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RESUMO 
 

Apesar dos avanços no desenvolvimento de vacinas e terapias, a meningite 
bacteriana (MB) continua sendo uma das principais causas de morte e seqüelas 
neurológicas causadas por uma doença infecciosa. Como parte da resposta 
inflamatória ao patógeno invasor, fatores como espécies reativas de oxigênio (ROS) 
são geradas, podendo causar danos no DNA e ativar seus mecanismos de 
reparação. É possível que a susceptibilidade individual do hospedeiro à MB possa 
ser em parte determinada por polimorfismos não-sinônimos (SNPs) que 
possivelmente alterem a função de enzimas de reparo de DNA da via BER como 
PARP-1, OGG-1 e APE-1. Estas enzimas, além da importante função na correção de 
danos no DNA, também desempenham papel de reguladores inflamatórios. Neste 
trabalho foram investigados os SNPs não-sinônimos APE-1 Asn148Glu, OGG-1 
Ser326Cys, PARP-1 Val762Ala, PARP-1 Pro882Leu e PARP-1 Cys908Tyr em 
pacientes com meningite bacteriana (MB), meningite crônica (MC), meningite 
asséptica (MA) e não infectados (controles). Como resultado, foi encontrado um 
aumento na freqüência dos alelos variantes de PARP-1 Val762Ala (P = 0.005) e 
APE-1 Asn148Glu (P=0.018) em pacientes com MB, de APE-1 Asn148Glu em 
pacientes com MA (P = 0.012) e diminuição da freqüência do alelo variante OGG1 
Ser326Cys (P = 0.013) em pacientes com MC em relação às freqüências alélicas 
observada nos controles para estes polimorfismos.  Foi observado um maior número 
de indivíduos heterozigotos e/ou homozigotos polimórficos para os genótipos 
polimórficos PARP-1 Val762Ala (P= 0.0399, OD 4.2, 95% IC 1.213 -14.545) e PARP-
1 Val762Ala/ APE-1 Asn148Glu (P = 0.0238, OD 11.111, 95% IC 1.274 - 96.914) no 
grupo MB em relação ao que se era esperado dentro de uma população não-
infectada. Observou-se também uma maior incidência de SNPs combinados em 
pacientes com MB quando comparado ao  grupo controle. Estas relações trazem 
evidências de que os SNPs analisados causam alguma susceptibilidade à doença. O 
efeito combinado destes SNPs parece influenciar a regulação das principais 
citocinas e de outros fatores relacionados com a resposta inflamatória a MB, 
mostrando a importância da ativação de enzimas de reparo de DNA não somente 
quando o DNA é danificado, mas para outras funções essenciais ao equilíbrio do 
organismo humano. 
 
 
 
Palavras-chave: Meningite bacteriana, Reparo de DNA, SNP. 
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ABSTRACT 
 

 Despite advances in vaccine development and therapy, bacterial meningitis 
(BM) remains a major cause of death and long-term neurological disabilities. As part 
of the host inflammatory response to the invading pathogen, factors such as reactive 
oxygen species are generated, which may damage DNA and trigger the 
overactivation of DNA repair mechanisms. It is conceivable that the individual 
susceptibility and outcome of BM may be in part determined by non synonymous 
polymorphisms that may alter the function of crucial BER DNA repair enzymes as 
PARP-1, OGG-1 and APE-1. These enzymes, in addition to their important DNA 
repair function, also perform role of inflammatory regulators. In this work was 
investigated the non synonymous SNPs APE-1 Asn148Glu, OGG-1 Ser326Cys, 
PARP-1 Val762Ala, PARP-1 Pro882Leu and PARP-1 Cys908Tyr in patients with 
bacterial meningitis (BM), chronic meningitis (CM), aseptic meningitis (AM) and not 
infected (controls). As results we found increased frequency of variant alleles of 
PARP-1 Val762Ala (P = 0.005) and APE-1 Asn148Glu (P=0.018) in BM patients, 
APE-1 Asn148Glu in AM patients (P = 0.012) and decrease in the frequency of the 
variant allele OGG-1 Ser326Cys in patients with CM (P = 0.013), regarding the allelic 
frequencies in the controls. A major incidence of individuals heterozygous and/ or 
polymorphic homozygous in BM for PARP-1 Val762Ala (P= 0.0399, OD 4.2,  95% IC 
1.213 -14.545) and PARP-1 Val762Ala/ APE-1 Asn148Glu (P = 0.0238, OD 11.111, 
95% IC 1.274 - 96.914) was observed related to what was expected in a not infected 
population. It was also observed a major incidence of combined SNPs in the BM 
patients compared with the control group (P=0.0281), giving evidences that SNPs 
can cause some susceptibility to the disease. This combined effect of SNPs seems to 
regulate the principal cytokines and other factors related to BM inflammatory 
response and point the importance of DNA repair not only to repair activity when 
DNA is damaged, but to others essential functions to human organism balance. 
 

 
 
 

Key words: Bacterial Meningitis, DNA repair, SNP. 
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1- INTRODUÇÃO 
 

1.1 - Meningite bacteriana e o estresse oxidativo 
 

A Meningite bacteriana (MB) é uma das dez principais causas de infecção 

relacionadas a mortes no mundo (Fauci, 2001). Os principais agentes etiológicos da 

meningite são Haemophilus influenzae tipo b (Hib), Neisseria meningitidis 

(meningococco) e Streptococcus pneumoniae (pneumococco) (Romanelli et al., 

2002).  Haemophilus influenzae tipo b (Hib), um importante causador de meningite 

em crianças com idade inferior a 5 anos, tem tornado-se incomum em países 

industrializados desde a introdução da vacina Hib no final da década de 1980 (Segal 

e Pollard, 2004). Em todo o mundo, estudos apontam para taxas de 16-34% de 

fatalidade da doença causada por Streptococcus pneumoniae e 10% em casos 

causados por Neisseria meningitidis (Auburtin et al., 2006; de Gans e van de Beek, 

2002; Kastenbauer e Pfister, 2003; Schuchat et al., 1997). Neisseria meningitidis e 

Streptococcus pneumoniae causam a maioria dos casos de meningite bacteriana 

após o período neonatal (Segal e Pollard, 2004). Com uma incidência anual de 1,2 

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

al., 2006). 

Devido à demora no diagnóstico, a inflamação das meninges pode provocar 

lesões neurológicas irreversíveis e deixar seqüelas tais como surdez, alterações de 

percepção e movimento ou outras ainda mais graves. Em um estudo retrospectivo 

sobre pacientes sobreviventes da MB, em 31% dos casos foram relatados distúrbios 

de atenção e em 24% déficit de memória, o que afetou a habilidade para o trabalho 

(Bohr e Rasmussen, 1988). Em crianças após MB, a memória, o desenvolvimento da 

fala e a performance verbal podem ser significantemente afetados (Goetghebuer et 

al., 2000; Merkelbach et al., 2000).  

O processo de infecção da MB inicia-se com a aderência e colonização da 

mucosa das vias aéreas superiores, como a nasofaringe, por um microorganismo 

que normalmente é comensal nestas regiões. Todos os patógenos da meningite 

bacteriana expressam uma gama de proteínas de superfície que podem facilitar sua 

interação com a célula do hospedeiro, por isso, diz-se que a MB é uma doença 

secundária, que tem seu desenvolvimento também determinado por fatores do 
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hospedeiro. Ocorre então a invasão da mucosa e a proliferação bacteriana no 

espaço intravascular. Neste momento, a maioria dos patógenos causadores de MB 

conseguem driblar os mecanismos de defesa no espaço intravascular e ultrapassar 

a barreira hematoencefálica, chegando ao espaço subaracnóideo. No sistema 

nervoso central (SNC), a proliferação bacteriana e a ativação de células imuno-

residentes induzem a liberação de moléculas pró-inflamatórias que aumentam a 

permeabilidade da barreira hematoencefálica, atraindo um grande número de 

leucócitos para o líquor, processo este denominado pleocitose. A partir daí, outros 

fatores inflamatórios são liberados como citocinas, quimiocinas, espécies reativas de 

oxigênio (reactive oxygen species- ROS) e nitrogênio (reactive nitrogen species- 

RNS) e metaloproteinases contribuindo para o rompimento da barreira 

hematoencefálica. Na fase aguda da MB, citocinas e quimiocinas são produzidas e 

liberadas pelas células cerebrais hospedeiras, incluindo células gliais, endoteliais e 

macrófagos residentes em resposta ao estímulo bacteriano. Estas moléculas podem 

causar diretamente injúrias cerebrais, bem como, interagir umas com as outras 

modulando a reação inflamatória (para revisão ver Koedel et al., 2002; Scheld et al., 

2002).  
Estudos têm relacionado o estresse oxidativo com danos cerebrais induzidos 

durante a MB, os quais podem estar envolvidos com processos de necrose e 

apoptose em neurônios. Algumas substâncias antioxidantes tais como ascorbato e 

glutationa reduzida (GSH) apresentaram níveis significativamente reduzidos no 

córtex cerebral durante as primeiras 22 horas após a infecção em casos de MB 

(Christen et al., 2001), enquanto que, tratamentos com a-fenil-terti-butil-nitrona 

(PBN) ou N-acetilcisteína (NAC) mostraram atenuar injúrias em ratos infantis com 

MB, sugerindo que alterações oxidativas têm um importante papel nesta doença 

(Schaper et al., 2002).  

Danos no DNA de células humanas podem ser originados por oxidação, 

oriundos de processos que ocorrem por conseqüência do ataque de radicais livres 

originados tanto endogenamente, quanto exogenamente. Estas fontes internas e 

externas de radicais livres incluem espécies de oxigênio e nitrogênio reativos (ROS 

e RNS, respectivamente), liberados na respiração durante o metabolismo celular 

aeróbico, na resposta inflamatória por leucócitos na defesa contra organismos 

estranhos e também na exposição a uma variedade de agentes químicos e físicos 

(Martinez et al., 2003; Gedik et al., 2002). Estes danos no DNA causados por 
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agentes oxidativos têm sido relacionados a mutações e morte celular, podendo levar 

ao câncer e patofisiologias relacionadas ao envelhecimento (Wilson et al., 1998; 

Mitra et al., 1997, 2001). Uma das principais vias atuantes na correção de danos 

oxidativos no DNA é o reparo por excisão de bases (BER). A via BER remove danos 

induzidos por reações químicas espontâneas, ROS e danos causados por uma 

variedade de genotóxicos ambientais, sendo altamente conservado entre os 

organismos, desde Escherichia coli a humanos (Slupphaug et al., 2003; Izumi et al., 

2003; Wilson et al., 1998; Mitra et al., 1997, 2001). 

Em geral, o tipo de dano no DNA mais comum em células neuronais são os 

danos oxidativos, os quais são principalmente corrigidos por enzimas da via BER, 

sendo esta a principal via de reparo neste tipo de célula (para revisão ver Fishel et 

al., 2007). O estresse oxidativo gerado durante a MB também leva ao aumento da 

expressão de enzimas de reparo da via BER (Koedel e Pfister, 1999), o que reflete a 

importância das enzimas de reparo de DNA na patogênese.  

Nas últimas décadas, muitas espécies reativas de oxigênio (ROS) e nitrogênio 

(RNS) têm sido detectadas em casos de meningite bacteriana. Algumas delas 

parecem exercer papéis importantes nas complicações associadas à meningite. 

Assim, ROS/RNS podem ser considerados fatores chave na ativação da resposta 

imune, disrupção da barreira hematoencefálica, injúria neuronal, problemas 

vasculares e danos na cóclea durante a doença (Klein et al., 2006) (Figura 1).  

Comumente, além de ser uma doença secundária, a resposta à MB depende 

do hospedeiro, o que sugere que características particulares, como a genética, 

podem tornar um indivíduo mais susceptível ou não a desenvolver seqüelas mais 

graves (Tunkel e Scheld, 1995; Pfister e Scheld, 1997). 
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Figura 1: Função de ROS/RNS no desenvolvimento de alterações 
patofisiológicas na meningite bacteriana. Muitas alterações patofisológicas 
durante a meningite são mediadas por ROS/RNS. (A) A inflamação é aumentada por 
ROS/RNS e é promovida pela adesão de leucócitos nas células endoteliais, 
liberação de citocinas e quimiocinas inflamatórias e produção de prostaglandinas. 
(B) A barreira hematoencefálica é danificada por meio de ROS/RNS através de 
peroxidação lipídica, levando a disfunção das células endoteliais e ativação de 
metaloproteinases que irão degradar a matriz extracelular. (C) Perda da 
autoregulação cerebrovascular é uma consequência dos danos causados por 
ROS/RNS nas células endoteliais e musculares e produção de prostaglandinas. (D) 
Neurônios são destruídos na presença de ROS/RNS por peroxidação lipídica, danos 
mitocondriais, danos no DNA e aumento de toxicidade. (E) Na cóclea ROS/RNS 
causam danos, levando a perda de audição relacionada à meningite. Adaptado de 
Klein et al., 2006.  
 

 

1.2 - Enzimas de Reparo de DNA da via BER e a MB 
 
1.2.1- Poli (ADP- ribose) polimerase-1 (PARP-1) 

 

A PARP-1 é uma enzima de reparo participante da via BER, está localizada 

no cromossomo 1 (1q41-q42) e possui relação direta com a meningite. Um dos 
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mecanismos relacionados à indução de apoptose durante a MB é a via da PARP-1 

(Koedel e Pfister, 1999). Esta enzima catalisa a síntese da poli (ADP-ribose) a partir 

da coenzima respiratória NAD+ com a liberação da nicotinamida. A superativação 

desta enzima, em resposta a um grande número de danos no DNA, acarreta 

esgotamento da energia celular armazenada, levando a perda de energia seguida da 

morte celular. Assim, a diminuição de NAD+ pela utilização da PARP-1 pode prover 

uma ligação entre o número de danos no DNA e a indução de apoptose ou necrose, 

dependendo da intensidade do gasto de ATP (Bernstein et al., 2002; Yu et al., 2003). 

Ratos deficientes em PARP-1 foram protegidos contra complicações no SNC, 

associadas à meningite, incluindo hemorragias cerebrais e aumento na pressão 

intracraniana. Desta forma, as funções de PARP-1 parecem ter um papel crucial no 

desenvolvimento de complicações no SNC ligadas à meningite e injúrias endoteliais 

induzidas por pneumococcos (Koedel et al., 2002).  

PARP-1 é uma proteína de destaque, envolvida na resposta celular a vários 

agentes genotóxicos por ser multifuncional, participando do reparo genômico, 

replicação do DNA e na regulação da transcrição (Cottet et al., 2000). Em adição, 

atua como fator transcricional de vários genes como, por exemplo, regulando o fator 

de transcrição NF- são 

de citocinas inflamatórias, quimiocinas, moléculas de adesão e outros mediadores 

inflamatórios (Virág e Szabó, 2002). Além de NF- -1 tem uma importante 

função complementar na atividade de ativação da transcrição de fatores 

inflamatórios; por exemplo, a ativação da enzima óxido nítrico sintase (iNOS) 

depende de NF- ém de AP-1 (Cho et al., 2005). Este ponto de vista 

é sustentado pelo fato de que, em muitos trabalhos, a atividade transcricional de AP-

1 é inibida quando ocorre a inibição de PARP-1 (Chiarugi, 2002; Andreone et al., 

2003; Kaplan et al., 2005; Martin-Oliva et al., 2006). 

PARP-1 é também conhecida por interagir com vários outros fatores de 

transcrição, promovendo direta poli (ADP- ribosilação) em SP-1, Oct-1, YY-1 e Stat-1 

(Ha et al., 2002), AP-2 (Kannan et al., 1999), Oct-1, Y-1 (Oei e Shi, 2001) e p53 

(Wesierska-Gadek et al., 1996) inibindo ou ativando-os sob diferentes condições. 

Além disso, PARP-1 pode atuar como co-ativador ou repressor por ligação direta a 

fatores de transcrição como: AP-2 (Kannan et al., 1999), B-MYB (Cervellera e Sala, 

2000), Oct-1 (Nie et al., 1998) YY-1 (Oei e Shi, 2001) e TEF-1 (Butler e Ordahl, 

1999). 
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1.2.2- 8-oxoG-DNA glicosilase (OGG-1) 

 

O estresse oxidativo em células neurais pode ativar outras proteínas de 

reparo. A indução da atividade do BER já foi observada em córtex cerebral de ratos 

após isquemia, o que tem sido atribuído ao aumento da expressão de genes e 

ativação de enzimas seletivas do BER, particularmente a OGG-1. (Lin et al., 2000; 

Lan et al., 2003). A OGG-1 está localizada no cromossomo 3 (3p26.2) e é   

bifuncional para o reparo de DNA, com atividades de DNA glicosilase, cuja função é 

remover o dano 8-oxodG do DNA, e AP-endonuclease, clivando sítios abásicos no 

DNA (Boiteux e le Page, 2001; Fortini et al., 2003). Estudos mostraram que a 

concentração de 8-oxodG (um dos principais danos no DNA induzidos por agentes 

oxidativos) mostrou-se significativamente aumentada em amostras de córtex obtidas 

durante a fase inicial da meningite bacteriana (Tsukahara et al., 2000). Similarmente, 

a redução de GSH no cerebelo e no córtex de rato com dietilmaleato, levou a um 

aumento dos níveis de OGG-1 e remoção da 8-oxodG, presumivelmente em reposta 

a uma diminuição do status antioxidante (Cardozo-Pelaez et al., 2002). Estes 

resultados sugerem fortemente que a via BER constitui um importante mecanismo 

endógeno que protege o cérebro contra estresse oxidativo (Lan et al., 2003). Em 

trabalho anterior, referente a análises da expressão de genes por microarrays, 

observou-se que a expressão de OGG-1 foi reprimida na fase aguda e ativada na 

fase tardia da meningite pneumocócica, que pôde também ser associada à perda de 

níveis de GSH cortical, sugerindo que o BER está envolvido na modulação da 

resposta inflamatória durante MB (Coimbra, comunicação pessoal). 

Em modelos de inflamação como choque endotóxico, diabetes e 

hipersensibilidade de contato em camundongos, nocautes para OGG-1 mostraram 

reações inflamatórias mais brandas, mostrando também a influência de OGG-1 na 

regulação da resposta inflamatória (Mabley et al., 2005). 

 

1.2.3 - Endonuclease apurínica/apirimidínica 1 (APE-1) 

 

 A APE-1, endonuclease apurínica/apirimidínica 1, localizada no cromossomo 

14 (14q11.2-q12) e também conhecida como fator efetor redox (Ref-1), é uma 

proteína multifuncional envolvida no reparo de sítios apurínicos/apirimidínicos (AP) 

no DNA, na ativação redox de diversos fatores de transcrição, tais como Fos, Jun, 
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NF- Xanthoudakis et al., 1992; Jayaraman et al.,1997) , e é um 

repressor transcricional de seu próprio gene e do gene do hormônio da paratireóide 

(PTH) (Izumi et al., 1996). Não se conhece muito sobre como estas diferentes 

funções fisiológicas são coordenadas. Possivelmente, modificações pós-

transducionais por fosforilação podem estar envolvidas, como já observado em 

trabalho anterior (Yacoub et al., 1997). O gene APE-1 é ativado por níveis subletais 

de ROS e a expressão da APE-1 parece correlacionar com a sensibilidade celular ao 

estresse oxidativo (Bernstein et al., 2002; Fritz et al., 2003). Algumas evidências têm 

indicado o envolvimento da APE-1 em apoptose. A superexpressão da APE-1 regula 

a capacidade da p53 transativar promotores alvo e aumenta a capacidade da p53 

estimular p21 e a expressão da ciclina G. Além de que, níveis reduzidos de APE-1, 

por técnica de RNAm antisense,  causam redução na indução de mRNA e 

expressão de proteína p21 induzida por p53, assim como diminui a capacidade da 

p53 transativar a p21 e os promotores Bax (Gaiddon et al., 1999). A redução dos 

níveis de APE-1 tem sido associada com a indução de apoptose em células de 

leucemia mielóide em diferenciação (Robertson et al., 1997). Em injúrias cerebrais 

isquêmicas ou traumáticas, a redução da expressão de APE-1 precede a 

fragmentação do DNA e a apoptose, sugerindo que quando as células disparam a 

apoptose, possivelmente devido a danos excessivos no DNA, a expressão de APE-1 

é reduzida (Edwards et al., 1998; Lewen et al., 2001). Também foi relatada uma 

estreita associação temporal entre a indução de APE-1, o gene p53 ativado e 

mRNAs de caspases 3, nas manifestações de injúrias celulares e a depleção 

secundária de adenosina 5’-trifosfato em áreas cerebrais em enfarte, sugerindo que 

a síntese de novo a partir destes genes pode estar envolvida na maturação de 

injúrias celulares e que programas apoptóticos e a deterioração secundária do 

estado de energia cerebral podem interferir após isquemia (Hermann et al., 2001). 

 

1.3 - Polimorfismos de um único nucleotídeo (Single nucleotide 
polymorphisms - SNPs) em genes da via BER e a MB 
 

A relação entre as variações genômicas herdáveis e as diferenças fenotípicas 

tem sido foco de muitas pesquisas nos últimos anos (Einsenberg et al., 2005). Os 

genomas de diferentes indivíduos, tipicamente, diferem em milhões de nucleotídeos, 

e isto ocorre principalmente devido aos chamados “polimorfismos em um único 
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nucleotídeo” que são herdáveis (single nucleotide polymorphisms - SNPs) (Taylor et 

al., 2001). Polimorfismos no genoma em um único nucleotídeo 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 (Taylor 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). 

Quando estes polimorfismos ocorrem em nível de enzimas participantes do 

metabolismo de drogas específicas ou enzimas transportadoras, a disposição da 

droga pode ser alterada e, conseqüentemente, sua eficácia pode ser comprometida 

ou sua toxicidade aumentada. Polimorfismos podem também ocorrer em nível de 

proteínas diretamente envolvidas na ação da droga, quando a proteína é alvo da 

droga ou quando a proteína é envolvida no reparo de lesões que foram induzidas 

por alguma droga ministrada durante o tratamento de doenças (Robert et al., 2005). 

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 OGG-1 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 OGG-1 Ser326Cys e APE-1 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 
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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 foi associado a 

uma maior sensibilidade a tratamentos de câncer de pulmão por quimioterapia (Su et 

al., 2007). 

 Mesmo alguns anos após a aplicação de antibióticos no tratamento da MB, 

esta doença infecciosa continua apresentando altas taxas de morbidade (acima de 

um terço de sobreviventes permanecem com seqüelas neurológicas significantes) e 

20 a 30% de mortalidade (Schuchat et al., 1997). Ultimamente, muitos trabalhos vêm 

dando suporte à idéia de que espécies reativas de oxigênio (ROS) apresentam uma 

importante função no desenvolvimento de complicações intracranianas e danos 

cerebrais em casos experimentais de meningite bacteriana (Koedel e Pfister, 1999). 

Alguns experimentos já demonstraram a existência da relação entre MB e danos 

causados por estresse oxidativo, mas pouco se sabe a respeito dos mecanismos de 

indução destes danos e de proteção durante a infecção bacteriana. Grande parte 

dos danos neurológicos conseqüentes da MB pode estar associada a danos no DNA 

causados por ROS, o que culminaria em apoptose ou necrose, implicando em perda 

de tecido nervoso. Algumas enzimas de reparo de DNA, como PARP-1, OGG-1 e 

APE-1, têm sido relacionadas à proteção contra o estresse oxidativo em cérebro, e 

por isso, possivelmente relacionadas à MB. Foi de interesse do presente trabalho 

investigar a presença de polimorfismos não-sinônimos nos genes PARP-1, OGG-1 e 

APE-1 em pacientes com MB, visando verificar a existência de uma possível 

correlação entre o genótipo do hospedeiro e a susceptibilidade à doença. 
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2- OBJETIVOS 
 
2.1 - Objetivo Geral 
  
 Analisar polimorfismos não-sinônimos dos genes de reparo de DNA PARP-

1, OGG-1 e APE-1 em pacientes com meningite bacteriana (MB) e associá-los a 

uma possível susceptibilidade à MB. 

 

2.2 - Objetivos específicos 
  

1) Construção de uma base de dados com informações a respeito de SNPs nos 

genes a serem estudados: PARP-1, OGG-1 e APE-1; 

2) Desenho de primers para PIRA-PCR (Primer- introduced restriction Analysis) 

e PCR para amplificação de regiões com SNPs nos genes PARP-1 

Val762Ala, Pro882Leu e Cys908Tyr; OGG-1 Ser326Cys; e APE-1 Asn148Glu; 

utilizando as informações da base de dados construída; 

3) Criação de um banco de amostras sanguíneas a partir de pacientes atendidos 

no Hospital Giselda Trigueiro (HGT); 

4) Extração de DNA genômico a partir das amostras sanguíneas e amplificação 

por PIRA-PCR e PCR; 

5) Análise das seqüências amplificadas por RFLP; 

6) Genotipagem dos pacientes e análise de relação genótipo/meningite. 
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3- MATERIAL E MÉTODOS 
 
3.1 - População estudada e coleta de amostras 
 
 O estudo foi conduzido com 57 pacientes, admitidos no Hospital Giselda 

Trigueiro, Natal-RN, Brasil, o qual é referência para doenças infecciosas no estado. 

Dos 57 pacientes, 17 tinham idade inferior a 18 anos, 32 tinham idade entre 19 e 60 

anos, 2 tinham idade acima de 60 anos e 6 não tiveram idade determinada. Para o 

diagnóstico, 26 foram diagnosticados como MB, 5 como meningite crônica (MC) 

(Neurotuberculose ou Neurosífilis), 11 apresentaram outros tipos de meningite ou 

meningite asséptica (MA) e 15 eram controles (que chegaram ao hospital com 

suspeita de meningite, mas posteriormente foram diagnosticados como sem 

infecção no SNC). Os diagnósticos foram obtidos a partir de testes de rotina 

realizados no Hospital. Para os casos em que não foi possível identificar o patógeno 

específico, o diagnóstico foi realizado de acordo com parâmetros clínicos que são 

característicos para cada tipo de meningite. Outros aspectos clínicos podem ser 

observados na tabela 1. Em relação ao gênero, foram observados 33 pacientes do 

sexo masculino e 24 do sexo feminino (tabela 2), resultando numa proporção de 

1,37. Para as análises foram coletadas amostras sanguíneas no período de 2006-

2008. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética Médica do Hospital e pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), com registro de número 

0052.1.051.000-05. Todos os pacientes assinaram um termo de consentimento 

autorizando sua participação na pesquisa (anexo 1).  
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Tabela 1: Aspectos clínicos dos pacientes analisados. 

Grupos Patógeno 
Número 

de 
casos 

Total Celularidade 
(Média e SD) 

Proteína 
(Média e SD) 

Glicose 
(Média e SD) 

S. pneumoniae 10 
N. meningitidis 3 

P. mirabilis 1 
Meningite 

Bacteriana Aguda 
(MB) 

 Patógeno não 
identificado 

 
12 

26 
 
 
 

2452 + 3416,94 169.10 + 
178.41 33.99 + 22.35 

Neurotuberculose
 4 

Meningite crônica 
(MC) 

Neurossífilis 1 
5 346.60 + 373.55  75.50 + 16.98 45.16 + 13.02 

Meningite 
Asséptica (MA) 

Meningite 
linfomonocitária 11 11 33 + 29.80  42.76 + 48.53  70.03 + 25.62 

Controles (CTRL) Excluída a 
infecção do SNC 15 15 1.42 + 1.68 17.38 + 12.42  68.64 + 18.63  

 
 
 
Tabela 2: Distribuição por gêneros dos pacientes de acordo com o diagnóstico 
clínico. 

Gênero 
Diagnóstico clínico Pacientes Feminino Masculino 

Meningite Bacteriana 26 10 16 

Meningite Crônica 5 1 4 

Meningite Asséptica 11 6 5 

Controles 15 7 8 

Total 57 24 33 

 

 

3.2 - Processamento de amostras e extração de DNA genômico de leucócitos 
 

As amostras sanguíneas (restantes do material utilizado para diagnóstico) 

foram coletadas e processadas por centrifugação a 4.000 rpm, por 3 minutos, a 4°C 

para separar o plasma. Após centrifugação, o plasma foi separado do pellet de 

células e inicialmente as hemácias foram lisadas. Para a lise, foram adicionados 5 

volumes de tampão de lise (Cloreto de amônio 0,1M, Bicarbonato de amônio 0,01M, 

água destilada) em relação ao pellet de células. Após a adição do tampão de lise, a 
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amostra foi agitada vigorosamente por 30 segundos, em seguida incubada em gelo 

por 15 minutos, com agitação a cada 5 minutos. Após este período, a amostra foi 

centrifugada a 2.000 rpm, por 15 minutos a 4°C e em seguida o sobrenadante foi 

descartado. Novamente foram adicionados 5 volumes do tampão de lise ao pellet e 

todo o procedimento de lise foi repetido. Ao fim, obtiveram-se os leucócitos, a partir 

dos quais foi realizada a extração de DNA. Para a extração de DNA genômico foi 

realizada por procedimento de precipitação salina de acordo com o protocolo 

descrito por Miller et al. (1988).  O pellet de leucócitos foi ressuspendido em 3mL de 

tampão de lise para leucócitos (10mM Tris-HCl, 400mM NaCl, 2mM Na2EDTA 

pH8.2). Após ressuspensão foram adicionados 0,2 mL de SDS 10% e 0,5 mL de 

solução de proteinase K (1mg proteinase K, 1 %SDS, 2mM Na2EDTA) e a amostra 

permaneceu, para digestão, por 16h a 37°C. Após este período, foi adicionada uma 

solução saturada de NaCl (~6M), e a amostra foi agitada vigorosamente por 15s. Em 

seguida, o material foi centrifugado a 2.500 rpm por 15 minutos. Após a 

centrifugação, os debris celulares precipitaram, e o sobrenadante foi transferido para 

outro tubo. Ao sobrenadante adicionaram-se 2 volumes de etanol 100% a 

temperatura ambiente. O tubo foi invertido diversas vezes até a precipitação 

completa do DNA. As fitas de DNA foram removidas com auxílio de microponteiras e 

transferidas para microtubos contendo 100-200 µL de tampão TE (10mM Tris-HCl, 

0,2 mM Na2EDTA pH 7.5). As amostras de DNA foram incubadas por duas horas a 

37°C antes de serem quantificadas em gel de agarose por densitometria e utilizadas. 
 
3.3 - Desenho de primers para PIRA-PCR e obtenção de primers para PCR 
 

No banco de SNPs do National Center of Biotechnology Information - NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), os polimorfismos não sinônimos PARP-1 Val762Ala 

(rs1136410), PARP-1 Pro882Leu (rs11541664) e PARP-1 Cys908Tyr (rs1059040) 

foram selecionados por pertencerem ao domínio de atividade catalítica da PARP-1. 

No Entrez Gene (NCBI), obteve-se a seqüência protéica do domínio catalítico com 

melhor Blast Score e toda a seqüência genômica do gene. Com auxílio de 

ferramentas como GeneWise, do Expert Protein Analysis System - Expasy 

(http://ca.expasy.org/), e Spidey (NCBI), os polimorfismos foram localizados na 

seqüência nucleotídica dentro do domínio catalítico e as seqüências adjacentes 
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foram localizadas e obtidas. Para desenho de primers de PIRA-PCR foi utilizado o 

software Primer2 (Ke et al., 2001) (Figura 2).  

A PIRA-PCR baseia-se na introdução de um sítio de restrição artificial no 

produto amplificado dependendo da presença do alelo variante (Figura 3). Os 

primers para PCR de APE-1 Asn148Glu (rs1130409) e OGG-1 Ser326Cys 

(rs1052133), que já possuíam o sítio de restrição naturalmente, foram obtidos a 

partir de um trabalho prévio de Vodicka el at. (2007). Em todos os primers, o sítio de 

restrição foi determinado pelo alelo variante, desta forma, a enzima de restrição 

escolhida e utilizada para a análise cliva o sítio no alelo variante. 

 

 

 

Figura 2: Esquema metodológico para desenho de primers por PIRA-PCR. No 
banco de SNPs do NCBI buscou-se por SNPs não sinônimos no gene da PARP-1. A 
localização destes polimorfismos foi feita com auxílio de ferramentas do Expasy e 
Spidey, indentificando quais deles estavam presentes na região de domínio catalítico 
da enzima. A partir da seqüência gênica de regiões vizinhas aos polimorfismos 
selecionados, foram desenhados primers para PIRA-PCR utilizando o software 
Primer2. 
 

 

 

SNPs não sinônimos 
em PARP-1 

Localização 
SNPs  

Sequência gênica 

Primers 
PIRA-PCR 

Software 
Primer2 
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                   GATAGCCCCGCC/TTGAAGCGCCCGTGG  
                                                  * 
      GGGTCTTCGGATAGCCCAGCT (Primer F) 
                                                   AluI 

PARP-1 
Éxon 19:   [C/T]   Pro882Leu (rs11541664)  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 3: Esquema de PIRA-PCR para PARP-1 Pro882Leu (rs11541664). O 
esquema mostra a criação de um sítio de restrição artificial para a enzima AluI, a 
partir da introdução de um mismatch A, possibilitando clivagem na presença do alelo 
variante T. 
 

 
3.4 - Genotipagem - Análise dos polimorfismos 
 
 SNPs nos genes que codificam enzimas de reparo foram determinados por 

PIRA-PCR e  PCR-RFLP. Os produtos de PIRA-PCR e PCR foram gerados 

utilizando 100ng de DNA genômico em uma reação final de PCR de 25µL. Na 

reação, foi utilizado tampão específico 1X, 10pM de cada primer (Tabela 3), 2.0 mM 

MgCl2, 0,3 mM de cada dNTP e 3,6 U de Taq polimerase. As condições de 

temperatura para PCR foram estabelecidas como 94°C por 5 minutos para 

desnaturação inicial, seguindo 35 ciclos de 45s a 94°C para desnaturação, 

anelamento (temperaturas dadas na Tabela 2) por 45 s, elongação a 72°C por 1 min 

e uma extensão final a 72° por 5 minutos. Os fragmentos amplificados foram 

digeridos com endonucleases de restrição apropriadas (Tabela 3), utilizando para 

cada reação 5 unidades de enzima e tampão específico de acordo com o fabricante, 

num volume final de 20 µL. Para análise das digestões, os produtos digeridos foram 

visualizados em gel de poliacrilamida 8% e corados com prata de acordo com o 

protocolo descrito por Sanguinetti et al. (1994). Após a corrida eletroforética, os géis 

foram imersos em 80mL de solução fixadora (etanol 10%, ácido acético 0,8%) e 

colocados sob agitação orbital por 5 min. Após este período, foram adicionados 0,3g 

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 
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recipiente contendo o gel foi colocado sob agitação orbital por 15 min. Em seguida, a 

solução fixadora foi desprezada, o gel lavado com água destilada de 2 a 3 vezes e 

então foi adicionada a solução reveladora (NaOH 3%, formol 0,0033%). 

Posteriormente, o recipiente foi colocado em agitação orbital por 15 min. Após a 

revelação, a solução reveladora foi desprezada e então adicionada solução fixadora 

suficiente para cobrir o gel e parar a reação de revelação. Para confirmação de 

resultados, as amplificações e análises por RFLP foram repetidas em 10% da 

população analisada. Como controles das digestões, foram utilizados amplicons de 

outros primers que sabidamente possuíam os sítios de restrições para cada enzima 

utilizada. 

 
 
Tabela 3: Detalhes dos SNPs investigados nos genes de reparo de DNA. 
 

Polimorfismo 
Genético Éxon Sequência do primer 

Temp. de 
anelamento 

(°C) 
Enzima de 
Restrição 

Frequência 
do alelo 
variante 

 

PARP-1 

 Val762Ala 

(rs1136410) 

 

17 
F 5’TTTGCTCCTCCAGGCCAACG3’ 

R 5’ACATCGATGGGATCCTTGCTGC3’ 
57.5° BstUI 

NCBI 

qC = 0.188 

 

PARP-1 

Pro882Leu 

(rs11541664) 

 

19 
F 5’GGGTCTTCGGATAGCCCAGC3’ 

R 5’TCTGGCAGAATCCCCCTAAACC3’ 
58° AluI 

NCBI 

qT= N. D* 

 

PARP-1 

Cys908Tyr 

(rs1059040) 

 

20 

 
F 5’CATGGTCTCCAAGAGTGCCAACTAGT3’ 

R 5’GAAATGCCATCAGTCCCAGAGC3’ 
59° RsaI 

NCBI 

qA= N.D* 

APE-1  

Asn148Glu 

(rs1130409) 

5 
F 5’ CTGTTTCATTTCTATAGGCTA3’ 
R 5’ AGGAACTTGCGAAAGGCTTC3’ 

48.5° BfaI 

NCBI 

qG= 0,465 

Vodicka et al. 
2006 

qG = 0,387 

OGG-1 

 Ser326Cys 

(rs1052133) 

7 
F 5’ AGTGGATTCTCATTGCCTTCG3’ 
R 5’ GGTGCTTGGGGAATTTCTTT3’ 

54° Fnu4HI 

NCBI 

qG = 0,295 

Vodicka et al. 
2006 

qG = 0,209 

 
* N. D. – Não definidas no banco de SNPs do NCBI. 
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3.5 - Dosagem de citocinas 
 
 Em um trabalho paralelo do nosso grupo, Coutinho et al. (em preparação) 

realizou dosagens de citocinas e outros fatores envolvidas na resposta a MB, 

utilizando como amostra de análise o líquido cérebro-espinhal (líquor) de alguns dos 

pacientes analisados neste estudo (dados ainda não publicados). Os níveis de 

citocinas e fatores inflamatórios no liquor foram medidos pelo Bio-Plex 200 

suspension array system (Bio-Rad, Hercules, CA, USA), utilizando o Human cytokine 

Lincoplex Kit (HCYTO-60k, Lincoplex®, Linco Research Inc., St Charles, MA, USA). 

Os ensaios foram realizados no Instituto de Doenças Infecciosas, Berna, Suíça, em 

parceria com o laboratório do Dr. Sthephen Leib. Os valores obtidos para IL-6, IL-1 

- -4 e IL- 10 e óxido nítrico (NO) foram agrupados de acordo com 

genótipos triplos para o alelo normal e triplos para a presença do alelo variante no 

grupo MB. Nos controles, os valores de IL-6 foram agrupados para genótipos triplos 

normais e indivíduos somente com polimorfismos para PARP-1 Val762Ala, OGG-1 

Ser326Cys ou APE-1 Asn148Glu isoladamente. Em cada grupo foi contabilizada 

uma média de 3 pacientes.  

 
 
3.6 - Análises estatísticas 
 
 As freqüências alélicas foram determinadas por contagem direta. As 

distribuições genotípicas foram examinadas, para verificar se os grupos analisados 

encontravam-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg, utilizando o Godness of fit teste 
2 de Pearson e teste exato de Fisher (para valores menores que cinco). A 

significância entre diferenças nas frequências alélicas e genotípicas observadas e 

esperadas (calculadas a partir das freqüências dos controles) em todos os grupos 

analisados foram avaliadas pelo teste 2 de Pearson e teste exato de Fisher. A 

incidência de portadores de alelo variante em uma só enzima ou de forma 

combinada em duas (duplo) ou três enzimas (triplo) nos grupos analisados (MB, MC 

e MA), comparando aos controles, foi analisada pelo teste 2 com tendência linear. 

Para a avaliação de variação de níveis de citocinas nos genótipos polimórficos em 

relação genótipos normais foram utilizados os testes t-student, Mann-Whitney e 

Kruskal-Wallis. Para todos os testes estatísticos, foram utilizados os softwares Excel- 
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Windows office2007®, GraphPad- Prism4, InstatGraphPad e WINPEPI. Valores de 

P 0,05 (bicaudal) foram considerados estatisticamente significantes. 

 
 


