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RESUMO
No contexto da resposta ao estresse oxidativo, o reparo por excisão de
bases (BER) é considerado a principal via para o reparo de lesões oxidadas.
Entretanto, estudos indicam o papel do reparo por excisão de nucleotídeos
(NER) na correção dessas lesões. Além disso, fatores do NER já tiveram
funções descritas em outros processos biológicos, sendo importante que se
busque novas funções biológicas que possam ser associadas aos fenótipos
das síndromes causadas por mutações nos genes da via NER, dentre elas a
Xeroderma pigmentoso grupo de complementação A, associada a mutações
em XPA, além da síndrome de Cockayne, ocasionada por mutações no gene
CSB. Nesse contexto, células deficientes em XPA (XP12RO) ou CSB (CS1AN)
foram submetidas ao estresse oxidativo com peróxido de hidrogênio (H2O2) e
apresentaram um perfil de sensibilidade ao agente, indicando que a ausência
dessas proteínas sensibilizou as linhagens a essa condição. A análise do
transcriptoma de células XP12RO indicou a diminuição na expressão de genes
com papel na resposta ao dano no DNA e que promovem a sobrevivência
celular em resposta ao estresse oxidativo. Nesse cenário, os resultados
indicaram que XPA pode atuar na regulação da expressão de genes essenciais
à resposta ao dano no DNA e na sobrevivência ao estresse oxidativo (EGR1,
GADD45A, GADD45B e XPC). Por outro lado, a análise do transcriptoma de
células CS1AN indicaram a diminuição na expressão de genes-chave nos
processos biológicos como transcrição, processamento de mRNA, proteólise
via ubiquitina-proteassoma ou respiração celular, indicando um possível papel
central da proteína CSB na regulação desses processos, em resposta ao
estresse oxidativo. Além disso, dado o fenótipo de neurodegeneração
associada a síndrome de Cockayne, células progenitoras neurais (NPCs) e
neurônios derivados de células-tronco pluripotentes induzidas (iPSCs)
deficientes em CSB foram utilizados como modelos de estudo de alterações
neuronais in vitro, de modo que os resultados indicaram que assim como
observado nos fibroblastos, células NPCs deficientes em CSB também
apresentaram sensibilidade a agentes oxidantes. Ainda, os resultados
mostraram que assim como observado no transcriptoma de fibroblastos
CS1AN, dada a diminuição na expressão de genes com papel na respiração
celular, as análises do consumo de oxigênio em neurônios deficientes em CSB
indicaram uma possível disfunção mitocondrial, caracterizada pelo decréscimo
na taxa de consumo de oxigênio basal e pela diminuição das capacidades
respiratórias máxima ou de reserva dessas células, sugerindo o papel de CSB
no metabolismo mitocondrial em ambos os modelos celulares utilizados neste
estudo.
Palavras-chave: Estresse oxidativo; Reparo por excisão de bases (BER);
Reparo por excisão de nucleotídeos (NER); XPA; CSB; síndrome de Cockayne;
células-tronco pluripotentes induzidas (iPSCs); NPCs; neurônios; respiração
celular.
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ABSTRACT
In oxidative stress response, the base excision repair (BER) is
considered the major pathway for repair of oxidative lesions. However, an
increasing number of studies have indicated the role of nucleotide excision
(NER) in the repair of these lesions. In addition, some NER factors had
functions beyond the role in repair already described and it is important to
search for new molecular functions that can be associated to the classical
phenotypes of the syndromes caused by mutations in NER genes: Xeroderma
pigmentosum complementation group A, caused by mutations in XPA and
Cockayne syndrome, caused by mutations in CSB. In this context, XPA
(XP12RO) or CSB (CS1AN) deficient cells were submitted to oxidative stress
induced by Hydrogen peroxide (H2O2) and the results indicated that both cell
lines showed sensitivity to this agent. Furthermore, the transcriptome of
XP12RO cells revealed the downregulation of genes that play a role in DNA
damage response and promote cell survival in response to oxidative stress. In
this scenario, the results indicated that XPA regulates the expression of genes
that play a key role in DNA damage response and promote survival in response
to stress (EGR1, GADD45A, GADD45B and XPC). On the other hand, the
transcriptome analysis of CS1AN cells showed the downregulation of genes
that play a key role in biological processes such as transcription, mRNA
processing, protein degradation by the ubiquitin–proteasome pathway
proteolysis or cellular respiration, indicating a possible role for CSB protein in
the regulation of these processes, in response to oxidative stress. In adittion,
given the neurodegeneration phenotype associated to Cockayne syndrome,
neural progenitor cells (NPCs) and neurons derived from CSB deficient induced
pluripotent stem cells (iPSCs) were used as cellular models to analyse neuronal
changes in vitro. The results showed that, as observed in fibroblasts CS1AN,
NPCs also presented sensitivity to oxidizing agents. Furthermore, as indicated
in the transcriptome data from CS1AN fibroblasts, given the downregulation of
genes that play a pivotal role in cellular respiration, the analysis of oxygen
consumption rates in CSB deficient neurons also indicated a mitochondrial
dysfunction characterized by the decrease in oxygen consumption basal rate
and a lower maximum respiratory and reserve capacities, suggesting that the
lack of functional CSB leads to a mitochondrial dysfunction in both cellular
models used in this study.
Keywords: Oxidative stress; Base excision repair (BER); Nucleotide excision
repair (NER); XPA; CSB; Cockayne syndrome; NPCs; neurons; cellular
respiration.
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1. Introdução
1.1. Estresse oxidativo: O papel dos radicais livres e espécies reativas de
oxigênio nos processos celulares e suas associações com patologias
O fato de do oxigênio (O2) ser uma molécula essencial à produção de
energia metabólica nos organismos e ao mesmo tempo apresentar um caráter
tóxico aos seres vivos, é denominado “O paradoxo do oxigênio”. Visto essa
problemática, o primeiro mecanismo de defesa contra tal toxicidade consiste na
presença do gradiente de tensão do oxigênio observado em todos os
mamíferos, baseado na manutenção dos níveis de O2 nos tecidos na faixa de
0,5–5%,

níveis

esses

bem

abaixo

da

concentração

ambiental

de

aproximadamente 21%. A manutenção de níveis relativamente baixos nos
tecidos é essencial à prevenção de danos celulares graves, de maneira que,
em cultura de células, a perturbação desse gradiente resulta na ativação de
mecanismos de transdução de sinais que levam a alteração de funções e
fenótipos celulares (Barzilai e Yamamoto, 2014). O termo “Estresse oxidativo”
foi primeiramente definido por Sies em 1991 e classificado como o “distúrbio no
balanço pró-oxidante e antioxidante, no sentido do primeiro, levando assim a
possíveis danos” (Sies, 1991). Nesse contexto, dá-se o nome de estresse
oxidativo à condição aberrante, e muitas vezes patológica, na qual há um
acúmulo de Espécies reativas de oxigênio (EROs); Espécies reativas de
nitrogênio (ERNs) ou radicais livres nas células. Entende-se como radicais
livres, espécies químicas altamente reativas que apresentam um elétron nãopareado na sua camada eletrônica mais externa (Riley, 1994).
O termo EROs engloba tanto moléculas radicalares, dentre eles os
radicais superóxido (O2•−) e hidroxila (OH-), quanto moléculas não radicalares,
dentre as quais se pode destacar o peróxido de hidrogênio (H 2O2) e o oxigênio
singlete (1O2). Além das citadas anteriormente, existem também espécies
reativas de ferro, cobre e enxofre que também podem contribuir para a
alteração do balanço redox nas células (Halliwell et al, 1992). Normalmente, as
células toleram níveis moderados de estresse oxidativo, sendo que baixos
níveis de EROs são importantes na regulação de processos como proliferação
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celular (Murrell et al., 1990); apoptose e expressão gênica, visto que fatores de
transcrição como o fator nuclear kappa B (NFkB) (do inglês: Nuclear Factor
Kappa B) (Turillazzi et al., 2016; Lu et al., 2016); o fator de transcrição induzido
por hipóxia-1α (HIF-1α) (do inglês: Hypoxia-inducible Factor-1α) (Jusman et al.,
2010); a proteína ativadora 1 (AP-1) (do inglês: Activator protein 1) e o
supressor tumoral p53 (do inglês: Tumor supressor P53), ao sofrerem oxidação
em domínios específicos, têm a sua capacidade de ligação ao DNA inibida, de
modo que os níveis de EROs afetam a expressão gênica (Turpaev, 2002).
A principal fonte endógena de EROs é a mitocôndria, já que no processo
de fosforilação oxidativa altos níveis de radicais O2•−são gerados. Outras fontes
de significativas de O2•− resultam da atividade de enzimas como as NADPH
oxidases e as xantinas oxidases (revisado por Dikalov, 2011). Além disso, uma
importante fonte de ERNs resulta da atividade da enzima óxido nítrico sintase
NOS (do inglês: Nitric oxide synthase), que gera os radicais livres óxido nítrico
(NO•) pela oxidação do aminoácido L-arginina (revisado por Bogdan, 2015). Por
fim, destacam-se também como fontes dessas moléculas as reações da
citocromo P450 no retículo endoplasmático; os peroxissomos, que geram
principalmente H2O2, além dos fagócitos do sistema imune, que utilizam as
espécies reativas no mecanismo de combate a vírus e bactérias (Halliwell e
Cross, 1994).
Na presença de metais reativos como Fe2+ e Fe3+, ocorrem as reações
de Fenton ou Haber–Weiss, que consistem na reação de EROs com os metais,
resultando na geração de radicais e ânions hidroxila (OH- e OH∙), como
ilustrado na Figura 1. Dentre os fatores exógenos que causam estresse
oxidativo, a exposição contínua a fatores ambientais como poluentes;
pesticidas; radiações UV; neurotoxinas como o paraquat e quimioterápicos,
além de hábitos como tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas e a prática
de exercícios extremos, contribuem de forma significativa ao estabelecimento
de uma condição de estresse oxidativo fisiológica (Poljsak et al., 2013;
McCarthy et al., 2004; Svilar et al., 2001). Dentre as patologias associadas ao
acúmulo de espécies reativas, destacam-se condições degenerativas graves
como Esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer, Ataxia de Friedreich, Doença de
Huntington, doenças cardiovasculares ou inflamatórias, além do câncer (Maulik
et al., 2013; Roberts et al., 2009; Jomova et al., 2010). Ainda, já é descrita na
2

literatura a estreita relação dos níveis de estresse oxidativo com o processo de
envelhecimento, visto que o acúmulo de danos induzidos por espécies reativas,
juntamente com a diminuição da capacidade antioxidante ao longo do tempo,
exerce um impacto negativo no processo do envelhecimento, levando ao
desenvolvimento de doenças e redução na expectativa de vida (Maulik et al.,
2013). Frente a essa problemática, observa-se que os seres vivos apresentam
um ambiente intracelular reduzido, mantido a partir da ativação de mecanismos
enzimáticos que mantém o balanço redox celular. Dentre essas enzimas,
destacam-se a Catalase (CAT); a Superóxido Dismutase (SOD) e as
peroxidases,

dentre

elas

a

Glutationa

Peroxidase

(GPx),

além

das

peroxirredoxinas (PRX). Além dessas enzimas, os antioxidantes de baixo peso
molecular, dentre eles as vitaminas C/E, a glutationa reduzida (GSH), as
tiorredoxinas, o ácido lipóico, a melatonina, o selênio, a ubiquinona (Coenzima
Q10) e o beta-caroteno (Kalyanaraman, 2013) também apresentam importante
papel na resposta antioxidante.
Devido aos papéis biológicos das EROs, os sistemas antoxidantes
minimizam os efeitos dessas moléculas, mas permitem que quantidades
mínimas suficientes permaneçam nas células, mantendo assim o balanço
redox essencial à fisiologia celular. De forma simplificada, as principais vias de
geração de EROs e a atuação das enzimas CAT, SOD e GPx na detoxificação
de espécies reativas como H2O2 e O2•− são expostas na Figura 1. Nesse
contexto, a linha de frente da defesa antioxidante é formada por SOD e CAT,
de modo que suas atividades ocorrem em conjunto, já que o produto da SOD é
o substrato para CAT e outras peroxidases. Sendo assim, um desbalanço na
regulação das suas atividades pode gerar o acúmulo de espécies reativas,
como por exemplo já foi descrito em doenças neurodegenerativas associadas
ao aumento na expressão ou ativação exacerbada de SOD, o que leva ao
acúmulo de peróxido de hidrogênio (H2O2) acima da capacidade de
detoxificação das peroxidases, com o consequente dano neuronal (Jaarsma et
al., 2000).
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Figura 1. Principais fontes endógenas de EROs e a atuação dos mecanismos de
defesa antioxidante na detoxificação dessas moléculas. Fonte: modificado de Kim et
al., 2015.

De forma simplificada, como ilustrado na figura acima, a enzima SOD
atua na dismutação do superóxido O2•−, por meio da reação: O2•− + O2•− + 2H+
→ H2O2 + O2, resultando na formação de moléculas de H2O2 que são substrato
da ação das enzimas CAT e GPx, que catalisam respectivamente as seguintes
reações: 2H2O2 → 2H2O + O2 ou 2GSH + H2O2 → GSSG + 2H2O. Na reação
demonstrada, GSH representa a glutationa rezudida e GSSG representa a
glutationa dissulfeto, formada pela oxidação da GSH.
1.2. Biomarcadores de estresse oxidativo
Uma das consequências do elevado nível de estresse oxidativo são as
alterações na constituição química das biomoléculas. A reação das EROs com
as cadeias dos ácidos graxos insaturados das membranas biológicas leva a
alterações

graves

na

fluidez

e

permeabilidade

dessas

estruturas,

comprometendo assim o seu papel biológico na secreção, seletividade e
manutenção do gradiente de íons (Van der Paal et al., 2016). Além disso, a
peroxidação lipídica gera derivados instáveis que reagem com proteínas e com
o DNA. Dentre esses derivados, os mais estudados são o malondialdeído
(MDA), o aldeído 4-hidroxinonenal (4-HNE) (do inglês: 4-hydroxynonenal) e as
“substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico” TBARS (do inglês: thiobarbituric
acid reactive substances).
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Quanto as proteínas, como produto da oxidação das cadeiras laterais de
aminoácidos como prolina, arginina, lisina e treonina, podem ser formados
grupamentos carbonila, aldeídos ou cetonas. Ainda, grupos carbonila podem
ser introduzidos a partir da reação secundária entre as cadeias laterais de
aminoácidos como cisteína/histidina e aldeído 4-HNE citado anteriormente.
Sendo assim, a quantificação das proteínas carboniladas é considerada um
dos mais importantes biomarcadores de danos por estresse oxidativo, de modo
que o acúmulo desse marcador já foi observado em uma série de doenças,
dentre elas artrite, diabetes e Alzheimer (Halliwell e Gutteridge, 1999; revisado
por Dalle-Donne et al., 2003).
Como ilustrado na Figura 2, o DNA é alvo constante de uma série de
fatores exógenos ou endógenos capazes de modificar a sua estrutura química.
Além dos fatores endógenos destacados anteriormente, agentes exógenos
como radiações ionizantes; radiação UVA e substâncias químicas presentes
em compostos como quimioterápicos, tabaco e álcool também são fatoreschave na indução do estresse oxidativo. No reparo das lesões no DNA, surgem
mecanismos complexos e altamente específicos denominados mecanismos de
reparo de DNA. Até o momento, uma série de vias de reparo já foram descritas
na literatura, mas no presente estudo, um enfoque será dado às vias
fundamentais no reparo das lesões induzidas por estresse oxidativo: o Reparo
por excisão de bases (BER) (do inglês: Base excision repair) e o Reparo por
excisão de nucleotídeos (NER) (do inglês: Nucleotide excision repair). Quanto a
atuação desses sistemas, com base no conhecimento que se tem até o
momento, sabe-se que lesões induzidas por estresse oxidativo são
majoritariamente reparadas pelo BER, mas o envolvimento das proteínas do
NER vem cada vez mais sendo considerado (D´Errico et al., 2006), de modo
que a inter-relação entre as duas vias será detalhada adiante. Sabe-se também
que caso os sistemas de reparo falhem e a lesão persista, as células podem
ativar um mecanismo de tolerância ao dano, no qual DNA polimerases
específicas efetuarão a replicação, dando andamento à divisão celular.
Entretanto, esse mecanismo é sujeito a erros, de modo que mutações podem
ser geradas nesse processo, levando a instabilidade genômica. Sendo assim,
exposições crônicas do DNA a um elevado nível de estresse oxidativo podem
levar ao acúmulo de mutações e a instabilidade genômica, o que
5

eventualmente resulta na transformação maligna e no desenvolvimento do
câncer (Kryston et al., 2011).

Figura 2. Lesões no DNA causadas por fontes endógenas (metabolismo mitocondrial;
sistema imune/inflamação) ou exógenas (radiação ionizante; radiação ultravioleta
(UVA); metais e substâncias químicas (álcool, tabaco e quimioterápicos)) de espécies
reativas de oxigênio (EROs), dentre elas os sítios abásicos, bases oxidadas ou
quebras na fita de DNA (quebras de simples fita, do inglês SSB – single strand break).
Fonte: modificado de Kryston et al., 2011.

1.3. Os principais tipos de lesão induzidas por estresse oxidativo
Até o momento, uma grande quantidade de danos induzidos por
estresse oxidativo já foram descritos na literatura, mas os mais comumente
associados as EROs são os sítios AP (sítios apurínicos ou apirimidínicos),
6

resultantes da perda de uma base; as bases oxidadas e as quebras de fita
simples (SSBs) (do inglês: single strand break) ou dupla (DSBs) (do inglês:
double strand break). Dentre essas lesões, os sítios abásicos são formados de
forma direta ou indireta, tanto pela hidrólise da ligação N-glicosídica entre o
nucleotídeo e a desoxirribose ou pela própria ação da maquinaria do BER, já
que um sítio abásico é transitoriamente criado pela ação de enzimas da via
(Pogozelski e Tullius, 1998). Dentre as bases oxidadas, as mais comuns são a
8-oxo-7,8-diidroguanina

(8-oxoGua/8-oxodG) e a 2,6-diamino-4-hidroxi-5-

formamidopirimidina (FapyGua), ambas originadas pela formação de um
intermediário resultante da adição do radical OH- ao anel da guanina e sua
posterior oxidação (8-oxoGua) ou redução (FapyGua). No contexto das
pirimidinas, sabe-se que a reação das EROs com timina ou citosina leva à
formação de uma série de lesões, dentre as quais destacam-se a timina glicol
(Tg) (5,6-dihidroxi-5,6-dihidrotimina) e a citosina glicol (5,6-dihidroxi-5,6dihidrocitosina). Nesse cenário, 8-oxoGua e Tg são comumente utilizados na
pesquisa como marcadores de estresse oxidativo, com destaque ainda maior
para a primeira, visto já ter sido observado que em condições fisiológicas, as
células apresentam altos níveis de 8-oxoG nos DNAs genômico e mitocondrial,
ou até mesmo no RNA (Radak et al., 2010). Apesar de não ser letal, essa lesão
é considerada mutagênica, visto que na replicação, a 8-oxoGua pode parear
tanto com adenina quanto com citosina, levando a ocorrência de transversões
do tipo G:C para T:A (Shibutani et al.,1991).
Outros tipos de lesões que podem ocorrer são as SSBs e as DSBs. A
formação de SSBs se dá pela reação de radicais OH- com o DNA, fazendo com
que haja a perda de um hidrogênio do anel da 2-desoxirribose, levando a
formação de radicais que na presença de O2 têm alta probabilidade de serem
convertidos em radicais peroxila (ROO•). Por sua vez, radicias ROO• removem
átomos de hidrogênio da desoxirribose, principalmente nas posições C3’, C4’ e
C5’, ocasionando a quebra no DNA (Dedon, 2007). O ataque simultâneo de
radicais OH- pode gerar SSBs em regiões vizinhas, formando assim uma DSB,
lesão considerada tóxica e deletéria, já que causa alterações cromossômicas e
morte celular. A formação de DSBs pelo estresse oxidativo acontece mais
significativamente de forma indireta, seja pela atuação da maquinaria de reparo
no processamento de lesões em regiões muito próximas ou até mesmo pela
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formação de crosslinks entre moléculas de DNA ou entre o DNA e proteínas,
visto que a reação das EROs com timina, citosina, guanina ou com as cadeias
laterais dos aminoácidos gera grupamentos altamente reativos que podem
reagir entre si e induzir a formação de crosslinks, lesões que bloqueiam a
replicação e induzem a apoptose (Barker et al., 2005;Tretyakova et al., 2015).
1.4. O papel dos mecanismos de reparo de DNA nas lesões induzidas por
estresse oxidativo
A resposta ao dano no DNA consiste num processo hierárquico, no qual
as lesões são detectadas por proteínas sensoras que reconhecem a própria
lesão ou até mesmo alterações na conformação do DNA devido ao dano. Em
seguida, proteínas transdutoras são ativadas e dão início a um mecanismo de
ativação de proteínas efetoras que formam complexos de reparo nos sítios de
dano, de maneira que esse mecanismo de transmissão de sinais transdutor →
efetor faz com que uma única lesão no DNA possa regular vários mecanismos
(Barzilai e Yamamoto, 2004). Apesar do elevado número de estudos
publicados sobre o reparo de DNA, os mecanismos moleculares do reparo de
uma quantidade relativamente pequena de lesões foram estudadas em detalhe.
Entretanto, quanto aos danos induzidos por estresse oxidativo, já é bem
descrito que lesões que não causam distorções na dupla hélice, como bases
oxidadas, sítios AP e SSBs são predominantemente reparadas pela via BER.
Em termos gerais, o BER é iniciado pelo reconhecimento da lesão por uma
DNA glicosilase. Em humanos, 11 glicosilases já foram descritas, sendo que 4
atuam na remoção de uracila mal-pareada com timina, 6 atuam no reparo de
lesões induzidas por estresse oxidativo e uma na remoção de bases alquiladas.
Dentre as glicosilases que reconhecem bases alquiladas ou lesões do
tipo desaminação, estão as chamadas glicosilases monofuncionais, dentre
elas, a uracil DNA glicosilase UNG (do inglês: Uracil-DNA glycosylase); a
Timina DNA glicosilase TDG (do inglês: G/T mismatch-specific thymine DNA
glycosylase); a uracil-DNA glicosilase SMUG1 (do inglês: Single-strand
selective monofunctional uracil DNA glycosylase); MBD4 (do inglês: MethylCpG Binding Domain 4, DNA Glycosylase) e a N-metilpurina DNA glicosilase
MPG (do inglês: N-methylpurine DNA glycosylase), que atuam no processo
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denominado reparo de um único nucleotídeo ou sub-via curta do BER. Essas
enzimas removem a base danificada por meio da clivagem da ligação Nglicosídica entre a base e a desoxirribose, gerando um sítio AP processado
pela endonuclease APE1, que efetua uma incisão na extremidade 5’ em
relação ao sítio AP, resultando na formação de uma extremidade 5’ contendo
um grupamento desoxirribose-fosfato (5’dRP) e um grupamento 3’-OH (Baute e
Depicker, 2008). Em seguida, a extremidade 3’-OH é reconhecida pela DNApolimerase β (Pol β), que remove o grupamento 5’dRP e efetua a adição de um
nucleotídeo, que posteriormente é ligado a fita de DNA original pela atuação do
complexo formado pela Ligase IIIα e XRCC1 (Proteína do grupo de
complementação de reparo de raio X) (Kubota et al., 1996) (Figura 3).
Em contraste, na chamada sub-via longa do BER, há a retirada de 2 a 8
nucleotídeos. Nessa, as glicosilases são chamadas bifuncionais, já que
apresentam

uma

atividade

AP

liase

intrínseca.

Essas

reconhecem

essencialmente lesões induzidas por EROs e dentre elas, a mais estudada é a
8-oxoGua DNA glicosilase OGG1 (em inglês: 8-Hydroxyguanine DNA
Glycosylase), que atua no reparo da lesão 8-oxoGua e remove a base
danificada através da reação de β-eliminação, gerando extremidades aldeído
fosfo-insaturado 3’-PUA. Outras glicosilases bifuncionais que se destacam são
a NEL1 (do inglês: nei like DNA glycosylase 1), que gera extremidades 3’P.
Entretanto, nesse caso, quem remove a extremidade 3’P e gera uma
extremidade 3’OH é a polinucleotídio quinase PNK e não APE1. Além disso, no
reparo de lesões induzidas por EROs, se destaca também a atuação da
glicosilase bifuncional NTH1 (do inglês: Nth-Like DNA Glycosylase 1) (Figura
3).
Ao contrário da enzima APE1, que atua na extremidade 5’ do sítio AP,
as glicosilases bifuncionais processam a extremidade 3’, podendo gerar
extremidades contendo um grupamento aldeído α, β insaturado ou um fosfato,
como citado anteriormente. Entretanto, as extremidades geradas por essas
enzimas não são substrato da Pol , de modo que essa extremidade é
primeiramente processada pela APE1, gerando assim a extremidade 5’dRP,
que por sua vez é processada pela ação 5’dRPase da Pol  (Dianov et al.,
1999). Apesar desta participar no início da síntese de reparo, há também a
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atuação das polimerases delta (Pol ) ou épsilon (Pol ) nos passos de
elongamento (Frosina et al., 1996). Observa-se também que na síntese do
novo fragmento, esse é formado com um deslocamento de 2 a 13 bases da fita
anterior, foramando uma estrutura chamada flap, que é removida pela ação da
endonuclease FEN1 (do inglês: Flap structure-specific endonuclease 1),
seguido pela formação da ligação fosfosdiéster entre o fragmento recémsintetizado e o DNA pré-existente pela ligase 1 (LIG1) (Kim et al., 1998;
revisado por Wallace, 2013). Vale salientar que outras proteínas como PCNA
(do inglês: Proliferating Cell Nuclear Antigen), que atua coordenando as
atividades das DNA polimerases, além de PARP (do inglês: poli ADP-ribose
polimerase), são essenciais na via BER. PARP1 é a mais estudada e atua na
síntese do grupamento PAR (do inglês: poly ADP-ribose), que tem um
importante papel na sinalização e reconhecimento das lesões no DNA, já que
serve como um marcador para o recrutamento da maquinaria de reparo na
região do dano. Além disso, PARP1 também estimula a atividade de APE1 nos
sítios abásicos (Prasad et al., 2015).
Apesar dessas sub-vias terem sido amplamente estudadas, o que
realmente determina a ativação das sub-vias curta ou longa ainda não foi
completamente

elucidado.

Entretanto,

sabe-se

que

fatores

como

a

concentração de moléculas de ATP próximo ao sítio AP (Petermann et al.,
2003); a remoção efetiva do grupamento 5’dRP pela Pol  (Greenberg, 2004); o
tipo de glicosilase (mono ou bifuncional) que reconhece o dano ou até mesmo
os níveis de expressão das proteínas do BER são importantes na ativação do
mecanismo de uma ou outra via.
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Figura 3. Representação das sub-vias curta e longa do BER, destacando as
diferentes glicosilases (mono ou bifuncionais) e sua função em cada sub-via. Os
detalhes de cada via destacada na figura estão descritos no texto. Fonte: modificado
de Kim e Wilson, 2012.

Como exposto na sessão anterior, o BER ainda é considerado o
principal mecanismo de reparo de danos oxidados, mas evidências crescentes
apontam para a importante contribuição do NER (D’Errico et al., 2006; Melis et
al., 2011; Stevnsner et al., 2008) no reparo dessas lesões. Por exemplo,
estudos mostrando que na ausência do BER, o NER seria o mecanismo
preferivelmente ativado (Boiteux et al., 2002) surgem como uma clara evidência
da importância desse mecanismo, indicando que o mesmo poderia atuar como
um mecanismo de backup, caso o BER não seja funcional (Satoh e Lindahl,
1994; Rybanska e Pirsel, 2003).
O NER já foi amplamente estudado no contexto do reparo de lesões que
causam distorções na molécula de DNA, dentre elas as induzidas por UV,
como os ciclobutanos de pirimidina (CPD’s) e a 6-4 pirimidina-pirimidona (6-4
PP), além de crosslinks formados entre as fitas ou até mesmo adutos químicos.
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O mecanismo do NER é comumente subdividido em duas sub-vias,
sendo essas denominadas reparo global do genoma GG-NER (do inglês: global
genome nucleotide excision repair) e reparo acoplado a transcrição TC-NER
(do

inglês:

transcription

coupled

repair),

sendo

que

essas

diferem

essencialmente no passo de reconhecimento do dano (Sancar, 1996;
Hoeijmakers, 2001), como será detalhado a seguir. O termo reparo acoplado a
transcrição se refere a sua especificidade no reparo de lesões localizadas em
regiões do DNA que estão sendo ativamente transcritas pela RNA polimerase II
(RNApol II), enquanto o GG-NER atua nas outras regiões do genoma.
O primeiro passo do GG-NER consiste no reconhecimento do dano pelo
complexo formado pelas proteínas XPC (Xeroderma pigmentosum grupo de
complementação C) e a proteína homóloga humana de RAD23 hHR23B (do
inglês: RAD23 homolog B, nucleotide excision repair protein), juntamente com
XPE (Xeroderma pigmentosum grupo de complementação E). Esse complexo
provoca distorções na região da lesão, deixando a região acessível aos outros
fatores de reparo recrutados subsequentemente. Por sua vez, o passo inicial
do TC-NER consiste na parada da transcrição pela RNA pol II em frente a
lesão, seguido pelo recrutamento das proteínas Cockayne syndrome B (CSB),
e Cockayne syndrome A (CSA) para o sítio da lesão. A proteína CSB,
caracterizada como uma ATPase que contém um domínio SWI/SNF (do inglês:
SWItch/Sucrose Non-Fermentable) interage diretamente com a RNA pol II
estagnada em frente a lesão, sendo responsável pelo deslocamento desta do
sítio da lesão (Tantin et al., 1997). Um fator importante na estabilização de CSB
no complexo do TC-NER é a proteína UVSSA (do inglês: UV-sensitive
syndrome protein A), fator acessório do NER que interage com a RNA pol II e
estabiliza CSB no complexo TC-NER por meio da deubiquinase USP7, que tem
papel na regulação do processo (Schwertman et al., 2013; Sarasin, 2012). Em
seguida, CSB recruta CSA para o sítio do dano, como parte do complexo
CRL4csa, formado por CSA-DDB1-CUL4-RBX1, em associação com a proteína
COP9, que modula a atividade ubiquitina ligase do complexo. Em conjunto com
CSB, CSA participa da retirada da RNA pol II do sítio de dano e tem atividade
ubiquitina ligase, regulando a degradação de CSB (Groisman et al., 2006) na
etapa final do TC-NER, o que permite o reinício da transcrição. Além disso, em
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cooperação com CSB, CSA é requerido ao recrutamento do fator de
remodelamento da cromatina HMGN1 e da proteína XAB2, que tem
importância na formação do complexo TC-NER, além do fator de transcrição
TFIIS, que estimula a clivagem do transcrito que estava sendo formado pela
RNA pol II, permitindo assim que a enzima reinicie o processo de elongação
após o reparo. Nesse cenário, a reunião de vários fatores cria um complexo de
reparo funcional que permite a clivagem da molécula de mRNA protuberante e
a geração de uma nova extremidade 3’ no centro catalítico da RNA pol II, de
modo que a transcrição possa continuar após o reparo do dano (Fousteri et al.,
2006).
Após o reconhecimento do dano, há o recrutamento dos outros fatores
para o sítio de dano, sendo o fator de transcrição TFIIH (do inglês: General
Transcription Factor IIH Subunit 1) recrutado juntamente com o complexo
formado por XPA (Xeroderma pigmentosum grupo de complementação A) e a
proteína de replicação A RPA (do inglês: Replication protein A). No TC-NER, o
recrutamento de TFIIH é realizado pela proteína CSB (Fousteri et al., 2006).
Em seguida, a abertura do DNA é realizada por TFIIH, já que esse apresenta
dois domínios com atividade helicase: XPB (Xeroderma pigmentosum grupo de
complementação

B)

e

XPD

(Xeroderma

pigmentosum

grupo

de

complementação D), os quais em conjunto com o complexo XPA–RPA, formam
uma estrutura em forma de bolha ao redor da lesão e possibilita o recrutamento
dos fatores subsequentes do NER. A incisão da fita contendo a lesão é então
realizada pelas endonucleases XPG (Xeroderma pigmentosum grupo de
complementação G), que faz uma excisão na direção 3’ em relação à lesão e o
complexo XPF-ERCC1 (Xeroderma pigmentosum grupo de complementação
F), que por sua vez faz uma incisão na posição 5’ em relação à lesão. Vale
salientar que o complexo XPA-RPA é imprescindível para que haja a incisão,
visto que influencia no posicionamento correto das duas endonucleases. Por
fim, após a incisão da lesão, as proteínas do NER são liberadas e há a síntese
de reparo pela DNA polimerase, seguido pela ligação do novo fragmento ao
original por uma DNA ligase. Os detalhes das etapas finais da síntese de
reparo são mostrados a seguir na Figura 4.
Em resumo, na Figura 4A (evento I), é demonstrado o reconhecimento
da lesão pelo complexo formado por XPC-RAD23B, seguido pelo recrutamento
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do fator TFIIH (evento II) e subsequente recrutamento das proteínas XPA e
RPA. Nesse momento, o complexo CAK (formado por três subunidades: Cdk7,
ciclina H e MAT1 (Busso et al., 2000) e associado ao papel de transcricional de
TFIIH, é liberado do complexo de pré-incisão. Em seguida, o DNA é aberto pela
atividade helicase dos fatores XPD e XPB, em conjunto com XPA e RPA. Após
a síntese do novo fragmento, esse é ligado ao original pela atuação da Ligase
1 (LIG1) ou por um complexo formado pela Ligase 3 – XRCC1 (revisado por Le
May et al., 2010). Com relação ao TC-NER (Figura 4B), esse é ativado pela
parada da RNA pol II em frente à lesão (evento I), de modo que o processo de
transcrição é cessado (evento II). A seguir, a proteína CSB é recrutada à
região, liga-se a RNA pol II e dá início ao recrutamento de uma série de fatores
do NER, dentre eles o complexo formado por CSA-DDB1-CUL4-RBX1, além do
fator de transcrição TFIIH e as proteínas XPA, RPA, XPF e XPG (evento III).
Por fim, após a excisão do nucleotídeo contendo a lesão, a mesma maquinaria
de replicação recrutada no GG-NER realiza a síntese de reparo e o novo
fragmento é conectado ao original pela LIG1, de modo que a transcrição gênica
é reiniciada logo em seguida (evento IV).
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Figura 4. Representação das sub-vias de reparo global do genoma (GG-NER) (A) e reparo acoplado a transcrição (TC-NER) (B),
destacando os principais fatores e eventos clássicos de cada via. Os detalhes de cada via podem ser consultados no texto. Fonte:
modificado de Le May et al., 2010.
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Com relação ao TCR-NER, como resumido na Figura 4B, esse é ativado
pela parada da RNA polII em frente à lesão (evento I), de modo que o processo
de transcrição é cessado (evento II). A seguir, a proteína CSB é recrutada, ligase à RNA polII e dá início ao recrutamento de uma série de fatores do NER,
como o complexo formado por CSA-DDB1-CUL4-RBX1, além do fator de
transcrição TFIIH e as proteínas XPA, RPA, ERCC1-XPF e XPG (evento III).
Por fim, após a excisão do nucleotídeo contendo a lesão, a mesma maquinaria
de replicação recrutada no GG-NER realiza a síntese de reparo e o fragmento
recém-sintetizado é unido ao original pela LIG1, sendo a transcrição gênica
reiniciada logo em seguida (evento IV).
1.5. Mutações em proteínas da via NER e suas associações com
síndromes
Até o momento, mutações em genes da via TC-NER foram associadas
as seguintes síndromes: síndrome de Cockayne (em inglês: Cockayne
Syndrome - CS), que é objeto desse estudo e será amplamente abordada em
seguida; a síndrome cérebro-óculo-facio-esquelético COFs (do inglês: cerebrooculo-facioskeletal syndrome), a síndrome sensível a UV UVSS (do inglês: UVsensitive syndrome) e a mutação em CSB também foi associada a síndrome de
Sanctis Cacchione (Colella et al, 2000). De forma simplificada, a síndrome
cérebro-óculo-facio-esquelético

é

uma

doença

autossômica

recessiva

caracterizada pela ocorrência de fenótipos como microcefalia e catarata
congênitas; osteoporose; atraso severo no crescimento e desenvolvimento;
base nasal proeminente e alterações faciais graves nos lábios e pavilhões
auriculares (revisado por Vermeulen e Fousteri, 2013). Mutações em vários
genes da via NER já foram associadas a doença, dentre elas, mutações no
gene CSB, de modo que alterações como hipersensibilidade a UV e defeitos na
síntese de RNA após exposição a radiações são compartilhados com a
síndrome de Cockayne. Além disso, também já foram associadas a essa
síndrome mutações nos genes XPD (Graham, 2001), XPG (Hamel et al., 1996)
e ERCC1 (Jaspers et al., 2007), sendo essas últimas associadas a fenótipos
mais severos (revisado por Vermeulen e Fousteri, 2013). Já a síndrome
sensível a UV (UVSS) se caracteriza pela severa sensibilidade a UV, de modo
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que os indivíduos apresentam despigmentação da pele e sardas, mas não
apresentam alta propensão ao desenvolvimento de câncer. Além disso, não
apresentam os fenótipos neurológicos e o envelhecimento precoce comumente
associados a síndrome de Cockayne. Entretanto, apresentam alterações
moleculares também encontradas nessa última, dentre elas a incapacidade de
retomar a síntese de RNA após irradiação com UV (Spivak et al., 2002).
Mutações em CSA (Nardo et al., 2009) ou CSB (Horibata et al., 2004), além do
gene que codifica a proteína KIAA1530 (Fei e Chen, 2012) já foram associadas
a UVSS. Um fato interessante é que apesar de mutações em CSA ou CSB
estarem associadas tanto a UVSS quanto a síndrome de Cockayne, os
fenótipos dessas são muito diferentes. Uma das principais explicações para
essas diferenças se refere à sensibilidade ao estresse oxidativo, já que células
de indivíduos CS apresentam elevada sensibilidade à agentes oxidantes,
enquanto células de pacientes UVSS não apresentaram sensibilidade
(Hanawalt e Spivak 2008; Spivak, 2005). Esse fato pode explicar o fenótipo
mais brando em pacientes UVSS, já que esses não apresentam características
típicas de CS, como neurodegeneração e envelhecimento precoce, fenótipos já
associados ao estresse oxidativo (revisado por Bhata et al., 2015; Rinnerthaler
et al., 2015).
1.5.1. A síndrome de Cockayne
Apesar de já ter sido citada no item anterior, um enfoque mais detalhado
será dado às características dessa síndrome, já que a mesma é um dos alvos
do presente estudo. O primeiro caso da síndrome foi descrito na década de 30,
por Edward Alfred Cockayne (Cockayne, 1936), no qual ele descreve o caso de
dois irmãos (crianças de 6 e 7 anos) admitidos em um hospital da GrãBretanha. Nesse primeiro relato de caso, o médico descreveu alterações como:
cabeça e face pequenas em proporção; mãos e pés grandes em relação ao
corpo; tronco curto e afinado; olhos com tamanho e posição normais, mas
aprofundados na face; presença de eritemas (rubor) em áreas expostas ao sol;
crescimento retardado e alterações na retina. Quanto ao comportamento, foi
relatado a interação com brinquedos, emissão de sons e algumas palavras.

17

Além disso, os pacientes apresentavam comprometimento da audição e
inteligência abaixo da média para a idade.
Após esse primeiro relato, o caso foi acompanhado por cerca de 10
anos, até que em 1946, foi publicado o segundo artigo sobre a síndrome
(Cockayne, 1946), no qual se relatou uma piora no quadro geral das faculdades
físicas e mentais de ambos os irmãos. Nesse contexto, observa-se que muitas
das alterações pioneiramente reportadas por Cockayne fazem parte da série de
características típicas da síndrome. Hoje, sabe-se que a síndrome de
Cockayne apresenta herança autossômica recessiva e estima-se que nos EUA
e na Europa, a sua frequência seja de 2-3 nascimentos por milhão (Kleijer et
al., 2008). Já no Japão, estima-se que occora a cada 2,5 milhões de
nascimentos (Kubota et al., 2015). No Brasil, o primeiro caso foi descrito em
1999 (Guardiola et al., 1999), no Rio Grande do Sul. No ano seguinte, no
mesmo estado, foi descrito outro caso de uma paciente de 8 anos (Karam et
al., 2000), além de dois casos descritos mais recentemente no estado de São
Paulo (Bertola et al., 2006; Sant’Anna et al., 2012).
No

geral,

indivíduos

acometidos

pela

a

síndrome

apresentam

características fenotípicas como: déficit de crescimento; propensão ao
desenvolvimento de cáries dentárias; face típica apresentando maxilar grande
e projetado, além de nariz em forma de “bico de papagaio”; envelhecimento
precoce; catarata; microftalmia (globo ocular de tamanho menor do normal);
dermatite causada por exposição a UV; microcefalia (perímetro cefálico
occipito-frontal (OFC) abaixo da média para a idade e sexo); cifose (aumento
do ângulo de curvatura da coluna); caquexia (perda de peso, atrofia muscular,
fraqueza e falta de apetite); problemas na regulação dos níveis de glicose
sanguínea; comprometimento das funções hepáticas e renais; problemas
cardíacos e propensão ao desenvolvimento de pneumonia, além dos indivíduos
apresentarem convulsões e problemas de locomoção, dentre outras alterações
mais raras que podem ser consultadas nas revisões realizadas por Nance e
Berry (1992); Özdirim e colaboradores (1996) e Natale (2011). Apesar dessas
características em comum, o espectro fenotípico de CS é dividido em três
apresentações clínicas gerais: CS tipo I, considerado o mais comum, no qual o
indivíduo começa a manifestar os primeiros sintomas por volta dos dois anos
de idade e geralmente sobrevivem até a adolescência; CS tipo II, na qual as
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anormalidades começam a ser observadas já no nascimento ou no período
neonatal. A expectativa de vida é baixa e geralmente os pacientes morrem na
primeira infância; CS tipo III, considerado o tipo mais raro, no qual os sintomas
se

manifestam

mais

tardiamente

e

a

expectativa

de

vida

é

de

aproximadamente 30 anos (Natale, 2011).
Do ponto de vista molecular, 80% dos casos da síndrome estão
associados a mutações no gene ERCC6 (do inglês: Excision Repair CrossComplementation Group 6), que codifica a proteína CSB (Troelstra et al., 1992;
Troelstra et al., 1996). Já a outra parcela dos casos é associada a mutações no
gene ERCC8 (Excision Repair Cross-Complementation Group 8), que codifica
a proteína CSA (Henning et al., 1995). Como descrito anteriormente, o gene
CSB codifica uma proteína de 168 kDa que faz parte da família das SWI2⁄
SNF2-ATPases, proteínas remodeladoras da cromatina, sendo capaz de
remodelar a cromatina in vitro (Selby e Sancar, 1997) e tem papel essencial no
TC-NER (Sin et al., 2016). Entretanto, várias outras funções já foram descritas
para a proteína CSB, dentre elas a atuação como fator de elongação as RNA
pol I e II, sendo também importante na síntese de RNA ribossomal (Selby e
Sancar, 1997; Shen et al, 2013; Bradsher et al., 2002); o papel na regulação do
reparo de DSBs, atuando na ativação do ponto de checagem G2/M (Batenburg
et al., 2015), além de atuar no recrutamento de fatores do reparo por
recombinação homóloga (RPA1, RAD51C, RAD51 e RAD52) HRR (do inglês:
homologous recombinational repair), mecanismo que repara quebras de fita
dupla e crosslinks entre as fitas no DNA a partir do uso da cromátide-irmã
como molde para a síntese da nova fita (Wei et al., 2015). Ainda, já foi descrito
também o seu papel no remodelamento da cromatina e ativação da expressão
gênica em resposta a UV (Proietti-De-Santis et al., 2006), ao estresse oxidativo
(Lake et al., 2016) ou até mesmo durante o processo de neurogênese
(Ciaffardini et al., 2014).
1.5.1.1. Características neurológicas dos indivíduos CS e os modelos de
estudo disponíveis
Uma

das

características

da

síndrome

de

Cockayne

é

o

comprometimento neurológico, de modo que os indivíduos apresentam
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fenótipos como: surdez sensorineural que frequentemente evolui para a perda
total da audição; degeneração da retina, alterações na córnea e perda
progressiva da visão (Dollfus et al., 2003); ataxia (passos cambaleantes,
instáveis e descoordenados), de maneira que os indivíduos perdem a
capacidade de se locomover e desempenhar tarefas simples; aumento do
tônus muscular e contração irregular dos músculos. Análises do cérebro de
pacientes revelaram um processo de desmielinização dos axônios ou até
mesmo a ausência de mielina, em alguns casos. Além disso, exames de
imagem mostraram calcificação na região dos gânglios basais e em outras
áreas do cérebro (Kraemer et al., 2007). Alterações como problemas no
desenvolvimento da fala, retardo no desenvolvimento intelectual (demência),
déficit motor/cognitivo e microcefalia também são comumente associados a
síndrome. Do ponto de vista do sistema nervoso central, além da calcificação e
desmielinização já citadas, achados como atrofia do cerebelo; diminuição da
substância branca; dilatação do sistema ventricular; alterações na morfologia
dos astrócitos; perda neuronal e proliferação de oligodendrócitos na região do
hipocampo também já foram relatados (Rapin et al., 2006).
Em laboratório, o modelo mais utilizado nos estudos sobre a síndrome
são os fibroblastos, mas quando o enfoque é o estudo das alterações
neurológicas típicas, esse modelo se mostra bastante limitado. Sendo assim,
alguns modelos de ratos com mutações em CSB ou CSA já foram
desenvolvidos, mas esses se mostraram limitados pelo fato de não
mimetizarem in vitro as alterações observadas nos pacientes, já que os
fenótipos foram considerados brandos. Nesse contexto, observou-se que ratos
CSA−/− ou CSBm/m mimetizaram geneticamente a síndrome de humanos, mas
apresentaram os sintomas mais brandos da doença, como hipersensibilidade a
radiações e reduções na taxa de gordura e peso corporal total (no caso de
CSBm/m) (van der Horst et al., 1997; Kamenisch et al., 2010; Scheibye-Knudsen
et al., 2012). Além disso, apresentaram algumas alterações no sistema
nervoso, como ativação das células da micróglia ao redor dos oligodendrócitos
presentes nas regiões que circundam os axônios (Jaarsma et al., 2011; Van
der Horst, 1997, Van der Pluijm, 2007; Gorgels et al., 2007; Van der Horst et
al., 2002). Na tentativa de obter um fenótipo de neurodegeneração mais grave,
e que, portanto, se assemelhasse aos fenótipos dos indivíduos CS, foram
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obtidos animais com duplo knockout para CSB e outros genes da via NER,
como XPA e XPC (Csbm/m/Xpa−/− ou Csbm/m/Xpc−/−). De fato, o resultado dessa
combinação gerou um fenótipo mais semelhante ao observado no indivíduo
CS, dada a observação de severa anormalidade no crescimento, ausência de
gordura subcutânea e degeneração da retina, além de problemas motores,
degeneração cerebelar, redução na neurogênese e diminuição no número de
células de Purkinje (Laposa et al., 2007; Murai et al., 2001; Van der Pluijm et
al., 2007). Entretanto, por mais que esses fenótipos fossem mais fidedignos
aos observados nos pacientes, a diferença no background genético em relação
aos humanos limita a utilização desses modelos.
Com relação aos modelos neuronais in vitro, em um estudo feito em
colaboração com o nosso grupo de pesquisa, foram obtidas células iPSCs a
partir da reprogramação genética de fibroblastos deficientes em CSB. Em
seguida, essas foram utilizadas na diferenciação de NPCs e neurônios,
estabelecendo-se assim um novo modelo celular para o estudo das alterações
neurológicas associadas a CS. Nesse contexto, observou-se que neurônios
deficientes apresentaram fenótipos que incluem a desregulação na via
metabólica GH/IGF-1 (do inglês: Growth hormone/Insulin-like Growth Factor-1),
assim como em vias metabólicas associadas a formação de sinapses e
manutenção/diferenciação neuronal. Quando comparados aos neurônios de
indivíduos não-afetados, neurônios CS apresentaram atividade eletrofisiológica
alterada, dada a diminuição na sincronia e na densidade das sinapses (Vessoni
et al., 2016).
1.5.2. A síndrome Xeroderma pigmentoso grupo de complementação A
Dentre as doenças que afetam o NER, uma das mais estudadas é a
Xeroderma pigmentoso (XP) (do inglês: Xeroderma pigmentosum). XP é
considerada uma doença rara, com herança recessiva e se caracteriza
principalmente pela grave sensibilidade a radiações UV, de modo que os
indivíduos apresentam vários tipos de alteração na pele, como atrofia;
hiperpigmentação;

queratose

(lesões

escamosas);

angiomas

(tumores

benignos ocasionados pela proliferação das células dos vasos sanguíneos
(hemangioma) ou dos vasos linfáticos (linfangioma)); presença de sardas;
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alterações nas pálpebras, conjuntivite e fotofobia grave (Bootsma et al., 1998).
Entretanto, o fenótipo mais característico da síndrome é a altíssima taxa de
desenvolvimento de tumores de pele, de modo que as estatísticas mostram um
aumento de aproximadamente 1000 vezes na probabilidade desses indivíduos
desenvolverem câncer. Quanto a taxa de incidência, estudos mostram que a
síndrome não é mais comum dentro de uma raça ou sexo específicos, sendo
calculada na proporção de 1/1000000 nascimentos nos EUA e na Europa
(Kleijer et al., 2008); 1/40000 -100000 no Japão (Hirai et al., 2006) e 1/30000 –
100000 nascimentos na África (Katri et al., 2001; Bensenouci et al., 2016).
No Brasil, destaca-se a comunidade de Araras, localizada na cidade de
Faina/GO, que apresenta uma elevada incidência de XP, tendo sido
diagnosticados casos em indivíduos na faixa etária de 8 a 78 anos, sendo
esses em sua maioria frutos de casamentos consanguíneos. Análises
moleculares identificaram a mutação no gene POLH (do inglês: Polymerase
(DNA) Eta), que codifica a polimerase eta (Pol η), tendo esses sido
classificados como Xeroderma pigmentoso grupo de complementação XPV
(Chaibub, 2011). O trabalho de pesquisa realizado junto a essa comunidade
revelou que a taxa de incidência é de mais ou menos 1 caso para cada 40
habitantes, a maior taxa mundial de XP. No ano de 2012 foi lançado o
documentário “Sol inimigo - O drama do povo no recanto das araras”, que
expõe os casos de XP nessa comunidade.
Até o momento, mutações em 8 genes da via NER já foram associados
ao desenvolvimento dessa síndrome, sendo esses classificados como
Xeroderma pigmentoso grupos de complementação de A-G e um grupo
variante XP-V. Dentre esses grupos, a principal alteração molecular observada
é o defeito no NER, enquanto que indivíduos que apresentam mutações em
XPV não apresentam defeitos no NER, mas sim no reparo por síntese
translesão, visto que a Pol ŋ é fundamental ao mecanismo de tolerância ao
dano induzido por UV (Masutani et al., 1999).
Dentre todos os grupos de complementação, um maior enfoque será
dado a Xeroderma pigmentoso grupo de complementação A, já que assim
como a síndrome de Cocakyne, essa também foi objeto do estudo aqui
apresentado. Como exposto anteriormente, a proteína XPA desempenha um
papel fundamental nas duas sub-vias do NER, visto que faz parte do processo
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de verificação da lesão e recrutamento de fatores de reparo para o sítio de
dano (Hermanson-Miller e Turchi, 2002). Além disso, o seu papel na regulação
da transcrição também já foi proposto por Le May e colaboradores em 2010 (Le
May et al., 2010). Nesse estudo, foi observado que mesmo na ausência de
agentes genotóxicos, há o recrutamento sequencial das proteínas XPC, XPA,
RPA, XPG e XPF/ERCC1 para a região de promotores de genes induzíveis.
Desse modo, células deficientes em XPA apresentaram uma desregulação
transcricional caracterizada pela diminuição na expressão desses genes.
Quanto aos fenótipos exibidos por indivíduos deficientes em XPA, esses
apresentam características como: elevada taxa de tumorigênese espontânea,
além da que ocorre em áreas expostas ao sol (tumores de fígado e pulmão);
retardo no crescimento; imaturidade sexual, de maneira que as características
sexuais secundárias não se desenvolvem completamente; alterações graves
nas pálpebras, conjuntiva e córnea, ocasionando a cegueira (Kraemer et al.,
1987). Do ponto de vista neurológico, estima-se que cerca de 30% dos
pacientes XP apresentam sintomas neurológicos, sendo esses associados a
mutações em XPA ou XPD. As alterações neurológicas mais comuns são:
dificuldades na fala; microcefalia; ataxia (perda do controle muscular ao realizar
movimentos como andar ou pegar objetos); deterioração das faculdades
cognitivas e demência; perda progressiva da audição; diminuição dos reflexos,
fraqueza muscular progressiva (Kraemer et al., 1987; Bootsma et al., 1998) e
atrofia do cérebro (perda de até 40% na massa encefálica) (Brooks et al.,
2007). Indivíduos com mutação em XPA podem apresentar também morte
neuronal

em

regiões

do

córtex,

hipocampo

e

cerebelo,

além

de

comprometimento da deglutição (Lai et al., 2013).
No contexto da modelagem da síndrome in vitro, modelos de ratos Xpa-/mimetizam as alterações mais comuns da doença, como hipersensibilidade a
UV e predisposição ao desenvolvimento de câncer, mas do ponto de vista
neurológico, nenhuma ou leves alterações foram observadas (Melis et al.,
2008), de modo que ainda se busca um modelo ideal que mimetize in vitro os
fenótipos neurológicos associados a XP.
1.5.3. Comparando os fenótipos da Xeroderma pigmentoso e síndrome de
Cockayne: Quais fenótipos seriam específicos de cada síndrome?
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O fenótipo principal no qual as síndromes diferem consiste basicamente
no fato de que apesar de haver uma hipersensibilidade a UV em ambas, a alta
propensão a tumorigênese é típica de indivíduos XP. Por outro lado, alterações
típicas como nariz em forma de “bico de papagaio” e envelhecimento precoce
são encontradas exclusivamente em indivíduos CS (Friedberg et al., 2005;
Rapin et al., 2000). Apesar de alterações neurológicas serem encontradas em
ambas, além da frequência com que essas ocorrem, há diferenças quanto aos
tipos de achados neurológicos. No geral, pacientes CS apresentam quadros de
leucodistrofia (perda progressiva da mielina) (Brumback et al., 2004), fato não
observado em XP. Além disso, a calcificação em várias regiões do cérebro é
observada em CS, mas não em XP (Leech et al., 1985; Rapin et al., 2000).
Entretanto, já foi observado em alguns indivíduos com mutação em XPG ou
XPD um fenótipo que combina características de ambas as síndromes, dado
que esses indivíduos apresentam a hipersensibilidade cutânea típica de XP,
juntamente com o fenótipo neurológico de CS, caracterizado pelo tamanho
reduzido do cérebro, degeneração da retina, redução da substância branca e
calcificação (revisado por Lindenbaum et al., 2001). Uma das hipóteses que
podem explicar essas diferenças diz respeito ao papel das proteínas XPA e
CSB no reparo de lesões induzidas por estresse oxidativo, visto que o fenótipo
de neurodegeneração seria advindo de algum outro tipo de fator endógeno, já
que a radiação UV, principal agente causador de lesões reparadas por NER,
não seria um fator determinante nesse caso. Nesse contexto, alguns indícios
apontam para o acúmulo de lesões oxidadas no DNA, já que essas lesões já
foram associadas ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas (Lin e
Flint, 2006).
Frente a essa problemática, estudos mostraram que células deficientes
em CSB apresentam alteração no balanço redox celular e são sensíveis a
agentes oxidantes como radiação ionizante, paraquat e H2O2 (De Waard et al.,
2003; Kyng et al., 2003). Além disso, níveis elevados de EROs como O2•− e
peroxinitrito (ONOO–), juntamente com alterações no potencial da membrana
mitocondrial e diminuição no consumo de oxigênio em fibroblastos primários
deficientes em CSA ou CSB já foram reportados (Pascucci et al., 2012). Ainda,
células iPSCs deficientes em CSB também apresentaram elevada taxa de
morte celular associada ao acúmulo de EROs, mesmo na ausência de qualquer
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estímulo exógeno, juntamente ao aumento na expressão de p53 e do gene
TXNIP, que codifica um inibidor da tiorredoxina e inibe a resposta antioxidante
(Andrade et al., 2012). CSB participa da regulação da atividade de OGG1, de
forma que células deficientes apresentaram defeitos no reparo dessa lesão na
mitocôndria (Tuo et al., 2002). Ainda no contexto mitocondrial, foi observado
também que a deficiência em CSB está diretamente associada ao acúmulo de
EROs na organela, o que levaria as células a exposição crônica ao estresse,
tendo sido sugerido que a neurodegeneração em CS seria associada a
disfunção mitocondrial e não ao seu papel no TC-NER nuclear (Cleaver et al.,
2014). Quanto a associação entre a deficiência em CSA e o estresse oxidativo,
foi demonstrado que células humanas mutadas nesse gene são mais sensíveis
aos agentes oxidantes H2O2 e Bromato de potássio (KBrO3) (Spivak e
Hanawalt, 2006; D’Errico et al., 2007). Quanto a associação entre a deficiência
em XPA e o acúmulo de EROs, foi observado que células deficientes
apresentam um aumento nos níveis de 8-oxoGua e do produto de peroxidação
lipídica N-epsilon-(hexanoil) lisina (HEL) (do inglês: N-epsilon-Hexanoyl-lysine)
(Miyata et al., 2016; Hayashi et al., 2009). Análises no tecido cerebral de
indivíduos XPA falecidos demonstraram o acúmulo de 8-oxoGua e níveis
reduzidos de SOD no cerebelo e nos gânglios basais (Hayashi et al., 2005).
Apesar de nenhuma função mitocondrial de XPA ter sido descrita até o
momento, a disfunção mitocondrial e o acúmulo de EROs nessas células foi
proposto recentemente (Fang et al., 2014), de modo que o fenótipo neurológico
de pacientes XP pode estar associado a essas alterações. Entretanto,
informações acerca de como o estresse oxidativo ocasionaria as alterações
neurológicas específicas ainda são importantes alvos de estudo.
1.6. O papel do NER no reparo de lesões induzidas por EROs: as interrelações entre BER e NER
Como citado anteriormente, vários estudos sugerem que o NER também
atua no reparo de danos oxidados, seja estimulando a atividade de enzimas da
via BER ou até mesmo de forma direta. Sendo assim, um estudo in vitro com
células deficientes em XPA indicou que essas céulas apresentam um defeito
no processamento de 8-oxoGua e Tg, o que sugere o envolvimento do NER no
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reparo dessas lesões (Reardon et al., 1997; Lipinski et al., 1999). Além disso,
associações entre a proteína XPC e a glicosilase OGG1 já foram descritas, de
forma que XPC aumenta o reparo de danos oxidados (D'Errico et al., 2006).
Experimentos realizados em modelos de fibroblasto e ratos XPC -/- indicaram
que essas células apresentam sensibilidade ao estresse oxidativo e elevada
taxa de mutagênese em decorrência do acúmulo de danos oxidados (Melis et
al., 2013). A associação entre as atividades de XPA e PARP1 também já foi
relatada, visto que células deficientes em XPA apresentaram hiperativação de
PARP1, indicando o papel de XPA na regulação da atividade do BER (Fang et
al., 2014). Resultados recentemente publicados pelo nosso grupo de pesquisa
demonstraram o papel de XPC na regulação da expressão das enzimas do
BER, APE1 e OGG1, visto que fibroblastos deficientes em XPC apresentaram
baixos níveis endógenos dessas duas proteínas, além da ligação entre XPC e
APE1 ter sido detectada (de Melo et al., 2016). Além disso, foi observado que
CSB estimula a atividade de APE1 in vitro (Wong et al., 2007) e regula a
atividade da glicosilase NEL1, influenciando na taxa de reparo de lesões do
tipo FapyA e FapyG (Muftuoglu et al., 2009).
Estudos com duplo mutantes mostraram que na ausência de XPA e
OGG1, há o acúmulo de 8-oxoGua, quando comparado ao modelo celular que
apresenta somente a mutação em XPA. Em contrapartida, não houve diferença
no acúmulo de danos observado entre o modelo deficiente em XPA e XPC, em
relação ao modelo deficiente somente em XPA, o que sugere que as proteínas
XPA e XPC atuam em uma mesma via de proteção contra danos oxidados. De
forma interessante, quando esses dados foram comparados aos mutantes em
CSB, foi visto que o silenciamento de XPA ou XPC nesse modelo levou ao
aumento nos níveis de danos oxidados, em relação ao modelo deficiente
somente em CSB, o que reforçou mais ainda o papel de XPA e XPC no reparo
dessas lesões. Entretanto, quando células deficientes em CSB foram
silenciadas para OGG1, o acúmulo de lesões foi semelhante ao observado no
controle mutado em CSB, sugerindo assim um papel de CSB e OGG1 na
mesma via de reparo de lesões oxidadas (Parlanti et al., 2012). Ainda em
modelos deficientes em CSB, foi observada a diminuição nos níveis de OGG1
mitocondrial e o acúmulo de danos oxidados no DNA mitocondrial,
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demonstrando assim o papel de CSB na regulação de OGG1 (Stevnsner et al.,
2002).
1.7. Avaliação das respostas celulares a diferentes estímulos através das
técnicas de sequenciamento de última geração e construção de redes de
interação proteína-proteína (PPI)
A alta complexidade das respostas celulares a fatores intra ou
extracelulares fez com que surgisse a necessidade de ferramentas que
pudessem explorar de maneira mais completa todo o contexto global dos
mecanismos celulares que estão por trás das respostas aos agentes ou
estímulos específicos. Na busca por explorar mais profundamente esse
universo, surgiram as plataformas de sequenciamento de nova geração NGS
(do inglês: Next Generation Sequencing), que vêm sendo amplamente
utilizadas em áreas da pesquisa como a epigenética; no estudo de variantes de
splicing associados a doenças (revisado por Feng et al, 2013); no diagnóstico
de doenças (Lecuit e Eloit, 2015) e nas análises metagenômicas ou
transcriptômicas, podendo-se por meio dessa última, avaliar a expressão
gênica diferencial em resposta a um estímulo específico (revisado por
Buermans e Dunnen, 2014). Dada a ampla aplicação, juntamente com a
evolução das tecnologias e a demanda, houve uma progressiva redução nos
custos do sequenciamento, de modo que esse método se tornou uma
ferramenta que gera dados de alta qualidade a um baixo custo. Nesse
contexto, uma série de plataformas estão atualmente disponíveis no mercado,
dentre elas os sistemas Solexa da Illumina; a plataforma SOLiD; a plataforma
IonTorrent PGM e o sistema GS FLX-454. O sistema 454 foi o primeiro a ser
comercializado e se baseia no pirosequenciamento, que utiliza uma série de
reações enzimáticas iniciadas pela liberação de um pirofosfato a cada adição
de um desoxinucleotídeo na cadeia. Após a adição, o pirofosfato é convertido
em ATP e posteriormente utilizado na oxidação da luciferina, o que produz um
sinal de luz detectado pelo sistema (Ronaghi et al., 1998).
Nesse cenário, o sequenciamento do RNA (RNA-seq) utiliza as
tecnologias de sequenciamento de nova geração na obtenção do perfil
transcriptômico dos mais variados tipos de organismos, tendo essa tecnologia
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sido amplamente aplicada no estudo do conjunto completo dos transcritos
(mRNAs; RNAs ribossômicos (rRNAs); RNAs transportadores (tRNAs) e os
microRNAs) em células submetidas as mais variadas condições fisiológicas.
Sendo assim, a partir do RNA-seq é possível sequenciar, identificar e
quantificar o pool de RNAs que estão sendo transcritos na célula em uma
determinada condição fisiológica ou estágio do desenvolvimento (revisado por
Wang et al., 2009). Apesar de haver diferenças entre as metodologias de cada
plataforma, no geral, a análise dos transcriptomas por RNA-seq se baseia na
extração do RNA total de células na condição de estudo, seguido pela
fragmentação aleatória em tamanhos específicos e pela síntese dos cDNAs (do
inglês: complementary DNA), sendo esses posteriormente selecionados com
base em tamanhos específicos, amplificados por PCR (do inglês: Polymerase
chain reaction) e sequenciados.
Feito o sequenciamento, as reads obtidas são mapeadas em relação ao
genoma de referência, de modo que a quantidade de reads mapeada para
cada gene específico é quantificada e utilizada como base para o cálculo da
expressão diferencial indicando os transcritos cuja expressão aumentou ou
diminuiu em cada condição fisiológica (revisado por Garber et al., 2011). Após
a obtenção da lista de genes diferencialmente expressos, é possível realizar a
análise de enriquecimento funcional, que se baseia na identificação de
ontologias funcionais associadas a genes com função já descrita na literatura,
de modo a se obter os processos biológicos, funções moleculares e
componentes celulares mais significativos dentre os genes em análise.
Aplicada junto aos dados do transcriptoma, como uma ferramenta
essencial na visualização, interligação e interpretação dos dados, surgem as
ferramentas de bioinformática e de biologia de sistemas, que estabelecem as
interações entre os componentes de um sistema e avaliam a relevância dessas
interações nos processos e funções biológicas representadas. Sendo assim, o
uso da biologia de sistemas, que é considerada uma sub-área da
bioinformática, permite a compreensão e a interpretação da uma quantidade
robusta de dados de um transcriptoma. A biologia de sistemas utiliza como
base a teoria dos grafos, que são representações gráficas de componentes de
um sistema que estabelecem conexões entre si, podendo formar uma rede de
interação contento nós (as unidades dentro da rede) interconectados entre si
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(Barabasi e Oltvai, 2004). Nesse contexto, o nó é considerado uma unidade
que compartilha conexões com outras unidades dentro de uma rede biológica,
de modo que para cada interação é estabelecida a associação por meio de um
conector. Partindo desse ponto, é possível construir redes de interação
proteína-proteína PPI (do inglês: protein-protein interaction (PPI) networks) com
base nos dados do transcriptoma, de modo a estabelecer, a partir de cálculos
matemáticos, quais seriam as proteínas essenciais na estrutura da rede, além
de determinar os principais agrupamentos de proteínas e processos biológicos
das quais essas fazem parte. Nesse contexto, a construção de redes PPI é
amplamente utilizada na análise de dados de RNA-seq e surge como uma
importante ferramenta na descoberta de hipóteses relacionadas ao contexto da
rede PPI e a seleção de alvos interessantes para experimentação. As redes
são obtidas com base na consulta de bancos de dados biológicos, dentre eles
o STRING (Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes/Proteins), que
consiste num banco de dados de interações físicas e funcionais entre proteínas
(Jensen et al., 2009). Após a obtenção da rede biológica, essas são analisadas
do ponto de vista de seus principais motivos. Motivos são agrupamentos de
moléculas (proteínas, no caso da rede PPI) que se conectam entre si e podem
fazer parte de complexos e atuar num determinado processo biológico
(Barabási e Oltvai, 2004).
Para a determinação dos principais motivos da rede, é necessário que
se faça a análise dos sub-grafos (sub-redes) que constituem a rede completa,
de modo que esses são gerados de forma aleatória, preservando-se fatores
como número de nós e conexões. Nesse contexto, as sub-redes são os
principais candidatos a motivos associados a funções biológicas específicas.
Por fim, numa abordagem para o estudo dos principais nós dentro de uma
rede, a medida da centralidade surge como um fator que avalia a posição
relativa de um nó em relação aos outros no contexto global da rede PPI, sendo
utilizada na estimativa da importância de cada nó dentro da rede (Aittokallio e
Schwikowski, 2006). Sendo assim, as medidas mais comumente avaliadas se
baseiam na conectividade de um nó (chamado de grau de centralidade ou
degree) ou até mesmo no número de caminhos curtos que passam por cada nó
(betweenness). Nesse cenário, nós que apresentam elevado número de
caminhos curtos passando por eles possuem altos valores de betweennes e
29

nas redes PPI são denominados gargalos, apresentando importância
fundamental no fluxo de informação dentro da rede, já que conectam diferentes
processos biológicos (Yu et al., 2007). Já aqueles que apresentam altos
valores de degree são classificados como os hubs e sua importância se dá pelo
elevado número de ligações que estabelece com outros nós e por seu papel
em mantê-los unidos, representando assim pontos de controle na rede
biológica (Rosvall e Sneppen, 2003; revisado por Barabási e Oltvai, 2004).
Propõe-se que muito da regulação em uma rede biológica ocorre por
intermédio dos hubs, de maneira que fatores chave cuja ativação é suficiente
para induzir um processo celular são considerados importantes hubs, já que
sua atividade é regulada por uma série de diferentes fatores (Borneman et al.
2006).
Na

busca

pelos

processos

biológicos,

funções

moleculares

e

componentes celulares mais representativos no contexto de uma rede
biológica, baseado nas classificações contidas no banco de dados do
Consórcio de ontologia gênica (The Gene Ontology Consortium – 2000), as
categorias de ontologia gênica podem ser determinadas pelo uso de
ferramentas como o plugin BiNGO (Biological networks gene ontology), que
determina as categorias de ontologia gênica GO (gene ontology) nos subgrafos das redes de interação (Maere, 2005). Por meio dessas análises, obtémse informações detalhadas sobre a funcionalidade de cada proteína e quais as
principais dentro de cada categoria de ontologia.
Considerando o exposto, dadas as lacunas acerca do papel do NER no
reparo de danos oxidados, além de suas interações com a via de reparo BER e
a relevância desses fatores nos fenótipos das síndromes de reparo abordadas,
é importante que se faça uma análise profunda dos principais processos
biológicos e vias metabólicas envolvidas na resposta de células deficientes no
NER ao estresse oxidativo. Frente a isso, o estudo aqui apresentado aborda a
análise o transcriptoma de linhagens deficientes no NER expostas ao estresse
oxidativo, buscando investigar quais os processos celulares e vias metabólicas
afetadas pela deficiência no NER, o que pode levar a novas hipóteses sobre as
funções das proteínas dessa via na resposta celular ao estresse oxidativo.
Ainda, considerando as disfunções neurológicas associadas a síndrome de
Cockayne, busca-se realizar estudos num modelo neuronal de CS, com o
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intuito de avaliar fenótipos in vitro que possam estar associados às alterações
neurológicas típicas da síndrome.

2. Objetivos
2.1. Objetivo geral
O presente estudo teve como objetivo geral avaliar a expressão
diferencial em células humanas deficientes no NER em resposta ao estresse
oxidativo, afim de desvendar quais os principais mecanismos moleculares
ativados ou inibidos na resposta celular a agentes oxidantes, quando na
deficiência do NER. Ainda, busca-se analisar fenótipos in vitro que possam ser
associados às alterações neurológicas típicas da síndrome de Cockayne.
2.2. Objetivos específicos
- Analisar o perfil de sensibilidade ao estresse oxidativo em células
humanas deficientes em genes da via de reparo NER;
- Obter e analisar o transcriptoma referente a resposta de linhagens
deficientes no NER ao estresse oxidativo;
- Avaliar o padrão de expressão diferencial na resposta ao estresse,
identificando os principais genes diferencialmente expressos e os principais
processos biológicos envolvidos na resposta celular;
- Obter e analisar de forma comparativa as redes PPI referentes aos
transcritos cuja expressão aumenta ou diminui em resposta ao estresse
oxidativo;
- Validar os dados do transcriptoma através da quantificação da
expressão de genes-alvo na resposta celular;
- Diferenciar células NPCs e neurônios a partir de iPSCs;
- Avaliar a sensibilidade de células NPCs e neurônios deficientes em
CSB ao estresse oxidativo induzido com agentes oxidantes;
- Analisar a respiração celular em NPCs e neurônios deficientes em
CSB.
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3. Materiais e Métodos
3.1. Reagentes
O meio para cultura de fibroblastos, Dulbecco’s Modified Eagle’s
Medium (DMEM); o meio DMEM (DMEM/F-12-HEPES, catálogo número
11330-032); o soro fetal bovino (SFB) (catálogo número 16000036); a solução
antibiótica e antimicótica (penicilina e estreptomicina Pen/Strep 100x) (catálogo
número 15140148); a solução de tripsina-EDTA 1X; a água destilada ultra-pura
(UltraPure DNase/RNase-Free Distilled Water, número do catálogo 10977015);
a solução de piruvato de sódio (catálogo número 11360070); o glutamax 100x
(catálogo número 35050061); os kits comerciais Qubit® RNA HS Assay Kit
(catálogo número Q32852); High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit
(catálogo número 4368814) e o Power SYBR Green PCR master mix (catálogo
número 4367659) foram todos comprados da empresa Thermo Fisher scientific,
EUA.
A solução de Trypan blue a 0.4% foi obtida da Cellgro (Manassas, EUA).
A solução de H2O2 foi obtida da Merck (Darmstadt, Alemanha) e o Metanol da
Labsynth (Diadema, Brasil). Os kits comerciais Cell Proliferation Kit II (XTT)
(catálogo número 11465015001, Roche, EUA); mRNA isolation kit (catálogo
número

11741985001)

e

cDNA

synthesis

system

(catálogo

número

11117831001), foram obtidos da Roche, EUA. O kit de extração de RNA
illustra™RNAspin Mini RNA isolation kit (catálogo 25-0500-72) foi obtido da GE
Healthcare, Reino Unido. Já os kits RNA 6000 Pico LabChip kit (catálogo
G2938-90040); High Sensitivity DNA Chip (catálogoG2938-90321); XFe96
FluxPak (catálogo SKU# 102416-100); XF Cell Mito Stress Test Kit
(catálogoSKU:

103015-100)

foram

comprados

da

empresa

Agilent

Technologies, EUA. Por fim, a glicose (catálogo número 108342) e o NaCl
(catálogo número 106404) foram obtidos da Merck-Millipore, EUA.
3.1.1. Reagentes utilizados na cultura de iPSCs, NPCs e na diferenciação
de neurônios a partir de iPSCs
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3.1.1.1. Fatores de crescimento e inibidores


FGF-básico (FGFb - catálogo PHG0263, Life Technologies, EUA):

Solução estoque (100 µg/ml) preparada pela reconstituição do pó em tampão
fosfato salino PBS 1X contendo 0,1% de BSA;
 Dorsomorfina (catálogo número 3093, Tocris Biosciences, Reino
Unido): Solução a 1 mM preparada através da reconstituição do pó em água
ultra-pura livre de DNase/RNase;


Inibidor da proteína quinase associada a Rho (ROCK) (ROCK

inhibitor) (catálogo número 1254, R&D Systems, EUA): Solução a 5 mM
preparada pela reconstituição do pó em água ultra-pura livre de DNase/RNase;


Inibidor da via TGFß, SB-431542 (catálogo número 04001010,

Stemgent, EUA): Solução estoque a 10 mM preparada através da
reconstituição do pó em DMSO (do inglês: Dimethyl sulfoxide), seguido pelo
aquecimento a 37°C até a total dissolução do reagente.


GDNF (do inglês: Glial cell line-derived neurotrophic fator)

(catálogo número 45010, Peprotech, EUA): Solução a 20 ng/ml pronta para
uso;


BDNF (do inglês: Brain-derived neurotrophic fator) (catálogo

número 45002, Peptrotech, EUA): Solução a 20 ng/ml pronta para uso;


AMPc (adenosina 3',5'-monofosfato cíclico) (catálogo número

D0627, Sigma-Aldrich, EUA): Solução a 1 mM pronta para uso.

3.1.1.2. Preparo das placas de cultivo celular: pré-tratamento com
soluções de matrigel (iPSCs/EBs/Rosetas) ou poli-ornitina/laminina (NPCs
e neurônios)
Com o intuito de aumentar a aderência celular, antes de serem utilizadas
no cultivo, as placas de cultura utilizadas com células iPSCs/EBs (corpos
embrióides, do inglês: embrioid bodies) ou rosetas foram tratadas com uma
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solução de matrigel (catálogo CB40234, BD Bioscences, EUA), preparada pela
diluição do reagente em meio DMEM. Após o preparo, a solução foi distribuída
nas placas de cultura e essas foram incubadas a 37oC por no mínimo 2 h antes
de serem utilizadas. Em seguida, as placas foram utilizadas no plaqueamento
de células iPSCs ou rosetas, de acordo com protocolos que serão descritos a
seguir.
Com relação as placas de cultivo de NPCs e neurônios, essas foram
incubadas com soluções de poli-ornitina e laminina na seguinte ordem:
primeiramente, uma solução estoque de poli-l-ornitina (10 mg/ml) foi preparada
através da dissolução do pó (catálogo P3655, Sigma-Aldrich, EUA) em água
ultra-pura livre de DNase/RNase e posteriormente diluída na concentração 10
µg/ml. Após a distribuição da solução nas placas, essas foram mantidas por 12
h a 37°C, lavadas 3 vezes com PBS1X e incubadas por no mínimo 4 h a 37°C
com a solução de laminina (catálogo número 23017-015, Life Technologies,
EUA) a 2,5 µg/ml. Antes de serem utilizadas, as placas foram lavadas duas
vezes com PBS1X.
3.2. Linhagens celulares
No presente trabalho, foram utilizadas linhagens de fibroblasto
proficientes ou deficientes no NER cedidas pelo Prof. Dr. Carlos Frederico
Martins Menck (ICB-USP, São Paulo, SP). Ainda, numa parceria com o
laboratório do Prof. Dr. Alysson Renato Muotri, da Universidade da Califórnia,
San Diego (University of California – San Diego (UCSD)), foram utilizadas
linhagens de iPSCs obtidas a partir da reprogramação de fibroblastos
proficientes ou deficientes em CSB. De forma detalhada, as linhagens celulares
utilizadas nesse estudo foram:
 Fibroblastos proficientes no NER:
- MRC5-SV: Fibroblastos derivados de pulmão de feto humano transformados
por SV-40 (Huschtscha e Holliday, 1983);
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- XP12RO/XPA: Fibroblastos complementados com XPA (complementados por
AAV2 – Adeno-associated virus).
 Fibroblastos deficientes no NER:
- XP12RO (Deficiente no GG e TC-NER): Fibroblastos derivados da pele de
indivíduos portadores da síndrome Xeroderma pigmentosum grupo de
complementação A. Essas células foram transformadas por SV-40 (RoyerPokora et al., 1984) e apresentam uma mutação sem sentido (nonsense) no
éxon 5 do gene XPA. As células têm como característica a transição C>T que
ocasiona a substituição do códon CGA, que codifica Arg-207, pelo códon de
parada da tradução TGA, de modo que esses fibroblastos não apresentam
níveis detectáveis da proteína XPA.
- CS1AN (Deficiente no TC-NER): Fibroblastos derivados da pele de
indivíduos com síndrome de Cockayne, grupo de complementação B, contendo
o gene CSB mutado. Linhagem transformada por SV-40 (Mayne et al., 1986) e
que apresenta uma tranversão A>T no nucleotídeo 1088 do éxon 5 do gene
ERCC6, o que resulta em uma proteína truncada [Lis337Ter (K337X)]
(Troelstra et al., 1992).
 Linhagens iPSCs: No presente estudo, foram utilizadas linhagens de
células iPSCs obtidas a partir da reprogramação genética de fibroblastos.
Essas foram obtidas e caracterizadas por Vessoni et al. (2016) e fazem parte
do banco de células do laboratório do Prof. Dr. Alysson Renato Muotri, da
UCSD. As linhagens foram obtidas a partir da reprogramação de fibroblastos
humanos controle (indivíduos não-afetados) e de indivíduos afetados pela
síndrome de Cockayne, tendo essas como característica comum a mutação no
gene CSB. Dessa forma, as características de cada linhagem são:
- W83: Fibroblasto controle não-afetado, obtido a partir de um indivíduo do
sexo masculino, 38 anos, de raça caucasiana;
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- 5461, clones 9 e 10 (5461-9 e 5461-10): Fibroblasto controle não-afetado,
obtido a partir de um indivíduo do sexo feminino jovem (adolescente), de raça
caucasiana;
- WT4: Fibroblasto controle não-afetado proveniente de indivíduo do sexo
feminino, idade 2 anos, raça caucasiana. Identificado como GM00969 no banco
de células da Coriell (Coriell Cell Repositories -https://catalog.coriell.org/), do
qual foi obtido.
- GM10903 (clones C55 e C22). Fonte: Coriell Cell Repositories
(https://catalog.coriell.org/): Fibroblasto afetado, proveniente de indivíduo
homozigoto para a transição C>T no nucleotídeo 2282 (2282C>T) no gene
CSB, o que leva a parada prematura da tradução no códon 735. Indivíduo do
sexo

feminino,

idade

9

anos

e

raça

hispânica/latina.

Apresentou

desenvolvimento normal até os 3 anos de vida, quando teve início o
aparecimento de fenótipos como: perda da fala e da capacidade de andar;
retardo mental e do crescimento; microcefalia; hiperpigmentação da pele e
sardas na face; sensibilidade ocular e cutânea ao sol; deformação nos pés;
estrabismo e espasticidade nos membros (aumento no tônus muscular,
tendência a contração). Os testes com radiação UV mostraram um déficit na
síntese de RNA após o tratamento (Greenhaw et al., 1992; Colella et al, 2000).
- GM00739 (clones B13 e B7). Fonte:

Coriell Cell Repositories

(https://catalog.coriell.org/): Fibroblasto afetado, proveniente de indivíduo
heterozigoto, no qual um alelo apresenta uma transversão A>T no nucleotídeo
1088 do éxon 5 do gene ERCC6 (1088A>T), resultando em uma proteína
truncada [Lys377Ter (K377X)]. Já o segundo alelo apresenta uma transição
C>T no nucleotídeo 2648 do éxon 15 (2648C>T), ocasionando um erro no
processamento do RNA e a mudança no quadro de leitura [Arg857Ter
(R857X)]. Indivíduo do sexo feminino, idade 3 anos e raça caucasiana.
Desenvolvimento normal após o nascimento, mas aos 3 anos ainda não
apresentava habilidade locomotora e nem falava. Presença de catarata e
degeneração na retina; infecções pulmonares recorrentes e aparência facial
típica (olhos fundos, maxilar projetado, orelhas grandes e nariz com formato de
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“bico de papagaio”). Nos testes com radiação ionizante, detectou-se o acúmulo
de 8-oxoGua, além do déficit na síntese de RNA em resposta a
UV (Mayne e Lehmann, 1982; Tuo et al., 2003).
3.3. Cultura de células
3.3.1. Cultivo de fibroblastos deficientes (XP12RO e CS1AN) ou
proficientes (MRC5-SV e XP12RO/XPA) no NER
No procedimento de cultivo dos fibroblastos MRC5-SV, XP12RO,
XP12RO/XPA e CS1AN, esses foram cultivados em meio DMEM suplementado
com 44 mM NaHCO3 (bicarbonato de sódio) (Sigma-Aldrich, EUA), 10% de
soro fetal bovino (SFB) e 1% de solução antibiótica e antimicótica (penicilina e
estreptomicina Pen/Strep 100x). As células foram mantidas sob condições
controladas em incubadora Elite II (REVCO), a 37°C e atmosfera contendo 5%
de CO2. Durante todos os procedimentos de subcultivo, após a remoção do
meio de cultura, as células foram lavadas com PBS1x (solução salina
tamponada em fosfato - NaCl 0,14 M; KCl 0,002 M; Na2HPO4 0,006 M e
KH2PO4 0,001 M) aquecido a 37°C. A seguir, essas foram desagregadas dos
frascos, utilizando-se uma solução de tripsina-EDTA 1X aquecida a 37°C. Após
a tripsinização, alíquotas da solução contendo células ressuspendidas foram
adicionadas a novos frascos de cultivo contendo DMEM suplementado. Vale
salientar que o subcultivo foi realizado sempre que a cultura atingia
aproximadamente 90% de confluência.
3.3.2. Cultura de células iPSCs
As iPSCs foram cultivadas em meio mTeSR-1 (catálogo número 5870,
Stem Cell Technologies, Canada) suplementado com o antibiótico Primocina
(100 µg/ml) (catálogo ant-pm-1, Invivogen, EUA) e mantidas em incubadora a
37°C e 5% de CO2. A troca do meio de cultura foi realizada diariamente e o
subcultivo das colônias a cada 8 dias, em média. Esse processo consistiu no
destacamento manual de pedaços de colônias, com o auxílio de uma ponteira
(P1000),

sob

vizualização

no

microscópio

invertido

EVOs

(catálogo
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AMEFC4300 - EVOS® FL Color Imaging System - Advanced Microscopy
Group, EUA). Em seguida, os pedaços de colônia destacados foram
subcultivados em placas previamente tratadas com matrigel e incubados no
mTeSR-1 suplementado.
3.3.3. Diferenciação das iPSCs em NPCs
De acordo com o proposto por Marchetto et al. (2010), buscando
diferenciar neurônios a partir das iPSCs, foi utilizado um protocolo que envolve
inicialmente a obtenção de células progenitoras neurais NPCs, passando por
um estágio intermediário de formação de corpos embrióides (EBs) e Rosetas.
O protocolo consistiu no cultivo das iPSCs por 8-10 dias em meio mTeSR-1
suplementado com primocina, seguido pela substituição desse meio de cultura
pelo N2: meio de cultura DMEM:F12 50:50 contendo: suplemento N2 (1x,
17502-048, Life Technologies, EUA); solução de Penicilina/Streptomicina
(Gibco - Life Technologies, EUA) a 1%; dorsomorfina a 1 µM e SB-431542 a 10
µM), sendo esse dia de troca do meio denominado dia 1 da diferenciação. No
dia seguinte (dia 2), uma nova alíquota de meio N2 suplementado com
dorsomorfina e SB-431542 nas mesmas concentrações citadas anteriormente
foi adicionado. Passadas 24 h desse procedimento (dia 3), o meio foi aspirado
e as células foram incubadas com PBS1X aquecido a 37°C por 5 min. Passado
esse tempo, com o auxílio da ponta de uma agulha, foram feitos pequenos
cortes nas colônias. Em seguida, o PBS1X foi aspirado e meio N2
suplementado com 1 µM dorsomorfina; 10 µM SB-431542 e 5 µM de Rock
inhibitor foi adicionado à placa. Em sequência, com a ajuda de um cell lifter, as
colônias foram desprendidas das placas, cuidadosamente recuperadas com
uma pipeta e ressuspendidas. Nesse momento, foram utilizadas placas para
cultura de células contendo 6 poços, de modo que o conteúdo de células
advindo de uma cultura em placas de 60 mm foi transferido para cada poço.
Feito isso, as culturas foram agitadas a 90 rpm, sob uma plataforma (shaker)
colocada dentro da incubadora de células. No quarto dia de procedimento (dia
4), começou a ser observada a formação de esferas, assim como a presença
de turbidez no meio, devido a morte celular. Para retirar as células mortas, o
meio foi trocado por N2 suplementado somente com dorsomorfina e SB38

431542 e as placas retornadas ao agitador. Dois dias após essa troca de meio
(dia 6), o mesmo procedimento foi repetido, de modo que o meio antigo foi
aspirado e meio N2 + dorsomorfina + SB-431542 novo foi adicionado a cultura
e as mesmas retornadas a agitação na incubadora. No dia 8, o meio de cultura
contendo as esferas em suspensão foi aspirado e dispensado cuidadosamente
em um falcon de 15 ml, para que as esferas precipitassem. Após a deposição
das esferas, o meio foi cuidadosamente aspirado e em seguida as esferas
ressuspendidas em meio NG suplementado com FGFb. Por fim, essas esferas
foram transferidas para placas de cultura pré-tratadas com matrigel e
incubadas por 24 h em meio NG+FGFb e submetidas a uma troca de meio no
dia seguinte (dia 9), na qual o meio NG+FGFb novo foi adicionado. 48 h após
essa troca (dia 11), o mesmo procedimento foi repetido e passadas outras 48 h
dessa última troca de meio (dia 13), as esferas foram lavadas com PBS1x
aquecido a 37°C e meio NG+FGFb foi novamente adicionado, seguido pela
viasualização das rosetas neurais sob o microscópio EVOs. Após a observação
das rosetas, essas foram cuidadosamente destacadas com o auxílio de uma
ponteira e transferidas para uma nova placa de cultura previamente tratada
com matrigel. Passada essa primeira seleção das rosetas, as placas foram
levadas a incubadora e mantidas por 24 h. Após esse período, novamente foi
realizada a troca do meio por NG+FGFb (dia 14) e passadas mais 48 h (dia
16), as células foram lavadas com PBS1X, seguido pela adição de meio
NG+FGFb e nova visualização no microscópio EVOs. A partir daí, seguiu-se
uma nova seleção das rosetas. Após esse procedimento, as rosetas foram
recolhidas com uma pieta e depositadas em um tubo falcon, onde foram
deixadas em repouso até a precipitação. Após a formação do precipitado, as
rosetas foram lavadas com PBS1X e incubadas com 200 µl de Accutase
(StemPro® Accutase® Cell Dissociation Reagent, catálogo A1110501, Thermo
scientific, EUA), para a dissociação das células. Após a adição de Accutase, os
tubos foram levados a incubadora por 10 min, de forma que após o término
desse período, 1 ml de meio NG+FGFb foi adicionado e utilizado na
ressuspensão das NPCs dissociadas. Por fim, essas foram centrifugadas (3
min, 1.200 rpm a temperatura ambiente), ressuspendidas cuidadosamente em
meio

NG+FGFb,

transferidas

para

placas

pré-tratadas

com

poli-l-

ornitina/laminina e retornadas a incubadora. Ao final de todo o processo
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(duração de 16 dias), foram obtidas as NPCs utilizadas tanto nas análises de
estresse oxidativo e respiração celular quanto como base para a diferenciação
dos neurônios.
3.3.4. Cultivo de NPCs
As NPCs foram cultivadas em meio NG, preparado através da
suplementação do meio DMEM/F12 50:50 (catálogo 10092-CV, Thermo Fisher
scientific, EUA) com 0,5X de Gem21 Neuroplex (catálogo 400-160, EUA), 0,5X
de N2 Neuroplex (catálogo 400-163, Gemini, EUA) e 1% de solução
antibiótica/antimicótica Pen/Strep 100X. No momento do uso, o meio foi
novamente suplementado com FGFb, na concentração final 20 ng/ml. A troca
do meio de cultura foi realizada a cada dois dias e o subcultivo sempre que a
cultura atingia aproximadamente 90% de confluência. O subcultivo consistiu na
lavagem com PBS1x, seguido pela incubação com solução de Accutase por 10
min a 37°C e neutralização com meio NG+FGFb. Em seguida, as células foram
centrifugadas a 1,200 rpm por 3 min a temperatura ambiente e ressuspendidas
em meio NG+FGFb. Por fim, a suspensão de células foi distribuída em placas
de cultura previamente tratadas com poli-l-ornitina e laminina e retornadas a
incubadora. O mesmo procedimento foi utilizado na preparação das células
para os tratamentos com os agentes oxidantes H2O2 e KBRO3 e na análise da
respiração celular pelo ensaio XF96 (metodologias descritas adiante), diferindo
apenas no fato de que para esses ensaios foi realizada a contagem do número
de células viáveis em cada amostra, de maneira que 5x104 células foram
plaqueadas por poço, em placas de 96 poços padrão (área do poço 0,31 cm2)
ou nas placas específicas do ensaio de respiração celular (XF96) (área
0,11cm2). Nas análises de viabilidade, após a ressuspensão do precipitado
celular em meio NG+FGFb, uma alíquota de 10 µL da solução contendo as
células foi retirada e incubada com o azul de tripan 0,4%, que indica o número
de células viáveis e não-viáveis com base no fato de que células com
membrana celular danificada incorporam o corante e adquirem a coloração azul
(Kaltenbach et al., 1958). A análise da viabilidade foi realizada em um contador
de células automático (TC20™ Automated Cell Counter, Bio-rad, EUA).
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3.3.5. Diferenciação das NPCs em neurônios
Com o intuito de induzir a diferenciação das NPCs em neurônios, o meio
de cultura das NPCs, que normalmente continha FGFb, foi substituído por NG
contendo somente 5 µM de ROCK inhibitor, sendo esse considerado o primeiro
dia da diferenciação (dia 1). Dois dias após essa primeira etapa (dia 3), as
células passaram a ser cultivadas apenas em meio NG, sendo a troca do meio
realizada a cada 4 dias, até que os neurônios atingissem o estágio de
maturação de 5 semanas (dia 37), estágio no qual expressavam marcadores
neuronais específicos como a proteína associada a microtúbulos MAP2 (do
inglês: microtubule associated protein) e a beta-tubulina de classe III TUJ1 (do
inglês: neuron-specific class III beta-tubulin), como demonstrado por Vessoni et
al. (2016). Passadas essas 5 semanas, os neurônios foram dissociados e
replaqueados para os ensaios, de acordo com o seguinte protocolo: no 37 dia
de diferenciação, o meio de cultura foi aspirado e as células lavadas com
PBS1X por 5 min a 37°C. Após a incubação, o PBS1X foi aspirado e uma
solução contendo Accumax (catálogo AM105, Inovative cell Technologies,
EUA) e Accutase na proporção 1:1 foi adicionada às placas, seguido pela
incubação por 30 min. Em seguida, as células foram cuidadosamente
ressuspendidas nessa solução e foi adicionada uma solução contendo DMEM
F12 50/50, SFB 1% e DNAse I (catálogo número 10104159001, Roche, EUA),
seguido por uma nova ressuspenssão. Em sequência, a solução contendo os
as células neuronais resssuspendidas foi colocada sob uma membrana de
porosidade 70 µm, para que todos os agrupamentos de células fossem
descartados, de modo que apenas aquelas dissociadas fossem consideradas
na contagem e plaqueamento finais. Após esse procedimento, as células foram
centrifugadas (5 min, 1000 rpm, a temperatura ambiente), os sobrenadantes
descartados e essas foram novamente ressuspendidas em meio NG contendo
os fatores GDNF (20 ng/ml); BDNF (20 ng/ml), Rock inhibitor (5 µM) e AMPc (1
mM). Por fim, foi realizada a contagem do número de células viáveis pelo
método do azul de tripan. Foram plaqueadas 105 células/poço, tanto para os
tratamentos com os agentes oxidantes H2O2 e KBRO3, quanto para as análises
da respiração celular pelo ensaio XF96, que serão descritos em seguida. Vale
salientar que os ensaios foram realizados apenas 7 dias o plaqueamento, já
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que este período foi necessário para que os neurônios se recuperassem do
estresse induzido pela manipulação, além do restabelecimento das conexões
entre as células.
3.4. Indução de estresse oxidativo na cultura de fibroblastos: tratamentos
com H2O2
Com

o

intuito

de

preparar

as

linhagens

XP12RO,

CS1AN,

XP12RO/XPA e MRC5-SV para os tratamentos, as culturas foram lavadas com
PBS1x e tripsinizadas com a solução tripsina-EDTA (1X). Em seguida,
adicionou-se uma alíquota contendo o mesmo volume de meio DMEM, seguido
pela ressuspensão das células e centrifugação por 3 min a 1200 rpm. Após a
centrifugação, essas foram novamente ressuspendidas em meio DMEM e a
viabilidade celular foi avaliada por meio do método do azul de tripan
(Kaltenbach et al., 1958). A contagem das células viáveis foi realizada em um
hemocitômetro (câmara de Neubauer), utilizando-se um microscópio óptico
(Tecnal, Brasil). Para cada tratamento, aproximadamente 106 células foram
plaqueadas em placas de cultura de 100 mm e cultivadas por 18 h, antes dos
tratamentos. Passado esse período, o meio de cultura foi aspirado e as células
lavadas com PBS1X. Após essa lavagem, as culturas foram incubadas por 20
min a 37°C e 5% de CO2 em meio DMEM sem SFB contendo 0,5-2 mM de
H2O2. As amostras referentes ao controle negativo consistiram em células
incubadas por 20 min com o mesmo volume de meio DMEM sem SFB.
Passado o tempo de incubação, o meio de cultura contendo H2O2 foi removido
e as células novamente lavadas com PBS1X e incubadas com DMEM
suplementado com SFB por 48 h, momento no qual a viabilidade celular foi
avaliada pelo método do azul de tripan (Kaltenbach et al., 1958). Para o
sequenciamento dos cDNAs e obtenção do transcritptoma, células XP12RO e
CS1AN foram tratadas com 0,5 mM de H2O2 por 20 min e em seguida
incubadas por 30 min em meio DMEM suplementado com SFB. Passado esse
período, foram lavadas com PBS1X a 4°C, recuperadas pela incubação com
tripsina-EDTA (1X) e centrifugadas (2000 rpm, 5 min a 4ºC), seguido pela
extração do RNA total, de acordo com o descrito a seguir.
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3.5. Extração dos mRNAs e síntese dos cDNAs
As amostras de RNA total foram obtidas por meio do protocolo sugerido
no kit commercial illustra™RNAspin Mini RNA isolation kit. As amostras de
RNA total foram tratadas com uma solução de DNaseI livre de RNase
(fornecida no kit) e parâmetros como quantidade, qualidade e integridade do
RNA foram analisados no espectrofotômetro NanoDrop1000, assim como no
Bioanalyzer 2100, de modo que apresentaram características adequadas à
utilização nos procedimentos seguintes. Com o objetivo de obter mRNAs de
alta qualidade, o kit mRNA isolation kit foi utilizado de acordo com as instruções
do fabricante. Imediatamente após a extração, as amostras de mRNA foram
avaliadas do ponto de vista qualitativo e quantitativo, por meio do uso do kit
comercial RNA 6000 Pico LabChip kit e análise no equipamento Bioanalyzer
2100. Após essas análises, os mRNAs foram fragmentadas através da
incubação por 30 s em uma solução de fragmentação de RNA (100 mM ZnCl2
+ 100 mM Tris-HCl) a 70°C. Após a fragmentação, as amostras foram
analisadas novamente no Bioanalyzer 2100, para a confirmação do tamanho
dos fragmentos na faixa de 600-800 pb (pares de bases). Quanto a síntese dos
cDNAs, seguiu-se o protocolo indicado pelos fabricantes do kit cDNA synthesis
system, que possibilitou a obtenção de cDNAs de até 3 kb (do inglês:
kilobases). Em seguida, a qualidade dos cDNAs foi avaliada a partir da
utlização do kit High Sensitivity DNA Chip e análise no Bioanalyzer 2100.
Quanto a sua quantificação final, essa foi determinada por fluorometria,
utilizando-se o equipamento QuantiFluor-ST. Por fim, as bibliotecas de cDNA
foram amplificadas por PCR (do inglês: Polimerase Chain Reaction) e
sequenciadas por pirosequenciamento, utilizando-se a plataforma 454 GS-FLX
(Roche, EUA), de acordo com o descrito no próximo item.
3.6. Pirosequenciamento dos cDNAS de células XP12RO e CS1AN
submetidas ao estresse oxidativo
As reações de sequenciamento foram realizadas em parceria com o
Laboratório de Bioinformática e Genômica computacional, situado no
Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), localizado no estado
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do Rio de Janeiro, sob o comando da Dra. Ana Tereza Ribeiro de Vasconcelos.
Quanto a metodologia do sequenciamento, foi utilizada a plataforma 454 GLSFLX da Roche. Esta se baseou no pirosenquenciamento (Ronaghi et al., 1996;
Ronaghi et al., 1998), de forma que a etapa inicial consistiu na fragmentação
do DNA na faixa de 300-800 pb e ligação a adaptadores de sequência
específica. Nesse contexto, as extremidades 3’ e 5’ dos fragmentos foram
conectados a adaptadores de sequência específica essenciais as etapas
posteriores de isolamento, amplificação e sequencimento. É importante
destacar que somente os fragmentos associados aos dois tipos de adaptadores
passaram pelo processo de eluição que se seguiu, já que um deles direcionou
a ligação a microesferas contendo cópias da sequência complementar exata ao
adaptador, enquanto o outro adaptador serviu posteriormente ao anelamento
do primer que iniciou a reação de sequenciamento (Margulies et al., 2005).
Após a ligação as microesferas, estas foram emulsionadas em uma mistura
contendo reagentes de PCR para amplificação dos fragmentos. Após a PCR,
microesferas contendo os fragmentos conectados foram depositadas em uma
placa de sílica nos quais os reagentes da reação de sequenciamento foram
adicionados. A cada ciclo de sequenciamento, um tipo específico de
nucleotídeo foi adicionado, com a consequente emissão de um sinal luminoso
diretamente correlacionado com a sequência (Ronaghi, 2001). As sequências
foram processadas pelo software de análise do 454 e submetidas a vários
filtros, de modo que as que apresentaram baixa qualidade foram descartadas
na análise final.
3.7. Mapeamento dos dados obtidos no sequenciamento
Passado o processo de sequenciamento, teve início o processamento
dos dados, de maneira que as sequências obtidas foram alinhadas com as do
banco de dados das RefSeq (do inglês: The Reference Sequence) de
sequências expresssas em humanos, fornecida pela Universidade da
Califórnia

Santa

Cruz

(UCSC

Genome

Browser

http://hgdownload.soe.ucsc.edu/goldenPath/hg19/bigZips/refMrna.fa.gz, 30 Jan
2014). A seguir, as sequências foram alinhadas contra o genoma humano
(GRCh37/hg19) assembly, fevereiro de 2009), através da ferramenta BLAT
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(UCSC Genome Browser, disponível em: https://genome.ucsc.edu/index.html)
(Kent, 2002). Os resultados foram filtrados pela ferramenta pslCDnaFilter
(disponível

em:

UCSC

Genome

Browserhttp://hgdownload.cse.ucsc.edu/admin/exe/), considerando um mínimo
de identidade de 98% e um mínimo de cobertura de 90%, utilizando um
alinhamento por sequência. Por fim, todas as sequências referentes a genes
que codificam rRNA foram excluídos e as análises de fold change para cada
gene diferencialmente expresso no transcriptoma foram realizadas por meio da
contagem de fragmentos sequenciados (reads) normalizados em comparação
as amostras controle não tratadas.
3.8. Validação da expressão de genes-alvo moleculares por RT-qPCR
Com base nos dados dos transcriptomas, os genes considerados mais
importantes na resposta de células XP12RO e CS1AN ao estresse oxidativo
foram selecionados para validação por meio de RT-qPCR e como referência
endógena, foi utilizado o gene que codifica a gliceraldeído 3-fosfato
desidrogenase

(GAPDH

–

do

inglês:

Glyceraldehyde

3-phosphate

dehydrogenase). Para tanto, foram utilizados cDNAs sintetizados a partir do
mesmo RNA total que deu origem às bibliotecas de cDNA sequenciadas.
Nesse contexto, os cDNAs foram sintetizados por meio do uso do kit comercial
High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, de acordo com as instruções do
fabricante. Primers específicos para cada gene-alvo foram desenhados a partir
das sequências dos transcritos referentes, com a ajuda da ferramenta IDTPrimer quest design (IDT - Integrated DNA Technologies, disponível em:
http://www.idtdna.com/Primerquest ou obtidos de estudos anteriores ou obtidos
de estudos anteriores. A lista de primers utilizados nesse estudo foi resumida
na Tabela suplementar 1, exposta no item 9.1 do apêndice.
A expressão dos genes-alvo foi quantificada por meio método
comparativo 2-ΔΔCt (Livak e Schmittgen, 2001). Nesse contexto, os dados de
expressão foram apresentados como o fold change da expressão gênica dos
genes-alvo nas amostras submetidas ao estresse oxidativo, em relação ao
controle não tratado, ambos normalizados em relação ao GAPDH. Os níveis de
expressão de cada gene foram quantificados por qPCR no sistema StepOne
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Real-Time PCR System, utilizando o reagente Power SYBR Green PCR master
mix 1X. Os componentes de cada reação de qPCR foram: 1 μl da amostra de
cDNA 10X; 1 μl dos primers; 5 μl de Power SYBR Green PCR master mix 1x e
água ultra-pura livre de DNAse e RNAse completando o volume da reação para
10 μl. As condições de amplificação foram: 20 min a 95ºC e 40 ciclos com uma
etapa de desnaturação a 95ºC por 3 min e uma etapa de anelamento e
extensão dos primers por 30 min 60ºC. Em seguida, as amostras foram
submetidas à desnaturação gradual, para a obtenção da curva de dissociação
(curva de melting). As condições para a obtenção dessa curva foram: 15 min a
95ºC, 1 h a 60ºC e um passo final de 15 min a 95ºC. O ΔCt (delta Ct) de cada
amostra foi calculado com base na média do Ct (do inglês: threshold cycle) do
gene alvo menos a média do valor de Ct do controle endógeno GAPDH. O
ΔΔCt foi calculado da seguinte forma: ΔCt do gene alvo nas amostras de
células tratadas – ΔCt do gene alvo nas amostras controle não-tratadas.
3.9. Análise de enriquecimento funcional dos genes diferencialmente
expressos
A

análise

de

enriquecimento

funcional

de

todos

os

genes

diferencialmente expressos com fold change ≥ 3 foi realizada por meio da
ferramenta de bioinformática online DAVID (Database for Annotation,
Visualization and Integrated Discovery) (Huang et al., 2009a; Huang et al.,
2009b), versão 6.7, disponível em http://david.ncifcrf.gov/, que contém um
grupo de ferramentas de anotação funcional que possibilitam o agrupamento e
visualização do genes que apresentam funções biológicas descritas para um
mesmo mecanismo ou via biológica, permitindo assim a interligação dos dados
do transcriptoma e o agrupamento das principais vias biológicas alteradas na
resposta ao estresse oxidativo. Para tanto, foi utilizada a ferramenta “Functional
annotation chart" (p<0,05).
O enriquecimento das principais ontologias gênicas foi realizado em
comparação com o banco de dados Gene Ontology (The Gene Ontology
Consortium, 2000). As análises estatísticas que revelaram o grau de
significância de cada processo biológicos foram baseadas na FDR (False
Discovery Rate), com valor de p<0,05.
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3.10. Obtenção e análise topológica das redes PPI
As listas contendo todos os genes diferencialmente expressos em
resposta ao tratamento com H2O2 em células XP12RO e CS1AN foram
utilizadas na obtenção das redes PPI, tendo como referência a espécie
humana (Homo sapiens). Nesse contexto, listas contendo todos os genes
super ou subexpressos em cada linhagem foram submetidas aos bancos de
dados disponíveis no STRING 9.0 (disponível em: http://string-db.org/)
(Szklarczyk et al, 2011), de modo que os seguintes parâmetros foram adotados
na contrsução das redes biológicas: Número máximo de 50 interações;
confiança: alta requerida (score 0,700); métodos de predição ativos: coocorrência, co-expressão e experimentos. Em seguida, os arquivos contendo
os dados gerados no STRING foram exportados e analisados no software
Cytoscape versão 3.0.2

(Shannon et al., 2003), disponibilizado em:

http://www.cytoscape.org/plugins2.php.
As sub-redes contendo as proteínas que fazem o maior número de
conexões dentro da rede foram selecionadas pela ferramenta MCODE (do
inglês:

Molecular

Complex

Detection

-

disponível

em:

http://www.cytoscape.org/plugins2.php) (Bader e Hogue, 2003). Nessa análise,
foram selecionados os parâmetros: Loops inclusos; ponto de corte do grau
igual a 2; parâmetros haircut e fluff selecionados; ponto de corte da densidade
dos nós igual 0,1; ponto de corte do node score igual 0,2; kcore igual a 2 e
profundidade máxima da rede igual a 100. Um valor (score) foi calculado para
cada sub-rede encontrada, mas somente aquelas que apresentaram valores
acima de 2,5 foram utilizadas nas análises posteriores.
Com relação as análises topológicas das redes, as medidas de
centralidade se basearam no fato de que nós centrais são fatores chave no
controle do fluxo de informação na rede (Freeman, 1978). Levando isso em
consideração, a avaliação das centralidades, baseada no cálculo dos valores
de parâmetros como node degree e betweeness foi realizada por meio da
ferramenta CentiScaPe 2.0, também disponibilizada no Cytoscape. O
parâmetro “node degree’’ reflete o número de nós adjacentes que se
encontram diretamente conectados a um dado nó (Scardoni et al., 2009; Feltes
et al., 2011). Por definição, em uma rede biológica, hubs são genes ou
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produtos

gênicos

que

possuem

o

maior

número

de

conexões

(interações/interconexões), sendo assim considerados pontos críticos da rede
(Zhu et al., 2007). Em redes biológicas, no geral, existem poucos nós que
apresentam um elevado número de conexões (hubs), enquanto a grande
maioria apresenta menos conexões, de forma que os hubs tipicamente dividem
as redes em sub-redes e em módulos funcionais cujos constituintes podem
fazer parte de complexos.
Um outro parâmetro relevante é o betweenness. De fato, esse é visto
como uma das propriedades topológicas mais importantes de uma rede
biológica e avalia o número de caminhos mais curtos que passam por um
determinada nó da rede. Nesse contexto, observa-se que nós que apresentam
elevado valor de betweenness controlam a maior parte do fluxo de informação
nas

redes,

representando

assim

os

pontos

críticos

essenciais

na

“comunicação” entre nós distantes (Yu et al., 2007). Nesse sentido, as
proteínas que apresentam alto valor de betweennees são denominadas de
gargalo ou bottlenecks e são consideradas peças-chave na propagação da
informação dentro da rede (Newman, 2005), atuando como elo de ligação entre
diferentes módulos funcionais. Por fim, também foram analisados os principais
hub-gargalos (do inglês: Hub-bottleneck) das redes, com base em ambos os
parâmetros, considerando como hub-gargalos nós que apresentaram altos
valores de degree e betweenness.
3.11. Análise das ontologias gênicas mais significativas nas redes PPI
Após a geração das sub-redes, foi realizada a análise das Ontologias
Gênicas (GO - do inglês: Gene Ontology) mais significativas em cada sub-rede.
Para tanto, foi utilizada a ferramenta BiNGO (do inglês: Biological Networks
Gene Ontology tool), do Cytoscape (Maere et al., 2005), de maneira que os
processos biológicos que apresentaram maior significância (p<0,05) após a
aplicação da correção Benjamini e Hochberg (FDR - False Discovery Rate)
foram considerados nos resultados.
3.12. Indução de estresse oxidativo in vitro em NPCs e neurônios
deficientes em CSB: tratamentos com os agentes oxidantes H2O2 e KBrO3
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Na busca por avaliar se NPCs e neurônios deficientes em CSB
apresentavam sensibilidade ao estresse oxidativo, foram selecionados os
agentes oxidantes H2O2 e KBrO3, visto as propriedades oxidantes de ambos já
serem bem descritas (Ballmaier e Epe, 2006). Nos tratamentos, 5x104 NPCs
foram plaqueadas em poços de placas de 96 poços, de acordo com o protocolo
descrito anteriormente e incubadas por 24 h em meio NG+FGFb. Passadas as
24 h, o meio de cultura foi substituído por meio NG+FGFb novo (nesse caso,
NG preparado com DMEM F12 50/50 sem phenolred), contendo H2O2 nas
concentrações 2,5-20 mM. Nos tratamentos dos neurônios, 105 células/poço
foram plaqueadas em placas de 96 poços, mas apenas 7 dias após o
plaqueamento as células foram tratadas com 5-20 mM de H2O2. Após a adição
do agente, as células foram incubadas por 48 h, antes de terem sua viabilidade
avaliada pelo ensaio XTT (descrito no próximo item).
Nos tratamentos com KBrO3, o meio de cultura nas plascas foi aspirado
e substituído por meio NG (neurônios) ou NG+FGFb (NPCs) (ambos
preparados com DMEM F12 50/50 sem phenol red) contendo KBrO3 nas
concentrações 5-30 mM (NPCs) e 40-320 mM (neurônios). Após a adição do
agente, as células foram retornadas a incubadora por 2 h. Passado esse
tempo, o meio de cultura foi aspirado, as células foram lavadas com PBS1X e
incubadas em NG (neurônios) ou NG+FGFb (NPCs) por 48 h, antes da terem
sua viabilidade analisada pelo método XTT.
O ensaio colorimétrico XTT se baseia na metabolização do sal
tetrazolium (XTT) por células viáveis, gerando o produto alaranjado formazan,
que é quantificado por espectrofotometria (Roehm et al., 1991). Sendo assim,
48 h após os tratamentos, o meio de cultura foi aspirado e substituído por NG
preparado com DMEM F12 50/50 sem phenol red, contendo a solução de XTT,
de acordo com as especificações do kit comercial Cell Proliferation Kit II (XTT).
Após a adição do meio contendo XTT, as células foram retornadas a
incubadora por 4 h. Em seguida, foi realizada a leitura da absorbância no
espectrofotômetro (Infinite® 200 PRO, Life sciences, Tecan, EUA), nos
comprimentos de onda 492 nm e 690 nm. Na análise dos resultados, os valores
das leituras obtidas a 690 nm foram subtraídos dos valores a 492 nm
(AbsorbânciaFinal = [Abs492nm – Abs690nm]), e o resultado dessa subtração foi
utilizado no cálculo da porcentagem (%) de células viáveis.
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3.13. Análise da respiração celular em NPCs e neurônios deficientes em
CSB
Na busca por detectar uma possível disfunção mitocondrial em NPCse
neurônios deficientes em CSB, foi utilizada a tecnologia desenvolvida pela
Agilent Seahorse Bioscience, que consiste no analisador de fluxo extracelular
Seahorse XFe96 (informações disponíveis em: http://www.agilent.com/enus/promotions/xftechnologyoverview). No presente estudo, foi realizada a
análise da função mitocondrial por meio do uso de drogas moduladoras da
respiração celular que agem em alvos específicos na cadeia de transporte de
elétrons, de modo que variações na taxa de oxigênio consumido pelas células
(Taxa de Consumo de Oxigênio – do inglês: OCR - Oxygen consumption rate)
em resposta a essas drogas permite a avaliação do metabolismo celular.
Nesse contexto, foram utilizados os kit comerciais XFe96 FluxPak
contendo as placas de cultura e soluções tampão específicos para essa
metodologia, além do kit para indução de estresse mitocondrial XF Cell Mito
Stress Test Kit contendo as 4 drogas utilizadas no ensaio: Oligomicina, FCCP
(carboxicianeto-4-(trifluorometoxi)-fenilhidrazona)

e

uma

solução

de

Rotenona/Antimicina. A oligomicina é um inibidor da ATP sintase e atua
cessando a síntese de ATP por meio do bloqueio da entrada de prótons na
porção Fo da ATP sintase, levando a interrupção tanto da síntese de ATP
quanto do consumo de O2. Essa é utilizada na distinção do percentual de
consumo de O2 que é utilizado para a síntese de ATP (“ATP-linked”) e o
consumo de O2 necessário para superar o vazamento natural de prótons da
membrana

mitocondrial

interna

(“proton

leak”).

Já

o

FCCP

possui

características como alta hidrofobicidade e presença de um próton dissociável,
de modo que carrega prótons através da membrana mitocondrial interna, sem
que estes passem pela ATP sintase, provocando assim a dissipação do
gradiente de prótons. A presença desse desacoplador faz com que o consumo
de O2 aumente com o tempo, até atingir um nível de consumo máximo
(“Maximal consumption rate”). Através da resposta mitocondrial ao FCCP em
relação à basal, é possível analisar a capacidade respiratória de reserva
(“spare respiratory capacity”). A importância da avaliação desse parâmetro se
dá pelo fato desse valor de reserva ser considerado crítico na manutenção da
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funcionalidade celular sob condições de estresse agudo ou crônico (Pereira,
2014). Por fim, na última etapa do ensaio, foi injetada uma solução contendo os
inibidores do transporte de elétrons Rotenona e Antimicina, sendo que a
rotenona inibi o transporte de elétrons do NADH + H+ para a ubiquinona e a
antimicina impede o transporte de elétrons entre os citocromos b e c1. Sendo
assim, observa-se a diminuição acentuada no consumo de oxigênio, dada a
função mitocondrial danificada. Nesse contexto, a partir da análise da taxa
OCR exibida na resposta a cada droga, é possível avaliar a integridade da
função mitocondrial.
Para a realização do ensaio, inicialmente as placas de cultura foram
tratadas

com

as

soluções

de

poli-ornitina/laminina,

como

descrito

anteriormente. Em seguida, 5x104 (NPCs) e 105 (neurônios) foram plaqueados
por poço. No caso das NPCs, o plaqueamento foi realizado 48 h antes do
ensaio. Entretanto, no caso dos neurônios, esses foram dissociados e
replaqueados ao atingir 5 semanas de diferenciação, mas o ensaio só foi
realizado uma semana após esse procedimento (na 6° semana), como citado
nos ensaios de estresse oxidativo.
No dia do ensaio, as células foram incubadas por 1 h em meio de cultura
contendo DMEM básico sem phenol red (catálogo D5030, Sigma, EUA)
suplementado com 2 mM de piruvato de sódio; 2 mM de glutamax; 25 mM de
glicose e 31 mM NaCl. O pH do meio foi ajustado para 7,4 e as concentrações
finais das drogas foram: 2 µM Oligomicina; 2 µM FCCP e 0,5 µM de
Rotenona/Antimicina.
4. Resultados
4.1. Citotoxicidade do H2O2 em fibroblastos deficientes em XPA ou CSB
De acordo com o exposto na Figura 5, os resultados mostraram que as
linhagens deficientes em XPA (XP12RO) ou CSB (CS1AN) apresentaram
elevada sensibilidade ao H2O2, quando comparadas as linhagens proficientes
no reparo. Nesse cenário, observou-se que células XP12RO foram mais
sensíveis aos tratamentos com todas as concentrações de H 2O2, quando
comparadas a linhagem complementada XP12RO/XPA. Além disso, dados
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anteriores do nosso laboratório (Melo, 2010), mostraram que a linhagem
CS1AN também apresentou um perfil de hipersensibilidade ao H2O2, já que
para todas as concentrações testadas, a redução da viabilidade foi mais
acentuada, em relação aos valores exibidos pelo controle proficiente MRC5SV. (Figura 5).

Figura 5. (A) Citotoxicidade do agente H2O2 em células deficientes (XP12RO) ou
complementadas com XPA (XP12RO/XPA). (B) Citotoxicidade do H2O2 em células
deficientes em CSB (CS1AN), comparadas as proficientes no NER (MRC5-SV). Os
resultados representam a média de 3 experimentos independentes e as diferenças na
viabilidade celular foram analisadas utilizando-se o t-test não pareado (*p-value <0,05).

4.2. Análise do transcriptoma de células XP12RO e CS1AN submetidas ao
estresse oxidativo
No presente estudo, foi realizado o sequenciamento dos cDNAs
sintetizados a partir dos mRNAs extraídos de células XP12RO e CS1AN
submetidas ao estresse oxidativo com H2O2 [0,5 mM]. O sequenciamento pela
plataforma 454 GS-FLX Titanium resultou na obtenção de 101,977 e 121,684
reads nas células XP12RO controle (tratadas somente com meio de cultura
DMEM sem SFB) ou tratadas com H2O2 [0,5 mM], respectivamente. Já no
transcriptoma da linhagem CS1AN, 85,301 e 139,341 reads foram obtidas
respectivamente no controle não-tratado e nas células incubadas com H2O2. As
sequências foram mapeadas contra o genoma humano de referência hg19,
utilizando a ferramenta de alinhamento BLAT (Kent, 2002). Os dados obtidos
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após o mapeamento mostraram um total de 74,730 (73,28%) e 87,927
(72,26%) reads mapeadas respectivamente nas células XP12RO controle ou
tratadas.
Considerando-se valores de expressão diferencial fold change ≥ 3,
foram observados 612 e 347 genes com expressão aumentada ou diminuída,
respectivamente (Tabela suplementar 2 – apêndice item 9.2). Nesse cenário,
os top 50 genes mais ou menos expressos em resposta ao agente oxidante
foram organizados com base nos valores de fold change (Figura 6). Nesse
contexto, dentre os genes superexpressos, destacaram-se genes associados a
funções biológicas como: proteólise via ubiquitina-proteassoma (FBXO11,
UBR2, UBE2A, UBE2E1, FBXO11, PSMA6, UBR2, UBE2A e UBE2E1);
resposta ao dano no DNA (GTSE1, FOXN3, RFC5, UBE2A e XPC) e
respiração celular (NDUFAB1, MDH2 e SDHC). Por outro lado, dentre os top
genes subexpressos, pôde-se observar que os processos biológicos mais
predominantes foram: regulação da transcrição (RPAP1, BTAF1, TAF2,
CSRNP1, EGR1, HDAC1, JUNB e RELA); biossíntese de NAD (NAMPT) e
resposta ao dano no DNA (GADD45A e PARG).

53

Figura 6. Top 50 genes diferencialmente expressos em células deficientes em XPA
(XP12RO), em resposta ao estresse oxidativo com H2O2. Os principais genes com
expressão aumentada ou diminuída em resposta ao tratamento são expostos
respectivamente nas figuras (A) e (B).
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4.3. Análise das principais GOs associadas a resposta de células XP12RO
ao estresse oxidativo
Na busca por uma visão completa das principais funções celulares
afetadas pelo estresse oxidativo em linhagens deficientes em XPA (XP12RO),
foi realizada a análise das Ontologias gênicas (GO) de todos os genes que
foram diferencialmente expressos (fold change ≥ 3) nessa condição. As
análises revelaram que a maioria dos genes cuja expressão aumentou na
linhagem XP12RO (Figura 7) foram associados a processos biológicos como:
ciclo celular; tradução; apoptose; reparo de DNA; regulação negativa da
transcrição;

modificações

na

cromatina;

biogênese

de

ribossomos;

processamento de RNA ribossômico; respiração celular e resposta ao estresse
oxidativo. Dentre os genes associados ao reparo de DNA, observou-se o
aumento na expressão de fatores da via NER (XAB2, RBX1, ERCC1, POLE3,
RFC5, XPC, CUL4A e ERCC6). Além disso, também houve o aumento na
expressão de genes associados aos mecanismos de reparo por recombinação
homóloga HHR (do inglês: Homologous recombination repair) (BRCC3,
RECQL, INTS3 e TOBPB1) ou até mesmo a síntese translesão (HTLF e
SHPRH).
Quanto aos genes associados ao ciclo celular e a apoptose, observou-se
o aumento da expressão de genes com papel no controle da proliferação
celular (LAST1, CDK2AP1, CDKN2C, FZR1 e FOXN3) e aqueles com papel na
indução de morte celular por apoptose (BAX, BAK1, GSPT1, HSPE1, DIABLO,
AIFM1, CASP2 e CASP3). Além disso, dentre os genes associados a resposta
ao estresse oxidativo, houve o aumento na expressão daqueles que codificam
enzimas do aparato antioxidante, dentre elas: catalase (CAT); superóxido
dismutase 1 (SOD1); glutationa peroxidase 4 (GPX4); peroxirredoxinas 2, 3, 4,
5 e 6 (PRDX2, PRDX3, PRDX4, PRDX5 e PRDX6); as glutationas Stransferase (GSTCD), sintetase (GSS) e redutase (GSR), além da tiorredoxina
redutase 3 (TXNRD1). Ainda, genes com papel na proteção contra o acúmulo
de EROs, como a heme-oxigenase 1 (HMOX1); a proteína DJ-1, codificada
pelo gene PARK7 e a aprataxina (APTX) também tiveram sua expressão
aumentada pelo tratamento.
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Figura 7. Processos biológicos mais significativos (p<0,05) dentre os genes superou subexpressos em células XP12RO submetidas ao estresse oxidativo com 0,5
mM de H2O2.

Por outro lado, dentre os genes cuja expressão diminuiu, destacaram-se
os processos biológicos: ciclo celular; apoptose; regulação positiva da
transcrição; desenvolvimento de vasos sanguíneos; desenvolvimento de
projeções neurais; plasticidade sináptica e resposta a citocinas. Dentre os
56

genes associados ao ciclo celular, observou-se que a maioria tem papel na
resposta ao dano no DNA (GADD45A e GADD45B), na regulação da
progressão do ciclo através da proteólise mediada pela ubiquitinação e
degradação via proteassoma (PSMD10, PSMB6, ANAPC11 e ANAPC2);
regulação positiva do ciclo celular (JUN, MYC, EGR1 e TBRG4) ou na
regulação negativa da apoptose (GADD45A, GADD45B, PSMD10, RELA,
SETD8, MTBP, E2EF7, DUSP1 e NAMPT). Do ponto de vista dos genes
associados ao metabolismo energético, foi observada a subexpressão do gene
NAMPT (do inglês: Nicotinamide phosphoribosyltransferase), que codifica a
Nicotinamida fosforibosiltransferase essencial a síntese de NAD a partir da
NAM (nicotinamida).
Outra tendência observada no transcritpoma foi a diminuição na
expressão de genes com papel na regulação positiva da transcrição, o que
pode ser indicativo de uma desregulação transcricional em células XP12RO.
Dentre esses, destacam-se vários fatores de transcrição (RPAP1, BTAF1,
TAF2, CSRNP1, EGR1, JUNB, RELA, TCF19, E2F7, GATA6, TCF7L2, BACH1
e TFAM) e outros genes que atuam de forma indireta na regulação da
transcrição, seja como co-ativadores transcricionais (GADD45A, GADD45B e
YY1) ou no remodelamento da cromatina (HDAC1, HDAC4 e HDAC5). Nesse
contexto, os resultados descritos acima sugerem que a proteína XPA pode ser
um fator importante na regulação transcricional em resposta ao estresse
oxidativo. Além disso, destacou-se também a subexpressão de genes
associados a processos como plasticidade sináptica (DLG4, EGR1, KIT, BDNF
e PLAT) e desenvolvimento de projeções neurais (BAIAP2, B3GNT1, ADM,
BDNF, CXCL12, DVL1, LIFR, SLIT3, UCHL1 e ERBB3).
4.4. Análise das redes PPI obtidas a partir dos dados do transcriptoma de
células XP12RO
A análise da rede PPI obtida a partir da lista de genes com expressão
aumentada (fold change ≥ 3) na linhagem XP12RO destacou a presença de
2135 nós e 11099 conectores (Figura suplementar 1 – Apêndice, item 9.2).
Após as análises do MCODE, 5 sub-redes (Figura 8) constituídas por
agrupamentos de proteínas se mostraram mais significantes no contexto da
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rede biológica. Em seguida, foram realizadas as análises das centralidades
(Figura 8A), que resultaram na seleção de 4 nós com característica de hubgargalo, dentre eles o fator geral de transcrição IIF (GTF2F1, do inglês:
General Transcription Factor IIF, Polypeptide 1, 74kDa) constituinte da subrede 4 e associado a processos biológicos como processamento de RNA (GOID 8380) e transcrição (GO-ID 6350). A ubiquitina ligase RBX1 (do inglês: RingBox 1, E3 Ubiquitin Protein Ligase), que integra a sub-rede 1 e foi associada ao
processo biológico proteólise via ubiquitinação (GO-ID 6511). Por fim, a
proteína quinase alfa PRKACA (do inglês: Protein Kinase A Catalytic Subunit)
também se destacou como hub-gargalo e integra a sub-rede 2, cujos
constituintes foram anotados na categoria ciclo celular (GO-ID 7940). Outro
importante hub-gargalo da rede foi caracterizado como a subunidade p105 do
fator nuclear Kappa-B (NFkB1, do inglês: Nuclear Factor of Kappa Light
Polypeptide Gene Enhancer In B-Cells 1), parte integrante das sub-redes 2, 3 e
5, cujas ontologias gênicas associadas foram ciclo celular (GO-ID 7940) (subredes 2 e 3) e proteólise via ubiquitinação (GO-ID 6511) (sub-rede 5).
Com relação as proteínas gargalo (bottlenecks), destacaram-se a
enzima E2N conjugada à ubiquitina UBE2N (do inglês: Ubiquitin-Conjugating
Enzyme E2N) (sub-redes 3 e 5), associada aos processos biológicos proteólise
via ubiquitinação (GO-ID 6511) e reparo de DNA (GO-ID 6281). Outro gargalo
em destaque foi o fator de transcrição ATF2 (do inglês: Activating Transcription
Factor 2) (sub-rede 4), associado ao processo de transcrição (GO-ID 6357).
Nesse contexto, ATF2 se conectou a proteínas com papel na transcrição, como
o fator geral de transcrição GTF2F1. A histona deacetilase 3 (HDAC3 - do
inglês: Histone Deacetylase 3), que integra a sub-rede 2, também foi
considerada uma proteína gargalo e se conectou a proteínas associadas ao
ciclo celular (GO-ID 7940). Por fim, como também exposto na Figura 8, os
principais hubs da rede foram identificados como a proteína inibidora de
apoptose, survivina (BIRC5 - do inglês: Baculoviral IAP Repeat Containing 5)
(sub-rede 2); a proteína ribossômica RPS11 (do inglês: Ribosomal Protein S11)
(sub-rede 1); a proteína associada ao esqueleto 5, CKAP5 (do inglês:
Cytoskeleton Associated Protein 5) (sub-rede 2); o fator associado a DDB1 e
CUL4, DCAF13 (do inglês: DDB1 and CUL4 Associated Factor 13) (sub-rede 1)
e a subunidade proteossomal alfa-6, PSMA6 (do inglês: Proteasome Subunit
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Alpha 6) (sub-rede 3). A proteína BIRC5 integra a sub-rede 5, sendo associada
a GO ciclo celular (GO-ID 7049). Quanto ao hub RPS11, esse faz parte da subrede 1, que contém proteínas com papel biológico na tradução (GO-ID 6412),
de modo que esse se conectou a fatores associados a biogênese ribossomal e
síntese de proteínas no citoplasma (NOP58, FBL, RPL10A, RPL36A, RPL24,
RPL26, RPL32, RPL41, RPS4Y1, RPS17, RPS19, RPS23, EEF1B2, EIF5E,
EIF5B, EIF3E, EIF3H, EIF3J e ETF1) ou na mitocôndria (MRPS16 e GFM2).
Ainda no contexto dos hubs, outros que se destacaram foram as proteínas
CKAP5, PSMA6 e DCAF13, todos com importância em eventos do ciclo celular.
CKAP5 faz parte da sub-rede 2 e foi anotado na ontologia gênica ciclo celular
(GO-ID 7940). Já PSMA6 integrou a sub-rede 3, associada a proteólise via
ubiquitinação (GO-ID 6511), se conectando diretamente a os constituintes do
proteassoma PSMB4, PSMB7, PSMD3, PSMD12 e PSME4. Por fim, a proteína
DCAF13 (sub-rede 1) foi associada a ontologia gênica metabolismo do rRNA
(GO-ID 6364) (considerado na categoria biogênese ribossomal), tendo se
conectado na rede a uma série de fatores essenciais a biogênese ribossomal
(BMS1, WDR3, RPF1, BRIX1, GRWD1, MPHOSPH10, NOP58, FBL, RSL1D1
e RSL24D1).
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Figura 8. (A) Medidas de centralidade da rede PPI feita com base na lista de genes
superexpressos em células XP12RO. (B-F). Principais sub-redes da rede PPI
superexpressa em XP12RO. Os principais hubs, bottlenecks (gargalos) e hubbottlenecks (hub-gargalos) foram destacados em amarelo. B, C, D, E e F referem-se
as sub-redes citadas como 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente no texto.
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No contexto da rede de interação formada pelos genes subexpressos
em XP12RO, observou-se a formação de uma rede constituída por 920 nós e
22242 conexões (Figura suplementar 2 – Apêndice, item 9.3). A análise do
MCODE resultou na obtenção de 7 sub-redes contendo nós com elevado
número de interconexões (Figura 9). As análises dos parâmetros de
centralidade (Figura 9A) destacaram 2 proteínas com características de hubgargalo, sendo elas a Rho GTPase RHOQ (do inglês: RHOQ ras homolog
family member Q), que faz parte da sub-rede 4, cujos constituintes foram
associados ao ciclo celular (GO-ID 7049). Além disso, destacou-se também a
proteína de interrupção no crescimento e dano ao DNA, GADD45A (do inglês:
Growth arrest and DNA damage-inducible protein 45), que faz parte das subredes 3 e 6, associadas aos processos ciclo celular (GO-ID 7049) e reparo de
DNA (GO-ID 6281). Com relação as proteínas caracterizadas como gargalos
da rede, destacaram-se o glipicano-1 (GPC1, do inglês: Glypican-1) e a
proteína DLG4 (do inglês: Discs Large Homolog 4). GPC1 integra a sub-rede 4,
cujo processo biológico associado foi o ciclo celular (GO-ID 22403). Já DLG4 é
conhecida como proteína de densidade pós-sináptica-95 (PSD-95) e assim
como GPC1, também foi anotado na categoria ciclo celular (GO-ID 7049).
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Figura 9. (A) Medidas de centralidade da rede biológica obtida a partir da lista de genes com expressão diminuída em células
deficientes em XPA (XP12RO), em resposta ao estresse oxidativo com H2O2. (B-E). Principais sub-redes contendo proteínas
62 Os principais hubs, bottlenecks (gargalos) e hubreferentes aos genes com expressão diminuída (fold ≥ 3) em células XP12RO.
bottlenecks (hub-gargalos), classificados nas análises do Centiscape 2.0, foram destacados em amarelo. B, C, D, E, F, G e H se
referem as sub-redes citadas como 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 respectivamente no texto.

Dentre as proteínas hub da rede, 7 nós se destacaram (MYC, JUN,
MAGOH, RELA, IRF1, HDAC1, WDR77 e RHOB) (Figura 9A). Nesse contexto,
as proteínas JUN (Proto-Oncogene c-Jun) e MYC (Proto-Oncogene c-Myc),
fatores de transcrição com papel na indução da proliferação celular, foram
considerados os principais hubs da rede, sendo JUN parte integrante das subredes 1, 2 e 7, cujos constituintes foram associados aos processos biológicos
ciclo celular (GO-ID 7049) e regulação positiva da transcrição (GO-ID 45944).
O fator de transcrição EGR1 (proteína de resposta ao crescimento inicial 1 – do
inglês: Early Growth Response 1), que apresentou a maior expressão
diferencial no transcriptoma (fold -96,50) foi considerado outro importante hub
da rede. Na rede biológica, EGR1 é parte integrante da sub-rede 2,
conectando-se diretamente a outros hubs como JUN, RELA e IRF1, tendo sido
associado as GOs ciclo celular (GO-ID 7049) e regulação positiva da
transcrição (GO-ID 45944).
Como citado logo acima, MYC também se destacou dentre os hubs,
integrando as sub-redes 1 e 7 (Figura 9), que contém proteínas com papel no
ciclo celular e na regulação positiva da transcrição. Já o fator de transcrição
p65 RELA (NF-Kappa-B Transcription Factor P65) integrou as sub-redes 1, 2 e
7, associadas respectivamente aos processos ciclo celular (GO-ID 7049) e
regulação positiva da transcrição (GO-ID 45944). A proteína MAGOH (do
inglês: Mago Homolog, Exon Junction Complex Core Component) integrou a
sub-rede 5, se conectando diretamente a fatores de splicing (YTHDC1,
SF3B14, SNRPB2 e SNRPD1) e a proteínas que atuam no transporte dos
mRNAs para o citoplasma (NUPL2, NUP54 e CHTOP), cenário que reflete os
processos biológicos aos quais essa sub-rede foi relacionada: processamento
e transporte de mRNAs (GO-IDs 8380 e 51028). Ainda, um importante hub foi a
Histona deacetilase 1 (HDAC1 - Histone Deacetylase 1), cuja função biológica
está associada a regulação da expressão gênica por meio do remodelamento
da cromatina. Por fim, a proteína MAX, presente nas sub-redes 1 e 7, foi mais
um fator com papel na regulação transcricional a ser identificado como hub,
tendo sido categorizado nas ontologias gênicas ciclo celular e regulação
positiva da transcrição. De forma sumarizada, os processos biológicos mais
enriquecidos nas redes PPI contendo os genes com expressão aumentada ou
diminuída estão expostos na Tabela 1.
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Tabela 1. Principais GOs referentes as redes PPI construídas com base nas listas
genes com expressão aumentada ou diminuída em células XP12RO submetidas
estresse oxidativo com H2O2, consideração o valor de p<0,05, após a aplicação
teste hipergeométrico e o ajuste de FDR (False Discovery Rate) pelo método
Benjamini e Hochberg.

de
ao
do
de

Ontologias gênicas mais significativas na rede PPI referente aos
genes superexpressos
Ontologia gênica
GO6412: Tradução
GO42254: Biogênese de ribossomos
GO10498: Proteólise via ubiquitina-proteassoma
GO7049: Ciclo celular
GO: Processamento de rRNA
GO6282: Reparo de DNA

p-value
6.11E-19
6.11E-19
3.17E-18
2.82E-11
9.23E-11
7.01E-05

Ontologias gênicas mais significativas na rede PPI referente aos
genes subexpressos
GO10498: Proteólise via ubiquitina-proteassoma
GO7049: Ciclo celular
GO9615: Regulação positiva da transcrição
GO10498: Regulação da apoptose
GO6955: Resposta imune

3.20E-07
2.83E-06
5.54E-06
1.49E-05
1.58E-04

Após a seleção dos processos biológicos mais representativos nas
redes biológicas, genes-chave na resposta ao estresse oxidativo foram
selecionados para validação por qPCR. Nesse contexto, foram analisados os
níveis de expressão de genes com papel da regulação transcricional, como
GADD45A, GADD45B, RELA, HDAC1, JUN, MYC e EGR1, além daqueles
associados a indução de apoptose (BAX e NAMPT) ou que apresentam um
papel nas vias de reparo de DNA NER (XPC), BER (PARP1, OGG1 e APEX1).
Como exposto na Figura 10, todos os genes cuja expressão foi avaliada por
qPCR apresentaram o mesmo perfil de expressão proposto no transcriptoma,
salvo diferenças nos valores de fold change, o que foi atribuído as diferenças
entre as duas metodologias. Os resultados mostraram que a expressão do
gene GADD45B, que estava diminuída nas células deficientes, apresentou um
de perfil expressão inverso nas corrigidas, sugerindo que a proteína XPAexerce
influência na expressão desse gene. Os genes GADD45A e EGR1
apresentaram expressão diferencial 3 vezes menor na linhagem proficiente,
indicando que a proteína XPA pode execer influência na regulação dos níveis
de expressão desses genes em resposta ao estresse oxidativo. O mesmo foi
observado com o gene XPC, cujo aumento na expressão foi 2 vezes menor na
linhagem proficiente. Além disso, observou-se também uma pequena diferença
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na expressão de JUN, de forma que células complementadas apresentaram
níveis de expressão maiores (fold change -3,8), em relação as deficientes (fold
change -6,7), o que pode ser um indício do papel de XPA da regulação da
expressão desses genes.
Quanto a expressão dos genes de reparo da via BER APEX1 e PARP1,
não houve diferenças entre as duas linhagens. Observou-se também que na
linhagem complementada houve uma diminuição significativa nos níveis de
BAX, demonstrando que na presença de XPA a expressão desse gene próapoptótico diminuiu (Figura 10).

Figura 10. Validação dos genes diferencialmente expressos em células XP12RO
(deficiente em XPA) ou XP12RO/XPA (linhagem corrigida) submetidas ao estresse
oxidativo com H2O2.Como controle endógeno, foi utilizado o GAPDH e os resultados
representam a média de 3 experimentos independentes. As diferenças nos perfis de
expressão foram analisadas pelo t-test não pareado (*p-value <0,05).

4.5. Análise do transcriptoma de células deficientes em CSB (CS1AN) em
resposta ao estresse oxidativo
O transcriptoma de células CS1AN submetidas ao estresse oxidativo
revelou a presença de 51,991 (60,95%) e 96,349 (69,15%) reads mapeadas
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respectivamente nas células controle ou tratadas com H2O2, considerando
valores de identidade acima de 98% e 90% de cobertura. Nesse contexto, 216
e

1207

genes

tiveram

sua

expressão

aumentada

ou

diminuída,

respectivamente (Tabela suplementar 3 – apêndice item 9.3) nessas células.
Dentre os top 50 genes com expressão aumentada (Figura 11A), as funções
biológicas mais representativas foram: remodelamento da cromatina (H2AFX,
ATXN7, EHMT2 e KDM6A); segregação dos cromossomos (NCAPH2 e NEK9)
e regulação da transcrição (TAF6L, TEF e ATXN7). Por outro lado, dentre os
50 genes com expressão diminuída na mesma linhagem (Figura 11B), os
processos celulares mais significativos foram: regulação da adesão celular
(CYR61, ITGA6 e TSC1); regulação do ciclo celular (RAD17, CDK1, MORC3 e
ADAMTS1) e regulação da transcrição (SMAD2, MYPOP, HDAC3, MED21 e
ZMYND11).
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Figura 11. Top 50 genes diferencialmente expressos em células CS1AN submetidas
ao estresse oxidativo com 0,5 mM de H2O2. Os principais genes com expressão
aumentada (A) ou diminuída (B) após o tratamento foram organizados de acordo
com os valores de fold change.
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4.6. Análise das principais GOs associadas a resposta de células CS1AN
ao estresse oxidativo
As análises de enriquecimento funcional dos genes diferencialmente
expressos em células CS1AN na resposta ao estresse oxidativo revelaram que
os processos biológicos mais significativos dentre os genes superexpressos
foram: Transporte mediado por vesículas; ciclo celular e organização da
cromatina. Dentre os genes com função no ciclo celular, destacaram-se
aqueles com papel na indução da parada no ciclo celular (CDKN2A, DMP1,
KNTC1, TIMELESS, E2F1, E2F4) e ativação da apoptose em resposta ao dano
no DNA (E2F1 e ABL1). Além disso, outros genes pró-apoptóticos também
tiveram sua expressão aumentada, sendo eles os reguladores da atividade de
caspases BAX e BAK1; a caspase 8 (CASP8); a proteína inibidora de
transformação neoplástica PDCD4 (do inglês: Programmed Cell Death 4); as
calpaínas 1 e 15 (CAPN1 e CAPN15) e o citocromo c (CYCS), reforçando a
hipótese de que o mecanismo de apoptose é ativado em resposta ao extresse
oxidativo.
No que diz respeito aos genes cuja expressão diminuiu, até mesmo pela
visualização do gráfico (Figura 12), fica clara a tendência a diminuição da
expressão gênica no transcriptoma de células CS1AN, visto que dos 6110
genes diferencialmente expressos, 4154 tiveram sua expressão diminuída.
Nesse contexto, os processos biológicos inibidos nessas células foram: ciclo
celular; apoptose; organização da cromatina; resposta ao dano no DNA; reparo
de DNA; proteólise via ubiquitina-proteassoma; replicação e respiração celular.
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Figura 12. Classificação dos processos biológicos mais representativos dentre os
genes super- ou subexpressos em células deficientes em CSB (CS1AN)
submetidas ao estresse oxidativo com 0,5 mM de H2O2.
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Dentre os genes associados ao ciclo celular, observou-se uma tendência
a diminuição na expressão de fatores que atuam estimulando a progressão do
ciclo (RABGAP1, SKP2, TAF2, APC, ANAPC11, SPC25, CDK1, CDC23,
CDC27, CDC73, CUL3, CUL4A, CUL5, FZR1, PSMD10, PSMD6, PSMA2,
PSMA4, PSMA6, NEDD1, NCAPG2, NASP, PIM-1, PTP4A1, STK11, STAG2,
UBE2C, UBA3, MYC e SKA1). Já dentre os genes associados a apoptose, a
maioria é associado à regulação negativa desse processo (BCL6, BAG3,
BAG4, CFLAR, MDM4, GATA-6, NAIP, RBM5, BCL2L2-PABPN1, AVEN, AHR,
BIRC2, BIRC6,CLU, EIF2AK3, GJA1, JUN, MCL1, MEF2A, MEF2D, NRAS,
TDAG5, PDCD10, KRAS e ERBB3). Com relação aos genes com papel no
reparo de DNA, destacou-se a diminuição na expressão de genes com papel
nos mecanismos de reparo por recombinação homóloga HRR (do inglês:
Homologous recombinational repair) (BRIP1, BCCIP, BLM, BRCA2, FANCA,
FANCD2, FANCI, GEN1, RAD54B e TOP3A) e não-homóloga NHJE (do inglês:
Non-homologous end joining) (XRCC5, NONO, POLQ e PNKP); reparo de
bases mal-pareadas (do inglês: Mismatch repair) (PMS1, MLH1 e MLH3);
reparo por síntese translesão (POLK, POLQ e POLH), além de genes das vias
NER (CUL4A, GTF2H1, GTF2H2D, GTF2H3, LIG1, RFC1, RPA1, XPC e
DDB1) e BER (LIG1, MBD4, FEN1, UNG, além de APEX1, OGG1 e PARP1,
que tiveram expressão diferencial menos significativa - fold change ≤ 3).
Outro processo possivelmente inibido na ausência de CSB compreende
fatores com função na proteólise via ubiquitinação e degradação proteassomal,
visto que genes que codificam as subunidades do proteassoma (PSMD10,
PSMD6, PSMA2, PSMA4, PSMA6, UCHL5 e USP14), além daqueles que
atuam na ubiquitinação e são importantes na regulação da progressão do ciclo
celular por meio da proteólise (MDM2, ARIH2, ANAPC11, CDK1, CDC23,
CDC27, CUL3 e FZR1) tiveram sua expressão diminuída, demonstrando que o
mecanismo de proteólise via proteassoma pode estar comprometido em células
CS1AN. Ainda, um fato que sugere uma disfunção mitocondrial associada a
deficiência em CSB foi apontado pela diminuição na expressão de genes com
papel na respiração celular, dado que genes que codificam proteínas
essenciais no transporte de elétrons do NAD para a ubiquinona (complexo I)
(NDUFA5, NDUFAF5, NDUF55, NDUFA6, NDUFA9, NDUFA12, NDUFB9,
NDUFB7, NDUFB8, NDUFB5, NDUFB11, NDUFS1, NDUFS5, NDUFS8,
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NDUFV1 e NDUFV2), além dos constituintes do complexos ubiquinol-citocromo
c oxidase (complexo III) (UQCRC2); do complexo IV (CYC1, COX7A2, COX7C,
COX11, COX15, COX5 e COX4I1) ou até mesmo do complexo ATP sintase
(complexo V) (ATP5G3 e ATP5O) da fosforilação oxidativa tiveram sua
expressão diminuída, sugerindo uma disfunção nesse processo. Além disso, a
diminuição na expressão de genes que codificam proteínas sensoras de
estresse

mitocondrial

(BNIP3,

HSPD1,

HIF1A

e

TRAP1),

além

dos

responsáveis por mediar o transporte de proteínas para a mitocôndria
(TIMM13, TIMM17A, TIMM50, TOMM5, TOMM6, TOMM20, TOMM22,
TOMM34 e TOMM70A) reforçam a hipótese de que a ausência de CSB
funcional leva a disfunção mitocondrial nessas células.
4.7. Construção de redes de interação PPI a partir do transcriptoma de
células deficientes em CSB (CS1AN)
Assim como feito anteriormente com os dados de células XP12RO,
foram construídas redes PPI utilizando como base os dados do transcriptoma
de células CS1AN em resposta ao estresse oxidativo, com o intuito de
identificar os principais genes e processos biológicos envolvidos na resposta
celular. A submissão dos genes superexpressos ao banco de dados do
STRING resultou na obtenção de uma rede contendo 874 nós e 2851 conexões
(Figura suplementar 3 – Apêndice item 9.4). Nessa, foi observada a presença
12 sub-redes principais (Figuras 13 e 14), após as análises do MCODE. Em
seguida, foram feitas as análises das centralidades, de modo que se observou
a presença de 3 nós com característica de hub-gargalo, sendo eles a histona
deacetilase HDAC1 (do inglês: Histone deacetylase 1) e as proteínas quinase
SRC (do inglês: SRC Proto-Oncogene, Non-Receptor Tyrosine Kinase) e ABL1
(do inglês: ABL Proto-Oncogene 1, Non-Receptor Tyrosine Kinase) (Figura
13A). Considerando esse resultado, a proteína HDAC1 foi destaque nas subredes 2, 3, 4, 5 e 6, cujas ontologias gênicas associadas, de acordo com as
análises do BiNGO, foram ciclo celular (GO-ID 7049) e proteólise via ubiquitinaproteassoma (GO-ID 43161) (sub-rede 2); regulação da transcrição (GO-ID
6357) e remodelamento da cromatina (GO-ID 6325) (sub-rede 3); regulação
positiva da apoptose (GO-ID 43065) (sub-rede 4); remodelamento da cromatina
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(GO-ID 6325) (sub-rede 5) e regulação da transcrição (GO-ID 6357) (sub-rede
6).

Figura 13. (A) Análise das centralidades da rede PPI obtida a partir da lista de genes
com expressão aumentada na linhagem CS1AN, em resposta ao estresse oxidativo.
(B-G) Sub-redes obtidas nas análises do MCODE e que apresentam proteínas que se
destacaram nas análises das centralidades. Os hubs, gargalos ou hub-bottlenecks
(hub-gargalos), foram destacados em amarelo. B, C, D, E, F, G e H refere-se às subredes classificadas como 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 respectivamente no texto.

Seguindo a análise dos principais hub-gargalos da rede PPI,
destacaram-se também as proteínas tirosina quinase SCR (do inglês: SRC
proto-oncogene, non-receptor tyrosine kinase) e ABL1 (do inglês: ABL Proto72

Oncogene 1, Non-Receptor Tyrosine Kinase), ambas integrantes da sub-rede
5, associada aos processos ciclo celular (GO-ID 7049) e regulação da
apoptose (GO-ID 42981). Já as proteínas que se destacaram como gargalo
foram a deacetilase de histonas 5, HDAC5 (do inglês: Histone Deacetylase 5) e
o fator de transcrição E2F1 (do inglês: E2F Transcription Factor 1). O fator
E2F1 integra as sub-redes 2, 4 e 5 e se destacou por suas conexões diretas
com as proteínas E2F4, HDAC1, CUL1, NRIP1 e CDKN2A, tendo sido
associado ao processo biológico fragmentação do DNA associada a apoptose
(GO-ID 6309). Por fim, destacaram-se os hubs mais significativos na rede PPI,
sendo eles as proteínas RPL18 (do inglês: Ribosomal Protein L18); RPS18 (do
inglês: Ribosomal Protein S18); RPS12 (do inglês: Ribosomal Protein S12) e
MRPL11 (do inglês: Mitochondrial Ribosomal Protein L11), integrantes da subrede 1 e foram associadas diretamente ao processo biológico tradução (GO-ID
6412). Além das sub-redes citadas logo acima, vale salientar que outras 6
também se destacaram nas análises, sendo essas constituídas por proteínas
associadas as ontologias gênicas biogênese ribossomal (GO-ID 42254) (subrede 7); processamento de RNA (GO-ID 8380) (sub-rede 8); ciclo celular (GOID 7940) (sub-rede 9); transporte mediado por vesículas (GO-ID 16192) (subrede 10); regulação positiva da apoptose (GO-ID 43065) (sub-rede 11);
biossíntese de glutamato (GO-ID 8652) e resposta ao estresse oxidativo (GOID 6979) (sub-rede 12), estando representadas logo abaixo na Figura 14.
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Figura 14. Sub-redes que se destacaram na rede PPI baseada nos genes
superexpressos em CS1AN. (A) sub-rede 7 (B) sub-rede 8 (C) sub-rede 9 (D) subrede 10 (E) sub-rede 11 (F) sub-rede 12.

Continuando as análises, a submissão da lista de genes subexpressos
ao banco de dados do STRING resultou numa rede PPI composta por 2092
nós e 8190 conexões (Figura suplementar 4 – Apêndice item 9.7). A formação
de agrupamentos de proteínas mais significativos na rede revelou a presença
de 23 agrupamentos, sendo que desses, 7 apresentaram proteínas que se
destacaram nas análises das centralidades e estão expostas na Figura 15.
Como exposto na Figura 15A, as análises dos parâmetros de centralidade
revelaram as 5 proteínas gargalo mais importantes da rede, sendo essas
associadas a processos como exportação do mRNA (NCBP2 – do inglês:
Nuclear Cap Binding Protein Subunit 2) ou processamento de mRNA, no caso
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da proteína de sobrevivência do motoneurônio SMN1 (do inglês: Survival of
motor neuron 1), além da proteína GEMIN5 (do inglês: Gem-associated protein
5), que atua no recrutamento das ribonucleoproteínas snRNPs (do inglês: small
nuclear ribonucleoproteins) que formam o espliceossoma.
Na

sub-rede

1

(Figura

15B),

NCPB2

foi

associada

as GOs

processamento de RNA (GO-ID 8380) e ciclo celular (GO-ID 7049). No mesmo
contexto do processamento de mRNA, destacaram-se também os gargalos
GEMIN5 e SMN1, além do hub-gargalo SNRPD2, de maneira que a proteína
GEMIN5 é o único elo de ligação entre NCBP2 e SMN1 na rede. As proteínas
hub que tiveram destaque na rede subexpressa foram a quinase dependente
de ciclina 1 - CDK1 (do inglês: Cyclin-Dependent Kinase 1) e as subunidades
da RNA pol II, POLR2F (do inglês: Polymerase (RNA) II Subunit F); POLR2H
(do inglês: Polymerase (RNA) II Subunit H); POLR2C (do inglês: Polymerase
(RNA) II Subunit C) e POLR2K (do inglês: Polymerase (RNA) II Subunit K). Nas
sub-redes 4 e 5 (Figura 15) CDK1 se conecta a proteínas que foram
associadas a GO ciclo celular (GO-ID 7049) e que atuam em eventos chave na
regulação da progressão do ciclo, sendo elas as quinases dependentes de
ciclina 6 e 7 (CDK6 e CDK7); as ciclinas F e B2 (CCNF e CCNB2); proteínas
que atuam na replicação (RFC4, PCNA e ORC5); fatores constituintes ou
associados ao proteassoma, que modulam a progressão do ciclo por meio da
proteólise (PSMD9, PSMD11, PSME4, PSMB3 e ANAPC2); proteínas
associadas aos microtúbulos (PAFAH1B1, CLASP1 e CLASP2), além daquelas
com papel no evento de segregação cromossomal (PCNT, CNTRL, CEP72,
CEP70, PCM1, TTK e NEK2). Nesse cenário, observa-se a diminuição na
expressão de genes essenciais a progressão do ciclo celular, o que pode ser
um indicativo de que na resposta ao estresse oxidativo, células deficientes em
CSB podem ter sua capacidade de proliferação afetada.
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Figura 15. (A) Análise das centralidades da rede PPI obtida a partir da lista de genes com expressão diminuída na linhagem CS1AN,
em resposta ao estresse oxidativo. (B-G) Sub-redes obtidas nas análises do MCODE e que apresentam proteínas que se destacaram
nas análises das centralidades. Os hubs, gargalos ou hub-bottlenecks, foram destacados em amarelo. B, C, D, E, F e G refere-se as
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sub-redes classificadas como 1, 2, 3, 4, 5 e 6 respectivamente no texto.

Com relação aos hubs POLR2F, POLR2H, POLR2C e POLR2K, todos
têm função no processo de transcrição, já que são subunidades do complexo
que forma a RNA pol II, demonstrando que na resposta ao estresse oxidativo, a
expressão da maquinaria básica de transcrição estaria alterada na ausência de
CSB funcional. POLR2H, POLR2C, POLR2K integraram a sub-rede 6 (Figura
15), que contém proteínas associadas ao ciclo celular, a transcrição (GO-ID
6350), ao processamento de RNA (GO-ID 6396) e a biogênese ribossomal
(GO-ID 42254). Já POLR2F integra a sub-rede 7, na qual se conectou a
proteínas também associadas aos mesmos processos biológicos.
Sumarizando as análises das redes PPI de células CS1AN em resposta
ao estresse oxidativo (Figura 16), levando em consideração todos os
agrupamentos de proteína significativos nas análises do MCODE, observou-se
que os processos biológicos enriquecidos exclusivamente dentre os genes
superexpressos foram: regulação positiva da apoptose (GO-ID 43065);
resposta ao estresse oxidativo (GO-ID 6979); transporte mediado por vesículas
(GO-ID 16192); fragmentação do DNA na apoptose (GO-ID 6309) e biossíntese
de glutamato (GO-ID 8652). Por outro lado, dentre as funções biológicas
associadas exclusivamente aos genes subexpressos, demonstrou-se que subredes contendo genes com função no transporte de RNA (GO-ID 50658);
respiração celular (GO-ID 45333); desenvolvimento do córtex cerebral (GO-ID
21987); transcrição (GO-ID 6351); regulação negativa da apoptose (GO-IDs
43066); replicação (GO-ID 6260); transmissão sináptica (GO-ID 7268) e
transporte para a mitocôndria (GO-ID 6839) foram predominantes.
Finalmente, dentre os processos biológicos enriquecidos tanto para os
genes

com

expressão

aumentada

quanto

diminuída,

observou-se

a

predominância de genes associados ao reparo de DNA (GO-ID 6281); a
biogênese de ribossomos (GO-ID 42254); ao remodelamento da cromatina
(GO-ID

6325).

Além

disso,

os

processos

tradução

(GO-ID

6412);

processamento de RNA (GO-ID 8380) e ciclo celular (GO-ID 7049) também
foram representativos em ambas as listas de genes, sendo que nesse último,
observa-se a diminuição na expressão de genes essenciais a progressão do
ciclo ceular e o aumento na expressão de genes associados a indução do
processo de apoptose, como destacado anteriormente.
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Figura 16. Processos biológicos mais significativos nas redes PPI baseadas nos
dados do transcriptoma referente a resposta de células deficientes em CSB (CS1AN)
à condição de estresse oxidativo. Os processos mais significativos foram obtidos com
base no valor de p<0,05, após a aplicação do teste hipergeométrico e o ajuste de
FDR (False Discovery Rate) pelo método de Benjamini e Hochberg no plugin BiNGO
do software Cytoscape.

Com base no exposto, genes que se destacaram dentre os processos
biológicos mais significativos na resposta ao estresse em CS1AN foram
selecionados para validação por qPCR. As análises ainda estão em
andamento, mas até o momento, a diferença de expressão dos hubs RPL18 e
CDK1, do hub-gargalo ABL1, do gargalo E2F1 e o marcador de dano no DNA
H2AFX, foram confirmados por qPCR (Figura 17), de maneira que esses
apresentaram o mesmo padrão de expressão diferencial observado nos dados
do transcriptoma.
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Figura 17. Validação da expressão diferencial em células deficientes em CSB
(CS1AN) após o tratamento com o agente oxidante H2O2 [0,5 mM]. Como controle
endógeno, foi utilizado o gene GAPDH e cada análise realizada em triplicata.

Considerando os fenótipos específicos de indivíduos com Xeroderma
pigmentoso grupo de complementação A ou com a síndrome de Cockayne, a
comparação dos dados dos transcriptoma de células XP12RO e CS1AN entre
si, além da comparação dessas com uma linhagem proficiente no NER (MRC5SV) se faz interessante, visto que a identificação de respostas celulares
específicas a um mesmo estímulo pode contribuir para o esclarecimento de
mecanismos moleculares que são ativadas ou inibidos unicamente em cada
linhagem. Nesse contexto, utilizando de forma comparativa a lista de genes
diferencialmente expressos em células MRC5-SV submetidas ao mesmo
tratamento com H2O2, dado também obtido em nosso laboratório e que está em
fase de análise, foi observado que células XP12RO e CS1AN apresentaram
respostas únicas ao estresse oxidativo, visto que quando comparadas entre si
e com a linhagem MRC5-SV, observou-se que a grande maioria dos genes
sequenciados foram diferencialmente expressos especificamente em cada
linhagem (Figura 18).
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Dentre os genes superexpressos (representados como upregulated na
Figura 18A) unicamente em células CS1AN, observou-se que, de acordo com o
banco de dados do DAVID, esses foram associados significativamente com a
GO regulação positiva da transcrição. Já dentre os genes superexpressos
exclusivamente em XP12RO, as GOs mais significativas foram: processamento
de mRNA; tradução, reparo de DNA e respiração celular. Por outro lado,
considerando os genes subexpressos (representados como downregulated na
Figura

18B)

unicamente

em

CS1AN,

esses

foram

associados

predominantemente a GOs como processamento de mRNA; reparo de DNA,
transcrição, proteólise e respiração celular, indicando que processos biológicos
como processamento de mRNA, reparo de DNA e respiração celular,
possivelmente ativados em células XP12RO, estariam inibidos em CS1AN.
Dentre esses, vale salientar que as proteínas hub ou gargalos destacados na
rede PPI subexpressa em CS1AN e que foram associados a transcrição
(POL2RK, POLR2H e POLR2R) e ao processamento de mRNA (NCPB2,
SMN1 e SNRPD2) tiveram sua expressão diminuída exclusivamente em
CS1AN.

Figura 18. Diagrama de Venn comparando os genes-chave na resposta de células
XP12RO, CS1AN e MRC5-SV ao estresse oxidativo com H2O2.
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Quanto aos genes de reparo de DNA, observou-se que grande parte dos
genes de reparo cuja expressão aumentou em XP12RO tiveram sua expressão
diminuída em CS1AN, destacando-se aqueles com papel no NER (CUL4A,
DDB1, GTF2H1, POLH e XPC) ou BER (PARP1, OGG1, HMGB1, POLD3,
POLE e LIG1). Por fim, dentre os genes com expressão diminuída
exclusivamente em XP12RO, destacaram-se aqueles associados a resposta ao
dano no DNA (GADD45A e GADD45B) e cuja expressão apresentou perfis
diferentes na linhagem complementada com XPA.
4.8. O emprego de NPCs e neurônios derivados de iPSCs no estudo de
fenótipos neurológicos associados a síndrome de Cockayne
Na busca por fenótipos in vitro que pudessem ser associados as
alterações neurológicas comuns nos indivíduos com síndrome de Cockayne,
foram realizadas análises em NPCs e neurônios diferenciados de iPSCs
deficientes em CSB (Vessoni et al., 2016). Quanto a sensibilidade dessas
células ao estresse oxidativo, observou-se que NPCs CSB (termo utilizado no
gráfico em referência a linhagens deficientes em CSB) apresentaram maior
sensibilidade ao H2O2 na concentração 2,5 mM (Figura 19A). Além disso,
apesar de não ter sido observada uma significância estatística, nos tratamentos
com 5 mM, houve uma tendência à citotoxicidade aumentada nas linhagens
CSB, visto que essas apresentaram uma redução de aproximadamente 40% na
viabilidade, enquanto que nas células controle (termo utilizado no gráfico em
referência a linhagens proficientes no reparo), a redução foi de apenas 10%.
Por fim, nos tratamentos com 10 e 20 mM do agente, não houve diferença na
citoxicidade do composto. Em relação aos tratamentos com KBrO3 (Figura
19B), observou-se uma diferença quantitativa que indica uma maior
sensibilidade das NPCs deficientes nos tratamentos com 5, 10 e 20 mM do
agente. Sendo assim, o contexto dos resultados sugere que a deficiência em
CSB aumentou a sensibilidade de NPCs a condições de estresse oxidativo.
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Figura 19. Análise da citotoxicidade dos agentes oxidantes H2O2 e KBrO3 em células
NPCs deficientes (CSB) ou proficientes em CSB (controle). (A-B). Gráficos ilustrativos
evidenciando a média das viabilidades exibidas pelas células controle (5461-9; 546110; W83 e WT4) ou CSB (GM10903 – clones C55 e C22; GM00739 – clones B13 e
B7) submetidas a tratamentos com 2,5-20 mM de H2O2 (A) ou 5-30 mM de KBrO3 (B).
Os resultados foram obtidos pelo cálculo das médias de viabilidade exibidas pelos 4
clones controle ou deficientes em CSB. Na análise estatística, foi utilizado o t-test não
pareado (*p<0,05).

Quanto aos ensaios em neurônios, os tratamentos com ambos os
agentes oxidantes revelaram um perfil de resistência aos compostos, para
todas as todas as linhagens e concentrações testadas, de maneira que apesar
de terem sido utilizadas altas concentrações (5-20 mM de H2O2 e 40-320 mM
de KBrO3) dos agentes, nenhuma delas ocasionou uma redução na viabilidade
celular (Figura 20). Na verdade, em determinadas concentrações, neurônios
CSB apresentaram viabilidade até mesmo maior que as exibidas pelas células
não-tratadas, visto que valores de viabilidade acima de 100% foram
observadas. Frente a isso, ensaios adicionais são necessários para esclarecer
os possíveis fatores que contribuíram para o perfil de resistência.
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Figura 20. Neurônios deficientes ou proficientes em CSB tratados com os agentes
oxidantes H2O2 (A) e KBrO3 (B). Os gráficos foram baseados na média das
viabilidades exibidas pelas células controle proficientes (5461-9; 5461-10; W83 e
WT4) ou deficientes em CSB (GM10903 – clones C55 e C22; GM00739 – clones B13
e B7) submetidas a tratamentos com 5-20 mM de H2O2 ou 40-320 mM de KBrO3 (B).
Os resultados foram obtidos pelo cálculo das médias de viabilidade exibidas pelos 4
clones controle ou deficientes em CSB.

Quanto as análises do metabolismo mitocondrial, essas foram realizadas
com base na medição dos níveis de consumo de oxigênio OCR (do inglês:
Oxygen consumption rate), um parâmetro que avalia a função mitocondrial,
permitindo assim que se fizesse uma avaliação da bioenergética celular. Os
resultados das análises com as NPCs mostraram que não houve diferença
significativa no metabolismo de células deficientes ou proficientes em CSB
(Figura 21).

83

Figura 21. Análise da respiração celular em NPCs proficientes (controle) ou
deficientes em CSB (CSB). (A) Perfil de consumo de O2 (OCR) de NPCs controle ou
CSB submetidas ao tratamento sequencial com Oligomicina, FCCP e
Rotenona/Antimicina. (B) Quantificação da OCR basal e da quantidade de O 2
utilizada na síntese de ATP (“ATP-linked”); quantificação do vazamento natural de
prótons da membrana mitocondrial interna (“Proton leak”); da capacidade máxima de
consumo de oxigênio (“Maximal”) e da capacidade respiratória de reserva (“Spare
capacity”) de células proficientes (controle) ou deficientes (CSB). O dado é
representado como a média dos valores exibidos pelos 4 clones controle ou CSB. Na
análise estatística, foi utilizado o t-test não pareado (*p<0,05).

Já as análises do metabolismo neuronal mostraram uma tendência a
diminuição no consumo de oxigênio em neurônios CSB (Figura 22). Na Figura
22B é demonstrado que parâmetros chave no metabolismo como capacidade
respiratória máxima (“Maximal”), capacidade respiratória de reserva (“Spare
capacity”) e até mesmo a respiração basal estão diminuídos em neurônios
CSB, sugerindo uma disfunção metabólica nessas células. Nesse cenário,
sugere-se a hipótese de que a ausência da proteína CSB funcional em
neurônios pode estar associada a uma disfunção metabólica nos neurônios.
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Figura 22. Consumo de oxigênio em neurônios proficientes (controle) ou deficientes
em CSB (CSB). (A) Perfil de consumo de O2 de neurônios controle ou CSB tratadoss
com as drogas Oligomicina, FCCP e Rotenona/Antimicina. (B) Quantificação da OCR
basal e da quantidade de O2 utilizada na síntese de ATP (“ATP-linked”); quantificação
do vazamento natural de prótons da membrana mitocondrial interna (“Proton leak”); da
capacidade máxima de consumo de oxigênio (“Maximal”) e da capacidade respiratória
de reserva (“Spare capacity”) de neurônios proficientes (controle) ou deficientes.
(CSB). O dado é representado como a média dos valores exibidos pelos 4 clones
controle ou CSB. Na análise estatística, foi utilizado o t-test não pareado (*p<0,05).

5. Discussão
As análises da citotoxicidade do H2O2 em fibroblastos deficientes no
NER mostraram que essas células apresentam hipersensibilidade ao H2O2,
indicando que a deficiência em fatores do NER sensibilizou as linhagens ao
estresse oxidativo. Assim como observado no presente estudo, a sensibilidade
dessas células a agentes que induzem danos por estresse oxidativo, como
radiações UVA, paraquat e KBrO3 já foi descrita na literatura (Nardo et al.,
2008; de Waard et al., 2003). Nesse contexto, observou-se que fibroblastos
deficientes em XPA foram mais sensíveis ao azul de metileno fotoativado,
agente que induz a formação de oxigênio singlete (1O2), sendo que esse perfil
de sensibilidade foi corrigido em células complementadas, indicando o papel
XPA no reparo de lesões induzidas por 1O2 (Berra et al., 2013). Em um trabalho
anterior, demonstrou-se a associação entre a mutação em XPA e a baixa
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capacidade de reparo de lesões induzidas por H2O2, visto essas células terem
apresentado um aumento de 5 vezes na taxa de mutagênese in vitro (Wang et
al., 2010). Além disso, foi observado que já na concentração 20 µM, o H2O2
aumentou significativamente a frequência de quebras no DNA e cromossomos
dicêntricos em células deficientes em XPA, indicando que baixos níveis de
estresse oxidativo já são suficientes para aumentar a instabilidade genômica
nesse modelo celular (Low et al., 2008).
O perfil de sensibilidade ao estresse oxidativo exibido por essa linhagem
pode estar associado ao acúmulo de danos oxidados, visto que já foi
observado em extratos de células deficientes em XPA que lesões oxidadas
como a 8,5'-(S)-ciclo-2'-deoxiadenosina (ciclo-dA) são substrato para o NER in
vitro. Ainda, foi estabelecida uma possível relação entre o acúmulo de danos
oxidados e o fenótipo de neurodegeneração em indivíduos XPA, visto que um
defeito no reparo dessa lesão foi detectado em células de um paciente com
Xeroderma

pigmentoso

que

apresentava

um

fenótipo

grave

de

neurodegeneração (Brooks et al., 2000). Além disso, dados anteriores
mostraram a detecção de altos níveis da lesão oxidada d(G[8-5 m]T no cérebro
e fígado de ratos deficientes em XPA (Wang et al., 2012). Além disso, análises
em

melanócitos

deficientes

em

XPA

mostraram

que

essas

células

apresentaram uma redução na capacidade de reparo de danos oxidados,
associada a uma elevada taxa de mutação, o que foi associado a alta
incidência de melanoma nos indivíduos XP (Wang et al., 2010). Ainda, do ponto
de vista do papel da mitocôndria como fonte de EROs, apesar de nenhuma
função mitocondrial de XPA ter sido descrita até o momento, foi observado que
células deficientes apresentaram defeitos na mitofagia devido ao decréscimo
na ativação do eixo NAD(+)-SIRT1-PGC-1α, o que por sua vez foi associado a
superativação de PARP-1 (Fang et al., 2014). Nesse contexto, o aumento nos
níveis de EROs intracelulares devido ao acúmulo de mitocôndrias danificadas
pode também influenciar no padrão de sensibilidade ao estresse oxidativo
exibido pela linhagem.
Apesar das deficiências em XPA ou CSB serem associadas a
sensibilidade aos agentes oxidantes, observa-se que quando comparadas
entre si, células deficientes em CSB apresentam sensibilidade ainda mais
acentuada. Nesse contexto, foi observado que fibroblastos de ratos duplo
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knockout XPA-/- não apresentaram sensibilidade a radiação ionizante, enquanto
que mutantes CSB-/- foram sensíveis, de modo que as diferenças nos perfis de
sensibilidade foram associadas ao estresse oxidativo, visto que esse tipo de
radiação também induz a formação de danos oxidados (revisado por Azzama
et al., 2012). Além disso, a exposição de camundongos CSB−/− ao paraquat
mostrou que a deficiência em CSB sensibilizou as células ao agente. Sendo
assim, essa sensibilidade pode estar relacionada ao fato de que células
deficientes em CSB podem apresentar um contexto fisiológico que por si só já
predispõe à exposição crônica ao estresse oxidativo, mesmo na ausência de
qualquer exposição a agentes oxidantes, dado que fibroblastos derivados de
indivíduos com síndrome de Cockayne apresentaram alterações como
comprometimento da função mitocondrial, elevados níveis de EROs e
diminuição na expressão de enzimas do aparato antioxidante, como CAT e
SOD (Chatre et al., 2015). Ainda, outro estudo indicou um cenário semelhante,
visto que elevados níveis de EROs também foram detectados em iPSCs
deficientes em CSB (Andrade et al., 2012), confirmando novamente a hipótese
de que células deficientes em CSB apresentam aumento nos níveis endógenos
de estresse oxidativo, o que contribuiria ao perfil de sensibilidade a agentes
oxidantes, como foi observado no presente estudo. Outro fato que contribuiria
para essa sensibilidade reside no próprio papel de CSB no TC-NER, dada a
sua importância na dissociação da RNA pol Il parada em frente a lesão no
DNA, para que o dano possa ser reparado. Dessa forma, na ausência de CSB,
o bloqueio da polimerase levaria a parada da transcrição, seguido pela ativação
do mecanismo de apoptose (de Waard et al., 2003).
Quanto ao acúmulo de danos oxidados, a redução da viabilidade
observada nos tratamentos de células CS1AN com H 2O2, também já foi
associado ao acúmulo de lesões como 8-oxoGua (Dianov et al., 1999; Tuo et
al., 2001; Tuo et al., 2003; Stevnsner et al., 2002); 8-oxoA (Tuo et al., 2002),
FapyA e FapyG (Muftuoglu et al., 2009). Nesse cenário, esse acúmulo pode ser
associado também ao papel de CSB na regulação da via BER, já que estudos
já mostraram o que CSB regula a atividade de APE1 (Wong et al., 2007) e
OGG-1 (Stevnsner et al., 2002; Dianov et al., 1999). Observou-se também que
CSB tanto é inibida (Thorslundet al., 2005) quanto tem importância na ativação
de PARP-1, dado que na ausência de CSB houve a hiperativação de PARP-1
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em modelos de ratos, o que levou ao decréscimo nos níveis intracelulares de
NAD+ e a diminuição na atividade da sirtuína 1 (Sirt1 – do inglês: Sirtuin 1),
gerando uma disfunção mitocondrial (Scheibye-Knudsen et al., 2014; Fang et
al., 2014). Frente ao contexto exposto, fatores como o acúmulo de danos
oxidados, associado a uma baixa atividade de BER e a falha na dissociação da
RNA pol ll no TC-NER, podem contribuir para a hipersensibilidade de células
deficientes em CSB ao estresse oxidativo (Kitsera et al., 2011; revisado por
Ljungman e Lane, 2004).
Com relação aos dados do transcriptoma, a análise das funções
biológicas mais representativas dentre os genes com expressão aumentada
revelou que a resposta de células XP12RO ao estresse oxidativo é
caracterizada pelo aumento na expressão de genes com papel em processos
como ciclo celular, apoptose, reparo de DNA, regulação negativa da
transcrição, modificações na cromatina, biogênese de ribossomos, respiração
celular e resposta ao estresse oxidativo. Dessa forma, o contexto geral dos
dados indicou a superexpressão de genes que atuam como supressores
tumorais e regulam pontos de checagem do ciclo, dentre eles FOXN3 (do
inglês: Forkhead box N3), que atua na indução da parada do ciclo celular na
fase S, em resposta ao dano no DNA (Busygina et al., 2006), além dos genes
que codificam a proteína associada a quinase dependente de ciclina Cdk2
(CDK2AP1 – do inglês: Cyclin-dependent kinase 2 associated protein 1) e o
inibidor 2C da quinase dependente de ciclinas (CDKN2C - do inglês: Cyclindependent kinase inhibitor 2c), que induzem a parada do ciclo celular na fase
G1/S, processo que precede a indução da morte celular. CDK2AP1 controla a
transição entre as fases G1/S do ciclo através da regulação negativa dos níveis
da quinase dependente de ciclina 2 CDK2 (do inglês: Cyclin-dependent kinase
2) e o aumento na expressão desse gene resulta na diminuição nos níveis de
CDK2 e de sua atividade quinase, levando a parada do ciclo na fase G1 e
inibição da replicação via CDK2AP1 (Shintani et al., 2000; Matsuo et al., 2000).
CDKN2C atua na regulação negativa da proliferação celular por meio da
inibição da atividade das quinases dependentes de ciclina 4 e 6, CDK4 (do
inglês: Cyclin-dependent kinase 4) e CDK6 (do inglês: Cyclin-dependent kinase
6), de maneira que a transição entre as fases G1/S é inibida (Guan et al.,
1994). Além disso, o complexo no qual a proteína FZR1 atua, chamado
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complexo promotor de anáfase AP/CFZR1, também é substrato dessas quinases
e apresenta atividade ubiquitina ligase, levando a degradação de proteínas
chave na transição das fases G2/M, inibindo assim a progressão do ciclo (The
et al., 2015).
Um dos alvos de degradação do complexoAP/CFZR1 é exatamente a
proteína survivina BIRC5 (Connell et al., 2008), que se destacou nas análises
das centralidades da rede superexpressa. A survivina é uma proteína com
papel essencial em eventos clássicos da mitose, como alinhamento dos
cromossomos e manutenção do fuso mitótico (Sampath et al., 2004) e atua
como inibidor da apoptose. Dessa forma, o contexto dos dados sugere que na
ausência de XPA, a exposição ao estresse oxidativo leva ao aumento na
expressão de genes que promovem a parada do ciclo celular, inibição da
atividade de fatores anti-apoptóticos como BIRC5 e indução da morte celular
por apoptose, sugerida pelo aumento na expressão das caspases-2 e 3 (genes
CASP2 e CASP3); além dos ativadores de caspase BAX, BAK1, GSPT1 e
DIABLO. Nesse cenário, sabe-se que em resposta ao dano no DNA, a proteína
p53 ativa o mecanismo de morte celular através da ativação das proteínas próapoptóticas BAX (do inglês: BCL2 Associated X Protein) e BAK1 (do inglês:
BCL2 Antagonist/Killer 1), o que leva aos eventos clássicos da apoptose, como
permeabilização da membrana mitocondrial externa, liberação do citocromo c e
formação do apoptossomo por meio do fator de ativação de apoptose1 (APAF1), que ativa a caspase iniciadora 9 (caspase-9) e por conseguinte a caspase 3
efetora, desencadeando assim o processo de apoptose (revisado por Grivicich
et al., 2007). Outro mediador dessa ativação é o citocromo somático CYC (do
inglês:Cytochrome c, somatic), cuja expressão também aumentou na resposta
ao estresse e que atua ativando a caspase-9, estimulando assim a formação
do complexo Apaf-1-caspase-9 (Jiang e Wang, 2000).
Destaca-se também o papel da proteína DIABLO (do inglês: Diablo IAPbinding mitochondrial protein) na degradação de proteínas inibidoras da
apoptose IAPs (do inglês: Inhibitor of Apoptosis Protein), dentre elas BIRC5.
Sabe-se que após o dano mitocondrial na apoptose, a proteína DIABLO é
liberada da mitocôndria, juntamente com o citocromo c, levando a ativação da
caspase-9 pelo citocromo c e o rompimento da ligação das IAPs com as
caspases via DIABLO, ativando a caspase-3 (Chai et al., 2000). Nesse
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contexto de ativação da caspase-3, destaca-se outro gene superexpresso em
XP12RO, GSPT1, que codificada a proteína de transição da fase G1 para S
(GSPT1: do inglês: G(1) to S phase transition protein 1) e apresenta papel
chave na indução da apoptose, visto que regula a atividade da proteína
quinase ASK1 (do inglês: Apoptosis signal‐regulating kinase 1), que estimula a

apoptose em resposta a vários estímulos, dentre eles o estresse oxidativo.
Nesse contexto, a proteína GPST1 interage com ASK1 e aumenta a sua

atividade pró-apoptótica por meio da ativação da caspase-3 (Lee et al., 2008).
A superexpressão do gene CASP2, que codifica a caspase-2, é mais um
indício da ativação da via mitocondrial da apoptose, visto que a ativação dessa
caspase também leva a liberação do citocromo c e outros fatores da
mitocôndria, como AIF e DIABLO. Entretanto, já foi observado que a caspase-2
pode estimular tanto a via mediada por Apaf-1-caspase-9 (via do apoptossoma)
quanto a apoptose independente de caspase mediada por AIF, através da
liberação dos citocromo c, DIABLO e AIF da mitocôndria (Guo et al., 2002).
Sendo assim, a superexpressão de fatores pró-apoptóticos em células
XP12RO tratadas com H2O2 corrobora com dados da literatura, já que a
indução de apoptose em fibroblastos deficientes em XPA submetidos ao
estresse oxidativo já foi descrita (Berra et al., 2013).
Quanto aos genes associados a resposta ao estresse, destacaram-se os
que codificam enzimas do aparato antioxidante, como catalase (CAT – do
inglês: Catalase); superóxido dismutase 1 (SOD1 – do inglês:Superoxide
Dismutase 1); glutationa peroxidase 4 (GPX4 – do inglês: Glutathione
Peroxidase 4); as peroxirredoxinas 2, 3, 4, 5 e 6 (PRDX2, PRDX3, PRDX4,
PRDX5 e PRDX6 – do inglês: Peroxiredoxin 2, 3, 5 or 6); as glutationas Stransferase (GSTCD –do inglês:Glutathione s-transferase c-terminal domain
containing), sintetase (GSS – do inglês: Glutathione synthetase) ou redutase
(GSR – do inglês: Glutathione reductase), além da tiorredoxina redutase 3
(TXNRD1 – do inglês: Thioredoxin reductase 1) (revisado por Espinosa-Diez et
al., 2015). Nesse contexto, observa-se que a deficiência em XPA não afetou a
expressão dos principais genes do aparato antioxidante, indicando que o
acúmulo de danos induzidos por EROs não estaria relacionado a depleção nos
níveis das enzimas antioxidantes. Esses dados corroboram com o que foi
anteriormente observado no modelo de Caenorhabditis elegans deficiente em
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XPA, que indicou o aumento na expressão endógena da superóxido dismutase
3 (SOD3) e da glutationa-S-transferase 4 (GST4) em resposta ao acúmulo de
EROs (Arczewska et al., 2013).
Corroborando com os dados que apontam o aumento na expressão de
genes associados ao controle do ciclo celular, a E3 ubiquitina ligase RBX1 (do
inglês: Ring-Box 1, E3 Ubiquitin protein ligase), destacada na rede
superexpressa como um importante hub-gargalo, atua no controle da
progressão do ciclo celular como parte do complexo SCF ubiquitina ligase e,
em conjunto com as proteínas SKP1, CUL1 e F-box, controla a progressão do
ciclo através da degradação de proteínas específicas entre as fases G1/S e
G2/M do ciclo (revisado por Nakayama e Nakayama, 2005). Além disso, já foi
descrito o seu papel na via NER, onde atua como parte do complexo DDBCUL4,
promovendo a degradação de XPC e DDB2 (El-Mahdy et al., 2006; Sugasawa
et al., 2005), sendo importante no processo de reconhecimento da lesão.
Ainda, foi observada também sua importância na degradação de CSB ao final
do TC-NER, a partir da formação de um complexo com CSA, DDB1 e CUL4
(complexo CSA–DDB1–CUL4A–RBX1) (Groisman et al., 2003; Groisman et al.,
2006).
Ainda no contexto do ciclo celular, foi observado que as proteínas
classificadas como hub apresentam um papel em eventos essenciais à
ocorrência do ciclo celular ou no controle da progressão do ciclo. Como
destacado anteriormente, a proteína inibidora de apoptose BIRC5 apresenta
um papel anti-apoptótico. Entretanto, apesar do seu destaque na rede, o
contexto geral dos danos sugere a sua inibição, com a subsequente indução da
apoptose, como destacado acima. Além disso, proteínas que atuam em
processos como tradução e degradação de proteínas via proteasssoma,
RPS11 e PSAM6 respectivamente, apresentaram destaque nas sub-redes
formadas pelo agrupamento de uma série de proteínas-chave nesses
processos, indicando que a deficiência em XPA não ocasiona a inibição desses
processos.
Com relação aos genes cuja expressão diminuiu em resposta ao
estresse, já no contexto dos top 50 genes com expressão diminuída, observouse o decréscimo na expressão de genes reguladores da transcrição (RPAP1,
BTAF1, TAF2, CSRNP1, EGR1, HDAC1, JUNB e RELA) e da resposta ao dano
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no DNA (GADD45A). Quanto aos genes com papel na regulação transcricional,
pode-se estacar os fatores de transcrição EGR1, além de RELA, JUNB, JUN e
HDAC1, que se destacaram tanto do ponto de vista do nível de expressão
quanto do papel central nas redes PPI. O fator de transcrição EGR1 é
normalmente expresso em resposta a uma série de estímulos extracelulares,
como por exemplo fatores de crescimento, citocinas, condições de hipóxia, de
modo que atua regulando processos como proliferação celular, diferenciação e
sobrevivência celular em resposta a diferentes estímulos. No geral, EGR1
aumenta a expressão de uma série de fatores de crescimento, como fator de
crescimento derivado de plaqueta PDGF (do inglês: Platelet-derived growth
fator); o fator de crescimento de fibroblasto básico (FGFb) e o fator
transformador de crescimento beta TGF-β (do inglês: Transforming growth
factor beta), além de outros moduladores do ciclo celular como p53, sendo
importante no balanço indução/inibição da proliferação celular (Liu et al., 1996;
Sysolet al., 2016), de maneira que a diminuição na sua expressão inibe a
proliferação celular e sensibiliza as células a apoptose.
Dentre os fatores de transcrição cuja expressão diminuiu em células
XP12RO, foi observado que genes reguladores da expressão e atividade
transcricional de EGR1, como MYC e JUN (revisado por Dang et al., 1999;
Hoffmannet al., 2008), também tiveram sua expressão diminuída, indicando
que a inibição da transcrição de fatores-chave nos mecanismos de proliferação
e sobrevivência celulares sob condições de estresse pode estar associada a
indução de apoptose em células deficientes em XPA. Sabe-se que além de
EGR1, MYC estimula a expressão de uma série de genes associados ao
controle do ciclo celular, apoptose, glicólise, metabolismo do DNA e síntese de
macromoléculas, no sentido de promover o crescimento celular (revisado por
Dang et al., 1999). Além disso, os fatores de transcrição JUN e RELA também
se destacam nesse papel, já que foi visto que JUN atua na regulação positiva
da proliferação celular através da repressão transcricional de genes
supressores tumorais e indução da transcrição da ciclina D1, promovendo a
transição entre as fases G0/G1 em vários tipos celulares (Shaulian e Karin,
2001). Outro fator que se destacou na análise das centralidades foi RELA, que
assim como os fatores acima citados, também ativa a transcrição de genes que
induzem a sobrevivência celular em situações de estresse oxidativo, de
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maneira que um estudo utilizando um modelo knockout nesse gene indicou a
ativação do mecanismo de morte celular em resposta ao estresse oxidativo
(Kamata et al., 2005).
Quanto o papel desse gene na indução da morte celular, sabe-se que
RELA inibe a apoptose através do aumento da expressão dos genes
GADD45A e GADD45B, que são inibidores da morte celular induzida pela MAP
quinase 8 (MAPK8) (Gupta et al., 2006; De Smaele et al., 2001). Vale salientar
que os genes GADD45A e GADD45B também são induzidos por fatores
transcricionais como EGR1 e JUN (Smaele et al., 2001). Observou-se que após
a exposição a radiações UV há a ligação do fator RELA ao promotor de EGR1,
seguido

pela

regulação

da

expressão

de

GADD45A

e

GADD45B,

demonstrando assim uma ativação sequencial entre esses genes na resposta
ao dano no DNA (Thyss et al., 2005). Nesse contexto, o possível papel de XPA
na regulação da transcrição de genes como EGR1, GADD45A e GADD45B,
como sugerido no presente estudo, pode se dar de forma direta ou indireta, já
que vários fatores de transcrição que também regulam a expressão desses
genes tiveram sua expressão diminuída.
Os fatores GADD45 apresentam um papel central na resposta ao dano
no DNA, de forma que têm sua expressão aumentada pela exposição a
diversos fatores, como exposição a UV, tratamentos com metilmetanosulfonato
(MMS) ou H2O2. Nesse contexto, esses fatores apresentam papel chave na
sobrevivência celular, de modo que a deficiência em GADD45A já foi associada
a hipersensibilidade a agentes como UV e cisplatina (Smith et al., 2000). Além
disso, deficiências em GADD45A ou GADD45B já foram relacionadas a
apoptose induzida por estresse genotóxico, indicanto sua importância na
sobrevivência celular em resposta ao estresse (Gupta et al., 2005). GADD45A
é considerado um gene sensor de estresse na resposta ao dano no DNA, de
modo que a exposição a agentes como a radiação ionizante leva ao aumento
na sua expressão via ATM (do inglês: Ataxia Telangiectasia Mutated) e p53
(Papathanasiou et al., 1991; Kastan et al., 1992), promovendo a parada no
ciclo celular e prevenindo a entrada na mitose até que os danos no DNA sejam
reparados (Wang et al., 1999). No geral, esses genes estão associados a
regulação dos checkpoints no ciclo celular, além de promover o remodelamento
da cromatina nas regiões de dano no DNA e estimular o reparo (Carrier et al.,
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1999; Smith et al., 2000), visto que GADD45A afeta a interação entre APE1 e
PCNA na via BER (Jung et al., 2007).
Em adição ao seu papel na resposta ao dano no DNA, GADD45A
apresenta também um papel na regulação da expressão gênica através da
desmetilação de promotores (Barreto et al., 2007). Nesse mecanismo,
GADD45A interage com o complexo NER, recrutando a maquinaria de reparo
para sítios específicos e promove a substituição de citosinas metiladas por
bases não metiladas. Dado esse papel na transcrição gênica, foi observado
que a diminuição na expressão desse gene pode levar a hipermetilação no
DNA e a consequente repressão na transcrição. Do ponto de vista da atividade,
XPA apresenta um papel essencial a função de GADD45A na desmetilação,
dado que a inibição da mesma foi associada a perda dessa função e a
hipermetilação de promotores (Schmitz, 2009). Além disso, esses fatores
apresentam um papel na via NER, já que foi demonstrado que tanto GADD45A
quanto GADD45B interagem com PCNA e estimulam sua atividade no NER
(Vairapandi et al., 1992; Smith et al., 2000).
Como exposto acima, o contexto geral dos dados dos transcriptoma de
células XP12RO indicou que a deficiência em XPA está associada a inibição da
transcrição de fatores associados a resposta ao dano no DNA e sobrevivência
celular em resposta ao estresse oxidativo. Dessa forma, qual seria o papel da
proteína XPA na regulação da transcrição desses fatores? Apesar de apenas o
seu papel no reparo de DNA ter sido descrito na literatura até o momento, um
artigo publicado em 2010 indicou o papel de XPA na regulação da transcrição.
De acordo com Le May et al. (2010), os fatores do NER apresentam um papel
chave na transcrição global, visto que num evento que precede a transcrição,
há o recrutamento das proteínas XPC, XPA, RPA, XPG e XPF/ERCC1 para a
região de promotores, mesmo sem a indução de estresse genotóxico. XPA se
mostrou essencial nesse processo, dado que células deficientes tiveram a sua
expressão gênica inibida. Por outro lado, demonstrou-se que CSB não é
essencial a esse processo, indicando a atuação de XPA em CSB em
mecanismos distintos. Destacou-se também a importância da proteína
GADD45A nesse processo, pois foi observado o recrutamento concomitante de
GADD45A em conjunto com os fatores do NER para a região dos promotores,
levou a desmetilação nos promotores e ao remodelamento na cromatina
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essencial para a ocorrência do evento de transcrição. Além disso, a expressão
de GADD45A foi associada a presença de fatores do NER, incluindo XPA,
juntamente com a RNA pol II, TFIIH e p53 na região do seu promotor,
demonstrando o papel fundamental do complexo NER na modulação da
expressão desse gene. Frente a esse papel, o padrão de inibição da
transcrição dos fatores citados anteriormente, dentre eles o próprio GADD45A,
pode estar associado ao papel transcricional de XPA, função a partir da qual
essa proteína do NER poderia regular processos biológicos como resposta ao
dano no DNA, ciclo celular e apoptose. Corroborando com essa hipótese, no
presente estudo, a complementação de linhagens deficientes levou a
diminuição na expressão do gene indutor da apoptose BAX, além de regular a
expressão dos genes GADD45A e EGR1. Nesse cenário, o aumento na
expressão de GADD45B em células complementadas com XPA, considerando
que o mesmo foi subexpresso em células deficientes em XPA, reforçou ainda
mais essa hipótese, indicando que a proteína XPA pode ter papel fundamental
na expressão desses fatores.
Outro ponto importante do presente estudo consistiu na análise de
possíveis alvos moleculares para o estudo da neurodegeneração associada a
deficiência em XPA. Entretanto, é importante salientar que o objetivo deste não
foi associar diretamente o perfil de expressão diferencial no modelo do
fibroblasto com alterações neurológicas típicas da síndrome XP, pois o próprio
modelo estudado não permite tais considerações diretas. Entretanto, em um
projeto paralelo do nosso grupo de pesquisa, um modelo de células da glia
deficientes em XPA já está sendo desenvolvido, de modo que a alteração na
expressão dos genes alvo elencados será analisada nesse outro modelo, na
busca por novos genes associados aos fenótipos neurológicos da síndrome
XP. Nesse sentido, foi observada a subexpressão de genes associados a
processos de fundamental importância em neurônios, dentre eles GPC1 e
DLG4, que se destacaram como os principais gargalos da rede PPI
subexpressa. Como citado anteriormente, GPC1 é altamente expresso em
neurônios e já foi observado o seu papel no controle do tamanho do cérebro,
através da regulação da sinalização via FGF no início da neurogênese, de
modo que mutações nesse gene são associadas a defeitos na neurogênese
durante o período embrionário (Jen et al., 2009). Além disso, DLG4 (PSD-95)
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surge como outro interessante candidato, já que apresenta papel fundamental
em processos como sinaptogênese e plasticidade sináptica (Nikonenko et al.,
2008). Dentre os fatores de transcrição que se destacaram nas análises,
observa-se que há na literatura uma associação de EGR1 na modulação da
expressão do gene que codifica a proteína precursora amilóide beta APP (do
inglês: Amyloid Beta Precursor Protein), cujo acúmulo é associado a patologia
do Alzheimer (Chai et al., 2015). Além disso, EGR1 estimula a transcrição do
gene que codifica a sinapsina I (SYN1 – do inglês: synapsin I), proteína
fundamental em processos como sinaptogênese e modulação da liberação dos
neurotransmissores (Molinaro et al., 2015; revisado por Hilfiker et al., 1999).
Além dos que foram citados, destacam-se também como outros possíveis
alvos, genes que foram associados de forma significativa com as ontologias
gênicas plasticidade sináptica (BDNF, STXBP1, PSEN1 e SCN1B) e
desenvolvimento de projeções neurais (BAIAP2, CXCL12, DVL1, LIFR, UCHL1
e

ERBB3),

cujas

associações

com

doenças

psiquiátricas

ou

neurodegenerativas já foram descritas na literatura (Boulle et al., 2012; Patzke
et al., 2015; Sundvik et al., 2013; O’Malley e Isom, 2015; Kang et al., 2016;
Maysami et al., 2006; Ciani e Salinas, 2005; Li et al.,1995; Maraganore et al.,
2004; Torii et al., 2014).
O sequenciamento do transcriptoma de células CS1AN revelou uma
tendência a inibição da expressão gênica, visto que o número de genes com
expressão diminuída foi aproximadamente 6 vezes maior que o número de
genes superexpressos. Dentre as funções biológicas destacadas no contexto
dos genes superexpressos, destacaram-se aqueles com papel na regulação do
balanço proliferação celular/indução da apoptose, de modo que genes que
induzem a parada do ciclo celular apresentaram tiveram sua expressão
aumentada, dentre eles o inibidor da ciclina dependente de quinase 2A
CDKN2A; a fosfoproteína DMP1;a proteína associada ao cinetócoro KNTC1 e a
proteína TIM (TIMELESS). Concomitantemente, foi observado o aumento nos
níveis de transcritos referentes a fatores pró-apoptóticos (E2F1, E2F4, ABL1,
BAX, CASP8, PDCD4 e CYCS), reforçando a hipótese de que o mecanismo de
apoptose é induzido em resposta ao estresse oxidativo. Esses dados
corroboram o que se tem na literatura, visto que vários estudos já
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demonstraram a indução da morte celular em decorrência dos elevados níveis
de EROs em células deficientes em CSB (Kyng et al., 2003; Pascucci et al.,
2012; Tuo et al., 2001; Nicolai et al., 2015). Do ponto de vista da resposta ao
dano no DNA, sabe-se que a proteína quinase ABL1, que se destacou na rede
superexpressa como um hub-gargalo, apresenta um papel central na indução
da morte celular por apoptose e/ou necrose em resposta ao H2O2 (Sun et al.,
2000). Sendo assim, o aumento na expressão desse gene e do seu ativador, a
proteína quinase SRC, também destacada como hub-gargalo, pode estar
associado a indução da apoptose em células CS1AN. Ainda no contexto da
resposta ao dano, sabe-se que o fator E2F1 atua no recrutamento de fatores
do NER (XPC, XPA e TFIIH) para o sítio de dano, aumentando a eficiência do
do mecanismo de reparo. Entretanto, apesar de estimular o reparo, E2F1
também promove a apoptose via p-53 através da indução da expressão do
gene CDK2NA (Zindy et al., 1998), também superexpresso em CS1AN. Além
disso, sabe-se que a expressão de E2F1 resulta na transcrição de caspases
efetoras como a caspase-8 (CASP8) (Cao et al., 2004), cuja expressão
também aumentou em resposta ao H2O2 em CS1AN.
No que diz respeito às análises de enriquecimento funcional, no contexto
dos genes subexpressos, destacaram-se os processos biológicos apoptose;
organização da cromatina; resposta ao dano no DNA; reparo de DNA;
proteólise

via

ubiquitina-proteassoma;

replicação

e

respiração

celular.

Comparando esses resultados com os obtidos por Kyng et al. (2003), cujo
estudo também avaliou o transcriptoma de fibroblastos deficientes em CSB a
resposta ao H2O2, foram observados resultados semelhantes, já que vários
genes tiveram sua expressão diminuída tanto no estudo citado quanto no
presente estudo. Dentre esses genes, destacaram-se os associados a
processos como reparo de DNA (glicosilase UNG – do inglês: uracil DNA
glycosylase); replicação (NAP1L1 - do inglês:Nucleosome Assembly Protein 1
Like 1) e metabolismo energético, com destaque para fatores que atuam na
fosforilação oxidativa, assim como observado no presente estudo, que apontou
a diminuição da expressão dos genes NDUFA9, NDUFB9, NDUFA6, NDUFS5,
NDUFS1, UQCRC2, SDHB, DLD, NDUFV1, NDUFB7, NDUFA5, NDUFB5,
NDUFV2 e ATP5F1, todos associados a esse processo. Além disso, fatores
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que atuam na ubiquitinação e proteólise via ubiquitina-proteassoma, também
tiveram sua expressão diminuída em ambos os estudos (PSMB8, PSMB3,
PSMB5 e COPS2).
Na resposta ao estresse oxidativo, a proteólise via proteassoma é um
importante mecanismo de eliminação de proteínas oxidadas, de forma que
nessa condição, há um aumento na expressão de genes que codificam os
fatores que compõem o proteassoma (revisado por Jung et al., 2014).
Entretanto, observou-se que a deficiência em CSB está associada a uma
diminuição na ubiquitinação e degradação da RNA pol lI após a exposição a
UV (Bregman et al., 1996), dando indícios de que a proteína CSB pode ter
papel fundamental nesse mecanismo, como sugerido pelos dados do
transcriptoma. De fato, um estudo recente mostrou que CSB forma um
complexo com os constituintes do proteassoma PSMD2, PSMD3, PSMD12 e
PSMC5, indicando o seu possível papel nesse processo (Nicolai et al., 2015).
Frente a esse cenário, o possível acúmulo de proteínas danificadas em células
CS1AN pode surgir como mais um importante fator na hipersensibilidade dos
fibroblastos ao estresse oxidativo, podendo estar associado até mesmo com os
fenótipos de neurodegeneração e envelhecimento precoce associados a
síndrome de Cockayne, dado que o balanço degradação/síntese de proteínas
novas na resposta ao estresse apresenta um papel fundamental nesses
processos (revisado por Dasuri et al., 2013).
Como citado anteriormente, até mesmo pelo fato do número de genes
com expressão diminuída ter sido bem mais marcante, há indícios de que o
processo de transcrição estaria afetado em células CS1AN. De fato, ao analisar
a rede PPI subexpressos, destacaram-se como hubs proteínas diretamente
associadas ao mecanismo de transcrição, já que formam o complexo da RNA
pol II (POLR2F, POLR2H, POLR2C e POLR2K), indicando que CSB pode ter
um papel essencial na transcrição e corroborando o fato de que células
deficientes em CSB apresentam um decréscimo na taxa basal de transcrição
(Balajee et al., 1997). Foi visto que a indução da expressão em resposta ao
H2O2 foi mais lenta em células deficientes em CSB, já que o pico de expressão
foi observado apenas 6h após o tratamento com esse agente, enquanto que
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nos controles proficientes, a mesma resposta foi observada 15 min após o
tratamento (Kyng et al., 2003). Quanto ao papel de CSB na transcrição, a
literatura mostra que essa proteína forma um complexo com as RNA pol I e II
(Balajee et al., 1997; Bradsher et al., 2002; Selby e Sancar, 1997), sendo
requerida para o restabelecimento da transcrição após a exposição a UV
(Mayne e Lehmann, 1982; Proietti-De-Santis et al., 2006), além de estimular a
atividade transcricional da RNA pol ll (Charlet-Berguerand et al., 2006; Selby e
Sancar, 1997).
Inicialmente, acreditava-se que a inibição global na transcrição
observada nessas células era devido a incapacidade de remover a RNA pol II
da região do dano, comprometendo assim a retomada da transcrição após o
reparo (van der Horst et al., 1997). Além disso, estudos mostraram que mesmo
na ausência de danos, células deficientes em CSB foram incapazes de
sintetizar RNA, indicando que essas apresentam um defeito na transcrição
(Rockx et al., 2000; Proietti-De-Santis et al., 2006). Entretanto, assim como no
presente estudo, mesmo num contexto que indica a parada na transcrição,
observou-se o aumento na expressão de uma série de genes induzíveis por UV
(Proietti-De-Santis et al., 2006; Cleaver et al., 2007). Do ponto de vista da
viabilidade celular, já é bem descrito que a inibição da transcrição é um fator
determinante na indução da apoptose (Ljungman et al., 1999), de maneira que
o decréscimo na viabilidade de células CS1AN pode estar associada a inibição
da transcrição. De forma interessante, apesar do papel de CSB no
elongamento da transcrição ter sido sugerido, até onde se tem conhecimento, o
seu papel na expressão de genes que codificam as subunidades do complexo
da RNA pol ll, como o presente estudo sugere, ainda não foi descrito na
literatura.
Ainda no contexto da rede PPI subexpressa em CS1AN, destacaram-se
também várias proteínas associadas ao processamento de mRNA, sendo elas
a subunidade 2 da proteína de ligação ao cap NCBP2 (do inglês: Nuclear cap
binding protein subunit 2); a proteína de sobrevivência do motoneurônio 1
SMN1 (do inglês: Survival of motor neuron 1); a proteína 5 associada a gem
GEMIN5 (do inglês: Gem nuclear organelle associated protein 5) e a
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ribonucleoproteína SNRPD2 (do inglês: Small nuclear ribonucleoprotein D2).
Esses dados corroboram o perfil observado por Kyng et al. (2003), que também
observou a diminuição na expressão de genes que atuam no processamento
do mRNA (RBM10 e CSTF1), indicando que CSB também pode ter um papel
na regulação desse processo. No estudo publicado por Nicolai et al. (2015),
também foi observado que cerca de 40% das proteínas co-purificadas com
CSB tem papel descrito no processamento de RNA, indicando o possível papel
de CSB na regulação desse processo. Comparado aos nossos dados, 5 deles
apresentaram expressão diminuída em resposta ao estresse oxidativo (PRPF4,
CSTF1, NONO, DDX5 e DDX41) em ambos os estudos, indicando o possível
papel de CSB tanto na regulação da expressão desses genes quanto na
regulação da sua atividade biológica. Sendo assim, os dados sugere m que a
resposta ao estresse oxidativo em células CS1AN é caracterizada pelo
comprometimento do eixo essencial transcrição e processamento de RNA, de
modo que CSB pode ter um papel importante no fluxo de informação gênica da
célula.
Quanto aos marcadores moleculares que possam ser alvos de estudo
da neurodegeneração associada a síndrome de Cockayne, destacaram-se nas
redes PPI proteínas que desempenham funções biológicas nos processos de
desenvolvimento do córtex cerebral e transmissão sináptica, dentre elas a
proteína neurofibromatose tipo 1 (NF1 – do inglês: Neurofibromatosis type 1);
(Zhuet al., 2001); a proteína SLIT2 (do inglês: Slit Guidance Ligand 2) (BaCharvet et al., 1999); o receptor do fator de crescimento epidérmico EGFR (do
inglês: Epidermal Growth Factor Receptor) (Wagner et al., 2006); a proteína
ROBO1 (do inglês: Roundabout Guidance Receptor 1) (Yeh et al., 2014); o
fator ativador de plaquetas PAFAH1B1 (do inglês: Platelet Activating Factor
Acetylhydrolase 1b Regulatory Subunit 1) (Sudarov et al., 2013); a presenilina 1
PSEN1 (do inglês: Presenilin 1) (Strooper, 2007) e a subunidade de canal de
sódio beta 1 SCN1B (do inglês: Sodium Voltage-Gated Channel Beta Subunit
1) (Lopez-Santiago et al., 2011). Além disso, destaca-se o gene SMN1,
importante gargalo da rede subexpressa e que apresenta importância
fundamental no complexo SMN (do inglês: survival motor neuron), como citado
nos

resultados.

Mutações

nesse

gene

são

associadas

a

doença
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neurodegenerativa Atrofia Muscular Espinhal (AME), caracterizada pela
degeneração de motoneurônios (revisado por Li et al., 2014). Frente a
importância dessas proteínas na fisiologia neuronal e até mesmo a relação
dessas com doenças neurodegenerativas, esses genes surgem como alvos
moleculares para estudos posteriores no modelo neuronal da síndrome de
Cockayne, projeto realizado em paralelo pelo nosso grupo de pesquisa.
A segunda parte do presente estudo consistiu na diferenciação de NPCs
e neurônios a partir de iPSCs para a análise de fenótipos in vitro possivelmente
associados às alterações neurológicas típicas da síndrome de Cockayne.
Andrade et al. (2012) observou que iPSCs derivadas de indivíduos CS
apresentaram acúmulo de EROs. Além disso, foi observado nessas células o
aumento na expressão de p53 e do gene que codifica a proteína inibidora da
tiorredoxina TXNIP (do inglês: thioredoxin interacting protein), que inibe a
atividade da tiorredoxina, fator com papel central na regulação do status redox
celular (revisado por Yoshihara et al., 2014). Sendo assim, foi sugerido que
CSB apresenta um papel na inibição da transcrição do gene TXNIP, regulando
assim os níveis EROs intracelular. Em um estudo com neurônios deficientes
em CSB realizado em colaboração com o nosso grupo de pesquisa, foi obtido o
modelo neuronal diferenciado a partir de células iPSCs deficientes em CSB, de
modo que esses neurônios apresentaram alterações eletrofisiológicas como
baixa sincronia e decréscimo na densidade sináptica, indicando que CSB
apresenta um papel na função neuronal (Vessoni et al., 2016). Além do seu
papel na fisiologia neuronal, o silencimanto de CSB em NPCs ocasionou uma
redução significativa na capacidade de diferenciação em neurônios, revelando
um papel de CSB na transcrição dos marcadores neuronais MAP2 (do inglês:
Microtubule-associated

protein

2)

e

NEUROD1

(do

inglês:

Neuronal

Differentiation 1), essenciais ao processo de diferenciação neuronal (Ciaffardini
et al., 2014).
No estudo aqui apresentado, os resultados revelaram uma maior
sensibilidade de células NPCs deficientes em CSB aos agentes H2O2 e KBrO3,
sugerindo que as NPCs de indivíduos com síndrome de Cockayne apresentam
uma menor resistência a condições de estresse oxidativo. Esses resultados
evidenciaram um perfil de sensibilidade semelhante ao observado em
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fibroblastos, como já discutido anteriormente, corroborando o fato de que
células deficientes em CSB apresentam sensibilidade a agentes oxidantes.
Entretanto, de forma inesperada, esse perfil não foi observado em neurônios,
mesmo nos tratamentos com altas concentrações dos compostos. Do ponto de
vista dos mecanismos de resposta a esse tipo de estresse, sabe-se que
neurônios apresentam um aparato de defesa antioxidante limitado, dado que
expressam baixos níveis de CAT e de glutationa – GSH (do inglês:
Glutathione). Ao contrário, os astrócitos são mais resistentes ao estresse
oxidativo, pois apresentam alta capacidade de produzir e estocar GSH, que é
liberado no meio extracelular em resposta ao estresse e utilizado pelos
neurônios na síntese do seu próprio GSH (revisado por Baxter e Hardingham,
2016). Frente a isso, uma possível explicação para a resistência dos neurônios
aos tratamentos, pode estar relacionada às características da cultura, visto que
apesar do protocolo de diferenciação ter sido otimizado para a diferenciação de
neurônios, a presença de astrócitos na cultura, mesmo que em quantidade
reduzida, também foi observada. Sendo assim, esses astrócitos podem ser
importantes na detoxificação das EROs e na consequente resistência ao
estresse.
Do ponto de vista da respiração celular, perfis opostos já foram
observados em modelos de fibroblastos e ratos deficientes em CSB. Em 2012,
Scheibye-Knudsen e colaboradores demonstraram que ratos knockout em CSB
(CSBm/m) apresentaram aumento nas taxas basais de consumo de oxigênio e
produção de CO2. Corroborando esse fato, foi observado in vitro que
fibroblastos humanos (CS1AN) ou provenientes dos ratos CSBm/m também
apresentaram uma maior taxa de consumo de oxigênio (OCR – do inglês:
oxygen consumption rate), já no nível basal. Além disso, essas células
mostraram aumento no potencial de membrana mitocondrial e na glicólise, com
um consumo de glicose 2 vezes maior em relação as proficientes. Esse
fenótipo foi associado ao papel de CSB como um sensor de dano no DNA
mitocondrial e com a sua participação na indução de autofagia em resposta ao
estresse.
Por outro lado, outros trabalhos já indicaram um perfil oposto, já que ao
analisar o metabolismo mitocondrial em fibroblastos deficientes, Pascucci e
colaboradores (2012) detectaram um significante decréscimo no consumo de
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oxigênio basal e no consumo de oxigênio associado a produção de ATP
nessas células. Dessa forma, a produção de ATP via fosforilação oxidativa é
diminuída em fibroblastos deficientes em CSB (Pascucci et al., 2012). Além
disso, uma disfunção bioenergética associada a alterações na organização dos
complexos I, III, IV e V da cadeia respiratória também foi observada em
fibroblastos de ratos CSBm/m (Osenbroch et al., 2009). Frente ao exposto, as
análises do metabolismo neuronal no estudo aqui apresentado, corroboram
esses dados e adicionam outras importantes informações, já que o decréscimo
no consumo de oxigênio foi observado desde a condição basal até quando as
células foram estimuladas a atingir suas capacidades respiratórias máxima e
de reserva, sugerindo possíveis disfunções metabólicas na ausência de CSB
funcional. Além, disso este foi o primeiro estudo a detectar alterações na
respiração celular no modelo neuronal derivado de iPSCs deficientes em CSB
Frente a isso e, com base nos estudos citados, acredita-se que fatores
como o acúmulo EROs e de danos no DNA mitocondrial, além da inibição da
atividade do aparato antioxidante são fatores que podem estar associados ao
compromentimento da respiração celular e serão importantes alvos de estudo
no modelo neuronal. De forma interessante, uma série de genes com papel na
respiração celular (NDUFA5, NDUFAF5, NDUF55, NDUFA6, NDUFA9,
NDUFA12 NDUFB9, NDUFB7, NDUFB8, NDUFB5, NDUFB11, NDUFS1,
NDUFS5, NDUFS8, NDUFV1 e NDUFV2, UQCRC2, CYC1, COX7A2, COX7C,
COX11, COX15, COX5 e COX4I1, ATP5G3 e ATP5O) apresentaram
expressão diminuída nos fibroblastos CS1AN, corroborando a hipótese de que
em ambos os modelos de estudo, a deficiência em CSB leva a disfunção no
processo de respiração celular. Além disso, genes que codificam proteínas
sensoras de estresse mitocondrial (BNIP3, HSPD1, HIF1A e TRAP1) ou
regulam o transporte de proteínas para a mitocôndria (TIMM13, TIMM17A,
TIMM50, TOMM5, TOMM6, TOMM20, TOMM22, TOMM34 e TOMM70A)
também tiveram sua expressão diminuída nos fibroblastos CS1AN, reforçando
ainda mais a hipótese de disfunção mitocondrial associada a deficiência em
CSB. Entretanto, o papel de CSB na transcrição de genes com papel na
respiração celular ou transporte para a mitocôndria ainda não foi descrito na
literatura e surgem como importante alvo para investigação futura.
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Finalmente, fazendo uma análise comparativa entre os transcriptomas
de células deficientes em XPA ou CSB, observou-se que essas linhagens
apresentaram respostas específicas e que propõem funções moleculares não
associadas aos seus papéis no reparo do DNA. De fato, cada vez mais estudos
estão mostrando que proteínas da via NER apresentam funções em uma série
de processos além do reparo. Como exemplo disso, já foi observado o papel de
XPC como co-ativador transcricional de Oct4, Sox2 e Nanog, sendo importante
na manutenção

da pluripotência e

integridade

genômica de

células

embrionárias (Fong et al., 2011).
Quanto a CSB, além de atuar como fator de elongação das RNA pol I e
II, sendo também importante na síntese de rRNA (Selby e Sancar, 1997; Shen
et al, 2013; Bradsher et al., 2002), foi visto que em associação com o fator de
transcrição c-JUN, CSB promove o remodelamento da cromatina e regula a
expressão gênica. Nesse estudo, sugeriu-se o papel de CSB na expressão de
genes associados a proliferação dos peroxissomos, ativação de receptores
EGF e ativação de NF-Kb (Lake et al., 2014). Ainda, seus papéis na ativação
da expressão gênica em resposta a UV (Proietti-De-Santis et al., 2006) ou ao
estresse oxidativo (Lake et al., 2016), além do seu papel central na expressão
gênica durante a neurogênese (Ciaffardini et al., 2014) também já foram
descritos. Por fim, até o momento, além da função em ambas as sub-vias do
NER, a única função descrita para XPA fora do reparo é o seu papel na
regulação da transcrição. Entretanto, quais seriam os genes alvo do complexo
transcricional NER do qual XPA faz parte ainda precisam ser determinados.
Um fato que reforça a atuação de XPA e CSB em mecanismos de regulação da
transcrição independentes foi demonstrado pelo fato de que a funcionalidade
do complexo transcricional do qual XPA faz parte não é afetada por CSB (Le
May et al., 2010). Sendo assim, o fato de que os resultados do nosso estudo
sugerem o papel das proteínas XPA e CSB em outros processos biológicos
que não o reparo do DNA, pode lançar novas ideias sobre as possíveis causas
e mecanismos associados a XP ou a síndrome de Cockayne.
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6. Conclusão
De acordo com os dados expostos no presente estudo, pode-se concluir
que:


Células deficientes em XPA ou CSB apresentam um perfil de

sensibilidade ao estresse oxidativo, quando comparadas a

linhagens

proficientes no NER;


O contexto da resposta de células deficientes em XPA (XP12RO) ao

estresse oxidativo indica a parada do ciclo celular e a indução de morte celular
por apoptose devido a diminuição na expressão de genes com papel na
resposta ao dano no DNA e a sobrevivência celular em resposta ao estresse;


Há indícios de que a proteína XPA exerce um papel na regulação dos

níveis de expressão de genes de reparo de DNA e de fatores pró-sobrevivência
que atuam na resposta ao dano de DNA ou no estímulo proliferação celular,
indicando que além do seu papel no reparo de DNA, XPA apresenta um papel
na regulação da expressão gênica;


A deficiência em CSB ocasiona a diminuição na expressão de genes-

chave em processos como proteólise via ubiquitina proteassoma, transcrição e
processamento de mRNA, sendo que alterações nesses últimos dois processos
indicam o papel central da proteína CSB no fluxo de informação gênica da
célula;


Assim como observado nos fibroblastos CS1AN, células NPCs

deficientes em CSB também apresentam sensibilidade a agentes oxidantes,
corroborando o fato de que a ausência de CSB hipersensibiliza as células ao
estresse oxidativo;


A ausência de CSB funcional em neurônios sugere uma disfunção na

respiração celular caracterizada pelo decréscimo na taxa basal de consumo de
oxigênio e pelo decréscimo nas capacidades de respiração máxima e de
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reserva

dos

neurônios.

Nesse

cenário,

fibroblastos

CS1AN

também

apresentam indícios de disfunção mitocondrial, corroborando a hipótese de que
a deficiência em CSB ocasiona uma disfunção mitocondrial nas células.

7. Perspectivas
Frente as hipóteses sugeridas por este estudo, foram estabelecidas as
seguintes perspectivas:


Realizar ensaios de co-imunoprecipitação com a proteína XPA, na busca

por parceiros que possam ser associados ao seu possível papel na regulação
da transcrição;


Realizar ensaios ChIP-seq com a proteína XPA, para comprovar a

presença da mesma nas regiões dos promotores dos genes EGR1, GADD45A
e GADD45B e possivelmente confirmar a hipótese de que XPA atua na
regulação da expressão desses genes em resposta ao estresse oxidativo;


Realizar a análise da expressão de genes associados aos processos de

transcrição, processamento de RNA, proteólise via proteassoma e respiração
celular na linhagem CS1AN deficiente ou complementada;


Quantificar a expressão de marcadores de estresse oxidativo em

amostras de NPCs deficientes em CSB, na busca por alterações que possam
ser associadas ao perfil de sensibilidade ao estresse oxidativo exibida in vitro;


Quantificar

a

expressão

de

genes

essenciais

ao

metabolismo

mitocondrial, dentre eles os que codificam os componentes dos complexos da
fosforilação oxidativa e os genes da via glicolítica, em neurônios deficientes em
CSB, na busca por alterações que possam ser associadas a disfunção na
respiração celular;
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Quantificar e validar no modelo de NPCs e neurônios deficientes em

CSB, as alterações na expressão dos alvos moleculares cuja expressão
diferencial foi observada nos fibroblastos CS e que foram selecionados pelo
seu papel na fisiologia neuronal ou associação a doenças neurodegenerativas,
na busca por alterações moleculares que possam ser associadas aos fenótipos
neurológicos típicos da síndrome de Cockayne.
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9. Apêndices
9.1. Tabela suplementar 1. Lista de primers utilizados nas análises da expressão
gênica por qPCR

Gene
Name
ABL1
APE1
CDK1
BAX
E2F1
EGR1

Sequência dos primers
F: 5’- AGAGGCCATCAACAAACT-3’
R: 5’- ATTTCCTTCACCGAACTGA-3’
F: 5’-CTGCCTGGACTCTCTCATCAATAC-3’
R: 5’- CCTCATCGCCTATGCCGTAAG-3’
F: 5’- ATGGAGTTGTGTATAAGGGT-3’
R: 5’- CCCTTCCTCTTCACTTTCT-3’
F: 5’-GAGGATGATTGCCGCCGTGGACA-3’
R: 5’-GGTGGGG GAGGAGGCTTGAGG-3’
F: 5’- CTGACTCTGCCACCATAG-3’
R: 5’ - CTCCAGGCTGAGTAGAGA-3’
F: 5’-CCGCAGAGTCTTTTCCTGAC-3’

Referência
IDT
Di Maso et al., 2007
IDT
Li et al., 2011
IDT
Mruthyunjaya et al.,
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GADD45A
GADD45B
GAPDH
H2AFX
HDAC1
JUN
MYC
NAMPT
OGG1
PARP1
RELA
RPL18
XPC

R: 5’-TGGGTTGGTCATGCTCACTA-3’
F: 5’-TGAGTGAGTGCAGAAAGCAG-3’
R: 5’-TTTGCTGAGCACTTCCTCCA-3’
F: 5’-AACATGACGCTGGAAGAGCT-3’
R: 5’-AGAAGGACTGGATGAGCGTG-3’
F: 5’-GGCATGGACTGTGGTCATGAG-3’
R: 5’-TGCACCACCAACTGCTTAGC-3’
F: 5’-CAAACTCAACTCGGCAATC-3’
R: 5’-GAAGGGTTAGCTGCAGAA-3’
F: 5’-GAGGAAGAGTTCTCCGATTC-3’
R: 5’-TCTCCTCTGGGTCTTTCT-3’
F: 5’-TATGACGATGCCCTCAAC-3’
R: 5’-AGGGTCATGCTCTGTTTC-3’
F: 5’-GTGCAGCCGTATTTCTACT-3’
R: 5’-TCTTCCAGATATCCTCGCT-3’
F: 5’-AGGGCTTTGTCATTCCCAGA-3’
R: 5’-GCCAGCAGTCTCTTGGGAAG-3’
F: 5’-GCGTGCGCAAGTACTTCCAGC-3’
R: 5’-TAAAGGGAAGATAAAACCATC-3′
F: 5’-GTGTGGGAAGACCAAAGGAA-3’
R: 5’-TTCAAGAGCTCCCATGTTCA-3’
F: 5’-CAGCTGCAGTTTGATGATG-3’
R: 5’- GATGCCAGGTCTGTGAAC-3’
F: 5’- GGACATCCGCCATAACAA-3’
R: 5’- CTTGACCAACAGCCTCAG-3’
F: 5’-ATGAGGACACACACAAGGTAAG-3’
R: 5’-GAGCAGCAAAGCCAGAAATAAA-3’

2015
Guo et al., 2013
Guo et al., 2013
Carraro et al., 2005
IDT
IDT
IDT
IDT
Thakur et al., 2012
Imai et al., 2005
Frizzel et al., 2007
IDT
IDT
Yeh et al., 2012
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9.2. Figura suplementar 1

Figura suplementar 1. Rede PPI construída com base nos genes com expressão
aumentada em células XP12RO submetidas ao estresse oxidativo com H2O2. A lista
de genes superexpressos foi submetida ao banco de dados do STRING 9.0 e
analisada no software Cytoscape 3.2.0. Os resultados mostram uma rede PPI
contendo 2135 nós e 11099 conexões.

144

9.3. Figura suplementar 2

Figura suplementar 2. Rede PPI baseada nos genes com expressão diminuída em
células XP12RO em resposta ao estresse oxidativo. A lista de genes cuja expressão
diminui em resposta ao tratamento foi submetida ao banco de dados do STRING 9.0
e analisada no software Cytoscape 3.2.0. Os resultados mostram uma rede PPI
contendo 920 nós e 2224 conexões.
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9.4. Figura suplementar 3

Figura suplementar 3. Rede PPI baseada nos genes superexpressos em células
CS1AN em resposta ao H2O2. A lista de genes foi submetida ao banco de dados do
STRING 9.0 e analisada no software Cytoscape 3.2.0. Os dados resultaram na
obtenção de uma rede PPI contendo 874 nós e 2851 conexões.
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9.5. Figura suplementar 4.

Figura suplementar 4. Rede PPI obtida a partir dos genes subexpressos na
linhagem CS1AN na resposta ao estresse oxidativo. A lista completa de genes foi
submetida ao banco de dados do STRING 9.0 e analisada no software Cytoscape
3.2.0. Os dados resultaram na obtenção de uma rede PPI contendo 2092 nós e 8190
conexões.
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