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RESUMO 
 
 

A maior parte do nosso conhecimento sobre a via de Reparo de Excisão 
Nucleotídeos (NER) vem de estudos usando a luz ultravioleta (UV) como fonte de 
danos no DNA. Contudo, embora os danos no DNA causados pela luz UV sejam 
relacionados à ocorrência de mutagênese, morte celular e tumorigênese, eles não 
justificam fenótipos como neurodegeneração e tumorigênese observados em 
pacientes com síndromes como Xeroderma Pigmentosum (XP) e Síndrome de 
Cockayne (CS), as quais são associadas à deficiência na via NER. Adicionalmente, 
evidências mais recentes indicam o envolvimento da via NER no reparo de 8-oxodG, 
um substrato típico da via de Reparo por Excisão de Bases (BER). Uma vez que a 
deficiência na via BER resulta em instabilidade genômica, doenças 
neurodegenerativas e câncer, foi investigado neste trabalho o impacto da deficiência 
em XPC nas funções da via BER em células humanas. Foram realizadas análises da 
expressão e da localização celular de APE1, OGG1 e PARP-1, principais enzimas 
da via BER, em fibroblastos humanos deficientes na via NER. Os resultados 
demonstraram que os níveis endógenos de APE1, PARP-1 e OGG1 são reduzidos 
nos fibroblastos deficientes em XPC, os quais foram mais resistentes a diferentes 
tipos de agentes oxidantes e apresentaram níveis elevados de 8-oxodG quando 
comparados aos demais fibroblastos deficientes na via NER. Adicionalmente, 
alterações sutis na localização nuclear e mitocondrial de APE1 foram observadas 
nos fibroblastos deficientes em XPC. Para confirmar o impacto da deficiência de 
XPC na regulação da expressão e atividade de APE1 e OGG1, foi construída uma 
linhagem complementada com XPC. Embora a complementação tenha sido parcial, 
foi possível observar que os fibroblastos parcialmente complementados com XPC 
apresentaram níveis maiores de expressão de OGG1 quando comparados aos 
fibroblastos deficientes em XPC. Os extratos dos fibroblastos parcialmente 
complementados com XPC também apresentaram uma elevada atividade 
enzimática de OGG1. Contudo, não foram observadas mudanças na expressão e 
atividade de APE1 nos fibroblastos parcialmente complementados com XPC. 
Adicionalmente, foi possível verificar a presença da forma completa de APE1 (37 
kDa) e de OGG1-α na mitocôndria dos fibroblastos deficientes em XPC e 
parcialmente complementados com XPC. Por outro lado, observou-se que a 
expressão de APE1 e PARP-1 não é alterada no cérebro e fígado de camundongos 
knockouts para XPC. Contudo, a deficiência em XPC resultou em mudanças na 
localização celular de APE1 no hipocampo e hipotálamo. Ainda, foi observada a 
ocorrência de uma interação física entre as proteínas XPC e APE1 em células 
humanas. Em conclusão, os dados sugerem que a proteína XPC possui um papel na 
regulação da expressão e da atividade de OGG1 em células humanas e está 
envolvida na regulação da localização celular de APE1 principalmente em 
camundongos. Adicionalmente, as respostas celulares dos fibroblastos deficientes 
na via NER ao estresse oxidativo podem não estar associadas à deficiência na via 
NER per se, mas podem incluir novas funções das enzimas da via NER na 
regulação da expressão e localização celular das proteínas da via BER. 
  

 
 
Palavras-chave: Neurodegeneração, XPC, APE1, OGG1, PARP-1, Regulação. 
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ABSTRACT 
 
 

Most of our knowledge on Nucleotide Excision Repair (NER) comes from 
studies using UV as a source of DNA damage. However, even though unrepaired 
UV-induced DNA damages are related to mutagenesis, cell death and tumorigenesis, 
they do not explain phenotypes such as neurodegeneration and internal tumors 
observed in patients with syndromes like Xeroderma Pigmentosum (XP) and 
Cockayne Syndrome (CS) that are associated with NER deficiency. Recent 
evidences point to a role of NER in the repair of 8-oxodG, a typical substrate of Base 
Excision Repair (BER). Since deficiencies in BER result in genomic instability, 
neurodegenerative diseases and cancer, it was investigated in this research the 
impact of XPC deficiency on BER functions in human cells. It was analyzed both the 
expression and the cellular localization of APE1, OGG1 e PARP-1, the mainly BER 
enzymes, in different NER-deficient human fibroblasts. The endogenous levels of 
these enzymes are reduced in XPC deficient cells. Surprisingly, XP-C fibroblasts 
were more resistant to oxidative agents than the other NER deficient fibroblasts, 
despite presenting the highest of 8-oxodG. Furthermore, subtle changes in the 
nuclear and mitochondrial localization of APE1 were detected in XP-C fibroblasts. To 
confirm the impact of XPC deficiency in the regulation of APE1 and OGG1 
expression and activity, we constructed a XPC-complemented cell line. Although the 
XPC complementation was only partial, we found that XPC-complemented cells 
presented increased levels of OGG1 than XPC-deficient cells. The extracts from 
XPC-complemented cells also presented an elevated OGG1 enzimatic activity. 
However, it was not observed changes in APE1 expression and activity in the XPC-
complemented cells. In addition, we found that full-length APE1 (37 kDa) and OGG1-
α are in the mitochondria of XPC-deficient fibroblasts and XPC-complemented 
fibroblasts before and after induction of oxidative stress. On the other hand, the 
expression of APE1 and PARP-1 are not altered in brain and liver of XPC knockout 
mice. However, XPC deficiency changed the APE1 localization in hypoccampus and 
hypothalamus. We also observed a physical interaction between XPC and APE1 
proteins in human cells. In conclusion, the data suggest that XPC protein has a role 
in the regulation of OGG1 expression and activity in human cells and is involved 
mainly in the regulation of APE1 localization in mice. Aditionally, the response of 
NER deficient cells under oxidative stress may not be only associated to the NER 
deficiency per se, but it may include the new functions of NER enzymes in regulation 
of expression and cell localization of BER proteins. 

 
 
 
Key-words: Neurodegeneration, XPC, APE1, OGG1, PARP-1, Regulation. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 Já foi bem estabelecido na literatura científica que o metabolismo celular 

normal é a principal fonte de geração das espécies reativas de oxigênio (ERO), tais 

como o oxigênio singlete (1O2), o radical ânion superóxido (O2
.-), o peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e os radicais hidroxila (.OH) (EVANS, DIZDAROGLU e COOKE, 

2004; revisado em AGNEZ-LIMA et al., 2012). ERO são a principal causa dos níveis 

endógenos de danos oxidados no DNA nos tecidos normais e, independente do tipo 

de lesão, o acúmulo de danos oxidados no genoma nuclear e/ou mitocondrial pode 

levar à ocorrência de mutações (COOKE et al., 2003) e tem sido associada ao 

desenvolvimento de diferentes tipos de câncer, envelhecimento e doenças 

neurodegenerativas (BUSUTTIL et al., 2007; NIEDERNHOFER et al., 2006; 

TRUSHINA AND MCMURRAY, 2007). 

 Mais de 20 tipos de lesões oxidadas no DNA foram detectadas em diferentes 

células de mamíferos (EVANS, DIZDAROGLU e COOKE, 2004). Porém, a guanina é 

o alvo mais comuns da ação de ERO, gerando 7,8-dihidro-8-oxoguanina (8-oxodG), 

uma das lesões oxidadas mais frequentes no genoma das células e altamente 

mutagênica, tenso sido extensivamente estudada (SHIBUTANI e TAKESHITA, 1991; 

revisado em AGNEZ-LIMA et al., 2012). Quando presente no DNA dupla fita, a lesão 

8-oxodG pode adquirir uma conformação syn (Figura 1), sendo capaz de mimetizar a 

timina, o que permite o seu pareamento com a adenina e leva à ocorrência de 

mutações por transversão de G:C – T:A, as quais tem sido associadas à ocorrência 

de vários tipos de cânceres (GROLLMAN e MORIYA, 1993; DAVID, O’SHEA e 

KUNDU, 2007).  
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 Em procariotos e eucariotos, foi demonstrado a existência de diferentes 

enzimas responsáveis pela proteção contra os efeitos mutagênicos da 8-oxodG, as 

quais compõem o sistema GO. Em E. coli, esse sistema consiste de três enzimas: 

MutM (Fpg), MutY and MutT. MutM é uma DNA glicosilase que remove a 8-oxodG 

quando pareada com a base citosina. MutY é uma DNA glicosilase que remove a 

base A em oposição à 8-oxodG e MutT é uma nucleotídeo trifosfato hidrolase que 

hidrolisa nucleotídeos contendo 8-oxodG (8-oxodGTP) a 8-oxodGMP, prevenindo a 

sua incorporação durante a replicação do DNA (LIN e SANCAR, 1989;  TCHOU et 

al., 1991;  BOITEUX et al., 1992; ZANG et al., 1998; MAKI e SEKIGUCHI, 1992). O 

sistema GO é altamente conservado e três enzimas análogas às de E. coli foram 

descritas em eucariotos: OGG1 (análoga à FPG), MYH (análoga à MutY) e MTH 

(análoga à MutT). Dessa forma, existem 2 diferentes caminhos responsáveis pelo 

reparo de 8-oxodG: o caminho dependente de OGG1, a qual age no par anti-8-

A 

B 

Figura 1: Diferentes conformações estruturais da lesão 8-oxodG no DNA dupla fita. (A) Quando 
presente na conformaçãoo anti no DNA, a 8-oxodG forma um par correto com a citosina (dC). (B) 
Entretanto, ao adquirir a conformaçãoo syn no DNA, a 8-oxodG mimetiza a timina (dT) e forma um 
par com a adenina (dA), levando à ocorrência de mutações de G:C – T:A. (DAVID, O’SHEA e 
KUNDU, 2007). 
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oxodG:C, removendo a anti-8-oxodG pareada com a citosina (C); e o caminho 

dependente de MYH, a qual age no par syn-8-oxodG:A, removendo a adenina (A) 

incorporada erroneamente em oposoção à syn-8-oxodG, permitindo que o reparo da 

lesão pela ação da OGG1. A figura 2 esquematiza a ação da sistema GO em 

eucariotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Diversos estudos tem evidenciado um aumento nos níveis de 8-oxodG em 

vários tipos de câncer. Matsui e colaboradores (2000) observaram um aumento nos 

níveis de 8-oxodG em pacientes com carcinoma de mama através da técnica de 

HPLC. Adicionalmente, foi descrito um aumento nos níveis de 8-oxodG em 

indivíduos com adenocarcinoma gástrico, sugerindo que os níveis elevados de 8-

oxodG podem estar relacionados com o desenvolvimento de câncer estomacal 

Figura 2: O sistema GO e a prevenção da formação de mutações por transversão de G:C-T:A. (A) 
ERO podem oxidar a base guanina (G) levando à formação de 8-oxoG no DNA, a qual pode ser 
removida pela ação de OGG1 em eucariotos. (B) Por sua vez, se a 8-oxodG não for reparada e um 
ciclo de replicação ocorrer, a 8-oxoG pode se parear com a adenina. Nesse caso, a MYH pode 
remover a adenina pareada erroneamente com a 8-oxoG antes do segundo ciclo de replicação, 
impedindo a ocorrência de mutações por transversão de G:C-T:A. (Adaptada de AGNEZ-LIMA et al., 
2012). 
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(LEE,  JANG e KIM, 1998; FARINATI et al., 2008). Outros pesquisadores também 

obtiveram os mesmos resultados em pacientes com câncer de pulmão (VULIMIRI et 

al., 2000), câncer de pele (HUANG et al., 2012), câncer de próstata (MIYAKE et al., 

2004), entre outros.  

 Contudo, outros pesquisadores demonstraram a ocorrência de níveis 

reduzidos de 8-oxodG em pacientes com câncer. Sova e colaboradores (2010) 

analisaram os níveis de 8-oxodG no soro de pacientes com câncer de mama através 

de ensaios ELISA e verificaram a expressão de 8-oxodG através da técnica de 

imunohistoquímica. Os autores observaram níveis reduzidos de 8-oxodG no soro 

desses pacientes bem como níveis baixos de expressão de 8-oxodG nos tecidos 

tumorais obtidos da mama. Os autores também verificaram a existência de uma 

correlação entre os baixos níveis de 8-oxodG com a agressividade do tumor. 

Pacientes cujos tecidos tumorais da mama obtiveram uma menor quantidade de 8-

oxodG apresentaram um menor sobrevivência quando comparados aos pacientes 

com uma maior quantidade de 8-oxodG. Karihtala e colaboradores (2011a e b) 

também observaram níveis reduzidos de 8-oxodG em cânceres de mama invasivos. 

Ainda, Karihtala e colaboradores (2012) demonstraram que 49% dos cânceres de 

mama invasivos apresentaram uma maior expressão de OGG1 quando comparados 

aos tumores pré-invasivos. Os autores também observaram que pacientes cujos 

tecidos tumorais da mama obtiveram uma menor quantidade de 8-oxodG e de 

OGG1 apresentaram uma sobrevivência reduzida. Por outro lado, Shen et al. (2007) 

observaram que pacientes com câncer de pulmão apresentaram níveis reduzidos de 

8-oxodG e uma maior taxa de sobrevivência. Dessa forma, ainda não esta claro se 

os níveis de 8-oxodG podem ser associados à agressividade do tumor e/ou à 

melhora da expectativa de vida dos pacientes com diferentes tipos de câncer.  
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 A importância do reparo de DNA na patogênese do câncer tem se tornado 

cada vez mais evidente após a descoberta de que vários genes mutados 

responsáveis pela pré-disposição ao câncer hereditário codificam para enzimas de 

reparo de DNA. Estes incluem principalmente genes da Via de Reparo por Excisão 

de Bases (BER) e da Via de Reparo por Excisão de Nucleotídeos (NER). 

  A via BER é considerada a principal via de reparo responsável por reparar 

danos de DNA endógenos, tais como desaminações, depurinações, alquilações e 

inúmeras lesões oxidadas no DNA, incluindo 8-oxodG, as quais são induzidas 

diariamente no genoma das células (MITRA et al., 1997). Embora esta via tenha 

começado a ser descrita desde os anos 70, estudos mais recentes tem relatado que 

a via BER é bastante complexa, sendo de extrema importância para o 

desenvolvimento normal dos mamíferos (revisado em AGNEZ-LIMA et al., 2012, 

revisado em WALLACE et al., 2012).  

  O primeiro passo da via BER é o reconhecimento e a remoção da base 

modificada pela ação de uma DNA glicosilase específica, a qual hidrolisa a ligação 

N-glicosídica entre o açúcar e a base modificada. Se a DNA glicosilase é 

monofuncional, um sítio apurínico/apirimidínico (sítio AP) é gerado no DNA após a 

remoção da base modificada, o qual é removido pela ação de uma AP 

endonuclease, conhecida como APE1 em mamíferos. Esta enzima é responsável 

pela remoção do sítio AP através da incisão do DNA na ligação fosfodiéster 

imediatamente na extremidade 5’ ao sítio AP, resultando em uma quebra de fita com 

uma extremidade 3’OH (3’ hidroxila) e uma extremidade 5’dRP (5’ desoxirribose 

fosfato) não convencional (DOETSCH e CUNNINGHAM, 1990; WILSON III e 

BARSKY,  2001; DEMPLE e SUNG, 2005).  
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 Por outro lado, as DNA glicosilases específicas para danos oxidados no DNA, 

além de removerem a base danificada, também apresentam uma atividade de AP 

liase intrínseca (ou β-liase) e clivam os sítios AP na extremidade 3’, como é o caso 

da enzima 8-oxodG DNA glicosilase (OGG1), a qual remove a base oxidada 8-

oxodG. Por possuírem uma atividade de AP liase intrínseca, essas enzimas são 

conhecidas como DNA glicosilases bifuncionais (revisado em ZHARKOV, 2008; 

revisado em WALLACE et al., 2012) e, diferentemente de APE1, a qual remove o 

sítio AP a partir da extremidade 5’, a atividade de AP liase intrínseca das DNA 

glicosilases bifuncionais agem na extremidade 3’, podendo gerar dois tipos de 

extremidades: uma extremidade 3’ contendo aldeídos fosfo-insaturados (3’PUA), ou 

uma extremidade 3’ contendo um grupo fosfato  (3’P), as quais não são substratos 

para a DNA polimerase β (revisado em HEGDE, et al., 2008). Para que a DNA 

polimerase β insira um novo nucleotídeo no DNA após a remoção da base 

modificada, é necessário uma quebra de fita simples contendo uma extremidade 

3’OH e 5’P (5’ fosfato). Dessa forma, para que a via BER continue, é de extrema 

importância que ocorra a limpeza das extremidades ao redor da quebra de fita 

(WILSON, 2007; revisado em KIM e WILSON, 2012) (Figura 3).  

Se ocorrem desaminações, depurinações ou alquilações no  DNA, a via BER 

se inicia com a ação de DNA glicosilase monofuncional e a extremidade 5’dRP 

produzida pela ação subsequente de APE1 é removida pela DNA polimerase β, a 

qual possui atividade de 5’dRP liase. Por sua vez, a remoção de lesões oxidadas no 

DNA é realizada pela ação das DNA glicosilases bifuncionais, as quais podem 

remover o sítio AP através da reação de β-eliminação, gerando extremidades 

contendo 3’PUA, como é o caso de OGG1, ou podem remover o sítio AP através da 

reação de βδ-eliminação, gerando extremidades contendo 3’P, como é o caso da 
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glicosilase NEIL1. A extremidade 3’PUA gerada após ação de uma DNA glicosilase 

bifuncional com atividade de β-eliminação (OGG1) é removida pela atividade de 

3’fosfodiesterase de APE1, gerando uma extremidade 3’OH (HEGDE et al., 2008). 

Por sua vez, a extremidade 3’P gerada pela ação de uma DNA glicosilase 

bifuncional com atividade de βδ-eliminação (NEIL1) é removida pela proteína PNK 

(polinucleotídio quinase) ao invés de APE1, gerando uma extremidade 3’OH  

(HEGDE et al., 2008; WIEDERHOLD et al., 2004; revisado em KIM e WILSON, 

2012).  

Tem sido descrito dois modelos para a via BER. No modelo simples, a 

remoção da base modificada resulta na substituição de um único nucleotídeo, cujo 

reparo tem sido referido como reparo de um único nucleotídeo (do inglês: single 

nucleotide - SN-BER) ou sub-via curta (do inglês: short-patch BER - SP-BER) 

(KUBOTA et al., 1996). Por outro lado, um reparo de cerca de 2 a 8 nucleotídeos foi 

observado tanto no BER in vitro como in vivo, o qual tem sido referido como sub-via 

longa (do inglês: long-patch BER - LP-BER) (FROSINA, FORTINI, ROSSI, 1996; 

KLUNGLAND e LINDAHL, 1997) (Figura 3). Após o processamento das 

extremidades, se a via BER prosseguir pela sub-via curta, a DNA polimerase β 

insere um novo nucleotídeo na quebra de fita simples e uma nova ligação 

fosfodiéster entre o novo nucleotídeo inserido e o DNA pré-existente é criada pela 

ação subsequente da DNA ligase 3α juntamente com XRCC1 (Proteína do grupo de 

complementação de reparo de raio X), a qual atua como um sensor de quebras de 

fita no DNA e recruta as proteínas da via BER para reparar essa quebras (HEGDE et 

al., 2008). Por sua vez, se a sub-via longa for ativada, as DNA polimerases 

replicativas δ/ε atuam inserindo vários nucleotídeos no DNA e a nova ligação 

fosfodiéster é catalisada pela DNA ligase 1 (KROKAN et al., 2000) (Figura 3). 



 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A escolha entre a sub-via curta e a sub-via longa depende de vários fatores, 

dentre os quais se destacam: o estado da extremidade 5’dRP, o tipo de DNA 

Figura 3: Reparo por Excisão de Bases (BER) e as sub-vias curta e longa. Quando as extremidades 
5’ e 3’ são processadas corretamente, a sub-via curta é ativada. Por sua vez, se uma das 
extremidades estiver alterada, a sub-via longa é ativada. Para mais detalhes, ver no texto. Figura 
adaptada de JEPPESEN, BOHR e STEVNSNER, 2011. 
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glicosilase específica, o nível de expressão de diferentes proteínas da via BER e, 

principalmente, a concentração de ATP após a remoção da extremidade 5’dRP.  

O estado da extremidade 5’dRP é um passo crítico na escolha entre as duas 

sub-vias do BER. Se a extremidade 5’dRP estiver inalterada, a via BER seguirá pela 

sub-via curta e a extremidade 5’dRP será processada pela atividade de 5’dRP liase 

da DNA polimerase beta (Polβ) (GREENBERG et al., 2004) e, em alguns casos, pela 

atividade de 5’dRP liase da DNA polimerase lambda (Polγ) ou iota (Polι) (GARCIA-

DIAZ et al., 2001; BEBENEK et al., 2001). Contudo, se os sítios AP forem oxidados 

por ERO, formando vários produtos de oxidação e fragmentação da desoxirribose, 

como a 2’-deoxirribonolactona, a sub-via longa será ativada uma vez que os grupos 

bloqueando a extremidade 5’ resultantes da ação de APE1 não podem ser 

removidos pela Polβ, Polγ e Polι (GREENBERG et al., 2004). Neste caso, a síntese 

de reparo é feita pelas DNA polimerases replicativas δ/ε, as quais não apresentam 

atividade de 5’dRP liase. Estas extremidades 5’ oxidadas têm sido processadas pela 

5’ flap endonuclease, FEN-1 (Figura 3). Os demais passos da via longa são idênticos 

aos da replicação do DNA e incluem a participação da DNA ligase 1 (LIG1) e do 

Antígeno Nuclear de Proliferação Celular (PCNA), o qual atua recrutando FEN-1 e 

LIG1 e coordenando as etapas finais da sub-via longa do BER.  

O tipo de lesão no DNA e, consequentemente, o tipo de DNA glicosilase que 

remove a base modificada também define qual sub-via será processada. Por 

exemplo, os sítios AP não modificados, 8-oxodG, timina glicol e lesões alquilantes 

são removidos pela sub-via curta, enquanto que os sítios AP oxidados, uracila e 

hipoxantina são removidos tanto pela sub-via curta como pela sub-via longa 

(BENNETT, SUNG e MOSBAUGH, 2001; FORTINI e DOGLIOTTI, 2007).  
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Outro fator extremamente importante é a concentração de ATP após o passo 

de excisão da 5’dRP, a qual define a cinética de competição entre as enzimas 

envolvidas da via BER. Se os níveis de ATP estiverem altos, a ligação pela ligase 3α 

prevalece, completando a sub-via curta. Por sua vez, se os níveis de ATP estiverem 

baixos, a DNA polimerase β estabiliza a sub-via longa (SUNG e MOSBAUGH, 2003, 

PETERMANN, ZIEGLER e OEI, 2003).  

O nível de expressão de diferentes proteínas da via BER também define a 

sub-via a ser seguida. Por exemplo, excesso de PARP-1 (poli-ADP-ribose) 

polimerase 1), uma enzima que atua como um sensor de quebras de fita simples no 

DNA juntamente com XRCC1, pode bloquear a sub-via longa do BER, enquanto o 

excesso de APE1 em relação à DNA polimerase β promove a sub-via longa, 

possivelmente devido à estimulação da DNA polimerase β, FEN-1 (Flap 

endonuclease) e LIG1 mediada por APE1 (RANALLI, TOM e BAMBARA, 2002; 

SUKHANOVA et al., 2005).  

 Defeitos nas proteínas da via BER tem sido associados ao desenvolvimento 

do câncer, principalmente MYH, OGG1 e APE1. No caso da MYH, existem no 

mínimo cerca de 30 mutações no gene de MYH que geram uma proteína truncada, 

as quais incluem mutações do tipo nonsense, pequenas inserções ou deleções e 

variantes de splicing. Existem ainda cerca de 50 tipos de mutações missense no 

gene de MYH. Destas, cerca de 30 tem sido observadas em pacientes com polipose 

adenomatosa familiar, um estagio inicial de câncer no cólon (revisado em 

WALLACE, MURPHY e SWEASY, 2012). 

 Dentre as mutações missense identificadas no gene de MYH, os variantes 

Tyr165Cys e Gly382Asp são os mais comuns, os quais reduziram a eficiência da via 

BER em 90 e 6 vezes, respectivamente (TASSAN, et al. 2002). Adicionalmente, 
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análises em células germinativas isoladas de pacientes com adenoma coloretal 

também evidenciaram a ocorrência de mutações em MYH, indicando que a 

ineficiência da via BER pode predispor à formação de tumores (CHEADLE e 

SAMPSON, 2003).  

 Em relação à OGG1, o polimorfismo Ser326Cys é o mais comum e mais 

estudado, sendo encontrado na população em uma frequência de aproximadamente 

32% (revisado em BOITEUX e RADICELLA, 2000; revisado em WEISS et al., 2005). 

Alguns pesquisadores mostraram que esse polimorfismo afeta a capacidade de 

ligação de OGG1 ao DNA (HILL e EVANS, 2006). Adicionalmente, outros 

pesquisadores tem mostrado que a substituição da serina pela cisteína afeta a 

localização nuclear de OGG1 (LUNA et al., 2005). Embora este polimorfismo tenha 

sido associado à ocorrência de câncer em diversos órgãos, como esôfago,  pulmão, 

nasofaringe, orofaringe e próstata (revisado em WEISS et al., 2005; PAWLOWSKA 

et al., 2008; XU, YU e ZHANG, 2013), a sua relação com a susceptibilidade à câncer 

é mais indireta uma vez que mutações em OGG1 são raras em pacientes com 

câncer (< 1%) (revisado em WILSON e BOHR, 2007).  

 Em relação à APE1 , também foram identificados vários polimorfismos. 

Porém, o polimorfismo Asp148Glu é o mais comum e mais estudado, sendo 

encontrado em 46% da população. Várias pesquisas tem sugerido uma associação 

entre o referido polimorfismo e a ocorrência de câncer em vários órgãos, como 

bexiga, pulmão, próstata, estomago, etc (HUANG et al., 2007; WANG et al., 2010; 

AGACHAN et al., 2009; KUASNE et al., 2011; CANBAY et al., 2010). Contudo, 

estudos bioquímicos com a proteína variante Asp148Glu demonstraram uma 

atividade de AP endonuclease normal (HADI et al., 2000), justificando alguns 

estudos nos quais não houve associação entre o polimorfismo Asp148Glu com a 
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predisposição ao câncer (revisado em HUNG et al., 2005). Para os outros 

componentes da via BER, a associação entre defeitos no reparo de DNA e a 

ocorrência de câncer tem sido menos concreta.  

 A via BER também tem sido descrita por ser essencial para a sobrevivência 

de neurônios e para a manutenção da integridade das funções neuronais normais, 

desde que o DNA nuclear e mitocondrial dos neurônios é constantemente danificado 

por ERO sob condições fisiológicas normais (NAKAMURA e SWENBERG, 1999). 

Nos últimos anos, o acúmulo de danos oxidados no DNA tem sido associado ao 

desenvolvimento de várias desordens neurológicas associadas com o 

envelhecimento, como Alzheimer, Parkinson e Huntington (revisado em SOUZA-

PINTO et al., 2008). Tem sido sugerido que o acúmulo de lesões oxidadas ocorre 

principalmente no DNA mitocondrial, sendo a principal causa de tais desordens, uma 

vez que o cérebro humano possui uma alta atividade metabólica devido ao elevado 

consumo de glicose como fonte de energia (BRUCKNER et al., 1999) e apresenta 

níveis baixos de enzimas antioxidantes (NOUSPIKEL et al., 2000). De fato, o 

acúmulo de 8-oxodG no DNA mitocondrial e nuclear tem sido observado em 

indivíduos com Alzheimer, Parkinson e Huntington (SHENG et al., 2012; SHIMURA-

MIURA et al., 1999; WANG et al., 2005; POLIDORI et al., 1999). Wang e 

colaboradores (2005) observaram que os níveis de danos oxidados no DNA do 

cérebro de indivíduos com Alzheimer foi significativamente elevado nos lobos frontal, 

parietal e temporal quando comparado aos indivíduos controles. Adicionalmente, os 

níveis de danos oxidados no DNA mitocondrial foram 10 vezes maiores do que no 

DNA nuclear, surgindo questionamentos se a causa desse acúmulo se deve 

realmente ao aumento nos níveis das lesões oxidadas ou à diminuição da atividades 

das enzimas da via BER. De fato, Lovell et al., (2000) demonstrou que os níveis de 
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expressão de OGG1 estão diminuídos no hipocampo e nos lóbulos parietal e 

temporal de pacientes com Alzheimer. Adicionalmente, Weissman e colaboradores 

(2007) também demonstraram que os níveis proteicos e a atividade de OGG1 são 

reduzidos em amostras de cérebro de pacientes com Alzheimer.  

 Por sua vez, foi observado um aumento nos níveis de expressão de APE1 no 

cérebro pacientes com Alzheimer (TAN et al., 1998). Nos últimos anos a proteína 

APE1 tem sido associada à proteção de neurônios contra danos oxidados no DNA, 

desde que células neuronais com níveis de expressão de APE1 reduzidos 

apresentam níveis maiores de danos oxidados no DNA (VASKO et al., 2005). Ainda, 

a expressão e atividade de APE1 foi significativamente reduzida no núcleo caudado 

de ratos após isquemia induzida pela obstrução da artéria cerebral média - ACM. Em 

contraste, nas regiões do cérebro não irrigadas pela ACM, como o córtex frontal e 

parietal, a atividade de APE1 aumentou e os sítios AP foram eficientemente 

reparados (KAWASE  et al., 1999; LAN et al., 2003). Recentemente foi demonstrado 

que durante a isquemia, a expressão de APE1 é induzida por PACAP, um 

neuropeptídeo conhecido por atenuar a morte neuronal induzida por estresse 

oxidativo (STETLER et al., 2010). Contudo, ainda não esta claro como APE1 

contribui para a neuroproteção. 

 A via BER também é responsável principalmente pelo reparo de quebras de 

fita simples no DNA (SSBs) através da ação de PARP-1, a qual atua juntamente com 

XRCC1 recrutando as enzimas da via BER para reparar as SSBs (ZIEGLER e OEI, 

2001). Tem sido descrito que as SSBs se acumulam com a idade, levando à morte 

dos neurônios e, consequentemente, neurodegeneração (revisado em JEPPESEN, 

BOHR e STEVNSNER, 2011). Adicionalmente, acúmulo de danos oxidados no DNA 

e a redução na atividade de PARP-1 em neurônios de pacientes idosos leva à morte 
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celular programada e perda da consolidação da memória indicando que, durante o 

BER neuronal, PARP-1 pode influenciar no déficit de memória relacionado à idade e 

no desenvolvimento da demência. Por outro lado, ativação de PARP-1 tem sido 

associada ao desenvolvimento de desordens neurológicas associadas com o 

envelhecimento, como Alzheimer, Parkinson e Huntington (HONG, DAWSON E 

DAWSON, 2004;  VOSLER, BRENNAN e CHEN, 2008; STROSZNAJDER et al., 

2012). Foi observado um aumento na atividade de PARP-1 no cérebro de pacientes 

com Alzheimer, principalmente em neurônios do lobo frontal e temporal 

(STROSZNAJDER et al., 2012). Ainda, foi demonstrado que a localização 

mitocondrial de PARP-1, uma proteína descrita por ser nuclear, é requerida para a 

manutenção da integridade do DNA mitocondrial (ROSSI et al., 2009). Juntos esses 

dados sugerem a existência uma relação entre os níveis de expressão/atividade de 

enzimas da BER com a ocorrência de doenças neurodegenerativas. 

 Diversos estudos tem medido os níveis de danos oxidados no DNA nuclear e 

mitocondrial de tecidos jovens e idosos. Embora ainda não esteja claro, a maioria 

desses estudos tem evidenciado o acúmulo de 8-oxodG durante o processo do 

envelhecimento (revisado em BOHR e ANSON, 1995; revisado em GREDILLA, 

GARM e STEVNSNER, 2012). Foi descrito um aumento nos níveis de 8-oxodG no 

tecido estomacal de indivíduos idosos, sugerindo uma correlação positiva entre os 

níveis de 8-oxodG com a idade (LEE, KWACK e KIM, 2005). Adicionalmente, 

Hudson e colaboradores (1998) também verificaram mudanças no reparo de danos 

oxidados no DNA mitocondrial associadas à idade. Os pesquisadores analisaram os 

níveis de 8-oxodG no DNA mitocondrial e nuclear de células do fígado de ratos 

jovens e idosos. Enquanto nenhuma mudança foi observada nos níveis de 8-oxodG 
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no DNA nuclear, observou-se um aumento de cerca de 3 vezes nos níveis da 

referida lesão no DNA mitocondrial. 

 Barja e Herrero (2000) analisaram os níveis de 8-oxodG no DNA mitocondrial 

e nuclear do coração e cérebro de diferentes espécies de mamíferos e também 

observaram um aumento nos níveis de 8-oxodG no DNA mitocondrial. 

Adicionalmente, ao compararem os níveis da referida lesão entre os animais com 

tempo de vida máximo curto, como ratos e camundongos, com os animais com 

tempo de vida máximo longo, como porcos e cavalos, os pesquisadores observaram 

que os níveis de 8-oxodG foram maiores no DNA mitocondrial do coração e cérebro 

de animais com tempo de vida máximo curto, indicando que animais que 

envelhecem mais lentamente apresentam níveis menores de 8-oxodG no DNA 

mitocondrial. Todavia, são necessários mais estudos para verificar o papel de danos 

oxidados no DNA nuclear e mitocondrial durante o processo do envelhecimento. 

  Inúmeros pesquisadores tem analisado as atividades de enzimas de reparo 

de danos oxidados no DNA em diferentes tecidos de organismos jovens e idosos, 

uma vez que os primeiros estudos mostraram que o reparo de danos oxidados no 

DNA é inversamente correlacionado ao tempo de vida em células de mamíferos 

(HART e SETLOW, 1974). Entretanto, tem sido observado que a capacidade de 

reparar danos oxidados no DNA pode variar de acordo com o tecido, suscitando 

questionamentos sobre o consenso anteriormente estabelecido de que as atividades 

das enzimas de reparo de danos oxidados no DNA diminuem com a idade, 

principalmente para a remoção de 8-oxodG.  

 Estudos iniciais realizados por Souza-Pinto e colaboradores (1999) em 

mitocôndrias de rato mostraram que a atividade da principal enzima responsável 

pela excisão de 8-oxodG, a 8-oxoG DNA glicosilase (OGG1), aumentou com a idade 
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em mitocôndrias provenientes do coração e do fígado. Adicionalmente, Souza-Pinto 

e colaboradores (2001) também analisaram a atividade de OGG1 na mitocôndria e 

no núcleo do fígado de camundongos com o intuito de verificar alterações no reparo 

de 8-oxodG nos diferentes compartimentos celulares. Os pesquisadores observaram 

um aumento na atividade de OGG1 na mitocôndria do fígado de camundongos com 

a idade. Porém, nenhum aumento foi observado no núcleo, sugerindo que o reparo 

de 8-oxodG é regulado diferencialmente no núcleo e na mitocôndria durante o 

processo de envelhecimento. 

 Por outro lado, experimentos realizados em camundongos e ratos 

demonstraram uma redução na atividade de reparo do DNA mitocondrial durante o 

envelhecimento em tecidos mitóticos e pós-mitóticos (IMAM et al., 2006; ZHANG et 

al., 2010) e, dependendo do tecido, a redução na atividade de reparo também foi 

observada no DNA nuclear (IMAM et al., 2006). Imam e colaboradores (2006) 

estudaram a atividade de incisão de um oligonucleotídeo contendo uma 8-oxodG em 

5 regiões do cérebro de camundongos jovens e idosos. De uma forma geral, eles 

observaram uma diminuição na atividade de OGG1 no hipocampo, cerebelo, córtex 

frontal e tronco encefálico de camundongos idosos. Adicionalmente, os 

pesquisadores verificaram diferenças na atividade de OGG1 entre as distintas 

regiões do cérebro estudadas. Foi demonstrado que o cerebelo de camundongos 

idosos apresentou a maior atividade de incisão de 8-oxodG, enquanto o núcleo 

caudado, no hipotálamo, e o córtex frontal apresentaram a menor atividade de 

OGG1. Ainda, foi observado uma aumento na atividade de OGG1 no núcleo de 

células localizadas no cerebelo e tronco encefálico de camundongos idosos (IMAM 

et al., 2006). Dessa forma, ainda não está claro o efeito do envelhecimento na 

regulação da atividade de enzimas de reparo de DNA. 
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 Por sua vez, foi demonstrado que a atividade de APE1, principal AP 

endonuclease de mamíferos, aumenta no núcleo e na mitocôndria de hepatócitos 

provenientes de camundongos idosos. Porém, a relação entre os níveis e a atividade 

de APE1 se manteve a mesma (SZCZESNY e MITRA, 2005). Os pesquisadores 

observaram um aumento de cerca de 2 vezes na atividade de APE1 no núcleo e de 

cerca de 6 vezes na mitocôndria de hepatócitos de camundongos idosos quando 

comparados com os camundongos jovens. Adicionalmente, observou-se que os 

níveis de APE1 aumentaram no fígado de camundongos com a idade (SZCZESNY 

et al., 2004). Contudo, mais estudos são necessários para validar o papel de APE1 

no processo do envelhecimento. 

 O gene que codifica para a enzima DNA glicosilase OGG1, responsável pela 

excisão de 8-oxodG, consiste de 8 éxons e produz dois transcritos principais através 

de splicing alternativo: OGG1-α e OGG1-β (RADICELLA et al., 1997; RADICELLA e 

BOITEUX, 1997; ROSENQUIST, ZARKOV e GROLLMAN, 1997; ABURATANI et al., 

1997; NISHIOKA et al., 1999). O RNA mensageiro (mRNA) de OGG1-α é transcrito 

do éxon 1 ao 7, resultando em uma proteína de 345 aminoácidos (39 kDa), enquanto 

o mRNA de OGG1-β é transcrito do éxon 1 ao 6, mais o éxon 8, resultando em uma 

proteína de 424 aminoácidos (47 kDa). A estrutura bioquímica de OGG1-α tem sido 

caracterizada bioquimicamente e estruturalmente (NASH et al., 1997; BRUNER, 

NORMAN e VERDINE, 2000). Por sua vez, ainda não está claro qual a 

especificidade de substratos, as características da cinética de ação e as atividades 

de ligação da OGG1-β. Os primeiros 316 aminoácidos são comuns entre as duas 

isoformas de OGG1. Os aminoácidos responsáveis pela atividade de DNA 

glicosilase incluem os resíduos de lisina 249 (Lys249) e ácido aspártico 268 

(Asp268), os quais se localizam no motivo hélice-grampo-hélice (HhH). 
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Posteriormente ao motivo HhH, encontra-se a alça rica em resíduos de glicina e 

prolina (GPD). Ambas as estruturas (HhH-GPD) são essenciais para as atividades 

de DNA glicosilase e de ligação ao DNA (NASH et al., 1997; BRUNER, NORMAN e 

VERDINE, 2000; NORDMAN, CHUNG e VERDINE, 2003). Por sua vez, o resíduo de 

arginina 154 (Arg154) é fundamental para o reconhecimento da base oposta à lesão 

8-oxodG (AUDEBERT, RADICELLA e DIZDAROGLU, 2000). Já o sinal de 

localização mitocondrial (MLS) se localiza entre resíduos de 9 a 26 na extremidade 

N-terminal, tanto na OGG1-α como na OGG1-β. Por outro lado, a extremidade C-

terminal é extremamente diferente nas duas isoformas de OGG1. Adicionalmente, os 

resíduos de histidina 270 (His270), glutamina 315 (Gln315), fenilalanina 319 

(Phe319) e valina 317 (Val317), localizados no domínio αO entre os aminoácidos 

313 e 324, são responsáveis pelo reconhecimento da lesão 8-oxodG (VAN DER 

KEMP et al., 2004; HASHIGUCHI et al., 2004). Dessa forma, o domínio αO é 

essencial para a atividade de 8-oxodG DNA glicosilase da OGG1 e somente foi 

encontrado na OGG1-α, indicando que a OGG1-β não possui atividade de 8-oxodG 

DNA glicosilase (HASHIGUCHI et al., 2004). Por sua vez, somente a OGG1-α possui 

o sinal de localização nuclear entre os aminoácidos 335-342 na extremidade C-

terminal (HIROKAWA, BOON-CHIENG e MITAKU, 1998), enquanto a OGG1-β 

possui um domínio transmembrana de função desconhecida. A figura 4 especifica as 

duas isoformas de OGG1 e seus respectivos domínios.  

 

 

 

 

 



 39 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Dois grupos distintos estudaram a atividade de 8-oxodG DNA glicosilase das 

duas isoformas de OGG1. O grupo liderado pelo Doutor Bohr demonstrou que a 

OGG1-β não apresenta atividade de 8-oxodG DNA glicosilase, uma vez que não 

possui o domínio αO (HASHIGUCHI et al., 2004). Por outro lado, o grupo O grupo 

liderado pelo Doutor Nakabeppu complementou fibroblastos embriônicos de 

camundongos deficientes em Ogg1-/- (MEFs Ogg1-/-) com a forma α  e β de OGG1 e 

verificou que os MEFs Ogg1-/- complementados com OGG1-β apresentaram 

atividade de 8-oxodG DNA glicosilase (OKA et al., 2008; OKA et al., 2009), 

sugerindo que OGG1-α é responsável pelo reparo de 8-oxodG no núcleo, enquanto 

OGG1-β é responsável pelo reparo de 8-oxodG na mitocôndria. Ainda, análises 

iniciais acerca da localização celular das duas isoformas de OGG1, realizadas pelo 

grupo de Nakabeppu, demonstraram que OGG1-α é preferencialmente localizada no 

núcleo, enquanto OGG1-β é encontrada na mitocôndria (NISHIOKA et al., 1999).  

 Hudson e colaboradores (1998) demonstraram que os níveis de danos 

oxidados no DNA mitocondrial são 2 a 3 vezes maiores que no DNA nuclear. 

Adicionalmente, Souza-Pinto e colaboradores (2001) evidenciaram que mitocôndrias 

Figura 4: Estrutura primária das duas maiores isoformas de OGG1: OGG1-α e OGG1-β. Os 
primeiros 316 aminoácidos são comuns para as duas isoformas, enquanto a extremidade C-terminal 
é distinta. Os aminoácidos importantes para o reconhecimento e excisão da 8-oxodG são indicados. 
Arg: arginina; Lys: Lisina; His: Histidina; Gln: Glutamina; Phe: Fenilalanina; Val: Valina; aa: 
Aminoácidos. MTS: Sinal de localização mitocondrial; NLS: Sinal de localização nuclear. (Adaptada 
de HASHIGUCHI et al., 2004). 



 40 

isoladas do fígado de camundongos knockouts para OGG1 também não 

apresentaram nenhuma atividade de incisão de 8-oxodG e os níveis da referida 

lesão foram cerca de 20 vezes mais elevados no DNA mitocondrial (SOUZA-PINTO 

et al., 2001). Uma vez que somente o grupo de Nakabeppu demostrou que OGG1-β 

possui atividade de 8-oxodG glicosilase na mitocôndria (OKA et al., 2008) e a forma 

OGG1-β não foi encontrada em ratos e camundongos (BOITEUX e RADICELLA, 

2000), o papel da OGG1-β na mitocôndria tem sido bastante debatido. Ainda, uma 

vez que tem sido descrito que a lesão 8-oxodG aumenta com a idade e está 

associada com certos tipos de câncer e com a ocorrência de neurodegeneração 

(BRUCKNER et al., 1999; SHENG et al., 2012), é extremamente importante verificar 

qual a forma de OGG1 é responsável pelo reparo de 8-oxodG no DNA mitocondrial. 

 O gene que codifica para a AP Endonuclease Apurínica/Apirimidínica 1 

(APE1) é composto de 5 éxons e seu transcrito é expresso em todos os tecidos, 

codificando uma proteína de 318 aminoácidos (37 kDa) (revisado em LI e WILSON 

III, 2013). APE1 está envolvida tanto no reparo de lesões oxidadas no DNA através 

da via BER, atuando como a principal AP endonuclease em mamíferos. 

Adicionalmente, APE1 também participa da regulação transcricional de diferentes 

genes, atuando como um co-ativador redox de diferentes fatores de transcrição, 

como p53 e NF-κB (revisado em TELL et al., 2005); interage com nucleofosminas 

(NPM1) no nucléolo, participando das vias celulares que controlam a qualidade do 

RNA ribossômico (VASCOTTO et al., 2009); e possui atividade de chaperona/redox, 

facilitando a redução dos fatores de transcrição pela ação adicional de moléculas 

redutoras como a glutationa ou tioredoxina (ANDO et al., 2009). Interessantemente, 

as duas principais atividades biológicas de APE1, a função de reparo de DNA e a 

função redox, estão localizadas em dois domínios proteicos distintos. A extremidade 
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N-terminal contém o sinal de localização nuclear (NLS) e está envolvida com a 

atividade redox de APE1, enquanto a extremidade C-terminal esta envolvida na 

atividade de reparo de DNA de APE1 (XANTHOUDAKIS, MIAO e CURRAN, 1994). 

Adicionalmente, os resíduos de aminoácidos responsáveis pela atividade de AP 

endonuclease incluem o ácido glutâmico (Glu96), ácido aspártico (Asp210) e 

histidina 309 (His309) (LIPTON et al., 2008; MUNDLE et al., 2009; OEZGUEN et al., 

2011; TSUTAKAWA et al., 2013).  

 APE1 tem sido reconhecida há muitos anos por ser uma proteína 

predominantemente nuclear, principalmente devido às suas funções no reparo de 

DNA e na regulação redox de distintos fatores de transcrição ressaltadas pela 

presença do NLS em sua extremidade N-terminal. Todavia, tem sido reportado nos 

últimos anos que APE1 apresenta expressão citoplasmática em diferentes tipos 

celulares com altas taxas proliferativas e metabólicas, como hepatócitos, 

espermatócitos e tirócitos (revisado em LI e WILSON III, 2013). Em alguns casos, 

APE1 co-localizou com a mitocôndria, retículo endoplasmático e nucléolo (revisado 

em TELL et al., 2005, VASCOTTO et al., 2009a). De fato, vários pesquisadores 

reportaram a existência de uma atividade de AP endonuclease em mitocôndrias 

(TOMKINSON, BONK e LINN, 1988; FUNG et al., 1998; TELL et al., 2001). Contudo, 

ainda não está claro como APE1 é direcionada para a mitocôndria. Um estudo inicial 

sugeriu que a forma truncada de APE1 na extremidade N-terminal, a qual possui 

uma deleção dos primeiros 33 resíduos de aminoácidos (NΔ33-APE1), está presente 

nas mitocôndrias do fígado de camundongos e de boi, sugerindo que a remoção do 

primeiros resíduos do NLS pode constituir um mecanismo geral de direcionamento 

de APE1 para compartimentos citoplasmáticos, incluindo a mitocôndria 

(CHATTOPADHYAY et al., 2006). Adicionalmente, os autores verificaram que a 
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referida forma de APE1 é pouco abundante, o que poderia ser a razão de sua fraca 

detecção nos blots. Entretanto, até o presente momento, nenhuma protease  

especifica responsável por promover a clivagem dos 33 primeiros resíduos de APE1 

foi identificada. A forma truncada de APE1 (NΔ33-APE1) também tem sido 

associada com um fenótipo de apoptose em um mecanismo dependente de 

granzima K, a qual cliva APE1, causando um acúmulo de danos no DNA e posterior 

apoptose (GUO et al., 2008). Todavia, ainda não está claro se a forma truncada 

NΔ33-APE1 é a responsável pela atividade de AP endonuclease na mitocôndria e 

se, de fato, ela está envolvida na indução de apoptose. 

 Uma vez que outros estudos tem demonstrado que a proteína APE1 completa 

(318 aa; 37 kDa) foi encontrada na fração mitocondrial em diferentes tipos celulares 

(TELL et al., 2001; VASCOTTO et al., 2009b), e nenhum sinal de localização 

mitocondrial (MLS) havia sido caracterizado em APE1, Li e colaboradores (2010) 

realizaram um screening com peptídios sintéticos construídos a partir da fusão da 

forma completa de APE1 com diferentes translocases da membrana mitocondrial 

externa para verificar se de fato existe um MLS em APE1 e se a forma completa de 

APE1 está localizada na mitocôndria. Os resultados evidenciaram a ocorrência de 

um sinal de localização mitocondrial (MTS) putativo na extremidade C-terminal de 

APE1 entre os aminoácidos 289-318. Através de ensaios de mutagênese sítio 

dirigida, os pesquisadores confirmaram a importância dos resíduos de lisina 299 

(Lys299) e  arginina 301 (Arg301) no direcionamento da forma completa de APE1 

para a mitocôndria.  

 Adicionalmente, Vascotto e colaboradores (2009b) também verificaram a 

presença da forma completa de APE1 na mitocôndria. Contudo, diferentemente de 

outras proteínas da via BER mitocondrial, as quais foram descritas por estarem 
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presentes na matrix mitocondrial, APE1 foi encontrada no espaço inter-membrana 

da mitocôndria, interagindo com a oxi-redutase Mia40. Juntos, esses dados 

demonstram a necessidade de mais estudos para confirmar qual a forma de APE1 é 

encontrada na mitocôndria, verificar como ocorre a regulação de sua localização 

neste compartimento celular e, mais importante, verificar a contribuição de APE1 

para a manutenção da integridade do DNA mitocondrial. A figura 5 apresenta a 

estrutura de APE1 e seus domínios redox e de reparo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para verificar qual o efeito do aumento de APE1 na mitocôndria, Li e 

colaboradores (2008) expressaram uma proteína de fusão composta do MTS da 

enzima superóxido dismutase dependente de manganês e a forma completa (318 

aa) ou a forma truncada (285 aa) de APE1 e, em seguida, transfectaram em células 

endoteliais obtidas da veia umbilical humana. Os autores observaram que a forma 

truncada de APE1 foi localizada na mitocôndria, enquanto a forma completa de 

APE1 se localizou principalmente no núcleo, apresentando localização mitocondrial 

em níveis menores. Adicionalmente, o acúmulo da forma truncada de APE1 na 

mitocôndria aumentou a capacidade de reparo do DNA mitocondrial e a 

Figura 5: Estrutura primária de APE1 e a forma truncada NΔ33-APE1. Os aminoácidos importantes 
para o reconhecimento e incisão dos sítios AP são indicados. Glu: Ácido glutâmico; Asp: Ácido 
aspártico; His: Histidina; Lys: Lisina; Arg: Arginina; aa: Aminoácidos. MTS: Sinal de localização 
mitocondrial; NLS: Sinal de localização nuclear. (Adaptada de LI e WILSON III, 2013). 
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sobrevivência celular após tratamento com H2O2, enquanto a super-expressão da 

forma completa de APE1 não conferiu proteção celular contra os efeitos apoptoticos 

induzidos pelo tratamento com H2O2. Porém, em um estudo anterior no qual a 

exonuclease III (ExoIII) de E. coli contendo o MLS da superóxido dismutase 

dependente de manganês (MLS-ExoIII) foi transfectada em células epiteliais da 

mama, observou-se uma diminuição da sobrevivência celular em relação às células 

transfectadas com ExoIII sem o MLS da superóxido dismutase dependente de 

manganês após incubação com xantina oxidase, a qual leva à formação do radical 

ânion superóxido quando a xantina é metabolizada (SHOKOLENKO et al., 2003).  

 Recentemente, Li e colaboradores (2012) verificaram que APE1 está 

envolvida na regulação da função mitocondrial sob condições de estresse oxidativo. 

Para tanto, foi realizada a construção de mutantes de APE1 em seu domínio redox, 

além da regulação negativa da expressão de APE1.  Os pesquisadores observaram 

que a atividade de ligação ao DNA do fator NRF1 foi prejudicada e resultou na 

redução significativa de importantes genes mitocondriais envolvidos com a 

manutenção da integridade do DNA mitocondrial, como TFAM, os quais são 

regulados por NRF1. Juntos, esses dados indicam que novos estudos são 

necessários para verificar o papel de APE1 no BER mitocondrial e suas 

consequências para a manutenção da integridade do DNA mitocondrial e 

sobrevivência celular. 

 O gene que codifica para a proteína Poli (ADP-ribose) Polimerase 1 (PARP-1) 

é composto de 23 éxons e seu transcrito principal gera uma proteína nuclear 

altamente conservada e constitutivamente expressa, com cerca de 1014 

aminoácidos (113 kDa) (KIM, ZHANG e KRAUS, 2005). PARP-1 atua em diferentes 

processos celulares, tais como sinalização de dano no DNA (MALANGA et al., 
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2005), regulação dos pontos de checagem durantes as divisões celulares (SAXENA 

et al., 2002), regulação da transcrição (KRAUS, 2008; SIMBULAN-ROSENTHAL et 

al., 2003), proliferação celular (YU et al., 2002), entre outros. Porém, a função 

melhor estudada de PARP-1 é sua função como um sensor de dano no DNA desde 

que sua atividade é fortemente estimulada por sua ligação ao DNA (KIM, ZHANG e 

KRAUS, 2005). PARP-1 catalisa a polimerização de unidades de ADP-ribose para 

proteínas aceptoras, a partir do NAD+, levando à formação de polímeros de ADP-

ribose (PAR). Essa modificação pós-traducional pode mudar as propriedades das 

proteínas alvo, incluindo a própria PARP-1, bem como uma variedade de proteínas 

nucleares envolvidas no metabolismo do DNA e estrutura da cromatina (D'AMOURS 

et al., 1999). PARP-1 pode reconhecer tanto quebras de fita simples (SSBs) como 

quebras de fita dupla (DSBs) e a síntese de PAR que se segue facilita a iniciação do 

reparo de DNA nos sítios do dano. Este processo envolve tanto o recrutamento de 

proteínas de reparo de DNA, as quais se ligam à PARP-1 auto-modificada, como à 

ocorrência de modificações pós-traducionais em diferentes proteínas associadas ao 

DNA, como as histonas, topoisomerases e DNA polimerases (DANTZER et al., 

1999).   

 PARP-1 possui uma estrutura altamente conservada e seus domínios 

incluem: um domínio de ligação ao DNA (DBD) na extremidade N-terminal, o qual 

contém dedos de zinco (Zn1 e Zn2), responsáveis pelo reconhecimento das SSBs e 

DSBs, e um dedo de zinco adicional (Zn3), de função desconhecida;  um sinal de 

localização nuclear; um domínio central para sua auto ADP-ribosilação, o qual 

contém o motivo BRCT utilizado para interações proteína-proteína; e um domínio 

catalítico na sua extremidade C-terminal, o qual contém uma assinatura de cerca de 

50 resíduos de aminoácidos correspondendo ao sítio ativo de PARP-1 (D’AMOURS 
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et al., 1999; ROLLI et al., 2000; KRAUS e LIS, 2003). Juntos, os domínios de PARP-

1 sugerem importantes papéis em uma variedade de funções nucleares. A figura 6 

destaca a estrutura primária de PARP-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desde a década de 80, vários pesquisadores observaram a ocorrência de 

poli-ADP ribosilação no citoplasma, especificamente na mitocôndria (BURZIO, SÁEZ 

e CORNEJO, 1981; MASMOUDI e MANDEL, 1987; MASMOUDI, ISLAM e MANDEL, 

1988; DU et al., 2003). Adicionalmente, tem sido estabelecido que a hiperativação 

de PARP-1 pode causar a liberação do fator indutor de apoptose (AIF) da 

mitocôndria,  ativando a cascada de morte celular independente de caspases 

(WANG et al., 2010). Contudo, nos últimos anos tem sido questionado como PARP-

1, uma enzima predominantemente nuclear, está localizada na mitocôndria, uma vez 

que até o presente momento nenhum sinal de localização mitocondrial foi 

identificado em PARP-1. Adicionalmente, apesar do envolvimento da sinalização de 

PAR na disfunção mitocondrial, ainda não está claro se seus efeitos são mediados 

pela localização mitocondrial de PARP-1 ou pela ação de PARP-1 nuclear. De fato, 

enquanto alguns estudos demonstraram que PARP-1 se encontra na mitocôndria 

Figura 6: Estrutura primária de PARP-1. Os domínios importantes para a ligação ao DNA, auto-
modificação e reconhecimento das SSBs são indicados. Zn: Dedo de zinco; aa: Aminoácidos; 
BRCT1: Domínio BRCA1 na C-terminal;  NLS: Sinal de localização nuclear. (Adaptada de 
KRISHNAKUMAR e KRAUS, 2010). 
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(DU et al., 2003; LAI et al., 2008), outros não detectaram PARP-1 no referido 

compartimento celular (CIPRIANI et al., 2005; POITRAS et al., 2007). 

Recentemente, Rossi e colaboradores (2009) preparam extratos mitocondriais de 

células HeLa e observaram que PARP-1 está presente na mitocôndria.  

Adicionalmente, com o objetivo de identificar novas proteínas que interagem com 

PARP-1, os autores co-imuprecipitaram PARP-1 dos extratos celulares totais e 

realizaram análises de proteômica. Os resultados evidenciaram a presença da 

proteína mitofilina, a qual se localiza na membrana mitocondrial interna. Para validar 

se PARP-1 interage com mitofilina, os autores realizaram ensaios de 

imunoprecipitação e foram capazes de provar que PARP-1 interage com mitofilina e 

essa interação ocorre na mitocôndria, como demonstrado nas análises de 

imunofluorescência. Juntos, esses dados sugerem que estudos adicionais devem 

ser realizados para confirmar o efeito da localização mitocondrial de PARP-1 e sua 

contribuição para a manutenção da integridade do DNA mitocondrial.  

Outro exemplo de câncer que ocorre devido a mutações em genes de reparo 

de DNA é o Xeroderma Pigmentosum (XP), uma doença autossômica recessiva rara 

caracterizada pela extrema susceptibilidade em desenvolver câncer de pele causado 

pela exposição à luz solar (luz UV), principal carcinógeno ambiental. Os portadores 

de XP não conseguem corrigir as lesões na molécula de DNA causados pela luz UV. 

Estas lesões podem acarretar a morte das células ou gerar mutações que se 

acumulam no material genético e podem levar à formação de câncer nas regiões da 

pele expostas à luz UV (Revisado em MENCK et al., 2007; revisado em JEPPESEN, 

BOHR e STEVNSNER, 2011). Nesse caso, os genes de reparo mutados estão 

relacionados à via NER, a qual é altamente conservada em eucariotos e responsável 

pela remoção de uma variedade de lesões no DNA induzidas pela luz UV, como os 
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dímeros de pirimidina ciclo butano (CPD) e os foto-produtos 6-4 (revisado em 

BENHAMOU e SARASIN, 2000; revisado em JEPPESEN, BOHR e STEVNSNER, 

2011).  

A via NER pode ocorrer em todo o genoma, sendo referida como reparo 

genômico global (do inglês: Global Genome Repair – GG-NER), ou pode ocorrer em 

regiões do genoma que são ativamente transcritas, sendo referida nesse caso como 

reparo acoplado à transcrição (do inglês: Transcription Coupled Repair – TC-NER) 

(Figura 7). Porém, o que difere uma sub-via da outra é o passo inicial de 

reconhecimento do segmento do DNA distorcido devido à ocorrência a lesão, 

enquanto as etapas subsequentes utilizam o mesmo mecanismo para excisar a 

lesão. Adicionalmente, a sub-via que ocorre mais rápido nas células e que é mais 

essencial é o TC-NER, uma vez que a mesma ocorre em genes que estão sendo 

ativamente transcritos (revisado em FOUSTERI e MULLENDERS, 2008; 

YAMAMOTO et al., 2007). No GG-NER, o reconhecimento da distorção da dupla 

hélice do DNA contendo a lesão é facilitada pela proteína XPC, a qual forma um 

complexo com HR23B ou HR23A. Também participa do GG-NER o complexo DDB, 

composto de DDB1 e DDB2 (XPE). Tal complexo se liga à lesão e atua facilitando o 

reconhecimento da mesma, uma vez que induz uma forte distorção na dupla hélice 

do DNA, resultando em um melhor reconhecimento pelo complexo XPC-HR23B 

(SUGASAWA et al., 1997; SUGASAWA, 2006). No TCR, o reconhecimento da 

distorção da dupla hélice do DNA contendo a lesão é feita pelas proteínas CSA e 

CSB, as quais são recrutadas pela RNA polimerase II para estabilizá-la quando a 

mesma está parada ao redor da distorção da lesão na fita transcrita do DNA (LAINE 

e EGLY, 2006; TSUTAKAWA e COOPER, 2000). Após a detecção da distorção da 

dupla hélice do DNA contendo a lesão, o fator de transcrição TFIIH é recrutado para 
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o sítio do dano pela ação do complexo XPC- HR23B, no GG-NER, e das proteínas 

CSA e CSB, no TC-NER (ITO et al., 2007). Este fator transcricional corresponde a 

um complexo proteico, apresentando, entre outros, 2 helicases dependentes de 

ATP, nomeadas de XPB e XPD, as quais são responsáveis pela abertura da dupla 

hélice do DNA ao redor da lesão na 3’ e 5’, respectivamente permitindo a entrada 

dos fatores subsequentes do NER (WINKLER et al., 2000). A abertura da dupla 

hélice do DNA facilita a ligação do complexo de pré-incisão, composto pelas 

proteínas XPA e RPA, as quais estabilizam a estrutura do DNA após a sua abertura, 

sendo requeridas para a incisão dual da lesão e para a síntese do reparo 

subsequentes (MISSURA et al., 2001) (Figura 7). A incisão da fita de DNA contendo 

a lesão é realizada na 5’ e 3’ pelas enzimas XPF-ERCC1 e XPG, respectivamente, e 

o fragmento é excisado, resultando em uma quebra de fita no DNA (STARESINCIC 

et al., 2009; RIEDL et al., 2003). A síntese do reparo é realizada pelas DNA 

polimerases replicativas δ/ε e pelas proteínas acessórias RPA, RFC, PCNA. RPA 

parece recrutar RFC, a qual recruta PCNA que, por sua vez, recruta as DNA 

polimerases replicativas (OGI et al., 2010). Para restaurar a integridade da fita do 

DNA reparada, uma nova ligação fosfodiéster entre o novo nucleotídeo inserido e o 

DNA pré-existente é criada pela ação subsequente da DNA ligase 1, durante a fase 

S do ciclo celular, ou pela ação da DNA ligase 3α juntamente com XRCC1 (Figura 7) 

(MOSER et al., 2007). 

Atualmente todos os genes responsáveis pelo desenvolvimento do XP já 

foram identificados, o que permitiu um considerável avanço nos estudos dos 

mecanismos moleculares do NER em células de mamíferos. Pacientes XP 

apresentam sete grupos de complementação, de XP-A a XP-C, correspondendo às 

mutações nos genes XPA-XPG, respectivamente, além do oitavo grupo, XP-V, o 
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qual apresenta NER funcional mas possui uma mutação na polimerase de síntese 

trans-lesão Pol eta (Pol η)  (KRAEMER et al., 2007;  MASUTANI et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Reparo por Excisão de nucleotídeos (NER), indicando a diferença na etapa inicial de 
reconhecimento da lesão (GG-NER e TC-NER). Quando a distorção na dupla hélice do DNA ocorre em 
qualquer parte do genoma, o complexo XPC-HR23B é ativado, iniciando o GG-NER. Por sua vez, se a 
distorção na dupla hélice do DNA ocorre em genes ativamente transcritos, as proteínas CSA e CSB 
são ativadas, iniciando o TC-NER. Para mais detalhes, ver no texto. Figura adaptada de JEPPESEN, 
BOHR e STEVNSNER, 2011. 
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Uma característica adicional observada em cerca de 30% dos pacientes XP é 

a ocorrência de anormalidade neurológicas, as quis incluem controle motor anormal, 

ataxia, neuropatia periférica, demência, atrofia da medula espinal e cérebro, 

microcefalia, entre outros (KRAEMER et al., 2007;  KRAEMER et al., 1987; 

ROBBINS et al., 1991). Mutações nos genes Xpc e Xpa são associadas à elevada 

frequência de tumores em pacientes XP. Entretanto, a maior frequência e os casos 

mais severos de anormalidades neurológicas foram observados em pacientes com 

mutações em Xpa e Csb. Dessa forma, a severidade dos sintomas é determinada 

pela especificidade da mutação e reflete o papel da proteína na via NER. Por 

exemplo, a maioria dos pacientes XP-A desenvolve neurodegeneração, a qual 

também foi observada em pacientes XP-B e XP-D (HENTATI et al., 1992).  Em 

contraste, pacientes XP-C não desenvolvem neurodegeneração (ROBBINS et al., 

1991; SIJBERS et al., 1998). Uma vez que a radiação UV não atinge o cérebro 

humano e a maioria dos adutos químicos não atravessa a barreira 

hematoencefálica, acredita-se que a neurodegeneração observada em pacientes XP 

é causada pelo acumúlo endógeno de lesões no DNA que poderiam ser reparadas 

pelo NER (ANDREWS et al., 1978).  

Além de Xeroderma Pigmentosum (XP), a via NER também está associada à 

ocorrência de diferentes síndromes humanas, Síndrome de Cockayne (CS) e 

Tricotiodistrofia (TTD). A Síndrome de Cockayne (CS) é uma doença autossômica 

recessiva rara caracterizada pela acentuada desordem neuronal progressiva desde 

à infância. Os sintomas neurológicos incluem desmielinização do córtex cerebral e 

cerebelar, perda neuronal, perda da audição, entre outros (WEIDENHEIM et al., 

2009). Indivíduos CS também apresentam retardo no crescimento, anormalidades 

no esqueleto e envelhecimento prematuro (LICHT et al., 2003). Contudo, 
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diferentemente de indivíduos XP, os indivíduos CS não apresentam susceptibilidade 

aumentada para desenvolver câncer de pele. Porém, a expectativa de vida desses 

pacientes é de cerca de 12,5 anos, classificando a CS como uma síndrome do 

envelhecimento prematuro (HANAWALT, 2000). Foi descrito que 62% das mutações 

observadas em pacientes CS ocorrem no gene Csb, enquanto o restante foi 

observada no gene Csa (LAUGEL et al., 2010). Além das mutações nos referidos 

genes, mutações nos genes XPB, XPD e XPG (relacionados à XP) também são 

encontradas em pacientes CS, resultando em indivíduos apresentando 

características de ambas as doenças (DE BOER e HOEIJMAKERS, 2000).  

Embora a sensibilidade a UV e/ou predisposição ao câncer de pacientes com 

XP, CS e TTD podem ser atribuídas aos defeitos na via NER, outros fenótipos como 

neurodegeneração não são atribuídos à deficiência no reparo de danos causados 

pela luz UV (revisado em JEPPESEN, BOHR e STEVNSNER, 2011). Por outro lado, 

tais fenótipos tem sido associados à atuação da via NER no reparo de lesões 

oxidadas no DNA. De fato, danos oxidados no DNA são considerados o principal tipo 

de lesão de DNA endógena no cérebro, as quais são reparadas pela via BER 

(WEISSMAN et al., 2007). Não obstante, foi demonstrado que radicais hidroxila 

geram lesões oxidadas no DNA que podem ser reparadas pela via NER, como 8,5’-

ciclopurina-2’-desoxinucleotídeos (BROOKS, 2007). Acredita-se que tais lesões 

sejam responsáveis pela ocorrência de neurodegeneração, uma vez que as mesmas 

são substratos específicos para a via NER, são lesões quimicamente estáveis e, 

mais importante, são lesões endógenas que bloqueiam a RNA polimerase II (RNA 

poII) (BROOK, 2007). Contudo, não há evidências de que tais lesões se acumulam 

em pacientes XP, havendo a necessidade de mais estudos. 
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Por outro lado, várias evidências da participação do NER no reparo de lesões 

oxidadas no DNA foram obtidas nos últimos anos. No BER, a proteína XPC tem sido 

requerida para melhorar o reparo de lesões oxidadas como 8-oxodG e timina glicol 

(D’ERRICO et al., 2006; BROWN et al., 2010). D´Errico e colaboradores (2006) 

verificaram que XPC está envolvida tanto no reparo da 8-oxodG e 8-oxodA, mas não 

XPA. Em seus experimentos in vitro, os pesquisadores demonstraram que a XPC 

auxilia na clivagem de 8-oxodG estimulando a atividade de DNA glicosilase de 

OGG1 (D´ERRICO et al., 2006).  

A proteína XPA, a qual possui um papel central no GG-NER e TC-NER, 

também auxilia no reconhecimento de lesões como timina glicol (BROWN et al., 

2010). Contudo, os estudos sobre o papel de XPA no reparo de danos oxidados no 

DNA divergem de acordo com o tipo celular e animal. Recentemente, Parlanti e 

colaboradores (2012) demonstraram um acúmulo de 8-oxodG tanto em fibroblastos 

de camundongos (MEFs) como em células primárias humanas deficientes em XPA. 

Porém, diferentemente de MEFs Xpa-/-, células humanas deficientes em XPA foram 

sensíveis ao tratamento com bromato de potássio, o qual gera 8-oxodG.  

Para verificar o efeito de duplos mutantes na via NER, Parlanti e 

colaboradores (2012) silenciaram XPC ou OGG1 em células humanas deficientes 

em XPA (XP12-SV40) e observaram que fibroblastos XP-A silenciados em OGG1 

acumularam mais 8-oxodG, enquanto fibroblastos XP-A silenciados em XPC 

apresentaram níveis similares de 8-oxodG quando comparados aos fibroblastos 

deficientes somente em XPA. Esses dados sugerem que as proteínas XPA e XPC 

agem dentro da mesma via para promover o reparo de 8-oxodG, enquanto OGG1 

age em uma via distinta na remoção de 8-oxodG. Por sua vez, para verificar o efeito 

da via NER no reparo de danos oxidados no DNA em MEFs, os pesquisadores 
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também construíram duplo mutantes. Os dados demonstraram que MEFs Csb-/- 

cujos níveis de XPA ou XPC foram silenciados apresentaram níveis maiores de 8-

oxodG quando comparados aos MEFs Csb-/- . Por sua vez, não houve diferenças 

nos níveis de 8-oxodG em MEFs Csb-/- cujos níveis de OGG1 foram silenciados. 

Juntos, esses dados indicam que as proteínas CSB e XPA/XPC participam de vias 

diferentes para o reparo de 8-oxodG, enquanto CSB e OGG1 participam da mesma 

via. 

A análise de camundongos mutantes para o gene Csb também revelaram 

uma sensibilidade diferenciada a agentes indutores de danos oxidados no DNA, 

como paraquat (produz H2O2), radiação UV, entres outros (de WAARD et al., 2003; 

de WAARD et al., 2004). Camundongos XPA também foram sensíveis ao estresse 

oxidativo, porém em menor intensidade que os camundongos CSB (de WAARD et 

al., 2003). Adicionalmente, há evidências da ocorrência de disfunções mitocondriais 

em pacientes CS (revisado em JEPPESEN, BOHR e STEVNSNER, 2011). De fato, 

tem sido relatado que células deficientes em CSB apresentam níveis elevados de 8-

oxodG no DNA mitocondrial e níveis reduzidos da forma mitocondrial de OGG1 

(STEVNSNER et al., 2002), confirmando o envolvimento da proteína CSB no reparo 

de 8-oxodG (DIANOV et al., 1999; OSTEROD et al., 2002; DE WAARD et al., 2003; 

DE WAARD et al., 2004), Recentemente, tem sido demonstrado que a proteína CSB 

estimula o reparo das formamidopirimidinas (FapyA e FapyG) pela DNA glicosilase 

NEIL1 (MUFTUOGLU et al., 2009) e interage com APE1, estimulando sua atividade 

de AP endonuclease (WONG et al., 2007). Juntos, esses dados indicam o 

envolvimento das proteínas da via NER como co-fatores no reparo de danos 

oxidados do DNA. Contudo, estudos relatando a associação entre as vias BER e 

NER e seu papel no desenvolvimento de XP e CS são escassos. 
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Uma vez que as proteínas da via NER estão envolvidas no reparo de lesões 

oxidadas no DNA, é possível que a expressão, localização e/ou atividade das 

principais proteínas da via BER, APE1, OGG1 e PARP-1 estejam afetadas em 

células deficientes na via NER. 

Durante a pesquisa de mestrado, Melo (2010) demonstrou que fibroblastos 

humanos deficientes em XPC são resistentes ao estresse oxidativo induzido pelo 

tratamento com H2O2 e riboflavina fotossensibilizada, e expressam níveis proteicos 

reduzidos de APE1, OGG1 e PARP-1. Também foi evidenciado que a proteína APE1 

é liberada da cromatina e é translocada para a mitocôndria após indução de 

estresse oxidativo somente nos fibroblastos humanos deficientes em XPC, 

sugerindo que a proteína XPC deve possuir um papel importante na regulação da 

expressão e da localização celular de APE1.  

Com o intuito de confirmar o papel da proteína XPC na regulação da 

expressão, localização celular e atividade de APE1 e OGG1 em células humanas, 

na presente pesquisa foram construídos dois modelos celulares: i) uma linhagem 

XP-C complementada com o cDNA de XPC e ii) uma linhagem normal para reparo 

de DNA expressando um lenti-vírus contendo um pequeno grampo de RNA (shRNA) 

contra o mRNA de XPC. Adicionalmente, a fim de verificar o papel da proteína XPC 

em outros tecidos e em distintos organismos, verificou-se a expressão e a 

localização celular de APE1 e PARP-1 no cérebro e fígado de camundongos 

knockouts para XPC. 
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  2- OBJETIVOS 

 

2.1- Objetivo Geral 

Analisar o impacto da deficiência em XPC nas funções da via BER em células 

humanas e de camundongos. 

 

 

2.2- Objetivos Específicos 
 

- Analisar o perfil de sensibilidade a agentes oxidantes e os níveis de danos 

oxidados no DNA na linhagem deficiente em XPC; 

- Verificar os níveis de expressão de APE1, OGG1 e PARP-1 na linhagem 

deficiente em XPC, complementada com XPC e silenciada em XPC; 

- Verificar a localização celular de APE1, OGG1 e PARP-1 na linhagem 

deficiente em XPC e complementada com XPC; 

- Estudar a atividade enzimática de APE1 e OGG1 na linhagem deficiente em 

XPC e complementada com XPC; 

- Estudar a localização mitocondrial de APE1 e OGG1 na linhagem deficiente 

em XPC e complementada com XPC. 

- Analisar os níveis de expressão e a localização celular de APE1 e PARP-1 

em camundongos knockouts para XPC. 
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3- MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1- Linhagens Celulares e Cultivo Celular 

Neste trabalho foram utilizados fibroblastos humanos imortalizados por SV-40 

derivados de pacientes XP-A (XP12RO), XP-C (XP4PA) e CS-B (CS1AN) e 

fibroblastos primários derivados de pacientes XP-C (AS189 ou XP17VI). Como 

controle (célula expressando as proteínas da via NER) foram utilizados fibroblastos 

humanos imortalizados por SV-40 (MRC5) e fibroblastos primários (AS405). A tabela 

I apresenta uma descrição de cada linhagem celular e seus respectivos perfis de 

mutação em genes da via NER. Todas as linhagens celulares foram cedidas 

gentilmente pelo professor Dr. Carlos Frederico Martins Menck, Laboratório de 

Reparo de DNA, Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo - 

USP. 

As linhagens celulares acima citadas foram rotineiramente mantidas a 37 °C, 

em uma atmosfera de 5 % de CO2, em Meio Eagle Modificado por Dulbecco - DMEM 

(Invitrogen) suplementado com 10 % de soro bovino fetal - SBF (Invitrogen) e 1 % de 

antibióticos (penicilina 0,1 mg/mL, estreptomicina 0,1 mg/mL - Invitrogen). 

 

Tabela I: Descrição das linhagens celulares e seus perfis de mutação em genes da 

via NER. 

Linhagem 
Celular 

Proteína 
Mutada 

Mutação Sub-via 
do NER 

bloqueada 

Transformação 
celular 

Referências 

XP12RO XPA  nt: Substituição (C619T), 
sem sentido 

GG-NER e 
TC-NER 

SV-40 (Cleaver, 
1970) 

XP12BE XPA  nt: Substituição (G>T, 
G555C), Sítio de splicing 

GG-NER e 
TC-NER 

SV-40 (Satokata et 
al., 1990) 

XP4PA XPC  nt: Deleção (T1744-
G1745), Mudança na 

matriz de leitura 

GG-NER SV-40 (Daya-
Grosjean et 
al., 1987) 

AS189 
(XP17VI) 

XPC  Não identificada GG-NER Nenhuma (Carreau et 
al., 1995) 
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CS1AN 

 
CSB  

 

nt: Substituição (A337T), 
sem sentido 

nt: Substituição (C>T), 
Mudança na matriz de 

leitura 

TC-NER SV-40 (Troelstra et 
al., 1992) 

MRC5 Nenhuma Nenhuma Nenhuma SV-40 (Stary and 
Sarasin, 

1991) 

AS405 Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma - 

 

 

 

3.2- Tratamento com Agentes Indutores de Danos no DNA 

 

O tratamento com H2O2 e azul de metileno foram realizados nas linhagens 

celulares acima citadas, em 80 % de confluência. Para o tratamento com H2O2 

(Merck), as células foram lavadas com D-PBS e, em seguida, tratadas com H2O2 

500 µM ou 1 mM diluído em meio DMEM sem soro e antibióticos, concentrações já 

descritas por induzirem alterações na homestosase redox das células, resultando em 

danos oxidados no DNA (H2O2 500 µM) e/ou mudanças na localização celular de 

APE1 (H2O2 1 mM) (FROSSI et al., 2002). As células foram incubadas com H2O2 

durante 20 minutos, a 37 °C. Após o tratamento, as células foram lavadas com 

Solução Salina de Dulbecco Tamponada em Fosfato (D-PBS). É importante salientar 

que antes de cada tramento, a estabilidade da concentração do H2O2 estoque foi 

determinada através das medidas da absorbância óptica a 240 nm, de acordo com 

Hildebrandt e Roots (1975). 

Para o tratamento com Azul de Metileno - AM (Merck), o referido 

fotossensibilizador foi diluído em Meio Essencial Mínimo de Eagle com Modificação 

Alfa - α-MEM (Invitrogen) suplementado com 5 % de SBF (Invitrogen) por 1 hora, a 

37 ºC. Após o tratamento, as células foram lavadas com D-PBS e iluminadas com 

luz visível (Lâmpadas Daylight 15W, Osram; Emissão: 400-700 nm) em α-MEM 

(Invitrogen) suplementado com 5 % de SBF (Invitrogen), por 20 minutos, à 

temperatura ambiente. Durante o período de iluminação, as placas foram mantidas 

em uma superfície translúcida de 2 mm localizada 10 cm acima das 2 lâmpadas 

fluorescentes. Em seguida, as células foram lavadas com D-PBS. 
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Para o tratamento com radiação ultravioleta do tipo C (UV-C), 1 x 104 células 

foram plaqueadas em placas de 96 poços. Quarenta e oito horas após o 

plaqueamento, as células (80 % confluentes) foram incubadas com D-PBS e 

submetidas a diferentes doses de radiação UV-C (254 nm): 10, 20 e 30 J/m2. Em 

seguida, o D-PBS foi removido e foi adicionado DMEM suplementado com 10 % SBF 

(Invitrogen) e 1 % de antibióticos (penicilina 0,1 mg/mL, estreptomicina 0,1 mg/mL - 

Invitrogen).  

 

3.3- Ensaios de Viabilidade Celular 

 

A  viabilidade das linhagens celulares foi verificada através de ensaios 

clonogênicos e por citometria de fluxo (ensaio ViaCount). Para o ensaio clonogênico, 

aproximadamente 1.000 células foram semeadas em placas de 60 mm e incubadas 

por 14-16h. Em seguida, as células foram tratadas com AM como descrito acima. 

Após a fotoativação do AM com luz visível, as células foram incubadas em DMEM 

(Invitrogen) suplementado com 10 % de soro bovino fetal - SBF (Invitrogen) e 1% de 

antibióticos (penicilina 0,1 mg/mL, estreptomicina 0,1 mg/mL - Invitrogen) por 12-15 

dias, fixadas com formaldeído 10 % e coradas com cristal violeta 1 %. As colônias 

com mais de 15 células foram contadas e a sobrevivência celular foi expressa pela 

razão da eficiência da formação de colônias nas placas tratadas com AM pela 

eficiência das placas controles. 

Para o ensaio ViaCount, 100.000 células foram semeadas em placas de 6 

poços e tratadas com AM como descrito acima. Quarenta e oito horas após o 

tratamento, as células foram coletadas com tripsina-EDTA 5 % (1X; Invitrogen) e 

uma alíquota correspondendo a ¼ da suspensão celular  foi lavada com D-PBS e 

incubada com o reagente Guava ViaCount (Merck), o qual é composto de dois 

corantes que se ligam ao DNA: o corante nuclear marca somente células viáveis e o 

corante de viabilidade marca somente células mortas ou morrendo, permitindo a 

distinção de células viáveis de não-viáveis com base na permeabilidade diferencial 

dos dois agentes. O restante da suspensão celular foi fixada em etanol 70% para as 

análises do perfil de apoptose através da quantificação da população de células em 

sub-G1. As células fixadas foram coletadas por centrifugação (956 x g, 5 minutos) e 

marcadas por 1 hora com uma solução contendo iodeto de propídio 20 µg/mL e 

RNase A 200 µg/mL em D-PBS. Os dados da viabilidade celular e apoptose foram 



 60 

processados no Citômetro de Fluxo Guava EasyCytePlus (Merck Millipore) e 

analisados no software GuavaExpress Pro (Merck Millipore). 

Para os ensaios de viabilidade celular após tratamento com UVC, a 

viabilidade celular foi analisada através do ensaio de incorporação do corante 

Vermelho Neutro (Reactif Ral), o qual é incorporado somente nos lisossomos de 

células viáveis. Vinte e quatro horas após o tratamento, as células foram incubadas 

com Vermelho Neutro 7 mg/mL (Diluído em DMEM contendo 10 % SBF e 1 % de 

antibióticos) durante 1 hora, a 37 °C. Em seguida, o Vermelho Neutro foi removido e 

as células foram lavadas 2 vezes com D-PBS. Após as lavagens, adicionou-se a 

solução de acido acético:etanol 1:50 (v:v) para solubilizar o Vermelho Neutro. A 

viabilidade celular foi determinada pela absorbância da suspensão solubilizada 

utilizando-se espectrofotômetro de microplacas (µQuant), no comprimento de onda 

de 540 nm.  

 

 

3.4- Complementação da linhagem XP4PA com XPC-GFP 

 

O plasmídeo contendo o cDNA de XPC e o gene de resistência à geneticina 

(G418) foi gentilmente cedido pelo Dra. Emilie Renaud, do Laboratoire de Génétique 

de la Radiosensibilité, Institut de Radiobiologie Cellulaire et Moléculaire, 

Commissariat à l’Energie Atomique et aux Énergies Alternatives - CEA, Fontenay-

aux-Roses, França. Para os ensaios de transfecção estável, um total de 1 µg do 

plasmídeo foi transfectado em 5x105 células utilizando 10 µL do reagente de 

transfecção lipofectamina 2000 (Invitrogen), em um volume final de 1 mL/frasco. As 

transfecções foram realizadas 24 horas após o plaqueamento das células. 

Brevemente, o plasmídeo e a lipofectamina 2000 foram diluídos separadamente em 

meio DMEM sem soro e sem antibióticos (DMEM incompleto) e incubados por 5 

minutos à temperatura ambiente. Em seguida, o plasmídeo (1µg em 500 µL de 

DMEM incompleto) foi misturado à lipofectamina 2000 (10 µL em 500 µL DMEM 

incompleto). A mistura plasmídeo + lipofectamina 2000 (1mL) foi mantida à 

temperatura ambiente durante 30 minutos para permitir a formação dos complexos 

de transfecção e foi adicionada ao frasco de cultura (5x105 células) contendo 4 mL 

de DMEM contendo somente 10 % de soro bovino fetal - SBF (Invitrogen). Seis 

horas após a transfecção, o meio foi removido e foi adicionado DMEM suplementado 



 61 

com 10% de soro bovino fetal - SBF (Invitrogen) e 1 % de antibióticos (penicilina 0,1 

mg/mL, estreptomicina 0,1 mg/mL - Invitrogen). 24 horas após a transfecção, as 

células foram diluídas a 1/6 e mantidas a 37 ºC. Somente 24 horas após a diluição, 

foi iniciada a seleção das células transfectadas com 800 µg/mL do antibiótico G418 

(Invitrogen). Quatro semanas após o início da seleção, as células GFP-positivas 

foram selecionadas através da técnica de citometria de fluxo e foram mantidas em 

meio DMEM contendo 400 µg/mL do antibiótico G418 (Invitrogen). 

 

 

3.5- Downregulation de XPC em fibroblastos normais para reparo de DNA  

 

Para os ensaios de transfecção com o plasmídeo contendo o shRNA contra o 

mRNA de XPC (sh6565), inicialmente foi feito o empacotamento dos plasmídeos nas 

partículas lenti-virais utilizando as células de rim de embriões humanos - HEK293T 

como modelo celular, as quais produzem partículas pseudo-virais quando são co-

transfectadas com vetores de empacotamento e vetores de expressão viral (lenti-

vetor). Para tanto, os plasmídeos de empacotamento viral (7,5 µg do plasmídeo 

pMDg/pRRE, 7,5 µg do plasmídeo pRSV/REV e 5 µg do plasmídeo pMD2.G) 

juntamente com 6 µg do plasmídeo contendo o sh6565 em lenti-vetor (Sigma) ou 6 

µg do plasmídeo contendo o shRNA scramble em lenti-vetor (Sigma) foram co-

transfectados em 11x106 células HEK293T utilizando 1 µg/µL do reagente de 

transfecção PEI (Invitrogen). As transfecções foram realizadas 24 horas após o 

plaqueamento das células. Brevemente, o PEI 1 µg/µL foi diluído em PBS 1X 

enquanto os plasmídeos foram diluídos em Optimem II (Invitrogen) e filtrados 

utilizando filtros de 22 µm (Milipore). Em seguida, ambos foram incubados 

separadamente durante 5 minutos à temperatura ambiente. Os plasmídeos foram 

misturados ao PEI (razão de 1:4 v/w) e a mistura plasmídeos + PEI foi incubada à 

temperatura ambiente durante 10 minutos para permitir a formação dos complexos 

de transfecção. Posteriormente, a mistura plasmídeos + PEI foi adicionada às placas 

de 15 cm (11x106 células). Oito horas após a transfecção, o meio foi removido e foi 

adicionado DMEM suplementado com 10 % de soro bovino fetal - SBF (Invitrogen) e 

15mM de HEPES. Quarenta e oito horas após a transfecção, o sobrenadante foi 

coletado, filtrado utilizando filtros de 22 µm (Milipore) e estocado a 4 °C. Adicionou-

se novamente DMEM suplementado com 10 % de soro bovino fetal - SBF 
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(Invitrogen) e 15 mM de HEPES. Vinte e quatro horas após a primeira coleta do 

sobrenadante, foi feita uma nova coleta e o sobrenadante foi misturado ao 

sobrenadante da primeira coleta de forma a concentrar o lenti-vírus. O sobrenadante 

foi centrifugado a 21.000 rpm por 2 horas, a 8 °C. Descartou-se o sobrenadante e foi 

mantido somente o precipitado contendo o lenti-vírus. Adicionou-se cuidadosamente 

ao precipitado meio DMEM incompleto contendo altos níveis de glicose. O 

precipitado (contendo os lenti-vírus) foi incubado overnight a 4 °C. O próximo passo 

foi a transdução do fibroblastos com o lenti-vírus contendo o shRNA contra o mRNA 

de XPC. Para tanto, utilizou-se 1,5x105 fibroblastos primários normais para reparo de 

DNA (GM00969) em placas de 15 mm. Vinte e quatro horas após o plaqueamento, 

os lenti-vírus foram ressuspendidos cuidadosamente, misturados com meio DMEM 

contendo 10 % de SBF e incubados com os fibroblastos primários. Após 24 horas, o 

meio DMEM foi removido e adicionou-se DMEM fresco. Quarenta e oito horas após 

a troca do meio, adicionou-se o antibiótico puromicina 0,6 µg/mL para permitir a 

seleção das células transduzidas com os lenti-vírus. Uma semana após a seleção 

com puromicina 0,6 µg/mL, realizou-se a extração de RNA utilizando trizol. Os 

primers para APE1, GAPDH e XPC foram obtidos em artigos científicos já 

publicados, respectivamente (DI MASO et al., 2007; FRIZZELL et al., 2009; IMAI et 

al., 2005; CARRARO et al., 2005, YEH et al., 2012) e as análises dos níveis de 

mRNA de XPC e APE1 foram feitas de acordo com o item 3.9.  

 

 

3.6- Preparo dos Extratos Proteicos 

 

Os extratos proteicos totais foram obtidos de acordo com Petta et al., (2008). 

Para tanto, 106 células foram plaqueadas em placas de Petri de 100 mm e 

incubadas por 18 horas. Após o tratamento com H2O2 500 µM, como descrito acima, 

as células foram incubadas em meio DMEM suplementado com 10 % de soro bovino 

fetal - SBF (Invitrogen) e 1 % de antibióticos (penicilina 0,1 mg/mL, estreptomicina 

0,1 mg/mL - Invitrogen) por 5 a 60 minutos, a 37 °C. Em seguida, as células foram 

coletas em PBS gelado, centrifugadas, ressuspendidas em tampão de lise (Tris-HCl 

150 mM, NaCl 150 mM, SDS 0,1 %, coquetel de inibidores de proteases 1:100 e 

25U da DNAse benzonase) e incubadas por 5 minutos à temperatura ambiente. A 
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concentração dos extratos proteicos foi determinada pelo Método de Bradford 

(1976). 

Os fracionamentos celulares foram obtidos de acordo com Kannouche et al., 

(2004), com pequenas modificações. Brevemente, 7 x 105 células foram plaqueadas 

em placas de Petri de 60 mm e incubadas por 18 horas. Após o tratamento com os 

agentes oxidativos, as células foram incubadas em meio DMEM suplementado com 

10 % de soro bovino fetal - SBF (Invitrogen) e 1 % de antibióticos (penicilina 0,1 

mg/mL, estreptomicina 0,1 mg/mL - Invitrogen) por 30 a 120 minutos, a 37 °C. Em 

seguida, as células foram coletas em PBS gelado, centrifugadas, ressuspendidas no 

tampão de lise CSK100 (NaCl 100 mM, sacarose 300 mM, MgCl2 3 mM, Pipes 10 

mM, pH 6,8, EGTA 1 mM, triton X-100 0,2% e coquetel de inibidores de proteases 

1:100) e incubadas por 20 minutos, no gelo. Os lisados celulares foram 

centrifugados a 2.655 x g, 4 ºC, e duas frações foram obtidas:  o sobrenadante, o 

qual corresponde à fração solúvel ao triton (S1) e o precipitado, o qual corresponde 

à fração insolúvel ao triton. O precipitado foi lisado com o tampão de lise B (NaCl 50 

mM, sacarose 300 mM, MgCl2 3 mM, Pipes 10 mM, pH 6.8, EGTA 1 mM, Triton X-

100 0,2 %, SDS 0,1 % e 25U da DNAse benzonase), durante 5 minutos à 

temperatura ambiente. A partir desse lisado celular, ½ foi mantido como a fração 

insolúvel ao triton (P1) e a outra metade foi centrifugada a 17.949 x g, durante 10 

min. O sobrenadante foi mantido como a fração de proteínas ligadas à cromatina 

(S2), enquanto o precipitado, correspondendo às proteínas ligadas à matriz nuclear 

(P2), foi ressuspendido no tampão de lise B. A concentração dos extratos proteicos 

foi determinada pelo Método de Bradford (1976). 

Os extratos proteicos totais utilizados nos ensaios de atividade enzimática 

foram preparados de acordo com Vidal et al., (2001). Para tanto, cerca de 1 milhão 

de células foram lisadas no tampão de lise Tp (20 mM Tris-HCl pH 7.5, 250 mM 

NaCl, 1 mM EDTA, inibidor de protease 1:100). O lisado foi sonicado durante 10 

minutos, em alta frequência e centrifugado a 20.000 x g, durante 30 minutos, a 4 °C. 

A concentração dos extratos proteicos foi determinada pelo Método de Bradford 

(1976). 

Os extratos mitocondriais foram obtidos com o kit Mitochondria Isolation Kit 

(Miltenyi Biotec), o qual se baseia na utilização de beads magnéticos acoplados ao 

anticorpo anti-TOM22, uma proteína específica da membrana mitocondrial externa, 

para isolar magneticamente as mitocôndrias. Para tanto, 10 milhões de células foram 
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tratadas com H2O2 1 mM, durante 20 minutos, a 37 °C. Após o tratamento, as 

células foram incubadas durante 30 minutos em DMEM completo, a 37 °C. Em 

seguida, as células foram centrifugadas a 425 x g, durante 5 minutos, a 4 °C, e 

ressuspendidas em 1 mL de D-PBS. As células foram novamente centrifugadas a 

425 x g, durante 5 minutos, a 4 °C, e ressuspendidas em 1 mL do tampão de lise do 

Kit contendo inibidor de protease 1:100. Em seguida, utilizou-se um homogeneizador 

de vidro para promover a lise celular e posterior liberação das mitocôndrias. Foi 

considerada uma lise eficiente quando cerca de 80 - 90 % das células incorporaram 

o Azul de Trypan. Após a liberação das mitocôndrias, o lisado celular foi diluído 10X 

utilizando o tampão de separação 1X do Kit e, em seguida, incubado com 50 µL dos 

beads magnéticos acoplados ao anticorpo anti-TOM22, durante 1 hora, a 4 °C, sob 

agitação.  O lisado celular foi então aplicado nas colunas magnéticas acopladas no 

suporte magnético para obtenção das mitocôndrias acopladas aos beads 

magnéticos e lavado 3 vezes com o tampão de separação 1X. Em seguida, as 

colunas foram removidas do suporte magnético e o beads magnéticos ligados na 

coluna magnética foram eluídos utilizando 1,5 mL do tampão de separação 1X. O 

material eluído (contendo as mitocôndrias acopladas aos beads magnéticos) foi 

centrifugado a 13.000 x g, durante 4 minutos, a 4 °C. O precipitado foi 

ressuspendido em 100 µL do tampão de lise Tp (20 mM Tris-HCl pH 7.5, 250 mM 

NaCl, 1 mM EDTA) e centrifugado a 10.000 x g, durante 5 minutos, a 4 °C. Em 

seguida o precipitado mitocondrial foi ressuspendido em 30 µL do tampão de lise Tp 

e foi adicionado 5 µL do tampão de Laemmli e os extratos mitocondriais foram 

armazenados a - 80 °C. Para determinação da pureza dos extratos mitocondriais, 

foram utilizados como controle duas proteínas: VDCA1/Porin (Voltage-dependent 

anion-selective channel protein), a qual é uma porina encontrada na membrana 

mitocondrial externa, sendo utilizada como marcador mitocondrial, e HP1α 

(Heterochromatin Protein 1 α), a qual é uma proteína específica da heterocromatina, 

sendo utilizada como marcador nuclear. 

 

3.7- Análise dos Níveis Proteicos por Western blotting 

 

As analises dos níveis proteicos através da técnica de Western blotting foram 

realizadas de acordo com Towbin et al., (1979), com modificações. Brevemente, 10 

µg dos extratos proteicos foram resolvidos em géis de poliacrilamida-SDS 10 % e 



 65 

transferidos para a membrana de polivinilidenodifluoreto (PVDF) (BioRad) ou 

nitrocelulose (GE Healthcare). As membranas de PVDF foram ativadas em metanol 

e toda a transferência foi realizada com tampão de transferência padrão para 

Western blotting, o qual também contém o respectivo solvente. No caso da 

transferência com membranas de nitrocelulose, utilizou-se tampão de transferência 

padrão para Western blotting contendo etanol. As membranas foram incubadas por 

1h em solução bloqueadora (5 % de leite desnatado em solução salina tamponada 

em Tris (TBS) + 0,1 % Tween 20). Em seguida, a membrana foi incubada com os 

seguintes anticorpos para proteínas das vias BER e NER: anti-APE1 (SC-17774; 

Santa Cruz Biotechnology), anti-PCNA (NB500-106; Novus Biologicals), anti-PARP-1 

(ab6079; Abcam), anti-FEN1 (Clone 1E2; Abnova), anti-γ-H2AX (AF2288; R&D 

Systems), anti-XPA (ab65963; Abcam), anti-XPC (ab6264; Abcam) and anti-β-actina 

(A1978; Sigma-Aldrich) (Tabela II). Após o período de incubação com o anticorpo 

primário, a membrana foi lavada com TBS 1X + 0,1 % tween 20, durante 10 minutos, 

3 vezes, e incubada com o anticorpo secundário-HRP (Santa Cruz Biotechnology) 

durante 2 horas, à temperatura ambiente. Todos os anticorpos foram diluídos na 

solução bloqueadora contendo 3 % de leite desnatado. A membrana foi novamente 

lavada em TBS 1X + tween 20 0,1 %, durante 10 minutos, 4 vezes. Os blots foram 

revelados utilizando o sistema de detecção por quimioluminescência ECL Plus (GE 

Healthcare) e fimes de raio-X (Kodak). A densitometria foi realizada através do 

programa ImageJ (NIH, http://rsbweb.nih.gov/ij/) e os níveis de expressão de cada 

proteína foram estimados utilizando-se os níveis de expressão da proteína β-actina 

como controle. 

 

Tabela II: Descrição dos anticorpos utilizados para Western blotting. 

Anticorpo Código Espécie Empresa 
Diluição 

Anticorpo 
primário 

Diluição 
Anticorpo 

secundário 
β-actina A1978 Camundongo 

Monoclonal 
Sigma 1:10000 1:5000 

APE1 SC-17774 Camundongo 
Monoclonal 

Santa Cruz 1:5000 1:5000 

PCNA NB500-106 Camundongo 
Monoclonal 

Novus Biologicals 1:5000 1:5000 

FEN1 Clone 1E2 
 

Camundongo 
Monoclonal 

AB NOVA 1:1000 1:5000 

PARP-1 ab6079 Coelho 
Policlonal 

AbCam 1:400 1:1000 

XPC ab6264 Camundongo AbCam 1:1000 1:5000 
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Monoclonal 
XPA ab65963 Camundongo 

Monoclonal 
AbCam 1:1000 1:5000 

XRCC1 
 

33-2-5 Camundongo 
Monoclonal 

Neomarkers 
 

1:250 1:5000 

OGG1-α ab124741 Coelho  
Monoclonal 

AbCam 1:10000 1:20000 
 

APE1 ab194 Camundongo 
Monoclonal 

AbCam 1:5000 1:5000 
 

Tubulina AJ1034a Coelho  
Monoclonal 

Abgent 1:15000 1:20000 

VDAC1 ab15895 Coelho 
Monoclonal 

AbCam 1:1000 1:20000 

HP1α 2HP-2G9-
AS 

Camundongo 
Monoclonal 

Euromedex 1:10000 1:5000 

 

 

3.8- Ensaios de Imunofluorescência Indireta 

 

Aproximadamente 3×105 células foram plaqueadas em placas de 24 poços, 

sob lamínulas de microscopia, e incubadas por 18 horas. Após o tratamento com 

H2O2 1 mM, as células foram lavadas com PBS gelado e incubadas a 37 ºC por 30 a 

60 minutos. Em seguida, as células foram fixadas com paraformaldeído 3 % durante 

30 minutos, permeabilizadas com triton X-100 1 % durante 20 minutos e lavadas três 

vezes com  PBS + 0,1 % tween 20. Em seguida, as células foram incubadas com o 

anticorpo anti-APE1 (Santa Cruz Biotechnology) durante 1h. Após três lavagens com 

PBS + 0,1 % tween 20, por 10 minutos cada, as células foram incubadas por 1 hora 

com o anticorpo secundário conjugado com Alexa Fluor 488 (Invitrogen). Todos os 

anticorpos foram diluídos em PBS + 0,1 % tween-20 + 2 % BSA. As lâminas foram 

montadas utilizando-se a solução de montagem (Dako) + Dihidrocloreto de 4',6-

diamidino-2-fenilindole (DAPI) 1,5 µg/mL (Sigma). As lâminas foram analisadas em 

microscópio de fluorescência CKX41 (Olympus), o qual está acoplado à câmera para 

fluorescência DP-70 (Olympus). Utilizou-se o aumento de 1.000 X. Para as análises 

em microscopia confocal, as células foram incubadas com 20 nM do Mitotracker 

Orange-CMTMRos (Invitrogen), durante 30 minutos, antes da fixação. Os demais 

passos foram os mesmos descritos acima. As células foram analisadas em 

microscópio confocal (Carl Zeiss). Utilizou-se o aumento de 630 vezes.  

Para as análises da localização celular de APE1 na linhagem XP4PA 

complementada, 5×104 células foram plaqueadas sob lamínulas de microscopia e 

incubadas por 18 horas. Após o tratamento com H2O2 1 mM, as células foram 
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lavadas com D-PBS e incubadas a 37 ºC por 30 a 60 minutos. Em seguida, as 

células foram incubadas com 100 nM do Mitotracker DeepRed FM (Invitrogen), 

fixadas com paraformaldeído 4 % durante 30 minutos, permeabilizadas com triton X-

100 0,1 % durante 5 minutos e incubadas com a solução bloqueadora (Triton X-100 

0,1 %, Soro normal de cabra 1 %, BSA 3 %, em PBS), durante 1 hora, a 37ºC. 

Posteriormente, as células foram incubadas com o anticorpo primário anti-APE1 

(AbCam) durante 1 hora, a 37 ºC, lavadas três vezes com  DPBS + 0,1 % triton X-

100 durante 10 minutos e incubadas com o anticorpo secundário anti-mouse 

conjugado com Alexa Fluor 594 (Invitrogen) durante 1 hora, a 37 ºC. Em seguida, as 

células foram lavadas três vezes com  DPBS + 0,1% triton X-100 durante 10 

minutos, e incubadas com DAPI 1 µg/mL (Sigma) durante 5 minutos, à temperatura 

ambiente. As lâminas foram montadas com o Meio de Montagem Fluorescente 

(Dako). A aquisição das imagens foi realizada com o Microscópio confocal SPE 

(Wetzlar), utilizando-se o aumento de 630 vezes. Para esses experimentos de 

imunofluorescência, mais de 100 células foram analisadas. 

Para as análises da localização da forma α de OGG1 na mitocôndria, cerca 

de 5×104 células HeLa ou U2OS foram plaqueadas em placas de 24 poços, sob 

lamínulas de microscopia, e incubadas por 18 horas. Foram utilizados 5 µL do 

reagente de transfecção lipofectamina 2000 (Invitrogen), em um volume final de 500 

µL/poço, juntamente com o plasmídeo OGG1-α-Flag, o qual foi construído pela Dra. 

Anna Campalans, no Laboratório do Dr. Pablo Radicella. O plasmídeo e a 

lipofectamina 2000 foram diluídos separadamente em meio DMEM sem soro e sem 

antibióticos (DMEM incompleto) e incubados por 5 minutos à temperatura ambiente. 

Em seguida, o plasmídeo (100 ng em 50 µL de DMEM incompleto) foi misturado à 

lipofectamina 2000 (1 µL em 50 µL DMEM incompleto). A mistura plasmídeo + 

lipofectamina 2000 (100 µL) foi mantida à temperatura ambiente durante 30 minutos 

para permitir a formação dos complexos de transfecção e foi adicionada aos poços 

(5×104 células) contendo 400 µL de DMEM contendo somente 10% de soro bovino 

fetal - SBF (Invitrogen). Quarenta e oitro horas após as transfecções, foi realizada a 

imunofluorescência. Para tanto, as células foram incubadas com 100 nM do 

Mitotracker Red (Invitrogen), fixadas com paraformaldeído 4  durante 30 minutos, 

permeabilizadas com triton X-100 0,1 %, durante 5 minutos, e incubadas com a 

solução bloqueadora (Triton X-100 0,1 %, Soro normal de cabra 1 %, BSA 3 %, em 

PBS), durante 1 hora, a 37 ºC. Posteriormente, as células foram incubadas com o 
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anticorpo primário anti-Flag (Sigma) durante 1 hora, a 37 ºC, lavadas três vezes com  

DPBS + 0,1 % triton X-100 durante 10 minutos e incubadas com o anticorpo 

secundário anti-mouse conjugado com Alexa Fluor 594 (Invitrogen) durante 1 hora, a 

37ºC. Em seguida, as células foram lavadas três vezes com  DPBS + 0,1 % triton X-

100 durante 10 minutos, e incubadas com DAPI 1 µg/mL (Sigma) durante 5 minutos, 

à temperatura ambiente. As lâminas foram montadas com o Meio de Montagem 

Fluorescente (Dako). A aquisição das imagens foi realizada com o Microscópio 

confocal SPE (Wetzlar), utilizando-se o aumento de 630 vezes. Para esses 

experimentos de imunofluorescência, 50 células foram analisadas. Para os ensaios 

com picogreen, foram realizados as mesmas etapas descritas acima. Contudo, ao 

invés da incubação com DAPI, as células fixadas foram incubadas com picogreen 3 

µL/mL, durante 30 minutos, a 37 ºC. A aquisição das imagens foi realizada com o 

Microscópio vídeo-confocal NIKON A1 (Nikon), utilizando-se o aumento de 1000 

vezes. A tabela III evidencia as todos os anticorpos utilizados nas 

imunofluorescências, bem como suas diluições. 

 

Tabela III: Descrição dos anticorpos utilizados para imunofluorescência indireta. 

Anticorpo Código Espécie Empresa 
Diluição 

Anticorpo 
primário 

Diluição 
Anticorpo 

secundário 
APE1 SC-17774 Camundongo 

Monoclonal 
Santa Cruz 1:500 1:1000 

PARP-1 ab6079 Coelho 
Policlonal 

AbCam 1:500 1:1000 

APE1 ab194 Camundongo 
Monoclonal 

AbCam 1:1000 1:1000 
 

FLAG F3165 Camundongo 
Monoclonal 

Sigma 1:1000 1:1000 

 

 

3.9- PCR Quantitativa (qRT-PCR) 

 

Os níveis de expressão do mRNA de APE1, PARP-1 e OGG1 foram 

analisados através da técnica de PCR em tempo real. Brevemente, o RNA total foi 

extraído utilizando-se o IllustraRNAspin Mini RNA Isolation Kit (GE Healthcare), de 

acordo com as instruções do fabricante. Em seguida, o RNA total foi utilizado como 

molde para a síntese do DNA complementar (cDNA) utilizando-se o kit High Capacity 

cDNA Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems). Para as reações de PCR em 
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tempo real, utilizou-se a quantidade do cDNA correspondente a 10 ng do RNA molde 

e a sonda escolhida foi o SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystems). Todas 

as reações foram realizadas no Sistema StepOne Real-Time PCR System (Applied 

Biosystems). Os níveis de expressão relativos de APE1, PARP-1 e OGG1 foram 

calculados utilizando o gene GAPDH como controle endógeno. Os primers para 

APE1, PARP-1, OGG1 e GAPDH utilizados neste trabalho foram obtidos de 

pesquisas já publicadas, respectivamente (DI MASO et al., 2007; FRIZZELL et al., 

2009; IMAI et al., 2005; CARRARO et al., 2005). 

As condições de amplificação utilizadas foram: desnaturação inicial a 95 ºC 

por 10 minutos, seguida de 40 ciclos de desnaturação a 95 C por 15 segundos, 

anelamento e extensão a 60 ºC por 1 minuto. A quantificação relativa foi realizada 

através do método 2-ΔΔCt (WINER et al., 1999), considerando as eficiências de 

amplificação de cada gene. A curva de aquecimento (Melting Curve) foi construída 

para confirmar a presença de um único produto de PCR. 

 

 

3.10- Análise dos Níveis de 8-oxodG pelo Método de FITC-Avidina 

 

Os níveis da lesão oxidada 8-oxodG foram quantificados utilizando-se avidina 

conjugada ao isotiocianato de fluoresceína (FITC), uma vez que a estrutura da 8-

oxodG é extremamente similar à estrutura da biotina. Dessa forma, a avidina 

apresenta afinidade elevada à lesão 8-oxodG (STRUTHERS et al., 1998). 

Brevemente, 10.000 células foram plaqueadas em placas de 96 poços e incubadas 

por 18 horas. Em seguida, as células foram tratadas com H2O2 500 µM, fixadas em 

metanol 20 % por 20 minutos, permeabilizadas em TBS + 0,1 % tween por 15 

minutos e bloqueadas em TBS+ 10 % de SBF durante 1h. Em seguida, as células 

foram incubadas com avidina conjugada ao FITC (Sigma) por 1h. Os níveis de 8-

oxodG foram quantificados utilizando o leitor de fluorescência (Glomax), excitação a 

485 nm e emissão a 520 nm. Para as análises qualitativas, as células foram 

plaqueadas em lamínulas de microscopia e incubadas por 18 horas. Após o 

tratamento com os agentes oxidativos, foram realizadas as etapas descritas acima. 

Após a incubação com avidina conjugada ao FITC, o núcleo das células foi corado 

com DAPI 1,5 µg/mL (Sigma) e os níveis de 8-oxodG foram analisados em 

microscopia de fluorescência (Olympus). Utilizou-se o aumento de 1.000 vezes.  
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3.11- Ensaios de Co-imunoprecipitação de Proteínas Insolúveis 

 

Os ensaios de co-imunoprecipitação foram realizados na linhagem normal 

para reparo de DNA, MRC-5. Brevemente, 106 células foram plaqueadas em placas 

de Petri de 100 mm e incubadas por 18 horas. Em seguida, as células foram 

tratadas com H2O2 500 µM e lavadas com o tampão CSK100 por 10 minutos para 

remover as proteínas solúveis. As células foram então incubadas com 

paraformaldeído 1 % durante 5 minutos, para manter as interações proteicas 

induzidas pelo tratamento com H2O2. A reação foi parada após a adição de glicina 

0,1 M e as células foram lavadas com PBS gelado, centrifugadas e incubadas com o 

tampão de lise (Tris 50 mM pH 7.5, NaCl 150 mM, SDS 0,4 %) durante 10 minutos. 

O volume total dos lisados foi dividido em quarto partes: ¼ foi deixado como o 

extrato proteico total (input), ¼ foi incubado com o anticorpo anti-APE1, ¼ foi 

incubado com o anticorpo anti-XPC e ¼ foi incubado com o anticorpo anti-IgG como 

controle negativo (DakoCytomation). Vinte e quatro horas após a incubação com os 

anticorpos, os lisados foram incubados com beads de Sepharose G (GE Healthcare) 

durante 1 hora e 30 minutos. Em seguida, foram realizadas as lavagens dos beads 

com o tampão de diluição (Tris 50 mM pH 7.5, EDTA 1 mM, NaCl 100 mM, Triton X-

100 0,2 %). O tampão Laemmli foi adicionado e os beads foram aquecidos a 95 oC 

por 10 min (Laemmli, 1970).  Os imunoprecipitados foram analisados através da 

técnica de western blotting, como descrito acima. 

 

 

3.12- Eutanásia dos Camundongos Knockouts para XPC  

Neste trabalho foram utilizados 6 camundongos tipo selvagem (WT) e 6 

camundongos knockouts para XPC (Xpc-/-): 3 para extração de proteínas totais e 3 

para imunohistoquímica. Para a obtenção dos extratos proteicos totais do encéfalo e 

do fígado, todo o procedimento de eutanásia dos camundongos WT e Xpc-/- foi 

realizado no Laboratório de Reparo de DNA, no Instituto de Ciências Biomédicas-

USP, sob a orientação do Dr. Carlos Frederico Martins Menck, o qual obteve parecer 

positivo do Comitê de ética da USP para a realização de experimentos com os 

referidos camundongos. Os camundongos WT e Xpc-/- foram anestesiados e foi 

realizada a remoção do encéfalo e do fígado, os quais foram congelados em gelo 
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seco e posteriormente mantidos a - 80 ºC. Para a obtenção do encéfalo para as 

análises de imunohistoquímimca, todo o procedimento de eutanásia dos 

camundongos WT e Xpc-/-  foi realizado em colaboração com o prof. Dr. Luiz Roberto 

Giorgetti Britto, na Universidade de São Paulo-USP, no Instituto de Ciências 

Biomédicas, Departamento de Fisiologia e Biofísica. Os camundongos foram 

anestesiados e foi realizada a perfusão para remoção do sangue dos animais. Em 

seguida, foi injetado solução salina e paraformaldeído 4% para fixar todos os tecidos 

e o encéfalo e fígado foram removidos. Após 4 horas, os órgãos foram incubados 

em solução de sacarose 30 % e armazenados a 4 ºC.  

 

 

3.13- Extração de Proteínas Totais de Camundongos Knockouts para XPC 

Para a obtenção dos extratos proteicos totais, o encéfalo e o fígado dos 

camundongos WT e Xpc-/- foram homogeneizados em tampão RIPA (Tris-HCl 50 

mM, pH 7,4; NP-40 1 %; deoxicolato de sódio 0,25 %;  NaCl 150 mM; EDTA 1 mM; 

PMSF 1 mM; Na3VO4 1 mM; NaF 1 mM e coquetel de inibidores de proteases 

1:100), utilizando-se homogeneizador de vidro, no gelo. O tecido homogeneizado foi 

incubado no gelo, durante 20 minutos, para permitir a lise celular eficiente. Em 

seguida, a amostra foi centrifugada a 10.621 x g, durante 20 minutos e o 

sobrenadante, o qual corresponde às proteínas totais, foi mantido em - 80 ºC. A 

concentração dos extratos proteicos foi determinada utilizando o kit Pierce BCA 

Protein Assay Kit (Pierce). As análises dos níveis de expressão de APE1 e PARP-1 

foram realizadas de acordo com o item 3.7, utilizando-se 50 µg do extrato proteico 

total do encéfalo e 200 µg do extrato proteico total do fígado. 

 

 

3.14- Imunohistoquímica para APE1 nos Camundongos Knockouts para XPC 

 

Para as análises da localização celular de APE1 no encéfalo dos 

camundongos WT e Xpc-/-, foi realizada a técnica de imunohistoquímica em 

colaboração com o prof. Dr. Jeferson de Souza Cavalcante, no Laboratório de 

Neuroanatomia, Departamento de Morfologia, Centro de Biociências. Os tecidos 

incubados em solução de sacarose 30 % foram seccionados sobre gelo seco 
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utilizando o micrótomo de deslizamento SM2000R (Leica), de forma a obter secções 

coronais de 30 µm. As secções foram lavadas em tampão TF (fosfato 0,1 M, pH 7,4) 

4 vezes, durante 10 minutos e foi realizado o pré-tratamento com peróxido de 

hidrogênio (H2O2) para bloquear a atividade de peroxidase endógena dos tecidos. 

Para tanto, as secções foram incubadas com uma solução de TF + H2O2 0,03 % 

durante 20 minutos, sob agitação. Em seguida, as secções foram lavadas no tampão 

TF (Fosfato 0,1 M, pH 7,4) 4 vezes, durante 10 minutos, e incubadas com o 

anticorpo primário anti-APE1 (SC-17774; Santa Cruz Biotechnology), durante 18 

horas, à temperatura ambiente, sob agitação. O anticorpo primário foi diluído 1:500 

no tampão TXTF (Fosfato 0,1 M, pH 7,4, triton X- 100 0,4 %, 3 % de soro anti-cabra). 

As secções foram lavadas com tampão TF, 3 vezes, durante 10 minutos, e 

incubadas com o anticorpo secundário biotinilado donkey anti-mouse (Jackson 

Labs), durante 2 horas, à temperatura ambiente, sob agitação lenta. O anticorpo 

secundário foi diluído 1:1000 no tampão TXTF (Fosfato 0,1 M, pH 7,4, triton X- 100 

0,4 %). As secções foram novamente lavadas no tampão TF, 3 vezes, durante 10 

minutos e foram incubadas com o complexo avidina-biotina-peroxidase, o qual foi 

diluído 1:100 no tampão TXTF-N (Fosfato 0,1 M, pH 7,4, triton X- 100 0,4 %, NaCl 

0,4 M), durante 1 hora e 30 minutos, à temperatura ambiente, sob agitação. As 

secções foram novamente lavadas no tampão TF, 3 vezes, durante 10 minutos. Para 

a revelação do sinal de APE1, as secções foram coradas com a solução de TF 

contendo diaminobenzidina (DAB) 0,25 mg/mL e H2O2 0,01 %. Em seguida, as 

secções foram ordenadas de acordo com o nível da secção, no sentido rostro-caudal 

e montadas em lâminas Fisherbrand* Superfrost* Plus (Fisher Scientific). As secções 

foram analisadas através de microscopia óptica (Olympus) e as imagens digitais de 

secções representativas foram obtidas utilizando câmera de vídeo digital (Nikon, 

DXM1200). As imagens foram processadas utilizando Adobe Photoshop 7.0. 

 

 

3.15- Ensaios para Análise da Atividade Enzimática de APE1 e OGG1 

 

Para as análises da atividade de APE1, utilizou-se um oligonucleotídeo de 34-

mer contendo um resíduo de tetrahidrofuranil (THF) na posição 16 e etiquetado na 

extremidade 5’ com a sonda fluorescente indodicarbocianina 5 (Cy5). Este 
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oligonucleotídeo foi hibridizado com seu oligonucleotídeo complementar contendo 

uma citosina em oposição à lesão, produzindo o duplex THF:C. Em uma reação 

padrão, varias quantidades dos extratos proteicos (volume final 4 µL) foram 

adicionadas a 10 µL da mistura de reação contendo 150 fmoles do duplex THF:C em 

tampão de incisão (Tris-HCl 25 mM pH 7,5; MgCl2 1 mM, NaCl 150 mM, BSA 1 

mg/mL e glicerol 3 %). A reação foi parada com a adição de 4 µL de formaldeído, a 

95 °C, durante 5 minutos. Para as análises da atividade de OGG1, utilizou-se um 

oligonucleotídeo de 34-mer contendo uma 8-oxodG na posição 16 e etiquetado na 

extremidade 5’ com a sonda fluorescente indodicarbocianina 5 (Cy5). Este 

oligonucleotídeo foi hibridizado com seu oligonucleotídeo complementar contendo 

uma citosina em oposição à lesão, produzindo o duplex 8-oxodG:C. Em uma reação 

padrão, varias quantidades dos extratos proteicos (volume final 4 µL) foram 

adicionadas a 10 µL da mistura de reação contendo 150 fmoles do duplex 8-oxodG 

em tampão de incisão (Tris-HCl 20 mM pH 7,1; EDTA 1 mM, NaCl 100 mM, BSA 1 

mg/mL e glicerol 5 %). Em seguida, incubou-se a mistura de reação a 37 °C, durante 

1 hora. Foi adicionado NaOH 1 M (concentração final 0,1 N) durante 15 minutos, a 

37°C e a reação foi parada com a adição de 4 µL de formaldeído, a 95 °C, durante 5 

minutos. Os produtos da reação foram resolvidos em géis desnaturantes de 

poliacrilamida 20 % contendo ureia 7 M. Os géis foram escaneados e a intensidade 

das bandas foi quantificada usando o Storm PhosphoImager (Amersham 

Bioscience). A tabela IV evidencia a sequência dos oligonucleotídeos utilizados 

nesse trabalho. 

 
Tabela IV: Descrição das sondas utilizadas nos ensaios para a atividade enzimática 

de APE1 e OGG1. 

Sonda Sequência do Oligonucleotídeo  Referência 
 

8-oxodG 
 

 
5’ GGCTTCATCGTTGTC(8oxodG)CAGACCTGGTGGATACCG 3’ 

3’ CCGAAGTAGCAACAG(C)GTCTGGACCACCTATGGC 5’ 
 

 
34 mer 

 
Van der 

Kemp et al., 
2004 

 
THF  

 

5’ GGCTTCATCGTTGTC(THF)CAGACCTGGTGGATACCG 3’ 
3’ CCGAAGTAGCAACAG(C)GTCTGGACCACCTATGGC 5’ 

 

 
34 mer 

Van der 
Kemp et al., 

2004 

THF: Tetrahidrofuranil, Análogo ao sítio AP. 

 

 

 



 74 

3.16- Análises Estatísticas 

 

O software GraphPad-Prism5 foi utilizado para todas as análises estatísticas. 

Todos os dados são expressos com a média e o desvio padrão correspondendo a 

três experimentos independentes. As comparações entre os grupos foram feitas 

através da análise de variância de um caminho (ANOVA) e o pós-teste de Tukey 

para múltiplas comparações. Diferenças foram consideradas estatisticamente 

significativas quando P<0,05. 
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4- RESULTADOS 

 

4.1- Fibroblastos deficientes em XPC expressam níveis reduzidos de APE1, 

PARP-1 e OGG1 

 

Durante o trabalho de mestrado, Melo (2010) analisou os níveis de expressão 

das principais proteínas da via BER, APE1, OGG1 e PARP-1, em diferentes 

linhagens celulares deficientes na via NER e observou que os níveis proteicos das 

referidas proteínas são reduzidos nas linhagens celulares deficientes em XPC 

quando comparada à linhagem normal para reparo de DNA, MRC-5 bem como 

quando comparadas às linhagens deficientes em XPA (XP12RO) e CSB (CS1AN), 

todas transformadas por SV-40. No presente trabalho, observou-se que os níveis 

reduzidos de APE1 e PARP-1 não ocorrem somente à nível traducional, uma vez 

que os níveis de mRNA das referidas enzimas também são reduzidos na linhagem 

deficiente em XPC (XP4PA) (Figura 8). Melo (2010) também verificou os níveis de 

expressão proteica de OGG1 nas linhagens celulares deficientes na via NER. 

Porém, os diferentes tipos de anticorpos anti-OGG1 utilizados falharam em detectar 

OGG1 nos extratos proteicos obtidos em todas as linhagens deficientes na via NER 

(transformadas por SV-40). Dessa forma, neste trabalho também foram analisados 

os níveis de expressão do mRNA de OGG1 em todas as linhagens deficientes na via 

NER transformadas por SV-40. Os resultados mostraram que os níveis do mRNA de 

OGG1 também são reduzidos nos fibroblastos deficientes em XPC (Figura 8).	   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Níveis de expressão do mRNA de APE1, PARP-1 e OGG1 em fibroblastos transformados 
por SV-40 proficientes e deficientes na via de reparo por excisão de nucleotídeos - NER. MRC5: 
Fibroblastos proficientes na via NER; XP4PA: Fibroblastos deficientes em XPC; CS1AN: 
Fibroblastos deficientes em CSB; XP12RO: Fibroblastos deficientes em XPA. 
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Para confirmar que a redução nos níveis de APE1 e PARP-1 está relacionada 

à deficiência na proteína XPC, os níveis do mRNA de APE1 e PARP-1 também 

foram analisados em uma linhagem primária deficiente em XPC (AS189). Foi 

observado que os níveis do mRNA de APE1 e PARP-1 também se encontram 

reduzidos na linhagem AS189, quando comparada à linhagem primária para reparo 

de DNA, AS405 (Figura 9), confirmando os dados obtidos na linhagem XP4PA, a 

qual é transformada por SV-40. Porém, a redução nos níveis de APE1 e PARP-1 

não foi observada no mesmo nível que na linhagem XP4PA, a qual é transformada 

por SV-40. 

 

 

 

 

 

 

 

Neste contexto, para validar o papel da proteína XPC na regulação da 

expressão de APE1, foi realizada a redução nos níveis de expressão do mRNA de 

XPC em fibroblastos primários normais para reparo de DNA (GM00969), utilizando-

se um lenti-vírus contendo um pequeno grampo de RNA (shRNA) contra o mRNA de 

XPC (sh6565). Em paralelo, utilizou-se como controle uma sequência scramble, a 

qual não possui similaridade com qualquer sequência no genoma humano. Este 

experimento foi realizado em colaboração com o pesquisador Alysson Muotri, na 

University of California San Diego, Califórnia, Estados Unidos. Os resultados 

confirmaram que, de fato, há uma redução nos níveis de expressão de APE1 nos 

fibroblastos transfectados com o lenti-vírus expressando o shRNA contra o mRNA de 

XPC (Figura 10), confirmando a ocorrência de uma desregulação transcricional de 

APE1 na linhagem deficiente em XPC. Contudo, assim como nas linhagens 

primárias, a redução nos níveis de APE1 e PARP-1 nos fibroblastos primários 

Figura 9: Níveis de expressão do mRNA de APE1 e PARP-1 em fibroblastos primários proficientes 
e deficientes na via de reparo por excisão de nucleotídeos - NER. AS405: Fibroblastos proficientes 
na via NER; AS189: Fibroblastos deficientes em XPC. 
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silenciados para XPC (GM00969) não foi observada no mesmo nível que na 

linhagem XP4PA.  

Juntos, esses dados sugerem que a proteína XPC pode estar envolvida na 

regulação da expressão de APE1. Porém, outros estudos em diferentes tipos 

celulares são necessários para validar o papel de XPC na regulação da expressão 

de APE1, assim como para PARP-1 e OGG1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2- Fibroblastos XP-C são resistentes a danos oxidados no DNA 

 

Durante a pesquisa de mestrado, Melo (2010) também verificou a existência 

de uma correlação entre os níveis de expressão de APE1 e PARP-1 com morte 

celular após indução de estresse oxidativo. Na referida pesquisa, as linhagens 

deficientes na via NER foram tratadas com H2O2 e riboflavina fotossensibilizada, os 

quais induzem dados oxidados no DNA. Os resultados revelaram distintos padrões 

de sensibilidade: enquanto células deficientes em XPA (XP12RO) e CSB (CS1AN) 

foram sensíveis a todos os agentes oxidantes testados, a linhagem celular deficiente 

em XPC (XP4PA) foram resistentes, quando comparadas à linhagem normal para 

reparo de DNA, MRC-5. No presente trabalho, para confirmar os dados de 

viabilidade celular por Azul de Trypan obtidos após tratamento com H2O2 e 

riboflavina fotossensibilizada, foi utilizado como agente oxidante o azul de metileno 

(AM) fotossensibilizado, o qual induz principalmente 8-oxodG. Para tanto, a 

viabilidade das referidas linhagens foi verificada por citometria de fluxo, utilizando o 

reagente Guava ViaCount, e pelo método clonogênico. Consistente com os dados 

obtidos anteriormente, a linhagem deficiente em XPC (XP4PA) foi resistente ao 

Figura 10: Níveis de expressão do mRNA de APE1 em fibroblastos primários proficientes em reparo 
de DNA (GM00969) expressando o shRNA contra o mRNA de XPC (sh6565). Utilizou-se como 
controle o shRNA scramble. 
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tratamento com AM fotossensibilizado, quando comparada à linhagem MRC5 (Figura 

11A e B).  

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, analisou-se os níveis de células apoptoticas após o 

tratamento com AM através da quantificação de células em sub-G1. Os resultados 

mostraram que os níveis endógenos de apoptose nas células deficientes em XPC 

são menores quando comparados à linhagem MRC5 (1,1% e 2,9%, 

respectivamente) (Figura 12A e B). Adicionalmente, observou-se que após o 

tratamento com 32 µM de AM os níveis de células apoptoticas na linhagem MRC-5 

aumentaram cerca de 3X (8,6%), enquanto na linhagem deficiente em XPC os níveis 

de apoptose aumentaram cerca de 2X (2,08%). Entretanto, embora a linhagem 

normal para reparo de DNA MRC-5 tenha apresentado níveis maiores de células 

apoptoticas após o tratamento com 32 µM de AM, seu perfil de sensibilidade ao AM 

foi similar à linhagem XP4PA. Juntos, esses dados sugerem que a linhagem XP4PA 

deve possuir algum mecanismo de tolerância aos danos oxidados no DNA, uma vez 

apresentou níveis menores de células apoptoticas mesmo possuindo níveis menores 

de APE1, OGG1 e PARP-1.  

 

 

 

 

 

Figura 11: Ensaios de viabilidade celular em fibroblastos deficientes em XP-C (XP4PA) após 
tratamento com Azul de Metileno (AM). (A) A contagem das colô foi determinada através do ensaio 
clonogênico 15 dias após o tratamento com AM. (B) A viabilidade celular foi determinada 48 horas 
após o tratamento com AM em citômetro de fluxo. MRC5: Fibroblastos proficientes na via NER; 
XP4PA: Fibroblastos deficientes em XPC. 

A B 

0 8 16 24 32 40
0.0

0.5

1.0
XP4PA

MRC5

Methylene Blue (µM)

S
ur

vi
vi

ng
 F

ra
ct

io
n

Fr
aç
ão

	  s
ob

re
vi
ve
nt
e	  

 
(E
ns
ai
o	  
cl
on

og
ên

ic
o)

 

Azul	  de	  Metileno	  (μM) 

0 8 16 24 32 40
0.0

0.5

1.0 XP4PA

MRC5

Methylene Blue (µM)

Vi
ab

le
 C

el
l F

ra
ct

io
n

(F
lo

w
 c

yt
om

et
ry

)

Azul	  de	  Metileno	  (μM) 

Fr
aç
ão

	  s
ob

re
vi
ve
nt
e	  

 
(c
ito

m
et
ria

	  d
e	  
flu

xo
) 



 79 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3- Fibroblastos XP-C apresentam níveis elevados de 8-oxodG 

 

Uma vez que a linhagem deficiente em XPC apresenta níveis reduzidos de 

APE1, PARP-1 e OGG1, inicialmente foi analisado os níveis de 8-oxodG, lesão 

oxidada mais estudada no DNA de células humanas. Os resultados revelaram que 

os níveis endógenos de 8-oxodG são significativamente elevados nos fibroblastos 

deficientes em XPC, quando comparados com os fibroblastos normais para reparo 

de DNA, MRC-5, bem como com os fibroblastos deficientes em XPA e CSB (Figura  

13A). Adicionalmente, observou-se que os níveis de 8-oxodG permaneceram 

elevados 30 minutos após o tratamento com H2O2 500 µM, indicando um atraso no 

reparo de 8-oxodG na linhagem deficiente em XPC. Por sua vez, após 30 minutos 

de incubação, observou-se que os níveis de 8-oxodG retornaram aos níveis basais 

em MRC-5, enquanto nas linhagens deficientes em XPA e CSB, os níveis de 8-

Figura 12: Níveis de células apoptoticas (sub-G1) 48 horas após o tratamento com Azul de Metileno 
(AM). (A) Perfis representativos de células em sub-G1. (B) Porcentagem de células em sub-G1. As 
análises foram realizadas em citômetro de fluxo. NC: Controle negativo. 
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oxodG permaneceram elevados. Os níveis de 8-oxodG também foram verificados 

através de análises qualitativas utilizando microscopia de fluorescência. Os 

resultados confirmaram os níveis elevados de 8-oxodG na linhagem deficiente em 

XPC, a qual apresentou um sinal fluorescente mais forte do que as demais linhagens 

deficientes na via NER estudadas nesse trabalho (Figura  13B). Juntos, esses dados 

sugerem que a deficiência em proteínas da via NER, principalmente XPC, pode 

afetar o reparo da lesão oxidada 8-oxodG, o que pode estar relacionado à redução 

na atividade e/ou expressão de OGG1. 
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Figura 13: Níveis de 8-oxodG em células proficientes e deficientes na via NER 30 minutos após 
tratamento com H2O2 500 µM. (A) Detecção dos níveis de 8-oxodG através da quantificação dos 
níveis de FITC-avidina em leitor de fluorescência. (B) Localização celular de 8-oxodG marcada com 
FITC-avidina através de microscopia de fluorescência. MRC5: Fibroblastos proficientes na via NER; 
XP4PA: Fibroblastos deficientes em XPC; CS1AN: Fibroblastos deficientes em CSB; XP12RO: 
Fibroblastos deficientes em XPA. NC: Controle negativo.  
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4.4- APE1 é parcialmente recrutada para a mitocôndria em fibroblastos XP-C após 

tratamento oxidativo 

 

Melo (2010) realizou fracionamentos celulares para obter a fração de 

proteínas ligadas à cromatina e observou um aumento nos níveis de APE1 na fração 

proteica ligada à cromatina na linhagem deficiente em XPA e uma pequena redução 

nos níveis de APE1 na linhagem deficiente em CSB. Entretanto, na linhagem 

deficiente em XPC, APE1 foi totalmente liberada da cromatina após tratamento com 

H2O2, sugerindo que a proteína XPC possui um papel importante no recrutamento de 

APE1 na cromatina e/ou no seu direcionamento para o citoplasma. Adicionalmente, 

um grupo de pesquisadores demonstrou que APE1 é translocada para a mitocôndria 

apos indução de estresse oxidativo, protegendo as células contra apoptose (LI et al., 

2012). Neste contexto, foram realizados ensaios de imunofluorescência através da 

técnica de microscopia confocal em colaboração com a pesquisadora Nadja de 

Souza-Pinto, no Instituto de Química da USP, São Paulo, com o objetivo de verificar 

a localização celular de APE1 na linhagem deficiente em XPC após indução de 

dados oxidados no DNA. Para tanto, utilizou-se a sonda fluorescente Mitotracker 

Orange-CMTMRos, a qual se acumula na mitocôndria de células viáveis. Os 

resultados mostraram que enquanto a localização celular de APE1 não é afetada na 

linhagem normal para reparo de DNA (MRC-5), observou-se que na linhagem 

deficiente em XPC a proteína APE1 é parcialmente translocada para a mitocôndria 

30 minutos após o tratamento com H2O2, co-localizando com a sonda Mitotracker 

Orange-CMTMRos. Todavia, 1 hora após o tratamento com H2O2, a localização 

nuclear de APE1 foi restaurada na linhagem deficiente em XPC, sugerindo que a 

distribuição de APE1 entre o núcleo e a mitocôndria parece ser regulada pela 

proteína XPC (Figura 14). 
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4.5- PARP-1 se localiza no citoplasma em fibroblastos XP-C antes e após tratamento 

oxidativo 

 Uma vez que os níveis proteicos de PARP-1 estão reduzidos nas linhagens 

deficientes em XPC, XP4PA e AS189, foi verificado se a localização celular da 

referida proteína também é afetada antes e após a indução de estresse oxidativo na 

linhagem XP4PA. Os resultados evidenciaram que a proteína PARP-1 se encontra 

no núcleo e no citoplasma nas linhagens MRC5 e XP4PA, antes e após o tratamento 

com H2O2 1 mM. Porém, tal localização celular foi mais evidente na linhagem 

deficiente em XPC. Nas demais linhagens deficientes na via NER, PARP-1 se 
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Figura 14: Localização celular de APE1 em MRC5 e XP4PA após tratamento com H2O2 1 mM.  As 
análises em microscópio confocal foram realizadas 30 e 60 minutos após o tratamento. As 
mitocôndrias foram marcadas com a sonda Mitotracker Orange-CMTMRos. APE1 foi marcada com o 
anticorpo secundário conjugado com Alexa flúor 488. O núcleo das células foi marcado com DAPI. 
MRC5: Fibroblastos proficientes na via NER; XP4PA: Fibroblastos deficientes em XPC. NC: Controle 
negativo.  
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localiza quase exclusivamente no núcleo, mesmo após indução de estresse 

oxidativo (Figura 15). Esses dados sugerem o papel da proteína XPC na regulação 

da localização celular de PARP-1, uma vez que a deficiência em XPC acentuou a 

localização citoplasmática de PARP-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Localização celular de PARP-1 em células proficientes e deficientes na via NER logo 
após o tratamento com H2O2 1 mM. APE1 foi marcada com o anticorpo secundário conjugado com 
Alexa flúor 488. O núcleo das células foi marcado com DAPI. MRC5: Fibroblastos proficientes na 
via NER; XP4PA: Fibroblastos deficientes em XPC; CS1AN: Fibroblastos deficientes em CSB; 
XP12RO: Fibroblastos deficientes em XPA. NC: Controle negativo. 
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4.6- APE1 co-immunoprecipita com XPC em fibroblastos humanos  

 

Com o intuito de verificar a ocorrência de interações moleculares entre as 

proteínas XPC e APE1, foram realizados ensaios de imunoprecipitação utilizando a 

fração de proteínas ligadas à cromatina, na linhagem normal para reparo de DNA, 

MRC5. Para tanto, a linhagem MRC5 foi tratada com H2O2 500 µM, como descrito 

acima. Deve-se ressaltar que após o tratamento, as células foram incubadas com 

paraformaldeído 1% durante 5 minutos, para manter as interações proteicas 

induzidas pelo tratamento com H2O2 500 µM. Primeiramente, foi realizada a 

imunoprecipitação de APE1 utilizando o anticorpo anti-APE1 (SC-17774; Santa Cruz 

Biotechnology). Por meio da técnica de western blotting, as análises do 

imunoprecipitado de APE1 revelaram a presença da proteína XPC,  o que indica que 

a proteína XPC interage com APE1, uma vez que co-imunoprecipitou juntamente 

com APE1 no imunoprecipitado de APE1. Paralelamente, foi realizada a 

imunoprecipitação de XPC utilizando o anticorpo anti-XPC (ab6264; Abcam). As 

analises do imunoprecipitado de XPC revelaram a presença da proteína APE1, o 

que indica que a proteína APE1 interage com XPC, uma vez que co-imunoprecipitou 

juntamente com XPC no imunoprecipitado de XPC. Juntos, os resultados mostraram 

que as referidas proteínas interagem antes e após o tratamento com H2O2 (Figura 

16). Contudo, a interação entre APE1 e XPC diminuíram após o tratamento com 

H2O2 500 µM, reforçando a hipótese da existência de uma via regulatória entre APE1 

e XPC. Esta é a primeira evidência acerca da interação entre APE1 e XPC in vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Interação entre as proteínas APE1 e XPC na linhagem MRC5 antes e após tratamento 
com H2O2 500 µM. Input: extrato celular total.  IP: Imunoprecipitado. 
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4.7- Fibroblastos parcialmente complementados com XPC expressam níveis maiores 

de OGG1 mas expressam níveis normais de APE1 

 

Com o intuito de validar o papel da proteína XPC na regulação da expressão 

e localização celular de APE1 e OGG1 em células humanas, foi construída a 

linhagem XP4PA complementada com o cDNA de XPC. Inicialmente, para validar a 

linhagem complementada, foi realizado o tratamento com radiação ultravioleta do 

tipo C (UVC) e foi analisado os níveis de expressão da proteína XPC. Os resultados 

mostraram que a linhagem XP4PA complementada com o cDNA de XPC apresentou 

níveis maiores de expressão da proteína XPC quando comparada à linhagem 

deficiente em XPC (Figura 17A e B). Contudo, os níveis de expressão da proteína 

XPC não foram observados em níveis fisiológicos normais, uma vez que a 

expressão da proteína XPC na linhagem complementada foi inferior aos níveis da 

proteína XPC purificada, a qual foi utilizada na concentração correspondente aos 

níveis fisiológicos.  

Em seguida, verificou-se se a proteína XPC expressa na linhagem 

complementada com XPC é capaz de corrigir a sensibilidade da linhagem deficiente 

em XPC (XP4PA) à radiação UVC. Para tanto, as linhagens foram tratadas com 

diferentes doses de UVC e a viabilidade celular foi determinada 24 horas após o 

tratamento utilizando o reagente Vermelho Neutro, o qual é incorporado somente 

nos lisossomos de células viáveis. Os resultados mostraram que a linhagem XP4PA 

complementada com XPC apresentou uma resistência parcial ao tratamento com 

UVC quando comparada à linhagem deficiente em XPC (XP4PA) (Figura 16C). Não 

obstante, observou-se que a linhagem complementada perdeu o plasmídeo XPC-

GFP a cada subcultivo, inviabilizando a construção da linhagem XP4PA 

eficientemente complementada (Figura 16D). Dessa forma, a fraca permanência do 

plasmídeo XPC-GFP dentro das células XP4PA transfectadas as tornou 

parcialmente complementadas, fato que explica a expressão de XPC em níveis 

inferiores aos níveis fisiológicos bem como a correção ineficaz da sensibilidade à 

radiação UVC da linhagem XP4PA. 

 Contudo, apesar da linhagem XP4PA estar parcialmente complementada, 

verificou-se os níveis de expressão de APE1 bem como de OGG1, uma vez que o 

Dr. Pablo Radicella possui em seu laboratório um excelente anticorpo para OGG1 

(AbCam ab124741), o qual reconhece resíduos de aminoácidos localizados na 
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extremidade C-terminal de OGG1-α. Os resultados evidenciaram níveis maiores de 

OGG1 na linhagem XP4PA parcialmente complementada quando comparada à 

linhagem deficiente em XPC (XP4PA). Contudo, os níveis de expressão de APE1 se 

mantiveram praticamente os mesmos em ambas as linhagens celulares. Esses 

dados indicam que a complementação parcial com XPC é suficiente para promover 

um aumento nos níveis de expressão de OGG1 mas não de APE1, confirmando que 

a proteína XPC possui um papel importante na regulação da expressão de OGG1. 

Uma vez que a complementação parcial de XPC não foi capaz de promover um 

aumento na expressão de APE1, acredita-se que é necessário níveis maiores de 

XPC para promover a regulação da expressão de APE1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Validação da linhagem XP4PA complementada com XPC (XP4PA + XPC-GFP). (A) Níveis 
de expressão de XPC, APE1 e OGG1-α. (B) Quantificação dos níveis proteicos de OGG1 e APE1 a 
partir dos blots. (C) Ensaios de viabilidade celular após tratamento com diferentes doses de radiação 
ultravioleta do tipo C (UVC) na linhagem XP4PA parcialmente complementada com XPC. (D) Ensaio 
de imunofluorescência evidenciando a localização celular da proteína XPC 1 e 4 semanas após a 
seleção das células GFP positivas pelo citômetro de fluxo.  
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4.8- Fibroblastos parcialmente complementados com XPC apresentam maior 

atividade de OGG1 mas apresentam atividade similar de APE1  

 

 Uma vez que a linhagem complementada com XPC (XP4PA) apresentou 

níveis maiores de expressão de OGG1 e níveis similares de expressão de APE1 

quando comparada à linhagem deficiente em XPC (XP4PA), foi analisada a 

atividade enzimática de OGG1 e APE1 no extratos totais de ambas as linhagens. 

Para tanto, foi utilizado um oligonucleotídeo contendo a lesão 8-oxodG ou um 

análogo do sítio AP (THF) conjugados com uma sonda fluorescente, 

respectivamente. Foi possível observar que a linhagem XP4PA complementada com 

XPC apresentou uma maior atividade de OGG1 e atividade similar de APE1 quando 

comparada com a linhagem deficiente em XPC (XP4PA) (Figura 18A e B). De fato, a 

linhagem XP4PA apresentou uma redução de 40 % na clivagem de 8-oxodG quando 

comparada à linhagem XP4PA complementada com XPC. Esse resultados ratificam 

os dados de expressão de APE1 e OGG1 observados na figura 17A, confirmando 

que a complementação parcial da linhagem XP4PA com a proteína XPC foi capaz 

de restaurar os níveis de expressão e a atividade enzimática de OGG1 mas não de 

APE1. Desta forma, é extremamente importante verificar como a proteína XPC 

regula a expressão e a atividade de OGG1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Análise da atividade enzimática de OGG1 e APE1 na linhagem XP4PA parcialmente 
complementada com XPC (XP4PA + XPC-GFP) e na linhagem XP4PA. (A) Para a atividade 
enzimática de OGG1, utilizou-se uma oligonucleotídeo contendo a lesão 8-oxodG. (B) Para a 
atividade enzimática de APE1, utilizou-se um oligonucleotídeo contendo um análogo do sítio AP - 
THF. 
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4.9- APE1 é parcialmente translocada para a mitocôndria em fibroblastos 

complementados com XP-C após indução de danos oxidados no DNA 

 

Para validar o papel da proteína XPC na regulação da localização celular de 

APE1 observados por Melo (2010), foi verificada a localização celular de APE1 após 

tratamento com H2O2 na linhagem XP-C complementada com o cDNA de XPC. Para 

esse experimento, utilizou-se a sonda fluorescente Mitotracker DeepRed FM. Os 

resultados confirmaram que a proteína APE1 é parcialmente translocada para a 

mitocôndria logo após o tratamento bem como 30 minutos após o tratamento com 

H2O2 somente na linhagem deficiente em XPC (Figura 19), confirmando os dados 

obtidos na figura 13. Juntos, estes dados sugerem que a proteína XPC pode estar 

envolvida na regulação da localização celular de APE1. Adicionalmente, analisou-se 

a localização celular de OGG1 na linhagem complementada com XPC utilizando o 

anticorpo para OGG1 (AbCam ab124741). Contudo, o referido anticorpo não é 

adequado para ser utilizado em experimentos de imunofluorescência, marcando 

apenas a proteína OGG1 quando a mesma é transfectada nas células.  
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4.10- APE1 e OGG1-α estão presentes na mitocôndria em fibroblastos deficientes 

em XPC e em fibroblastos parcialmente complementados com XPC 

 

Uma vez que os níveis de expressão de OGG1 são reduzidos na linhagem 

deficiente em XPC (XP4PA) e o anticorpo para OGG1-α é adequado somente para 

análises dos níveis de expressão de OGG1-α através da técnica de western blotting, 

foram obtidos os extratos mitocondriais da linhagem XP4PA e XP4PA 

complementada com XPC para verificar se a forma α de OGG1 (OGG1-α) está 

presente na mitocôndria e se a proteína XPC possui uma papel na regulação da 

localização de OGG1-α, além de confirmar os dados obtidos acerca da localização 

celular de APE1 através da técnica de imunofluorescência, antes e após tratamento 

com H2O2. Para a obtenção dos extratos mitocondriais, utilizou-se o kit Mitochondria 

Figura 19: Localização celular de APE1 em (A) XP4PA e (B) XP4PA complementada com XPC 
após tratamento com H2O2 1 mM. As análises em microscópio confocal foram realizadas 0, 30 e 60 
minutos após o tratamento. As mitocôndrias foram marcadas com a sonda Mitotracker DeepRed 
FM. APE1 foi marcada com o anticorpo secundário conjugado com Alexa flúor 488. O núcleo das 
células foi marcado com DAPI. MRC5: Fibroblastos proficientes na via NER; XP4PA: Fibroblastos 
deficientes em XPC. NC: Controle negativo. 
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Isolation Kit (Miltenyi Biotec), o qual isola mitocôndrias magneticamente, como 

descrito na metodologia. Para este experimento, as células foram tratadas com H2O2 

1 mM e incubadas durante 30 minutos, a 37°C. Os resultados mostraram que, de 

fato, a forma α de OGG1 (OGG1-α), descrita por ser responsável pelo reparo de 8-

oxodG no núcleo (NISHIOKA et al., 1999; OKA et al., 2008; OKA et al., 2009), foi 

encontrada nos extratos mitocondriais da linhagem deficiente em XPC e na linhagem 

parcialmente complementada com XPC-GFP. Nos dois experimentos realizados, os 

níveis de OGG1-α se mantiveram praticamente os mesmos antes e após o 

tratamento com H2O2 1 mM tanto nos fibroblastos deficientes em XPC como nos 

fibroblastos complementado com XPC. Todavia, a expressão de OGG1-α parece ser 

menor na deficiente em XPC quando comparada à linhagem complementada com 

XPC (Figura 20). Em relação à APE1, foi possível verificar que sua expressão é 

abundante nos extratos mitocondriais na linhagem deficiente em XPC e 

complementada com XPC. Porém, também não foi possível verificar um aumento 

significativo nos níveis de APE1 após o tratamento com H2O2 1 mM, corroborando 

com os dados de imunofluorescência obtidos anteriormente na linhagem XP4PA. 

Adicionalmente, observou-se a ocorrência de uma banda de APE1 inferior à forma 

completa de 37 kDa, a qual é abundante no extrato total, mas praticamente ausente 

no extrato mitocondrial (Figura 20). 

Juntos, os dados demonstraram que OGG1-α e APE1 estão presentes na 

mitocôndria, mas não foi possível verificar alterações nos níveis de expressão de 

OGG1-α após indução de estresse oxidativo. Contudo, os dados sugerem que a 

proteína XPC possui um papel na regulação da localização mitocondrial de OGG1-α, 

uma vez que foi observado um aumento nos níveis da referida proteína na linhagem 

complementada com XPC quando comparada à linhagem deficiente em XPC após 

tratamento com H2O2 1 mM. 
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4.11- OGG1-α também se localiza na mitocôndria em outros tipos celulares 

 

Uma vez que os dados da linhagem XPC parcialmente complementada 

demonstraram uma maior influência de XPC na regulação da expressão e da 

atividade de OGG1, e OGG1-α foi encontrada nos extratos mitocondriais da 

linhagem deficiente em XPC (XP4PA) e parcialmente complementada com XPC 

(XP4PA+XPC-GFP), buscou-se verificar a expressão de OGG1-α na mitocôndria em 

outros modelos celulares, uma vez que a forma α de OGG1 tem sido descrita por ser 

responsável pelo reparo de 8-oxodG no núcleo, enquanto a forma β de OGG1 

(OGG1-β) tem sido descrita por ser responsável pelo reparo de 8-oxodG na 

mitocôndria (NISHIOKA et al., 1999; OKA et al., 2008; OKA et al., 2009). Contudo, o 

papel da OGG1-β na mitocôndria tem sido bastante debatido, uma vez que há 

somente um estudo mostrando que OGG1-β possui atividade de 8-oxodG glicosilase 

(OKA et al., 2008), e a forma OGG1-β não foi encontrada em camundongos, 

havendo a necessidade de mais estudos para verificar qual a forma de OGG1 é 

responsável pelo reparo de 8-oxodG no DNA mitocondrial. 

Figura 20: Níveis de expressão de APE1 e OGG1-α na linhagem XP4PA inicialmente 
complementada (XP4PA + XPC-GFP) e na linhagem deficiente em XPC. Para a obtenção do extrato 
total, foi utilizado 1 milhão de células e foram aplicados 20 µg. Para a obtenção do extrato 
mitocondrial, foram utilizadas 10 milhões de células e foram aplicados 5 µL do conteúdo total do 
extrato, correspondendo a 20 µg. Para APE1, o sinal foi extremamente forte. O segundo experimento 
é mostrado ao lado. VDCA1: Marcador mitocondrial; HP1-α: Marcador nuclear. 
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Neste contexto, foi realizado tanto o isolamento das mitocôndrias através dos 

beads magnéticos como ensaios de imunofluorescência para estudar a dinâmica da 

localização celular de OGG1-α na mitocôndria. Os ensaios de imunofluorescência, 

foram realizados em células HeLa, obtidas a partir de um tumor na região da cérvice 

do útero, e em células U2OS, obtidas a partir de um tumor ósseo, as quais tem sido 

amplamente utilizadas como modelo celular em vários estudos. Uma vez que o 

anticorpo anti-OGG1-α testado neste trabalho foi eficiente para a técnica de western 

blotting mas não para a técnica de imunofluorescência, as referidas linhagens 

celulares foram transfectadas transitoriamente com OGG1-α-Flag e foi utilizado um 

anticorpo anti-Flag para verificar a localização celular de OGG1-α. Para este 

experimento foi utilizado a sonda fluorescente Mitotracker Red, a qual também se 

acumula nas mitocôndrias de células viáveis. Os resultados também revelaram a 

presença da forma α de OGG1 na mitocôndria nas linhagens tumorais HeLa e U2OS 

(Figura 21 A e B), confirmando os resultados obtidos na linhagem deficiente em XPC 

(XP4PA). Adicionalmente, foi possível verificar que OGG1-α se encontra distribuída 

em foci nas mitocôndrias de células HeLa e U2OS.  

Adicionalmente, foi realizado o isolamento das mitocôndrias na linhagem 

U2OS, utilizando os beads magnéticos, e foi possível confirmar que OGG1-α está 

presente na mitocôndria (Figura 21C). Juntos esses dados demonstram a 

necessidade de mais estudos para verificar a contribuição da forma α de OGG1 no 

reparo de danos oxidados no DNA mitocondrial. 
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Figura 21: Localização mitocondrial de OGG1-α em células (A) HeLa e (B) U2OS transfectadas 
com OGG1-α-Flag. A área em vermelho foi ampliada no programa ImageJ e corresponde a uma 
das regiões de co-localização entre OGG1-α e a sonda Mitotracker DeepRed (setas brancas). As 
setas brancas também indicam a distribuição em foci de OGG1-α. (C) Localização mitocondrial de 
OGG1-α em células U2OS após isolamento das mitocôndrias com beads magnéticos. VDCA1: 
Marcador mitocondrial; HP1-α: Marcador nuclear. 
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Para confirmar a localização mitocondrial de OGG1-α, também foi utilizado a 

sonda fluorescente picogreen (Invitrogen), a qual foi descrita por marcar DNA 

mitocondrial, além do DNA nuclear (ASHLEY, HARRIS e POULTON, 2005). Neste 

contexto, a linhagem tumoral U2OS foi transfectada com OGG1-α-Flag e, 

posteriormente, incubada com picogreen durante 30 minutos, a 37ºC. Os resultados 

mostraram que, de fato, OGG1-α está presente em foci na mitocôndria (Figura 22), 

sugerindo que a forma α de OGG1 deve possuir um importante papel no reparo de 

8-oxodG no DNA mitocondrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12- A expressão de APE1 e PARP-1 não é afetada no encéfalo e fígado de 

camundongos knockouts para XPC 

 

Uma vez que os níveis de expressão de APE1, PARP-1 e OGG1 estão 

reduzidos nas linhagens transformadas e primárias deficientes na proteína XPC e 

pacientes XPC não desenvolvem neurodegeneração, foi de interesse analisar os 

níveis de expressão das referidas proteínas em camundongos knockouts para XPC 

(Xpc-/-). Para tanto, foram utilizados extratos proteicos do encéfalo e fígado 

provenientes de três camundongos tipo selvagem e três knockouts para XPC obtidos 

Figura 22: Localização mitocondrial de OGG1-α após marcação do DNA mitocondrial com 
picogreen em células U2OS transfectadas com OGG1-α-Flag. A área em vermelho foi ampliada no 
programa ImageJ e corresponde a uma das regiões de co-localização entre OGG1-α e a sonda 
Picogreen (setas brancas). As setas brancas também indicam a distribuição em foci de OGG1-α. 
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em colaboração com o Laboratório de Reparo de DNA – USP, sob coordenação do 

Prof. Carlos Frederico Martins Menck. Os resultados obtidos mostraram níveis 

normais de expressão de APE1 no encéfalo e fígado de camundongos Xpc-/- quando 

comparados aos camundongos tipo selvagem (WT) (Figura 23). Com o intuito de 

verificar os níveis de expressão de outras proteínas da via BER, analisou-se os 

níveis de expressão de PARP-1. Assim como para APE1, os níveis de expressão de 

PARP-1 também não foram alterados nos camundongos Xpc-/-, sugerindo que as 

proteínas da via de reparo BER apresentam expressão tecido-dependente, uma vez 

que em fibroblastos humanos transformados e primários provenientes de pacientes 

deficientes em XPC, observou-se uma redução na expressão de APE1 e PARP-1. 

Adicionalmente, também foi analisada a expressão de OGG1 nos camundongos 

Xpc-/-. Porém o anticorpo para OGG1 utilizado nessas análises não foi específico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.13- A localização celular de APE1 é afetada no hipotálamo, hipocampo e região 

periventricular de camundongos knockouts para XPC 

 

Uma vez que a localização celular de APE1 foi parcialmente afetada em 

fibroblastos deficientes em XPC (XP4PA), e estas células foram resistentes ao 

tratamento com H2O2, analisou-se a localização celular de APE1 no encéfalo de 

camundongos knockouts para XPC (Xpc-/-). Para tanto, foi utilizada a técnica de 

imunohistoquímica, a qual foi realizada em colaboração com o prof. Dr. Jeferson de 

Souza Cavalcante, no Laboratório de Neuroanatomia, Departamento de Morfologia, 

Figura 23: Níveis de expressão de APE1 e PARP-1 no (A) encéfalo e (B) fígado de camundongos 
knockouts para XPC (Xpc-/-). WT1, WT2 e WT3: Camundongos tipo selvagem. XPC1, XPC2 e 
XPC3: Camundongos knockouts para XPC (Xpc-/-). 
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Centro de Biociências. Os resultados mostraram que APE1 foi heterogeneamente 

expressa em praticamente todas as regiões do encéfalo dos camundongos Xpc-/-. 

Contudo, uma vez que o papel de APE1 nas distintas regiões do encéfalo ainda não 

está claro, as análises foram focadas no hipotálamo e hipocampo, regiões do 

encéfalo descritas anteriormente por serem susceptíveis à ocorrência de danos no 

DNA nuclear e mitocondrial induzidos por estresse oxidativo (DUGUID et al., 1995; 

TAN et al., 1998; MORITA-FUJIMURA et al., 1999; IMAM et al., 2006). Em relação 

ao hipocampo, observou-se uma localização citoplasmática e difusa de APE1 nos 

neurônios do giro dentado em camundongos Xpc-/-, enquanto nos camundongos tipo 

selvagem (WT) APE1 foi encontrada principalmente no núcleo dos neurônios do giro 

dentado (Figura 24). Por sua vez, APE1 apresentou uma localização nuclear nos 

neurônios do núcleo paraventricular, no hipotálamo, tanto nos camundongos WT 

bem como nos camundongos Xpc-/- (Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Fotomicrografias de secções coronais obtidas do encéfalo de camundongos knockouts 
para XPC (Xpc-/-), evidenciando uma localização citoplasmática e difusa de APE1 no hipocampo de 
camundongos Xpc-/-, enquanto uma localização nuclear foi observada no hipocampo de 
camundongos tipo selvagem. A região indicada pelo quadrado é mostrada do lado direito em maior 
magnitude (40X). 
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Adicionalmente, observou-se que nos camundongos Xpc-/- APE1 apresentou 

uma localização nuclear nos neurônios localizados ao redor do III ventrículo, próximo 

ao hipotálamo, enquanto nos camundongos WT APE1 uma localização difusa 

(Figura 26).  

 

 

 

 

 

Figura 25: Fotomicrografias de secções coronais obtidas do encéfalo de camundongos knockouts 
para XPC (Xpc-/-), evidenciando a localização celular de APE1 no hipotálamo de camundongos 
knockouts para XPC (Xpc-/-). A localização de APE1 foi observada no núcleo dos neurônios tanto 
nos camundongos tipo selvagem como nos camundongos Xpc-/-. Porém, nos camundongos Xpc-/-, 
APE1 nuclear foi observada principalmente no núcleo paraventricular (n. paraventricular), enquanto 
nos camundongos tipo selvagem, APE1 apresentou localização nuclear no n. paraventricular e em 
regiões vizinhas. A região indicada pelo quadrado é mostrada do lado direito em maior magnitude 
(40X). 
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Juntos, os dados obtidos nos ensaios de imunohistoquímica demonstram que 

a deficiência em XPC em camundongos afeta a localização celular de APE1, 

principalmente em áreas cerebrais susceptíveis à ocorrência de estresse oxidativo, 

como o hipocampo e o hipotálamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Fotomicrografias de secções coronais obtidas do encéfalo de camundongos knockouts 
para XPC (Xpc-/-), evidenciando a localização celular de APE1 ao redor do III ventrículo no encéfalo 
de camundongos knockouts para XPC (Xpc-/-). Camundongos tipo selvagem apresentaram uma 
localização difusa de APE1, enquanto foi observada uma localização nuclear de APE1 na região 
periventricular de camundongos Xpc-/-. A região indicada pelo quadrado é mostrada do lado direito 
em maior magnitude (40X). 
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5- DISCUSSÃO 

 

Embora as vias BER e NER tenham sido inicialmente descritas como vias de 

reparo independentes, tem sido sugerido nos últimos 15 anos que essas vias estão 

inter-relacionadas. No presente trabalho, foi relatado uma relação entre a deficiência 

na via NER, principalmente em XPC, e a diminuição nos níveis de APE1, PARP-1 e 

OGG1, principais proteínas da via BER.  

Recentemente foram obtidas evidências sobre o papel das proteínas da via 

NER na regulação da transcrição na ausência de dano oxidados no DNA (LE MAY et 

al., 2010; revisado em LE MAY, EGLY e COIN, 2010). Foi demonstrado que a 

formação do complexo de pré-iniciação da transcrição foi precedida pelo 

recrutamento sequencial de algumas proteínas da via NER, principalmente XPC, e 

uma desregulação transcricional foi detectada tanto em células silenciadas para 

diferentes proteínas da via NER bem como em células derivadas de pacientes XP  

(LE MAY et al., 2010). Os autores ainda sugerem que há uma diferença funcional 

entre qual fator está presente e em qual região do gene. Por exemplo, XPC é 

requerida no promotor do gene, enquanto CSB é requerida nas regiões distais dos 

genes, ratificando o papel de XPC na regulação da transcrição (LE MAY et al., 

2010).  

Uma vez que o GG-NER e o TC-NER estão envolvidos no reparo de danos 

oxidados no DNA, esperaríamos a ocorrência de um sinergismo na linhagem 

deficiente em XPA, uma vez que a mesma não possui as duas sub-vias do NER. 

Entretanto, o sinergismo de fenótipos não foi observado nas linhagens deficientes 

em XPA utilizadas neste estudo, sugerindo que as proteínas da via NER devem 

possuir funções independentes à função de reparo de DNA, de forma que as 
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respostas a danos oxidados no DNA observadas nas linhagens deficientes na via 

NER não são exclusivamente dependentes do reparo de DNA propriamente dito.  

Em relação à linhagem deficiente em XPC, Fong et al., (2011) descreveram uma 

nova função de XPC como um co-ativador transcricional que interage diretamente 

com Oct4 e Sox2, sendo extremamente importante na regulação da expressão 

gênica específica para células tronco embrionárias. Esta nova função de XPC 

parece ser independente de outros fatores do NER. Em relação à linhagem 

deficiente em CSB, nossos dados estão de acordo com os resultados obtidos por 

Kyng et al., (2003), os quais observaram uma deficiência geral na transcrição em 

células deficientes em CSB, principalmente em genes envolvidos com reparo de 

DNA, na transduçao de sinal e na função ribossomal após estresse oxidativo 

induzido por H2O2. 

Neste trabalho foram utilizados três modelos celulares distintos para verificar 

o efeito de XPC na expressão de APE1, OGG1 e PARP-1: 1) Uma linhagem 

deficiente em XPC transformada por SV-40 (XP4PA); 2) Uma linhagem primária 

deficiente em XPC (AS189); e uma linhagem primária normal para reparo de DNA 

(GM00969), cujos níveis de XPC foram reduzidos através de um shRNA contra o 

mRNA de XPC. No modelo inicial utilizado, a linhagem XP4PA, os resultados 

mostraram níveis baixíssimos de APE1 e OGG1. Entretanto, na linhagem primária 

deficiente em XPC (AS189) e silenciada em XPC (GM00969) foi observado uma 

redução de apenas 20-30% nos níveis de APE1. Para confirmar o efeito de XPC na 

regulação da expressão de APE1, foi construída a linhagem XP4PA complementada 

com XPC. Nesse modelo, foi possível obter somente uma complementação parcial 

de XPC, como descrito nos resultados. Nessas condições, não observamos uma 

diferença significativa nos níveis de expressão de APE1 na linhagem deficiente em 
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XPC (XP4PA) quando comparada à linhagem XP4PA parcialmente complementada 

com XPC, como observado nos três modelos celulares descritos anteriormente. Por 

outro lado, foi possível verificar um aumento na expressão e na atividade enzimática 

de OGG1 na linhagem XP4PA parcialmente complementada. Esses resultados 

sugerem que possivelmente é necessário uma complementação total da linhagem 

XP4PA com XPC para verificar os efeitos na expressão de APE1, uma vez que a 

complementação parcial foi suficiente para restaurar os níveis de OGG1. Dessa 

forma, pode-se concluir que XPC possui um efeito na regulação da expressão e da 

atividade de OGG1, e análises adicionais são necessárias para validar o efeito de 

XPC na regulação da expressão de APE1. 

É importante ressaltar que o plasmídio XPC-GFP utilizado para a 

complementação da linhagem XP4PA já foi utilizado para complementar a linhagem 

XP44RO, estabelecida a partir de um melanoma testicular de pacientes XP-C. Nesta 

linhagem deficiente em XPC, a complementação foi total e o grupo de 

pesquisadores do CEA-Fontenay-aux-Roses que realizou a complementação foi 

capaz de  validar o papel de XPC na regulação positiva do gene KIN17, o qual está 

envolvido nas respostas celulares à irradiação do tipo UV-C (MASSON et al., 2003). 

Posteriormente, o mesmo grupo utilizou a mesma linhagem celular complementada 

com XPC (XP44RO) para validar o papel de XPC na regulação de CENTRIN2, a 

qual também está envolvida nas respostas celulares à irradiação do tipo UV-C 

(RENAUD et al., 2011). Em 2008, o grupo holândes liderado por Hoeijmakers 

complementou a linhagem celular XP4PA para verificar a dinâmica de localização de 

XPC no núcleo frente aos danos no DNA induzidos por luz UV-C. Neste estudo, os 

pesquisadores obtiveram uma linhagem XP4PA complementada em XPC 

expressando níveis de XPC-GFP similares à linhagem MRC-5. Ainda, XPC-GFP 
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esteve presente quase que exclusivamente no núcleo, mas não de forma 

homogênea (HOOGSTRATEN et al., 2008). Na pesquisa realizada pelos 

holandeses, além da seleção das células complementadas com XPC através da 

utilização do antibiótico G418, foi realizada uma seleção adicional das células 

complementadas com XPC através do tratamento com irradiação UV-C. No presente 

trabalho, também realizamos a seleção com o antibiótico G418. Porém, não foi feita 

a seleção com luz UV-C. Adicionalmente, também foi verificado uma localização 

nuclear da proteína XPC na linhagem XP4PA parcialmente complementada com 

XPC. Contudo, após os subcultivos subsequentes, a proteína XPC foi translocada 

para o citoplasma, e a linhagem se tornou parcialmente complementada como 

demonstrado pelos ensaios de sensibilidade com luz UV-C realizados cerca de 

quarto semanas após a seleção das células GFP-positivas por citometria de fluxo 

(dados de sensibilidade não mostrados).   

Em relação aos ensaios de sensibilidade celular, os resultados mostraram 

que células deficientes em XPC (XP4PA) também foram resistentes ao tratamento 

com azul de metileno (AM). Os níveis de células apoptoticas confirmam esses 

resultados, uma vez que a linhagem XP4PA apresentou níveis baixos de células em 

sub-G1 após o tratamento com AM. Uma baixa frequência de apoptose também foi 

observada em células da epiderme de camundongos Xpc-/- após exposição a UV-B, 

enquanto que células de camundongos Xpa-/- e Csb-/- apresentaram níveis elevados 

de apoptose (VAN OOSTEN et al., 2000). Tem sido proposto que um TC-NER 

funcional é requerido para a progresso através da fase S do ciclo celular, bem como 

para prevenir a indução de morte celular. Quando XPC não está presente, as células 

se tornam paradas na fase G2 como resultado de danos persistentes no DNA 

(WIJNHOVEN et al., 2001).  
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Outro estudo também demonstrou a resistência de células de camundongos 

deficientes em XPC às lesões induzidas pelo tratamento com DMBA (7,12-

dimetilbenz(a)antraceno), um potente carcinógeno, enquanto uma toxicidade aguda 

foi observada em camundongos deficientes no TC-NER (Xpa-/- and Csb-/-) (LARSEN 

et al., 2004). Adicionalmente, D’Errico et al. (2006) detectaram níveis elevados das 

lesões 8,5’-ciclopurinas 2’-deoxinucleosídeos no DNA de queratinócitos e 

fibroblastos deficientes em XP-C. Os pesquisadores também verificaram uma 

redução no reparo de 8-oxodG após o tratamento com bromato de potássio (KBrO3) 

e radiação ionizante (raios X). De fato, nossos resultados estão de acordo com os 

referidos dados, visto que a linhagem XP4PA apresentou níveis elevados de 8-

oxodG quando comparada às demais linhagens deficientes na via NER estudadas 

neste trabalho. Esses dados corroboram com os resultados de expressão e da 

atividade de OGG1 obtidos neste trabalho, os quais demonstraram que a linhagem 

deficiente em XPC (XP4PA) apresentou níveis de expressão menores e atividade 

reduzida de OGG1 quando comparada à linhagem parcialmente complementada 

com XPC.  

No presente trabalho foi possível verificar que a deficiência em XPC afeta a 

expressão de OGG1, confirmando a associação entre o reparo de danos oxidados 

no DNA e a expressão reduzida de genes da via BER em células deficientes na via 

NER. Esta associação parece ser mais relevante para 8-oxodG, a qual não é um 

substrato canônico para a via NER e não bloqueia a replicação e transcrição do DNA 

(LOW et al., 2008). Desta forma, os níveis elevados de 8-oxodG observados na 

linhagem deficientes em XPC (XP4PA) podem ser atribuídos à baixa expressão de 

OGG1 observada na referida linhagem e/ou à baixa atividade enzimática de OGG1. 
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Hill e colaboradores (2001) e Vidal e colaboradores (2001) demonstraram 

independentemente que APE1 estimula a atividade de 8-oxodG DNA glicosilase de 

OGG1. Vidal e colaboradores (2001) demonstraram que após a remoção da 8-

oxodG, a enzima OGG1 continua ligada ao DNA, devido ao seu baixo turn over. Os 

autores verificaram que a proteína APE1 se liga ao sítio AP gerado pela ação de 

OGG1, evitando a sua re-associação ao DNA. Adicionalmente, eles observaram que 

OGG1 possui uma maior afinidade pelo sítio AP não clivado, gerado pela sua própria 

atividade, em detrimento ao produto de DNA gerado após o processamento do sítio 

AP pela APE1. Embora não tenha sido observada uma diferença significativa nos 

níveis de APE1 entre a linhagem deficiente em XPC (XP4PA) e a linhagem 

complementada com XPC, a atividade reduzida de OGG1 na linhagem XP4PA 

observada no presente trabalho pode estar relacionada aos níveis reduzidos de 

APE1, resultando no baixo turn over de OGG1 observado pelos referidos autores.  

Em relação à sensibilidade das linhagens deficientes em XPA e CSB, os 

nossos dados estão de acordo com resultados publicados anteriormente. Em 

relação às células deficientes em XPA, tem sido descrito que a sensibilidade dessas 

células depende do tipo celular (DE WAARD et al., 2003). Algumas linhagens 

deficientes em XPA são sensíveis a estresse oxidativo, enquanto outras são 

resistentes (STATES et al., 1998), talvez devido às distintas mutações no gene Xpa. 

Por sua vez, em relação às células deficientes em CSB, já está bem estabelecido 

que estas células são sensíveis a agentes que induzem danos oxidados no DNA 

(DE WAARD et al., 2004; CHEN et al., 1994). No presente trabalho, as linhagens 

deficientes em XPA e CSB acumularam 8-oxodG após tratamento com H2O2, porém 

em níveis inferiores à linhagem deficiente em XPC. Por outro lado, as referidas 

linhagens foram mais sensíveis ao tratamento com H2O2 quando comparadas à 
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linhagem deficiente em XPC (XP4PA), sugerindo que a maior sensibilidade das 

linhagens deficiente em XPA (XP12RO) e deficiente em CSB (CS1AN) pode estar 

associada a outras funções das proteínas XPA e CSB, havendo a necessidade de 

mais estudos para verificar tal hipótese. 

Estudos anteriores tem mostrado que a depleção nuclear de APE1 sensibiliza 

uma variedade de células de mamíferos a agentes que danificam o DNA (DI MASO 

et al., 2007; HASSA, 2009). No presente trabalho, observou-se que células 

deficientes em XPC expressando níveis baixos de APE1 (XP4PA) foram mais 

resistentes a estresse oxidativo e apresentaram níveis menores de células em 

apoptose, indicando que outras vias de sobrevivência celular devem estar sendo 

ativadas nos fibroblastos XP4PA, as quais conferem resistência a estresse oxidativo. 

Outra possível explicação seria os baixos níveis de expressão de PARP-1 na 

linhagem XP4PA (revisado em KAUPPINEN, 2007).  Tem sido mostrado que 

camundongos knockouts para PARP-1 (Parp-1−/−) apresentaram proteção 

significativa contra vários tipos de injúrias na parte central do sistema nervoso 

(PCSN), sendo resistentes à morte celular neuronal após isquemia-reperfusão e 

durante a neurodegeneração (OSTEROD et al., 2002). Dessa forma, será 

extremamente importante identificar nos fibroblastos deficientes em XPC quais vias 

de sinalização celular podem estar contribuindo para a redução nos níveis de 

apoptose e para a ativação das vias de reparo de danos oxidados no DNA. 

Atualmente nosso laboratório está focando nas análises da expressão diferencial de 

mRNA através da técnica de RNAseq, nas condições padronizadas nesta tese, com 

o intuito de desvendar quais são essas vias de sinalização celular. 

Estudos anteriores confirmaram que a localização celular de APE1 predomina 

no núcleo, embora tenha sido observada no retículo endoplasmático, no nucléolo e 
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na mitocôndria (revisado em TELL et al., 2005; revisado em LI e WILSON, 2013; 

VASCOTTO et al., 2009a). Foi demonstrado que APE1 é capaz de se translocar 

para a mitocôndria após tratamento com H2O2 (TELL et al., 2005; GRISHKO et al., 

2005). Essa localização celular tem sido sugerida por contribuir para a resistência ao 

estresse oxidativo e proteger contra a apoptose induzida pela terapia fotodinâmica 

(LI et al., 2008; LI et al., 2012). Todavia, ainda não está claro qual a forma de APE1 

é predominante na mitocôndria e como APE1 contribui para a manutenção da 

integridade do DNA mitocondrial.  

Alguns pesquisadores sugeriram que a forma truncada de APE1 (NΔ33-

APE1) é a forma ativa na mitocôndria (CHATTOPADHYAY et al., 2006), enquanto 

outros pesquisadores demonstraram que a forma completa de APE1 está presente 

no referido compartimento celular (TELL et al., 2001; VASCOTTO et al., 2009b). No 

presente trabalho, foi possível observar a presença abundante da forma completa de 

APE1 (37 kDa) nos extratos mitocondriais tanto na linhagem deficiente em XPC 

como na linhagem complementada com XPC. Contudo, não foi observada 

diferenças nos níveis de APE1 antes e após o tratamento com H2O2 em ambas as 

linhagens. Por sua vez, observou-se a presença abundante da forma truncada de 

APE1 quase exclusivamente nos extratos totais, enquanto nos extratos mitocondriais 

a referida banda foi fracamente observada, tanto na linhagem deficiente em XPC 

como na linhagem complementada com XPC. Dessa forma, nossos dados 

confirmam que a forma de APE1 presente na mitocôndria é a forma completa (37 

kDa). De fato, Li e colaboradores (2010) identificaram um sinal de localização 

mitocondrial (MTS) na extremidade C-terminal de APE1 completa, e demonstraram 

que os resíduos de Lys 299 (Lys299) e arginina 301 (Arg301) são extremamente 

importantes para direcionar APE1 completa para a mitocôndria.  
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Em relação à localização mitocondrial de OGG1, tem sido descrito que a 

forma alfa de OGG1 (OGG1-α) é a responsável pelo reparo de 8-oxodG no núcleo, 

enquanto a forma β de OGG1 (OGG1-β) tem sido associada ao reparo de 8-oxodG 

na mitocôndria (NISHIOKA et al., 1999; OKA et al., 2008; OKA et al., 2009). Por 

outro lado, o papel da OGG1-β na mitocôndria tem sido bastante debatido, uma vez 

que há somente um estudo mostrando que OGG1-β possui atividade de 8-oxodG 

glicosilase (OKA et al., 2008), e a forma OGG1-β não foi encontrada em ratos e 

camundongos (BOITEUX e RADICELLA, 2000), havendo a necessidade de mais 

estudos para verificar qual a forma de OGG1 é responsável pelo reparo de 8-oxodG 

no DNA mitocondrial. No presente trabalho, observou-se que OGG1-α esta presente 

na mitocôndria em três modelos celulares distintos: XP4PA, HeLa e U2OS. Em 

relação aos fibroblastos deficientes em XPC (XP4PA), também não foi possível 

observar alteração da expressão de OGG1-α na mitocôndria antes e após o 

tratamento com H2O2. Juntos, os dados da localização de APE1 e OGG1-α na 

mitocôndria demonstram a necessidade de mais estudos para verificar como ocorre 

a regulação da localização mitocondrial de APE1 e OGG1-α e qual a contribuição 

das referidas proteínas para a manutenção da integridade do DNA mitocondrial.  

O envolvimento de proteínas da via NER no reparo de danos oxidados no 

DNA tem sido descrito em várias pesquisas (AGNEZ-LIMA et al., 2012). Algumas 

evidências tem indicado que XPC e CSB estimulam a atividade de algumas DNA 

glicosilases (D’ERRICO et al., 2006; MUFTUOGLU et al., 2009) e CSB interage com 

APE1 (WONG et al., 2007). Em relação ao reparo de danos oxidados no DNA, as 

DNA glicosilases de mamíferos possuem afinidade por lesões oxidadas no DNA que 

são comuns entres elas, servindo como um sistema de back up para o reparo de 

lesões oxidadas no DNA. Em contraste, APE1 é a única AP endonuclease que atua 
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após as DNA glicosilases tanto na sub-via curta como na sub-via longa da via BER 

(revisado em JEPPENSEN, BOHR e STEVNSNER, 2011; revisado em NOUSPIKEL, 

2009). Adicionalmente APE1 estimula a atividade das glicosilases OGG1 (HILL et al., 

2001; VIDAL et al., 2001) e NTH1 (MARENSTEIN et al., 2003). É possível que os 

níveis reduzidos de APE1 possam afetar o turn over das DNA glicosilases. Neste 

trabalho, foi possível identificar que APE1 interage com XPC antes e após indução 

de lesões oxidadas no DNA através do tratamento com H2O2. Adicionalmente, foi 

demonstrado que  XPC-HR23B estimula a atividade de OGG1 por promover sua 

dissociação dos sítios abásicos, liberando OGG1 para reagir com outras 8-oxodG no 

DNA (D’ERRICO et al., 2006). Um modelo de ação similar foi proposto para APE1 e 

OGG1 (HILL et al., 2001; VIDAL et al., 2001). Adicionalmente, foi proposto que a 

atividade de OGG1 em reparar 8-oxodG foi significativamente prejudicada em 

camundongos Apex+/- (UNNIKRISHNAN et al., 2009). Uma vez que OGG1 interage 

com XPC (D’ERRICO et al., 2006) e APE1 (HILL et al., 2001; VIDAL et al., 2001), 

estimulando a atividades das referidas enzimas, e no presente trabalho foi revelado 

que APE1 também interage com XPC, é possível que APE1, OGG1 e XPC atuem 

juntas no reparo de danos oxidados no DNA. 

Nos últimos anos, diversos pesquisadores tem demonstrado que danos 

oxidados no DNA nuclear e, principalmente, no DNA mitocondrial possuem um 

importante papel no desenvolvimento do envelhecimento bem como de doenças 

neurodegenerativas já bem caracterizadas, como doença de Alzheimer, doença de 

Parkinson e Esclerose Lateral Amiotrófica (MECOCCI et al., 1993; MECOCCI et al., 

1994; SAYRE et al.; 2001; HEGDE et al., 2011). Adicionalmente, APE1 tem sido 

implicada na proteção de neurônios contra estresse oxidativo (SAKURAI et al., 2003; 

VASKO et al., 2005). Neste contexto, foi verificado nesta tese o impacto da 
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deficiência em XPC na regulação da expressão e da localização celular de APE1 no 

encéfalo de camundongos.  

Em relação às análises de expressão de APE1 e PARP-1 nos camundongos 

knockouts para XPC, não foram observadas diferenças na expressão das referidas 

proteínas em relação aos camundongos tipo selvagem, diferindo dos dados obtidos 

nos três modelos de fibroblastos humanos utilizados nesse trabalho: XP4PA, AS189 

e GM00969 silenciados para XPC. Esses dados indicam que a expressão de APE1 

e PARP-1 pode ser tecido-dependente. De fato, Karkolyris e colaboradores (1998) 

estudaram a localização celular de APE1 através da técnica de imunohistoquÍmica e 

verificaram que a expressão de APE1 é heterogênea em diferentes tecidos, como 

intestino, mama, pele, pulmão, entre outros. Os autores também verificaram que, 

dependendo do tipo celular, a localização de APE1 foi nuclear, como no intestino, 

mama, pulmão e pele, e citoplasmática, como nas células intersticiais testiculares 

(células de Leydig), nos espermatócitos, e no epitélio da próstata.  

Também foi observado que, dependendo do tipo celular, APE1 se localiza 

tanto no núcleo como no citoplasma (Revisado em TELL et al., 2005). 

Adicionalmente, tem sido observada uma desregulação da expressão de APE1 em 

diferentes desordens cuja neurodegeneração é comum, como Alzheimer, Parkinson, 

entre outras. Gillardon e colaboradores (1997) observaram uma aumento nos níveis 

proteicos e do mRNA de APE1 no giro dentado do hipocampo de ratos após 

isquemia induzida por parada cardíaca. Ainda, os autores observaram um acúmulo 

nuclear de APE1 seis horas após a isquemia induzida. Uma vez que pacientes Xpc-/- 

e camundongos Xpc-/-/Xpa-/- não desenvolvem neurodegeneração (FRIEDBERG e 

MEIRA, 2006; LAPOSA, HUANG e CLEAVER, 2007) e os dados de expressão 

obtidos no presente trabalho demonstram que a deficiência na proteína XPC não 
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afeta a expressão de APE1 e PARP-1, a manutenção nos níveis de expressão de 

proteínas da via BER no encéfalo pode ser importante na proteção contra a 

neurodegeneração. 

Em estudos realizados utilizando diferentes modelos neuronais de roedores 

foi descrito que a preservação da localização nuclear de APE1 confere 

sobrevivência neuronal, enquanto a perda de APE1 nuclear leva à morte neuronal 

(FUJIMURA et al., 1999; KAWASE et al., 1999; WALTON et al., 1997; LEWEN et al., 

2001). Por sua vez, Duguid e colaboradores (1995) verificaram a distribuição de 

APE1 em tecidos humanos de pacientes idosos. Contrariamente ao que foi 

observado para roedores, a localização celular de APE1 foi citoplasmática no giro 

dentado do hipocampo, região do encéfalo susceptível à ocorrência de danos no 

DNA nuclear e mitocondrial induzidos por estresse oxidativo (DUGUID et al., 1995; 

TAN et al., 1998; MORITA-FUJIMURA et al., 1999; IMAM et al., 2006).  

Em relação à localização celular de APE1, os resultados demonstraram que 

APE1 foi heterogeneamente expressa em praticamente todas as regiões do encéfalo 

dos camundongos Xpc-/-, confirmando dados publicados por outros pesquisadores 

(KIMURA et al., 2003). Em relação ao hipocampo e hipotálamo, áreas susceptíveis à 

ocorrência de danos no DNA nuclear e mitocondrial induzidos por estresse oxidativo 

(DUGUID et al., 1995; TAN et al., 1998; MORITA-FUJIMURA et al., 1999; IMAM et 

al., 2006), os resultados demonstraram que APE1 foi encontrada no citoplasma no 

hipocampo de camundongos Xpc-/-, enquanto nos camundongos tipo selvagem a 

localização de APE1 foi nuclear. Uma vez que a proteína XPC interage com OGG1 

(D`ERRICO et al., 2006) e APE1, acredita-se que os níveis de danos oxidados no 

DNA nuclear e mitocondrial podem ser elevados no hipocampo de camundongos 

Xpc-/- assim como na linhagem XP4PA. De fato, Singh e Englander (2012) 



 111 

demonstraram que em células neuronais sob estresse oxidativo induzido apos 

tratamento com H2O2, APE1 também foi translocada para o citoplasma. Dessa 

forma, a localização citoplasmática de  APE1 nos camundongos Xpc-/- pode estar 

relacionada à ocorrência de danos oxidados no DNA mitocondrial, sendo de 

fundamental importância para a proteção dos neurônios contra os danos induzidos 

por ERO durante a fosforilação oxidativa nas mitocôndrias, desde que a maior parte 

do ATP consumido pelos os neurônios é gerado durante tal processo bioquímico. 

Adicionalmente, além da função no reparo de DNA, a qual ocorre tanto no núcleo 

como na mitocôndria, a proteína APE1 também participa da regulação redox de 

inúmeros fatores de transcrição, estando envolvida em processos relacionados com 

sobrevivência celular, adaptação e proliferação celular, os quais ocorrem no 

citoplasma das células (revisado em TELL et al., 2005). Juntos, os dados sugerem 

que a localização celular de APE1 no hipocampo de camundongos é afetada pela 

deficiência na proteína XPC, uma vez que em camundongos Xpc-/- a localização 

celular de APE1 foi dispersa e citoplasmática. 

Embora o hipotálamo também seja uma região susceptível à ocorrência de 

danos no DNA nuclear e mitocondrial apos indução de estresse oxidativo (DUGUID 

et al., 1995; TAN et al., 1998; MORITA-FUJIMURA et al., 1999; IMAM et al., 2006), 

não foram observadas diferenças na localização celular de APE1 no hipotálamo de 

camundongos tipo selvagem e knockouts para XPC, indicando que a deficiência na 

proteína XPC não afeta a regulação celular de APE1 em tal região do encéfalo. 

Em relação a localização celular de APE1 na região do III ventrículo próxima 

ao hipotálamo, os dados revelaram uma localização nuclear de APE1 nos 

camundongos Xpc-/-, enquanto nos camundongos tipo selvagem, foi observada uma 

localização dispersa de APE1 no citoplasma. Embora existam estudos sobre a 
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localização celular de APE1 no encéfalo, esse é o primeiro estudo focando na 

localização da referida AP endonuclease no III ventrículo, região que participa do 

controle de funções vitais, como o controle da sede, fome, entre outras 

(GODEFROY, 2000). Nessa região, APE1 foi encontrada no núcleo na ausência de 

XPC (camundongos Xpc-/-), enquanto em camundongos expressando XPC (tipo 

selvagem), APE1 foi encontrada no citoplasma. Os dados sugerem que na região do 

III ventrículo ao redor do hipotálamo, a proteina XPC pode ser importante para 

manter as atividades citoplasmáticas de APE1 essenciais para a sobrevivência dos 

neurônios, uma vez que localização citoplasmática de APE1 foi observada somente 

no camundongos tipo selvagem. Na ausência de XPC, APE1 foi observada no 

núcleo, possivelmente devido ao aumento nos níveis de danos oxidados no DNA em 

camundongos Xpc-/-.  

Em relação aos níveis de expressão de PARP-1, também não foram 

observadas diferenças entre camundongos tipo selvagem e knockouts para XPC. 

Tem sido descrito que a ativação de PARP-1 resulta em níveis elevados de danos 

no DNA como consequência da depleção de NAD+, levando à morte celular (ALANO 

et al., 2010). Adicionalmente, camundongos knockouts para PARP-1 (Parp-1−/−) 

foram resistentes à morte celular neuronal após isquemia-reperfusão e durante a 

neurodegeneração (OSTEROD et al., 2002). Dessa forma, assim como para APE1, 

a proteína XPC não regula a expressão de PARP-1 no encéfalo de camundongos, 

indicando que mais estudos são necessários para verificar o papel de XPC na 

regulação de APE1, PARP-1 e OGG1 em diferentes tipos celulares e organismos, 

bem como sua relação com a ocorrência de câncer, envelhecimento precoce e 

neurodegeneração. 
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A partir dos resultados obtidos com a linhagem parcialmente complementada, 

sugere-se um modelo evidenciando o papel de XPC e APE1 na regulação da 

atividade de OGG1. Como já foi descrito que XPC interage com OGG1 (D’ ERRICO 

et al., 2006), APE1 estimula a atividade de OGG1 (VIDAL et al., 2001) e na presente 

tese foi observado que XPC interage com APE1, sugere-se que a atividade de 8-

oxodG DNA glicosilase e o turnover de OGG1 são estimulados na presença de XPC 

e de APE1, resultando em um reparo eficiente da lesão 8-oxodG. Contudo, na 

ausência de XPC e com níveis reduzidos de APE1 (XP4PA), ocorre uma redução da 

atividade de OGG1 e, consequentemente, um déficit no turnover de OGG1, 

resultando no acúmulo de 8-oxodG observado na linhagem deficiente em XPC 

(XP4PA). A figura 27 descreve o modelo acima descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, esta é a primeira pesquisa demonstrando o envolvimento da proteína 

XPC na regulação da expressão e atividade de OGG1 em células humanas, bem 

como na regulação da localização celular de APE1 em células de camundongos. 

Adicionalmente, este foi o primeiro trabalho que demonstrou a ocorrência de uma 

Figura 27: Modelo ressaltando o papel de XPC e APE1 na atividade de OGG1. Na presença de 
XPC, a atividade de OGG1 é estimulada, favorecendo o reparo de 8-oxodG. Por sua vez, na 
ausência de XPC, os níveis de expressão de APE1 são reduzidos, resultando na redução da 
atividade de OGG1 e, consequentemente, no acúmulo de 8-oxodG. 
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interação entre APE1 e OGG1 em células humanas. Uma vez que a lesão 8-oxodG 

tem sido associada à ocorrência de diferentes tipos de câncer e neurodegeneração, 

e a proteína XPC está envolvida no reparo de 8-oxodG, os dados obtidos neste 

trabalho poderão auxiliar na compreensão: i) das respostas celulares frente à lesão 

8-oxodG; ii) dos mecanismos moleculares envolvidos na regulação de OGG1 e 

APE1; e iii) dos mecanismos moleculares relacionados ao desenvolvimento do 

câncer e/ou neurodegeneração, o que será de extrema importância para o 

tratamento do Xeroderma pigmentosum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 115 

6- CONCLUSÃO  

 

No presente trabalho, foi possível verificar o impacto da deficiência da via NER 

na regulação da expressão de APE1, OGG1 e PARP-1 em fibroblastos humanos 

deficientes em XPC. Por sua vez, nenhuma diferença foi observada no cérebro e 

fígado de camundongos Xpc-/-. Em relação à localização celular das referidas 

proteínas da via BER, observou-se que a proteína XPC pode estar envolvida na 

regulação da localização celular de APE1 e PARP-1 em fibroblastos humanos 

deficientes em XPC. Entretanto, observou-se uma maior influência de XPC na 

localização celular de APE1 no hipotálamo e hipocampo de camundongos Xpc-/-.  

Foi possível verificar que a complementação parcial de fibroblastos deficientes 

em XPC resulta no aumento da expressão e atividade de OGG1, confirmando o 

papel de XPC no reparo de 8-oxodG, cujo níveis são elevados na linhagem 

deficiente em XPC.  

Adicionalmente, observou-se que XPC interage com APE1 em fibroblastos 

normais para reparo de DNA, antes e após indução de estresse oxidativo. Também 

foi possível verificar que tanto a forma completa de APE1 como a forma α de OGG1 

estão presentes na mitocôndria, confirmando o envolvimento de APE1 (37 kDa) e 

OGG1-α no reparo de danos oxidados no DNA mitocondrial. 
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7- PERSPECTIVAS 

 

- Compreender como a deficiência na proteína XPC regula a expressão e a atividade 

de OGG1 em células humanas; 

- Verificar o impacto da deficiência em XPC na regulação da distribuição de APE1 

em camundongos. 

- Verificar quais domínios de APE1 e XPC estão envolvidos na interação entre 

ambas as proteínas em células humanas; 

- Estudar o papel de OGG1-α e da forma completa de APE1 na manutenção da 

integridade do DNA mitocondrial. 
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ABSTRACT 

 

Oxidized DNA damages have been implicated as the main lesions responsible for 

neurodegeneration and internal tumors observed in syndromes resulting from nucleotide 

excision repair (NER) deficiency, as Xeroderma Pigmentosum (XP) and Cockayne Syndrome 

(CS). New evidences indicate that NER works on the oxidized DNA damage removal and 

may interact with base excision repair (BER). Here, we investigated both the expression and 

the localization of the main BER enzymes, APE1, OGG1 and PARP-1, after oxidative stress 

in different NER deficient cells. The endogenous levels of APE1, OGG1 and PARP-1 are 

reduced in NER deficient cells, mainly in XP-C, differing from NER proficient cells (MRC5).  

Surprisingly, XP-C cells were more resistant to oxidative agents than other XP-A and CS-B 

cell lines, despite presenting the highest DNA damage level. Furthermore, in XP-C cells, 

APE1 is not chromatin- bound and it translocates to mitochondria following treatment. In 

addition, physical interaction between XPC and APE1 proteins was observed. Together, our 

results suggest that the response of NER- deficient cells under oxidative threat may not only 

be associated to the NER deficiency per se, but may include new functions of NER enzymes 

in regulating BER proteins expression and localization. 

 

Keywords: NER, XPC, APE1, Oxidative stress, Mitochondria, BER. 
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Introduction 

Base oxidation is the main DNA damage resulting from reactive oxygen species 

(ROS) attack. Among these, guanine residues are the most common targets, including the 7,8-

dihydro-8-oxodeoxyguanine (8-oxodG) as one of the most frequently occurring damages 

found in cells [1, 2]. Base excision repair (BER) is considered the major DNA repair pathway 

for oxidized DNA lesions. Although this pathway has been known for a long time, recent 

studies have suggested that BER is more complex that initially described [1].  

Recent evidence points to the involvement of Nucleotide excision repair (NER) in the 

repair of oxidative DNA damage. The importance of NER pathway is highlighted by the 

existence of different human syndromes such as Xeroderma Pigmentosum (XP), Cockayne 

Syndrome (CS), and Trichothiodystrophy (TTD). Although the UV sensitivity and/or cancer 

predisposition of XP, CS and TTD patients can be explained by defects in NER, some of the 

other phenotypes (including neurological and developmental defects) are fewer directly 

attributed to the UV repair deficiency [2-4]. Mutations in XPC and XPA genes are associated 

with the highest tumor frequency in XP patients. In contrast, CS patients show severe 

neurodegeneration and the tumor frequency is very low. The highest frequency and the more 

severe cases of neurological abnormalities were observed among the patients with mutations 

in XPA or CSB genes, and some evidence of accumulation of oxidized DNA damage and 

mitochondrial dysfunctions in these backgrounds have been obtained. In contrast, XP-C 

patients do not develop neurodegeneration [5].  

The association between NER and BER proteins in the repair of oxidized DNA 

damage has been previously suggested. D´Errico et al. (2006) showed that XPC protein is 

involved in the repair of 8-oxodG by stimulating OGG1 catalytic activity [6]. Another 

evidence points to the involvement of CSB protein in the repair of oxidized lesions [7-9]. 

Moreover, it has been shown that CSB stimulates the repair activity of NEIL1 DNA 
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glycosylase [10] and regulates the expression levels of OGG1 [11]. Wong et al. (2007) also 

demonstrated that CSB protein stimulates the AP site incision activity of APE1 [12].  

APE1 is the main mammalian AP endonuclease and is an essential protein that acts 

regulating the cellular responses to oxidative stress [13]. The APE1 loss causes embryonic 

lethality in mice and apoptotic cell death in cultured cells [14]. This protein also participates 

in the redox regulation of many transcription factors, such as NF-κB, Egr-1 and AP-1, 

controlling different cellular processes [15]. APE1 subcellular localization is mainly nuclear, 

but it is also found in mitochondria and endoplasmic reticulum. Moreover, cytoplasmic 

localization has been observed in cells with high metabolic or proliferative rates and in 

several tumors, correlating with a poor prognosis [16]. Accumulation of APE1 in 

mitochondria enhanced mtDNA repair capacity and cell survival after oxidative stress 

indicates the role of APE1 in maintenance of mtDNA integrity [17].  

In order to better understand the interplay between NER and BER pathways, we 

investigated whether BER expression may be affected in a NER-deficient cells, and if this 

could be associated to some of the phenotypes observed in XP and CS patients. In this work, 

we analyzed the expression and localization of APE1 in human cells deficient in XPC, XPA 

or CSB proteins following treatment with different oxidative agents. Surprisingly, the results 

suggest that NER deficiency (mainly XPC) promotes substantial disturbance in the expression 

as well as the cellular distribution of APE1. We suggested that these alterations might affect 

the cellular responses to oxidative stress in human cells.  
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Materials and Methods 

 

Cell lines, culture conditions and transfections 

SV-40 immortalized human fibroblasts derived from XP-A (XP12RO), XP-C 

(XP4PA) and CS-B (CS1AN) patients and primary human fibroblasts derived from XP-C 

(AS189 or XP17VI) were employed. Wild type SV-40 immortalized (MRC5) and normal 

primary fibroblasts (AS405) were employed. A description of each cell lines and their 

respective mutation profile [18-23] are provided in Table I. 

Cells were routinely grown at 37 °C, 5% CO2 in Dulbecco’s modified Eagle medium 

(DMEM; Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS; 

Invitrogen) and antibiotics (0.1 mg/mL penicillin, 0.1 mg/mL streptomycin; Invitrogen). 

 

Cell viability assays 

Approximately 106 cells were grown in 100 mm Petri dishes for 18 h. Cells were 

rinsed once with phosphate-buffered saline solution (PBS) and treated with H2O2 (Merck, 

Darmstadt, Germany) in DMEM without FBS, for 20 min, at 37 oC. For riboflavin treatment, 

cells were incubated with this vitamin in α-MEM medium (Invitrogen) for 30 min, and then 

illuminated for an additional 30 min by placing the dishes on a 0.2 cm thick glass surface 

sitting 10 cm above two fluorescent lamps (daylight lamps; Osram 15W; emission: 400–700 

nm). After H2O2 or riboflavin treatment, cells were rinsed with PBS and incubated in 

supplemented DMEM for additional 48 h.  

Cellular viability was analyzed by trypan blue dye exclusion assay, as previously 

described [24]. Briefly, cells were rinsed twice with PBS and harvested. Then, equal volumes 

of the cell suspension and 0.4% (w/v) trypan blue (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) were 

mixed, and cells were counted under phase contrast microscope using a hemocytometer. Cell 
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survival was estimated as a ratio of live cells and the total cell number in three independent 

experiments.  

For clonogenic assay, approximately 1,000 cells were plated in 60 mm dishes and 

incubated for 14–16 h. Cells were then treated with methylene blue (MB) (Merck, Darmstadt, 

Germany) in α-MEM with 5% FBS (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), for 1 h, at 37 ºC, rinsed 

with PBS and illuminated with visible light in α-MEM with 5% FBS, for 20 min, as described 

above. After photoactivation, cells were incubated in supplemented DMEM for 12–15 days. 

Cells were fixed with 10% formaldehyde and stained with 1% crystal violet solution. 

Colonies with more than 15 cells were counted and survival was expressed by the efficiency 

of colony formation in MB-treated plates relative to the non-treated samples. 

Additionally, the sensitivity of XP-C cells to MB was analyzed by the ViaCount assay. 

Briefly, 105 cells were seeded in 6-well plates and treated with MB as described. Cells were 

harvested 48 h later and an aliquot corresponding to ¼ of cell suspension was rinsed with PBS 

and mixed with the ViaCount reagent (Merck Millipore, Billerica, MA, USA) in order to 

achieve cell viability, while the remaining cells were fixed with 70% ethanol for analysis of 

apoptosis profile by quantifying a sub-G1 population. Briefly, fixed cells were collected by 

centrifugation and then labeled with PBS containing 20 µg/mL propidium iodide and 200 

µg/mL RNaseA, for 1 h. Data were processed in a Guava EasyCytePlus flow cytometer 

(Merck Millipore), and analyzed with GuavaExpress Pro software (Merck Millipore). 

 

Preparation of cell extracts 

Whole protein extracts were prepared according to [24]. Briefly, 106 cells were seeded 

in 100 mm Petri dishes and incubated for 18 h. After treatment, cells were incubated in 

supplemented DMEM for 5 to 60 min, harvested by scraping in cold PBS, centrifuged, 

resuspended in lysis buffer (l50 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, 0.1% SDS, 1:100 protease 
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inhibitors cocktail and 25U benzonase), and incubated for 5 min at room temperature. 

Concentration of protein extracts was determined according to the Bradford method [25]. 

Protein fractions were obtained according to [26], with modifications. Briefly, 7 x 105 

cells were seeded in 100 mm Petri dishes and incubated for 18 h. After treatment, cells were 

incubated in supplemented DMEM for 0.5 to 2 h. Thereafter, cells were harvested in cold 

PBS, centrifuged, resuspended in CSK100 buffer (100 mM NaCl, 300 mM sucrose, 3 mM 

MgCl2, 10 mM Pipes pH 6.8, 1 mM EGTA, 0.2% triton X-100 and 1:100 protease inhibitor 

cocktail), and incubated for 20 min on ice. Cell lysates were centrifuged and two fractions 

were obtained: the supernatant, which corresponds to the triton-soluble fraction (S1), and the 

pellet, which corresponds to the triton-insoluble fraction (S2). S2 fraction was lysed in buffer 

B (50 mM NaCl, 300 mM sucrose, 3 mM MgCl2, 10 mM Pipes pH 6.8, 1 mM EGTA, 0.2% 

Triton X-100, 0.1% SDS and 25U benzonase), during 5 min at room temperature. From this 

lysate, one-half was kept as triton-insoluble fraction (P1) and the other half was centrifuged. 

The supernatant was kept as chromatin-bound material (S2), while the pellet was resuspended 

in buffer B and kept as nuclear matrix material (P2). Concentration of protein extracts was 

determined according to the Bradford method [25]. 

 

Western blotting analysis 

The western blotting protocol was carried out according to [27], with modifications. 

Briefly, protein extracts were fractionated by electrophoresis using a 10% SDS-PAGE and 

transferred to a polyvinylidenedifluoride (PVDF) membrane (BioRad, Hercules, CA, USA). 

Membranes were incubated for 1 h in blocking solution (5% fat-free dried milk in Tris-

buffered saline (TBS) + 0.1% Tween 20) and probed with the following primary antibodies 

against BER and NER proteins: anti-APE1 (SC-17774; Santa Cruz Biotechnology Inc., Santa 

Cruz, CA, USA), anti-PCNA (NB500-106; Novus Biologicals, Littleton, CO, USA), anti-
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PARP-1 (ab6079; Abcam, Cambridge, UK), anti-FEN1 (Clone 1E2; Abnova, Walnut, USA), 

anti-γ-H2AX (AF2288; R&D Systems Inc., Minneapolis, USA), anti-XPA (ab65963; 

Abcam), anti-XPC (ab6264; Abcam) and anti-β-actin (A1978; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

USA). Blots were developed using a chemiluminescence detection system (Millipore) and 

captured on X-ray films. Densitometry was performed by employing the ImageJ program 

(NIH, http://rsbweb.nih.gov/ij/), and the expression levels for each protein of interest were 

estimated by employing β-actin as the loading control. Relative expression values were 

obtained in three independent experiments. 

 

Real-time PCR analysis (quantitative PCR) 

Relative expression of APE1 was determined with quantitative PCR experiments. 

Briefly, total RNA samples were obtained from NER proficient and deficient cell lines by 

using the IllustraRNAspin Mini RNA Isolation Kit (GE Healthcare, Little Chalfont, United 

Kingdom), treated with DNAse I, and then used as a template for cDNA synthesis with 

random hexamers using the High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Applied 

Biosystems, Carlsbad, CA, USA). For real-time PCR, an amount of cDNA corresponding to 

10 ng of input RNA was used in each reaction. Reactions were performed with SYBR Green 

PCR Master Mix (Applied Biosystems, Carlsbad, CA, USA), and analyzed in the StepOne 

Real-Time PCR System (Applied Biosystems, Carlsbad, CA, USA). Relative APE1, PARP-1 

and OGG1 expression levels were calculated using the GAPDH gene as the endogenous 

control. Primer sequences for APE1, PARP-1, OGG1 and GAPDH used in this analysis were 

obtained from references [28-31], respectively. 

The following thermal cycling conditions were used: denaturation, 95 ºC for 10 min 

followed by 40 cycles of denaturation at 95 ºC for 15 s, annealing and extension at 60 ºC for 1 

min. The relative quantification was performed using ΔCt equation, considering the 
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amplification efficiencies of individual genes analyzed. A melting curve was created using the 

built-in melting curve program to confirm the presence of a single PCR product. 

 

Downregulation of XPC in non-transformed fibroblast by shRNA 

The plamids pMDLg/pRRE, pMD2.G, pRSV/REV and non targeting control 

(shCOO2, SIGMA) or shRNA XPC (SIGMA, TRCN0000296565) were transfected into 

HEK293T cells using polyethylenimine. Virus-containning supernatant was collected, filtered 

through a 0.22 µM filter and concentrated by ultracentrifugation (21.000 RPM for 2 hours at 

4°C). Three days after transduction into GM00969 (CORIELL) primary fibroblasts, cells were 

selected using puromycin. The expression of XPC and APE1 were evaluated by qPCR as 

previously described.   

 

Immunofluorescence assay 

Approximately 3 × 105 cells were seeded onto coverslips and incubated for 18 h. After 

treatments, cells were rinsed with cold PBS, fixed with 3% formaldehyde for 30 min, 

permeabilized with 1% triton X-100 for 20 min, and rinsed three times with PBS + 0.1% 

Tween 20. Thereafter, cells were probed with anti-APE1 (SC-17774; Santa Cruz 

Biotechnology) for 1 h. After washing cells with PBS + 0.1% Tween 20, the secondary 

antibody Alexa Fluor 488 was added for one additional hour, and nuclei were stained with 

4,6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI) (Sigma). The coverslips were analyzed 

by fluorescence microscopy (Olympus, San Diego, USA), using 1,000 X magnification. 

For confocal analysis, cells were incubated for 30 min in the presence of 20 nM 

MitoTracker Orange-CMTMRos (Invitrogen) or 100 nM MitoTracker DeepRed FM 

(Invitrogen) for confocal analysis after XPC-GFP transfections, before being fixed. The 
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following steps were the same as just described. Cells were visualized under a Leica confocal 

scanning microscope SPE (Wetzlar, Germany). 

 

Co-immunoprecipitation of insoluble endogenous proteins 

Co-immunoprecipitation assays were performed employing MRC5 cell extracts. 

Briefly, cells were treated with 500 µM H2O2, harvested, and washed with CSK100 buffer for 

10 min to remove soluble proteins. Cells were then incubated in 1% formaldehyde for 5 min 

to crosslink proteins. After stopping the reaction by adding 0.1 M glycin, cells were washed in 

cold PBS, scraped, collected by centrifugation and then incubated in lysis buffer (50 mM Tris 

pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.4% SDS) for 10 min. The total volume of cell lysate was divided in 

4 parts: one was kept as input, the second was probed with anti-APE1, the third was probed 

with anti-XPC, while the last one was probed with IgG mouse negative control 

(DakoCytomation, Colorado, USA). About 24 h later, cell lysates were then incubated with 

Sepharose G beads (GE Healthcare, Little Chalfont,United Kingdom) for 1.5 h, washed in 

dilution buffer (50 mM Tris pH 7.5, 1 mM EDTA, 100 mM NaCl, 0.2% Triton X-100). 

Laemmli buffer was added to the beads and boiled at 95 oC for 10 min [33], and the 

immunoprecipitations were analyzed in 10% SDS-PAGE, as previously described. 

 

Statistical analysis 

The software GraphPad-Prism5 was utilized for all statistical tests. Data are expressed 

as means ± SE. Comparisons between groups were done with a one-way analysis of variance 

(ANOVA) followed by Student Newman±Kuel's test. Differences were considered 

statistically significant when P<0.05. 
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Results 

 

XP-C fibroblasts present low levels of APE1, PARP-1 and OGG1 

NER deficient cell lines were analyzed for the steady state levels of APE1 and PARP-

1. Firstly, western blotting analysis showed that XP-C fibroblasts expressed low levels of 

APE1 and PARP-1 (Figure 1A and 1B), when compared to the wild-type fibroblast MRC5 

and other NER deficient cell lines (XP-A and CS-B). Interestingly, APE1 and PARP-1 

reduction was not restricted to the translational level, since mRNA levels of these BER 

enzymes were highly reduced in SV-40 transformed cells derived from XP-C patients when 

compared either to MRC5 or even to XP-A and CS-B cells (Figure 1C).  We have tried to 

detect DNA glycosylase OGG1 protein expression, another protein implicated in BER, by 

western blotting. Unfortunately, the three antibodies utilized in this analysis failed to detect it.  

Therefore, OGG1 mRNA levels were assessed by qPCR and we observed also a reduction in 

its expression in XP-C deficient cells (Figure 1C). Wild type (AS405) and XP-C (AS189) 

non-transformed cell lines were studied to exclude the hypothesis that this reduction was 

related to the transformation process. We verified that APE1 and PARP-1 levels were also 

reduced in the XP-C primary cell line (Figure 1D), although, in a small extent when compared 

to SV40- transformed cells. Additionally, to validate the role of XPC protein in 

APE1expression regulation, we downregulated XPC in non-transformed fibroblast 

(GM00969) utilizing a lentivirus vector expressing a short hairpin RNA (shRNA) directed 

against XPC mRNA. In parallel, a scrambled sequence was also employed as a control. We 

found that XPC downregulated cells presented a reduction in APE1 levels (Figure 1E), 

confirming our data concerning the transcriptional deregulation of the main AP endonuclease 

in XP-C deficient cells. Taken together, these findings indicate the role of XPC protein in 

regulating the expression levels of BER enzymes, mainly APE1. 
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XP-C fibroblasts are resistant to oxidative stress 

To address whether there was a correlation between the expression level of APE1 and 

cell death after oxidative injury, the viability of cells exposed to H2O2, photo-activated 

riboflavin (RF*), and methylene blue (MB*) was investigated. The results showed distinct 

cellular sensitivity patterns: while XP-A and CS-B cells were more sensitive to oxidative 

agents than MRC5, XP-C cells were highly resistant to all agents tested (Figure 2A-D). 

Consistent with this finding, a lower percentage of apoptotic cells were observed in XP-C 

cells after oxidative treatment, in comparison to MRC5 cells, as assessed by sub-G1 

quantification (Figure S1A-B). Thus, the results suggest that under oxidative threat, XPC 

plays a different role than XPA and CSB proteins in protecting human cells. 

 

APE1 expression is affected after oxidative treatment 

The kinetics of APE1 protein expression was analyzed up to 60 min following 

oxidative treatment in both NER proficient and deficient cells. Considering that the sensitivity 

of these cell lines is extremely different, two different concentrations of RF* were employed 

in order to obtain approximately equitoxic doses: 1 mM for MRC5 and XP-C cells, and 200 

µM for CS-B and XP-A cells.  

Surprisingly, even though basal levels of APE1 and PARP-1 are already extremely 

low in XP-C cells, as previously shown (Figure 3A-D), they become lower following 

oxidative treatment. This finding is in contrast to the kinetics of MRC5, XP-A and CS-B cells, 

in which APE1 protein levels seem to keep unchanged, even 60 min after treatment (Figure 

3A-E). Similar results were obtained following treatment with H2O2 (data not shown). 

Phosphorylation of histone H2AX was employed as a positive control for the treatment, 

where we could detect its activation using the cited doses. Concerning APE1 mRNA levels, 

we confirmed again that the APE1 mRNA expression is decreased in XP-C, but not in the 
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wild type cells (Figure 3F). Taken together, the results showed that APE1 expression is 

affected in XP-C deficient cells. 

 

APE1 is bound to chromatin in CS-B and XP-A deficient cells, but not in XP-C fibroblasts 

In order to verify whether the nuclear localization of APE1 was affected in NER 

deficient cells after oxidative threat, protein fractions strongly bound to chromatin were 

analyzed. A significant increase in the APE1 chromatin-bound fraction was observed in XP-A 

cells following RF* treatment, whereas in MRC5 and CS-B cells a slight decrease was 

observed. In XP-C cells, APE1 was found only in the untreated sample, remaining 

undetectable following treatment (Figure 4A-B). Similar data were also obtained after H2O2 

treatment (data not shown). These results suggest that XPC protein may play a pivotal role in 

the repair of oxidative lesions through APE1 expression and its recruitment to chromatin. 

 

APE1 is recruited to mitochondria in XP-C deficient cells after oxidative treatment 

Considering that in XP-C fibroblasts APE1 is not chromatin-bound following 

treatment, we performed a time-dependent immunofluorescence assay and analyzed the APE1 

cellular localization by confocal microscopy. While the cellular localization of APE1 was not 

affected in MRC5 (Figure 5, upper panel), in XP-C deficient cells APE1 translocates to the 

cytosol, co-localizing with the MitoTracker probe 30 min after treatment, even though the 

pattern has been restored 60 min later (Figure 5, lower panel). These results suggest that 

APE1 cellular distribution can be affected by XPC deficiency. 

 

APE1 co-immunoprecipitates with XPC in human cells 

In order to clarify the putative molecular interactions between these two proteins, we 

performed immunoprecipitation assay in chromatin-bound fraction. As shown in the upper 
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panel of Figure 6, we were able to pull down APE1 before and after treatment. In the lower 

panel of Figure 6, we also purified XPC in both conditions. In the XPC purified fraction, we 

were able to detect a band corresponding to the same size as APE1, showing that these two 

proteins co-immunoprecipitates. The same finding was observed in the fraction of pulled 

down APE1, where a band corresponding to XPC was detected. Additionally, this interaction 

decreased after the treatment, reinforcing the hypothesis about the existence of a regulatory 

activity affecting APE1 and XPC proteins. To our knowledge, this is the first evidence of an 

interaction between APE1 and XPC proteins in vivo. 

 

 

Discussion 

Recent data have suggested a functional crosstalk between BER and NER pathways. 

The involvement of NER proteins in the repair of oxidized DNA damage have been reported 

in several works [Reviewed in 1]. In our work, we provided evidences of a relationship 

between XPC deficiency and the decreased expression of BER proteins APE1, PARP-1 and 

OGG1. Evidence of the direct role of NER proteins in the transcriptional process under 

absence of DNA damage was recently described [35]. It was shown that the formation of a 

transcriptional pre-initiation (PIC) complex was preceded by the sequential recruitment of 

some NER factors. Furthermore, a transcriptional deregulation was detected both in NER 

factors-silenced cells and XP patients-derived cells [35]. Since both GG-NER and TC-NER 

are involved in the repair of oxidized damage, it would be expected in XP-A cells the 

occurrence of synergic phenotypes due to a lack of two sub-pathways of NER. However, the 

synergism was not observed in our study, suggesting that NER proteins may have 

independent functions and the responses to oxidative stress observed in NER-deficient cells 

are not exclusively dependent on the DNA repair pathway itself. Indeed, Fong et al. (2011) 
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described a new function of XPC as a coactivator factor that interacts directly with Oct4 and 

Sox2 and it is important to the regulation of embryonic stem cell-specific gene expression 

program. This new function of XPC seems to be independent of the other NER factors [36].  

Despite the low levels of BER proteins, XP-C cells were extremely resistant to 

oxidative injury. The levels of apoptosis confirmed this finding, since XP-C cells showed a 

low number of sub-G1 cells following treatment. Low frequency of apoptosis was also 

observed in epidermal cells from Xpc-/- mice after UVB exposure, whereas Xpa-/- and Csb-/- 

cells presented high level of apoptosis [37]. It was proposed that a functional TC-NER is 

required to progress through S phase and to prevent the induction of cell death. In a Xpc-/- 

background, the cells become arrested in the G2 phase as a result of persisting DNA damage 

[38]. Another study reported XP-C resistance to bulky lesions induced by DMBA (7,12-

dimethylbenz(a)anthracene), while acute toxicity was observed in TC-NER deficient mice 

(Xpa-/- and Csb-/-) [38]. Additionally, D’Errico et al. (2006) detected increased levels of 8,5'-

cyclopurine 2'-deoxynucleosides in DNA from XP-C keratinocytes and fibroblasts and a 

decrease in the 8-oxodG-repair rate after treatment with KBrO3 or X- rays [6]. In our study, 

we revealed that 8-oxodG levels, a non-canonical substrate for NER pathway [39], were 

highly present in XP-C cells following treatment, and this may be attributed to the low 

expression of BER genes.  

The sensitivity of XP-A and CS-B cells obtained in our study is in agreement with 

previous reports. The sensitivity of XP-A deficient fibroblasts seems to be dependent on cell 

line [40]. Some XP-A cells are sensitive to oxidative stress while others are resistant [41], 

perhaps due to differences in localization of XPA mutations [42]. CS-B deficient cells are 

already described for presenting sensitivity to oxidizing agents [43]. Since we observed that 

XP-A and CS-B cells accumulate less oxidative DNA damage than XP-C cells, we suggest 



 168 

that the high sensitivity of NER deficient cells may be associated to other functions of NER 

proteins, although this is not well understood.  

Previous studies have shown that the depletion of nuclear APE1 sensitizes mammalian 

cells to a variety of DNA damage agents [28, 44]. Here, we reported that cells depleted in 

both XPC and APE1 (as XP-C fibroblasts) became more resistant to oxidative stress and do 

not enter in apoptosis, proposing that other cellular survival pathways are employed to confer 

the resistance of XP-C cells to oxidative stress. One possible explanation may be the low 

levels of PARP-1 in XP-C cells, since the reduction of its activity is associated to a decrease 

of apoptosis [To review, see 45]. Indeed, mice lacking PARP-1 (Parp-1−/−) showed 

significant protection against various forms of CNS injury, being resistant to neuronal cell 

death after ischemia-reperfusion injury and neurodegeneration [46]. It will be interesting to 

identify in XP-C fibroblasts the activated pathways that may contribute to reduction of 

apoptosis and, most importantly, the fidelity of this DNA repair process. Our lab is currently 

focused on studying these issues.  

Some evidence has indicated that both XPC and CSB stimulate the activity of some 

glycosylases [6, 10, 12, 47] and CSB interacts with APE1 [12]. In relation to oxidized DNA 

damage, mammalian glycosylases have broad and overlapping substrate range, serving as a 

back-up system. In contrast, APE1 is the only AP-endonuclase acting after the glycosylases in 

both sub-pathways of BER (long patch BER and short patch BER) [Reviewed in 3 and 4]. In 

addition, APE1 stimulates the activities of glycosylases as OGG1 [48] and NTH1 [49].  It is 

possible that the low levels of APE1 observed in XP-C cells may affect the glycosylases’ 

functions. Additionally, our data reveal that APE1 interacts with XPC protein. It has been 

demonstrated that XPC–HR23B stimulates OGG1 activity by promoting its dissociation from 

the DNA substrate, e.g. abasic site, releasing OGG1 to react with other 8-oxodG lesions [6]. 

A similar mode of action has been proposed for the functional interaction between APE1 and 
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OGG1 [48]. This was further supported by the observation that OGG1 activity and 8-oxodG 

repair were significantly impaired in APE1 haploinsufficient (Apex+/-) mice [50]. As OGG1 

interacts with XPC and APE1, and we have shown here that APE1 interacts with XPC, we 

supposed that a complex compound involving these proteins may act together in order to 

repair oxidative DNA lesions.  

Earlier studies reported that APE1 cellular localization predominates in the nucleus 

[51] and it is translocated to mitochondria following oxidized damage [52] and this cell 

compartmentalization may contribute to cellular resistance [53] and protection against 

apoptosis [54]. Furthermore, the APE1 overexpression in mitochondrial protects cells from 

deleterious effects of oxidative stress [17]. A nuclear localization sequence (NLS) and a 

nuclear export signal (NES) have been identified in APE1 N-terminal residues [55]. Recently, 

an unconventional mitochondrial target sequence (MTS) was identified in APE1 C-terminal 

sequence. The authors speculated that cleavage or modifications in N-terminal conformation 

might inactivate the NLS, allowing APE1 translocation to mitochondria [17]. Corroborating 

with these data, Wong et al. demonstrated that CSB interacts with the N-terminal domain of 

APE1 [12]. Taken together, these results suggest that NER proteins may participate in 

retention of APE1 in nucleus and that XPC deficiency may contribute to APE1 mitochondrial 

translocation.  

In summary, our data reveal a novel role for NER proteins in the regulation of APE1, 

PARP1 and OGG1 expression, as well as in the cellular localization of APE1. These effects 

are more evident under XPC deficiency. Furthermore, this is the first evidence of a physical 

interaction between XPC and APE1 proteins. The differences observed in NER deficient cells 

may not only be associated to the NER deficiency per se, but may also include new functions 

of NER enzymes in the transcriptional regulation and molecular interactions. Moreover, our 

results bring the perspective of a NER role in the recruitment of BER proteins. The next step 
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will be to understand the molecular mechanisms by which NER proteins regulate the 

expression of BER enzymes and how the cellular distribution of APE1 is affected in a NER 

deficient background. 
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Fig. 1. Endogenous levels of DNA repair proteins in NER-proficient and -deficient cells. (A) 

Expression analysis of BER and NER proteins by western blot. β-actin was used as a loading 

control. Western blots of extracts from NER proficient and deficient cells were separated by 

10% SDS–PAGE and blotted using antibodies for different repair proteins. Cells analyzed 

were MRC5, XP12RO, XP4PA, and CS1AN. The images represent one of three independent 
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experiments. (B) Quantification data obtained from densitometry. The data were normalized 

in relation to β-actin level. The values were compared in relation to endogenous level of each 

protein in MRC5. Results correspond to means ±SD from three independent experiments. (C) 

Real-time PCR analysis of APE1, PARP-1 and OGG1 mRNA in NER deficient transformed 

cells. (D) Real-time PCR analysis of APE1 and PARP-1 in XP-C deficient primary cells 

(AS189 or XP17VI). GAPDH was used as an endogenous control. Results correspond to 

mean ±SD from three independent experiments. The data were normalized in relation to 

GAPDH expression. (E) XPC and APE1 mRNA levels were assessed by qPCR in XP-C 

downregulated primary fibroblasts. Differences were considered statistically significant when 

P<0.05 by two way ANOVA. * P<0.05, ** P<0.01, *** P<0.001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Survival of proficient and NER deficient cells after treatment with oxidative agents. 

(A) Cells were treated with 100 to 500 µM RF* and counted 48 h later. Cells were counted 48 
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hours after treatment using trypan blue method. (B) Cells were treated with H2O2 and counted 

48 hours later using trypan blue method. (C) Cellular survival of XP4PA and MRC5 cells by 

clonogenic assay. Cells were treated with photosensitized methylene blue (MB*) and the 

colonies were counted 14 days later. (D) Cellular survival of XP4PA and MRC5 cells by 

ViaCount assay (flow cytometry). Cells were treated with photosensitized methylene blue 

(MB*) and counted 48 h later. Viabilities assays and Cell survival fractions were plotted for 

each data point. Results correspond to means ±SD from triplicate experiments. 
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Fig. 3. Analysis of APE1 expression after oxidative stress. (A) MRC5, (B) XP12RO, (C) 

CS1AN and (D) XP4PA cells treated with RF*. The APE1 levels were verified after a kinetic 

time. β-actin was used as a loading control. For XP4PA cells, the APE1 blot was obtained 

after 1 h of film exposure (due the low endogenous level observed in figure 1), while only 

about 5 min were necessary to get similar signals for MRC5, CS1AN and XP12RO cells. 

Western blots of extracts from NER proficient and deficient cells were separated by 10% 

SDS–PAGE and blotted using the specific antibodies. The images represent one of three 

independent experiments. (E) Quantification data of APE1 expression obtained from band 

densitometry. The data were normalized in relation to β-actin level. Results correspond to 

means ±SD from three independent experiments. (F) Real-time PCR analysis of APE1 mRNA 

in MRC5 and XP4PA cells 30 and 60 min after RF* treatment. The data were normalized in 

relation to GAPDH expression and compared to untreated control of each cell line. Results 

correspond to means ±SD from triplicate experiments. Differences were considered 

statistically significant when P<0.05 by ANOVA. * P<0.05, ** P<0.01, *** P<0.001. 
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Fig. 4. Cellular fractionation of NER- proficient and deficient cells. (A) MRC5 and XP4PA 

cells were exposed to 1 mM RF*, while XP12RO and CS1AN cells were exposed to 200 µM 

RF*. The cells were incubated for the indicated times prior to harvesting and subjected to 

fractionation into triton-soluble and triton-insoluble fractions. For XP4PA cells, the APE1 

blot was obtained after 1 h of film exposure, while only about 5 min were necessary to get 

similar signals for MRC5, XP12RO and CS1AN cells. Results represent three independent 



 182 

experiments. NC= negative control (untreated); (B) Quantification data obtained from blots 

densitometry. The data were normalized in relation to β-actin levels. The values were 

compared in relation to untreated MRC5. The data are means ±SD obtained from three 

independent experiments. Differences were considered statistically significant when P<0.05 

by two way ANOVA. * P<0.05, ** P<0.01, *** P<0.001 by ANOVA. 
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Fig. 5. Cellular localization of APE1 in XP-C cells. Immunofluorescence analyses were 

performed by laser confocal microscopy in MRC5 and XP4PA cells 30 and 60 min after 

treatment with 1 mM H2O2. APE1 protein was visualized by anti-APE1 Alexa Fluor 488-

conjugated antibody (green) and mitochondria was stained with MitoTracker Orange-

CMTMRos (orange). The images represent one of three independent experiments. NC= 

negative control (untreated).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. APE1 interacts with XPC protein after H2O2 treatment in MRC5 cells. MRC5 cells 

were treated with 500 µM H2O2 and the co-immunoprecipitation assays were performed 

immediately after treatment. Immunoprecipitation was performed employing a rabbit 

polyclonal and a mouse monoclonal antibody to APE1 and XPC immunoprecipitation, 

respectively. Samples were analyzed by SDS-PAGE and filters were probed with APE1 and 

XPC antibodies. The images represent one of three independent experiments. 
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Supplementary Figure Legends 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. S1. Analysis of Sub-G1 phase in MRC5 and XP-C fibroblasts (XP4PA) following 

treatment with methylene blue (MB*). (A) Representative cell sorting profiles after MB-

treated cells showing the sub-G1 phase. Cells were treated with MB* and 48 hours later their 

nuclei were stained with propidium iodide and analyzed by flow cytometry. (B) 

Quantification of sub-G1 phase in MRC5 and XP-C fibroblasts (XP4PA) after treatment with 

methylene blue (MB*). The data correspond to means ±SD from triplicate experiments. *** P 

<0.001.
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Tables 

Table I. NER deficient cell lines and their mutation profiles. 

Cellline Mutated 
protein 

Mutation Abrogated NER 
pathway 

Transformation Reference 

XP12RO XPA protein nt: Substitution (C619T), nonsense GG-NER and 
TC-NER 

SV-40 (18) 

XP12BE XPA protein nt: Substitution (G>T, G555C), 
splice site 

GG-NER and 
TC-NER 

SV-40 (19) 

XP4PA XPC protein nt: Deletion (T1744-G1745), 
frameshift 

GG-NER SV-40 (20) 

AS189 
(XP17VI) 

XPC protein Unidentified GG-NER none (21) 

CS1AN CSB protein nt: Substitution (A337T), nonsense 
nt: Substitution (C>T), frameshift 

TC-NER SV-40 (22) 

MRC5 none none none SV-40 (23) 

AS405 None none none none - 
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