr-1, NF-κB e p53.
Dessa forma, o estresse oxidativo induzido pela riboflavina fotossensibilizada
não foi capaz de promover uma alteração na expressão de APE1 em todas as
linhagens estudadas, exceto na linhagem deficiente em XPC, na qual a expressão
de APE1 foi reduzida após indução de estresse oxidativo. Porém, foi confirmado que
o

tratamento

provocou

danos no

DNA

após

tratamento

com

riboflavina

fotossensibilizada em todas as linhagens estudadas, uma vez que a expressão da
proteína H2AX fosforilada (γ-H2AX) aumentou de forma dose dependente. Foi
descrito na literatura que a proteína H2AX atua como um sensor de quebras de fita
dupla. Quando o DNA é lesado, a referida proteína é fosforilada e se liga ao DNA
contendo quebras de fita duplas, de forma a sinalizar o sítio do dano, facilitando o
recrutamento de fatores de reparo de DNA e remodeladores da cromatina para
restaurar a integridade genômica (BAMEZAI et al., 2009). Juntos, esses dados
indicam que, em células deficientes em XPC, APE1 não deve estar envolvida no
reparo de danos oxidativos induzidos pela riboflavina fotossensibilizada, uma vez
que sua expressão diminui mesmo na presença de danos oxidativos.
Radicella e colaboradores (2005) evidenciaram que células deficientes em
XRCC1 super-expressando APE1 apresentam o reparo de quebras de fita simples
(SSBs) complementado, indicando a importância de APE1 na produção de
extremidade 3-OH nas SSBs, o que permite as etapas seguintes de síntese e
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ligação dessas quebras. Contudo, essas células apresentam uma instabilidade
genômica elevada quando comparadas às células proficientes em XRCC1
(RADICELLA et al., 2005), nas quais os níveis de micronúcleos e trocas de
cromátides irmãs aumentaram significativamente. Esses resultados indicam que
durante o BER, o estabelecimento de níveis balanceados das diferentes proteínas
que participam da via são um pré-requisito para modular suas respectivas atividades
e para evitar a acumulação de intermediários tóxicos (CISTULLI et al., 2004) e,
dependendo do tipo de dano gerado, a atividade enzimática em excesso pode
aumentar os efeitos de determinado agente que danifica o DNA. Ainda, os níveis
elevados de APE1 não foram capazes de complementar a sensibilidade de células
deficientes em XRCC1 a agentes como H2O2, mesmo APE1 auxiliando no reparo de
SSBs. Contudo, em células deficientes em XRCC1 tratadas com o agente alquilante
MMS (metil-metano-sulfonato), o tempo necessário para permitir o reparo das SSBs
por APE1 foi maior do que o tempo necessário para reparar SSBs induzidas por
EROs, indicando que os níveis elevados de APE1 não aceleram o reparo de SSBs
induzidas pelo MMS como foi observado com a taxa de reparo acelerada de SSBs
induzidas por EROs (RADICELLA et al., 2005).
Uma vez que o tratamento não promoveu um aumento nos níveis de
expressão de APE1, verificou-se se APE1 se encontra ligada à cromatina após o
tratamento com riboflavina fotossensibilizada. Os resultados do fracionamento
celular indicaram que em células deficientes em XPA a proteína APE1 está
fortemente ligada à cromatina. Porém, na linhagem proficiente MRC5-SV, a ligação
de APE1 na cromatina diminui 1 hora após o tratamento, enquanto em células
deficientes em XPA, APE1 aumenta sua ligação à cromatina após o tratamento. Foi
descrito na literatura que a cinética do BER é muito rápida onde, aproximadamente
em 3 horas, as etapas de reparo são concluídas (HORTON et al., 2008; VILLANI et

al., 2000; VODENICHAROV et al., 2005). No presente trabalho, foi evidenciado que
APE1 aumenta a sua ligação à cromatina cerca de 2 horas após indução de danos
oxidativos em células deficientes em XPA. Esses resultados indicam que a proteína
APE1 está envolvida no reparo dos danos oxidativos no DNA em células XPA.
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Por sua vez, em células deficientes em XPC, APE1 se encontra ligada à
cromatina somente no controle. Após o tratamento, a ligação de APE1 à cromatina
diminuiu. Contudo, essa diminuição não pôde ser evidenciada, possivelmente devido
a diferenças na expressão de APE1 nessa linhagem. Para confirmar essa hipótese,
foi realizada a análise da expressão de APE1 no extrato protéico total de todas as
linhagens estudadas. Surpreendentemente, a expressão de APE1 em células
deficientes em XPC é extremamente baixa quando comparada às linhagens MRC5SV, XPA e CSB, as quais expressam níveis similares de APE1.
Zaky e colaboradores (2008) relataram que a expressão de APE1 em
resposta a agentes oxidativos é regulada por p53 (ZAKY et al., 2008). Nesse estudo
foi evidenciado que p53 regula negativamente a expressão de APE1, induzindo
apoptose em resposta a danos oxidativos. Contudo, as células deficientes em XPC
utilizadas no presente estudo (XP4PA) são transformadas por SV-40, o qual
sequestra p53 (Revisado em PIPAS, 2008). Dessa forma, a expressão de APE1 não
é regulada negativamente por p53. No entanto, a expressão de APE1 continua
reduzida nessas células e as mesmas são tão resistentes a danos oxidativos quanto
as células MRC5-SV. Esses resultados indicam que a proteína XPC deve atuar
auxiliando a expressão ou a localização de APE1 e que as células deficientes em
XPC podem estar utilizando outras proteínas da via BER que possuam função
similar à APE1 na remoção de intermediários de reparo, como a proteína
polinucleotídeo quinase (PNK), ou podem estar utilizando uma outra via de reparo
para reparar os danos oxidativos, o que justificaria a resistência dessas células
mesmo expressando baixos níveis de APE1.
Muotri e colaboradores (2006) demonstraram que em células primárias
deficientes em XPC a ativação do fator de transcrição NF-κB é abolida. Os
pesquisadores verificaram que o mecanismo de liberação do inibidor de NF-κB está
ocorrendo nornalmente, indicando que o processo de translocação de NF-κB do
citoplasma para o núcleo está ocorrendo adequadamente e que mecanismos
posteriores à liberação de NF-κB devem estar sendo afetados nessas células
deficientes em XPC. Uma vez que a inativação de NF-κB estimula a estabilização de
p53, as consequências celulares se traduzem em apoptose em resposta a danos no
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DNA, já que NF-κB possivelmente modula os níveis basais da ubiquitina 3 ligase
MDM2, um determinante chave da estabilidade de p53 (MUOTRI et al., 2006).
Uma vez que APE1 reduz NF-κB através da sua função redox e o estimula a
transcrever vários genes relacionados com sobrevivência celular (Revisado em
TELL et al., 2009), a redução da expressão de APE1 pode afetar a ativação de NF-

κB. Para tanto, analisou-se a expressão de APE1 em células primárias deficientes
em XPC (XP17VI) com o intuito de verificar se nessas células APE1 também
apresenta baixos níveis de expressão. Os resultados mostraram que as células
primárias deficientes em XPC também expressam baixos níveis de APE1, o que
poderia ser a causa da inativação de NF-κB nessas células. Dessa forma, estudos
adicionais devem ser realizados para determinar a significância fisiológica da
redução dos níveis de APE1. Adicionalmente, a linhagem primária deficiente em
XPC também foi resistente ao estresse oxidativo induzido pela riboflavina
fotossensibilizada. Foi descrito que XPC-RAD23B é requerida para o recrutamento
do fator de transcrição TFIIH no DNA danificado (VOLKER et al., 2001), indicando
que XPC-RAD23B representa o primeiro fator que se liga nos sítios de dano no
DNA. Adicionalmente, foi demonstrado que XPA rapidamente se acumula nos sítios
de dano no DNA de uma maneira dependente de XPC (RADEMAKERS et al., 2003).
Esses resultados sugerem que, em células deficientes em XPC, o reconhecimento
da lesão pode não estar acontecendo, o que poderia explicar a resistência dessas
células a agentes oxidativos.
Os resultados do fracionamento celular evidenciaram a presença de uma
banda com massa superior ao de APE1, a qual apareceu somente na fração de
proteínas insolúveis ao triton e na fração de proteínas ligadas à cromatina. Essa
banda pode corresponder à proteína APE1 após a ocorrência de modificações póstraducionais. O aparecimento desta banda ocorreu após tempos maiores de
exposição da membrana com o filme (cerca de 1 hora). Nas linhagens XPA e XPC
novas análises serão realizadas com tempos maiores de exposição para evidenciar
a presença ou ausência dessa banda.
Recentemente foi relatado que APE1 pode ser monoubiquitinada e
poliubiquitinada pela proteína MDM2 E3 ligase, e esse processo é regulado pela p53
(BUSSO, IWAKUMA e IZUMI, 2009). Os referidos pesquisadores evienciaram que a
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ubiquitinação de APE1 é dependente dos níveis de p53 e induzida em resposta a
estresse celular. Adicionalmente, a quantidade de APE1 ubiquitinada aumentou
significativamente após a expressão de MDM2 E3 ligase. Esses resultados indicam
que a ubiquitinização de APE1 é um processo regulado pelo via de sinalização de
p53-MDM2 (BUSSO, IWAKUMA e IZUMI, 2009). Entretanto, mais estudos devem
ser realizados para determinar quais tipos de modificações pós-traducionais podem
estar acontecendo nessas células após estresse oxidativo induxido pela riboflavina
fotossensibilizada.
Os resultados de imunofluorescência evidenciaram que APE1 se encontra no
núcleo, principalmente no nucléolo. Em diferentes tipos de células de mamíferos, a
distribuição subcelular de APE1 é principalmente nuclear e é crítica para controlar a
a taxa de proliferação celular (FUNG e DEMPLE, 2005; HE et al., 2003; IZUMI et al.,
2005).

Contudo,

localização

citoplasmática,

mitocondrial

e

no

retículo

endoplasmático tem sido evidenciada (MITRA et al., 2007; GRILLO, et al., 2006;
CHATTOPADHYAY et al., 2006).
Recentemente foi descrito a associação de APE1 com a proteína
nucleofosmina-1 (NPM1) dentro do nucléolo através de região N-terminal de APE1
(VASCOTTO et al., 2009). Os autores relataram que APE1 tem um importante papel
no controle da qualidade do rRNA. Desde que a síntese e o processamento de rRNA
ocorre na transição de G1 para a fase S, os autores acreditam que a
compartimentalização de APE1 no nucléolo durante a fase S poderia aumentar a
eficiência da transcrição do DNA ribossomal através de sua atividade de reparo e/ou
através da clivagem de sítios abásicos de moléculas de rRNA danificadas. Os
autores também comprovaram que a interação de NPM1 com APE1 in vitro estimula
a ligação ao DNA contendo sítios abásicos, mas inibe a atividade de endonuclease
de APE1 no RNA de fita simples pois NPM1 mascara a região N-terminal de APE1.
Adicionalmente, após tratamento de células HeLa com H2O2, a interação de APE1
com NPM1 diminuiu e APE1 se ligou com uma maior afinidade ao RNA, indicando
que a concentração de NPM1 deve ser um fator importante na determinação da
afinidade de APE1 com o RNA (VASCOTTO et al., 2009).

73

Neste trabalho, diferentes respostas celulares foram evidenciadas nas
linhagens proficientes e deficientes no NER, após estresse oxidativo induzido pela
riboflavina fotossensibilizada. Células deficientes em XPA e CSB apresentaram
maior sensibilidade aos referidos agentes oxidativos, enquanto células deficientes
em XPC apresentaram resistência similar à linhagem proficiente MRC5-SV. A
presença de polimorfismos em APE1, OGG1 e PARP-1, somada à deficiência nas
enzimas no NER, podem influenciar na sensibilidade dessas linhagens, uma vez que
células MRC5-SV foram resistentes a estresse oxidativo mesmo possuindo alelos
polimórficos para as referidas enzimas. Em relação à expressão de APE1, enquanto
células MRC5-SV, XPA e CSB não apresentaram alteração significativa nos níveis
desta enzima, células XPC apresentaram uma redução significativa nos níveis de
expressão de APE1 após tratamento oxidativo. Em relação à sua interação com a
cromatina, o estresse oxidativo induzido pela riboflavina foi capaz de promover um
aumento da ligação de APE1 à cromatina em células deficientes em XPA, enquanto
que na linhagem proficiente MRC5-SV, ocorreu uma liberação de APE1 da
cromatina 60 minutos após indução de estresse oxidativo. Por sua vez, o estresse
oxidativo induzido em células deficientes em XPC foi capaz de promover a liberação
de APE1 da cromatina cerca de 30 minutos após o tratamento. Além disso, células
primárias e transformadas deficientes em XPC expressam baixos níveis de APE1,
indicando que a proteína XPC deve ser um fator importante para a expressão ou
localização de APE1, bem como para o reconhecimento de danos oxidativos nessas
células. Estes dados evidenciam como são diversificadas as respostas celulares
induzidas por estresse oxidativo e reforçam a necessidade de melhor compreender
as interligações entre vias de reparo de DNA.
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7- CONCLUSÕES
Os resultados obtidos neste trabalho permitem concluir que:
- As linhagens deficientes em XPA e CSB foram mais sensíveis ao tratamento com
riboflavina fotossensibilizada quando comparadas à linhagem normal MRC5;
- Polimorfismos em um único nucleotídeo (SNPs) em enzimas do BER podem
influenciar na sensibilidade a agentes oxidativos;
- A linhagem deficiente em XPC foi resistente ao tratamento com riboflavina
fotossensibilizada quando comparada à linhagem normal MRC5 e apresentou baixos
níveis protéicos de APE1, a qual se encontra no nucléolo;
- O tratamento com riboflavina fotossensibilizada promoveu uma diminuição nos
níveis de APE1 em células deficientes em XPC;
- Os níveis de APE1 ligada à cromatina aumentam após o tratamento na linhagem
XPA e diminui na linhagem MRC5, enquanto que em células XPC, APE1 é liberada
da cromatina;
- O tratamento com riboflavina fotossensibilizada provocou um aumento na
expressão de γ-H2AX, indicando a ocorrência de danos no DNA.
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