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RESUMO 

 

A meningite é uma doença infecto-contagiosa, na qual foi visto que 

características genéticas estão envolvidas na susceptibilidade à doença e na 

resposta inflamatória e isso pode ser determinado por polimorfismos de um 

único nucleotídeo (SNPs). As espécies reativas de oxigênio (ERO) participam 

do rompimento da barreira hematoencefálica (BHE), contribuindo dessa 

maneira para a entrada do patógeno no sistema nervoso central (SNC), na qual 

induz uma resposta inflamatória, a qual tem sido associada à morte neuronal e 

surgimento de sequelas nos pacientes que sobrevivem à doença. A via de 

reparo por excisão de bases (BER) é a principal via envolvida na correção de 

danos oxidados no DNA em neurônios e tem sido implicada na resposta a 

meningite bacteriana (MB). Neste trabalho foram avaliados dois SNPs não 

sinônimos do gene de reparo XRCC1 Arg194Trp (rs 1799782) e Arg399Gln (rs 

25487) em pacientes com MB e pacientes não infectados (Controle). Os 

genótipos dos pacientes foram investigados pela PCR-RFLP. Os danos no 

DNA genômico foram detectados pelo tratamento com a glicosilase 

formamidopirimidina (FPG). As imunoglobulinas IgG e IgA foram analisadas 

através do plasma e as quimio/citocinas foram quantificadas em amostras do 

líquido cefalorraquidiano. Não foi encontrada nenhuma relação com a doença 

para o polimorfismo em XRCC1 Arg194Trp, no entanto para o polimorfismo 

XRCC1 Arg399Gln, foi observado um aumento na frequência do alelo variante 

no grupo controle em relação ao grupo de pacientes com MB (P = 0,008; 

OR=0,45). Não foi observada nenhuma alteração nos níveis de 

quimio/citocinas e imunoglobulinas, como também dos danos ao DNA dos 

pacientes com o alelo variante em relação aos pacientes com o alelo selvagem 

para o SNP XRCC1 Arg399Gln. Em conclusão, foi visto que apenas o SNP em 

XRCC1 Arg399Gln pode apresentar um possível efeito protetor em relação à 

doença.  

 

Palavras-chave: Meningite. Reparo por excisão de bases. XRCC1. SNPs. 

Inflamação. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Meningitis is a contagious infectious disease, in which it was shown that genetic 

characteristics are involved in disease susceptibility and inflammatory response 

and this can be determined by single nucleotide polymorphisms (SNPs).    

Reactive oxygen species (ROS) participates in the disruption of the blood brain 

barrier (BBB), thus contributing to the entry of the pathogen in the central 

nervous system (CNS), in which induces an inflammatory response, which has 

been associated with neuronal death and onset of sequels in patients who 

survive the disease. The base excision repair (BER) pathway is the main 

pathway involved in repair of oxidized DNA damage in neurons and has been 

implicated in response to bacterial meningitis (BM). This study evaluated two 

non-synonymous SNPs of repair gene XRCC1 Arg194Trp (rs 1799782) and 

Arg399Gln (rs 25487), in patients with bacterial meningitis (BM), and uninfected 

patients (control). The patient genotypes were investigated by PCR-RFLP. 

Genomics DNA damages were detected by formamidopyrimidine glycosylase 

(FPG) treatment. Immunoglobulins IgG and IgA were measured from plasma 

and cytokines and chemokines were quantified from cerebrospinal fluid 

samples. For the SNP XRCC1 Arg194Trp, we found no relation with the 

disease, however, was observed greater frequency of polymorphic alleles in 

XRCC1 Arg399Gln for control group compared to the group of patients with BM 

(P = 0,008; OR=0,45). No changes observed in cytokines levels, chemokines 

and immunoglobulins, as well as of DNA damage from patients with variant 

allele compared to patients with normal to the SNP allele XRCC1 Arg399Gln. In 

conclusion, it was seen an indication that the SNP in XRCC1 Arg399Gln has a 

possible protective effect against disease.  

 

Keywords: Meningitis. Base excision repair. XRCC1. SNPs. Inflammation.  
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

1.1 MENINGITE BACTERIANA 

 

A meningite é uma grave doença do sistema nervoso central (SNC), 

caracterizada pela infecção nas meninges, afetando a pia-máter, aracnóide-

máter, o espaço subaracnóideo e o líquido cefalorraquidiano (LCR) (VAN DE 

BEEK et al., 2006). Pode ser causada por diversos tipos de agentes 

etiológicos, como: vírus, bactérias, fungos, parasitas, entre outros. (HUSAIN e 

KUMAR, 2011).  

A meningite bacteriana (MB) é uma condição que representa elevadas 

taxas de morbidade e mortalidade, principalmente em crianças, nos países em 

desenvolvimento (VAN DE BEEK et al., 2006). Essas são particularmente mais 

vulneráveis quando expostas à infecção, estando a severidade associada à 

imaturidade de seu sistema imunológico (RAMAKRISHNAN et al., 2009).  

Estudos retrospectivos têm mostrado que a maioria dos casos de MB em 

recém-nascidos e em crianças é por: Escherichia coli, Haemophilus influenzae 

tipo B (Hib), Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) e Neisseria 

meningitidis (meningococo) (KIM, 2010). Após o período neonatal, os agentes 

bacterianos mais comuns são: Hib, S. pneumoniae e N. meningitidis (FOWLER 

et al, 2004).    

 A MB é um problema de saúde pública em várias regiões do mundo 

(ESCOSTEGUY et al., 2004), com aproximadamente 170.000 mortes por ano  

(CHAVES-BUENO e McCRACKEN, 2005). A África é o continente com maior 

incidência em comparação com outras regiões (KNOLL et al., 2009). No Brasil, 

no ano de 1990, uma média de 28.000 casos de meningite foi registrada 

anualmente (ESCOSTEGUY et al., 2004), tendo a N. meningitidis e S. 

pneumoniae como as responsáveis por mais de 80% dos casos de MB (VAN 

DE BEEK et al., 2004).  

Em um estudo realizado entre janeiro de 2005 e dezembro de 2008 no 

Hospital Giselda Trigueiro (HGT), centro de referência para doenças 

infecciosas do estado do Rio Grande do Norte (RN), foi registrado 168 casos 
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de MB, dos quais 96 (57.1%) não tiveram o agente etiológico identificado, 

enquanto que 41 (24.4%) foram causados por S. pneumoniae, 18 (10.7%) por 

N. meningitidis, 4 (2.4%) por Hib e 9 (5.4%) por outras espécies bacterianas. 

Dos 168 casos, um pouco mais de 10% chegaram a óbito (SILVA et al., 2010).   

Nas últimas décadas muitos países desenvolvidos implantaram o 

programa de vacinação anti-Hib, o que levou a uma redução acentuada da 

incidência da doença. Nos países em que foi adotada a vacina contra S. 

pneumoniae, uma eliminação quase total da pneumocócica foi observada 

(SCHELD et al., 2002). No entanto, a maioria dos países nas regiões em 

desenvolvimento, como África e Ásia ainda não adicionaram a vacina em seus 

programas de vacinação, resultando em uma elevada mortalidade infantil 

(SCHUCHAT et al., 1997). A terapia com antibióticos e vacinas mudou a face 

dessas infecções no SNC, porém resultados ainda desfavoráveis estão 

associados com disfunções neurológicas permanentes como: surdez, déficit de 

aprendizado, memória e outros (VAN DER FLIER et al., 2003; KHAN et al., 

2006).  

A MB requer um diagnóstico precoce e tratamento antimicrobiano eficaz, 

entretanto as características clínicas em crianças podem não ser específicas 

ou até mesmo ausentes, tendo variância de sintomas dependendo da idade. 

Em crianças mais novas os sintomas podem incluir: hipotermia, febre, 

irritabilidade, má alimentação, vômito, diarréia, dificuldade respiratória e 

convulsões; já em crianças mais velhas é comum observar febre, dores de 

cabeça, confusão mental, letargia, fotofobia e náusea (GALIZA e HEATH, 2009 

e KIM, 2010). No exame físico, os sinais observados no quadro de MB são os 

conhecidos sinais de Kerning (flexão do quadril e joelhos estendidos) e os 

sinais de Brudzinski (flexão do pescoço e quadris) (LEVY et al., 1990).  

Na presença de algum desses sinais com suspeita de MB, os pacientes 

devem imediatamente ser submetidos a testes para diagnósticos, como a 

coleta do LCR por punção lombar que é usado para análises laboratoriais. 

Esses testes incluem: análise bioquímica do líquor, coloração de Gram e 

cultura (KIM, 2010; TUNKEL et al., 2004).   
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O uso de antibióticos ainda é a melhor e mais eficaz estratégia de uma 

completa e eficiente erradicação do patógeno do SNC (TUNKEL et al., 2004 e 

CHAUDHURI et al., 2008). Estudos retrospectivos mostraram que o atraso no 

tratamento com antibióticos foi associado a resultados desfavoráveis (PROULX 

et al., 2005). Embora, o uso de antibióticos seja eficaz na erradicação do 

patógeno, as sequelas neurológicas ainda são frequentes, portanto terapias 

adjuvantes baseadas em anti-inflamatórios e/ou antioxidantes vêm sendo 

buscadas como estratégias para prevenção da ocorrência de sequelas 

neurológicas (TUNKEL et al., 2004).   

A doença se inicia com colonização da mucosa, como por exemplo: a 

nasofaringe por microorganismos comensais nessa região (HILL et al., 2010; 

TZENG e STEPHENS, 2000). Em raras ocasiões as bactérias invadem a 

corrente sanguínea, na qual, conseguem romper a barreira hematoencefálica 

(BHE), escapando do sistema imunológico do espaço intravascular e 

replicando-se dentro do SNC (KOEDEL et al., 2002; DREVETS et al., 2004) 

(Figura 1). O desenvolvimento da MB pode ser descrito em quatro etapas: 1) 

invasão do patógeno com posterior infecção do SNC; 2) multiplicação 

bacteriana; 3) indução da inflamação no espaço subaracnóideo e ventricular e 

4) desenvolvimento de danos neuronais (LEIB et al., 1999). 
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Figura 1. Etapa inicial da meningite bacteriana: Antes do quadro de meningite bacteriana, 
ocorre a colonização do patógeno na mucosa, aderindo  as células epiteliais, em casos raros a 
bactéria pode atravessar a barreira epitelial e invadir a corrente sanguínea (bacteremia), 
colonizar a superfície de células endoteliais presentes na barreira hematoencefálica, atravessá-
la e invadir o espaço subaracnóideo (meningite) (adaptado de SANDERS et al., 2011). 

 

Os mecanismos de defesa do hospedeiro são severamente limitados no 

espaço subaracnóideo, o que facilita a invasão do patógeno a partir do 

rompimento da BHE (KOEDEL et al., 2002). A fagocitose eficaz e a ingestão 

das bactérias vão depender da deposição de opsoninas (complemento e 

anticorpos) em epítopos expostos na superfície bacteriana (JANEWAY, 2005).  

A replicação e autólise da bactéria no LCR levam à liberação de 

componentes bacterianos (peptidoglicanos, fragmentos da parede celular, 

lipopolissacarídeo), o que desencadeia uma intensa resposta inflamatória do 

hospedeiro na tentativa de destruir o microorganismo invasor (BARICHELLO et 

al., 2009). O NFқ-B (do inglês nuclear factor kappa B) inicia a ativação dos 

genes da resposta imune, levando à estimulação e ativação das células 

endoteliais, microglia, neutrófilos e astrócitos a produzirem e liberarem 

mediadores pró-inflamatórios (DATTA et al., 2003; ZWIJNENBURG et al., 

2006). Os mediadores pró-inflamatórios como: TNF-α (do inglês tumour 

necrosis factor α) e interleucinas (IL-1β, IL-6, IL-8) ativam uma cascata de 
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mediadores inflamatórios, incluindo outras quimio/citocinas, prostaglandinas, 

metaloproteinases de matriz (MMPs) e espécies reativas de oxigênio (ERO) 

(RAMILO et al., 1990; LEIB et al., 2004 e SELLNER et al., 2010).  

As citocinas, as MMPs e as ERO ajudam a promover um aumento na 

permeabilidade da BHE, o que faz com que ocorra uma profunda pleocitose 

(aumento da quantidade de neutrófilos) em resposta às bactérias invasoras do 

SNC (GRANDGIRARD e LEIB, 2010). Com isso, a presença de células 

polimorfonucleares (PMNs) no LCR é uma característica da MB, visando à 

fagocitose eficiente desses patógenos (KAWAKAMI et al., 2011).   

A maioria das citocinas e as MMPs têm sido descritas como envolvidas 

no desenvolvimento de lesões cerebrais em MB (WAAGE et al., 1989; LEIB et 

al., 2000 e LEPPERT et al., 2000). Dentre as sequelas neurológicas mais 

frequentes em pacientes que sobrevivem à meningite estão: surdez, paralisia 

cerebral, déficit motor, transtornos convulsivos, retardo na aprendizagem e 

déficit de memória (de LOUVOIS et al., 2005 e VAN DE BEEK et al., 2004). Os 

danos neuronais ocorrem em diferentes regiões do cérebro durante o quadro 

de MB, incluindo lesão do córtex, do hipocampo e do ouvido interno 

(GRANDGIRARD e LEIB, 2010).  

As ERO e espécies reativas de nitrogênio (ERN) desempenham um 

importante papel na fisiopatologia da MB (KASTENBAUER et al., 2002). A 

presença de ERO no SNC leva à estimulação de diversos genes envolvidos na 

inflamação (O’HARA et al., 2009), aumentando a resposta inflamatória do 

hospedeiro, o que pode levar a complicações intracranianas associada à 

meningite, como formação de edemas e lesões neuronais (AUER et al., 2000; 

HUSAIN e KUMAR, 2011).  

As ERO podem causar danos no DNA como bases oxidadas e quebras 

de cadeia (OLINSKI et al., 2007). O acúmulo desses danos pode levar a 

instabilidade genômica, podendo causar câncer e outras patofisiologias 

(OLINSKI et al., 2007 e WILSON et al., 2007). Existem evidências que o 

estresse oxidativo ocorre em MB, estando envolvido com necrose e apoptose 

de neurônios (SCHAPER et al., 2002). Os tipos de danos ao DNA mais 

frequente nas células neuronais, são os danos oxidativos que são corrigidos 
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principalmente pela via de reparo por excisão de bases (BER, do inglês base 

excision repair) (FISHEL, 2007), sendo observado um aumento na expressão 

de enzimas dessa via em MB (KOEDEL e PFISTER, 1999). 

 

1.2 REPARO POR EXCISÃO DE BASES (BER) 

 

 A principal via de reparo responsável pela correção de lesões de bases 

oxidadas, sítios abásicos e quebra de fita simples (SSBs do inglês, single-

strand breaks) é pela via BER (HEDGE et al., 2008). Em eucariotos, a via BER 

tem início com a excisão de uma base danificada pela DNA glicosilase 

específica, gerando um sítio apurínico/apirimidínico (AP) devido à clivagem da 

ligação N-glicosílica. A APE1, uma enzima com atividade de AP endonuclease, 

cliva o sítio AP para gerar uma terminação 3’OH e 5’ fosfato desoxirribose 

(dRP) (DOETSCH e CUNNINGHAM, 1990). A DNA polimerase β (POLβ) 

preenche a lacuna inserindo um novo nucleotídeo que é unido ao arcabouço do 

DNA pela DNA ligase, finalizando assim o reparo (HEDGE et al., 2008). 

No modelo simples do BER, a incisão da base danificada leva a 

substituição de um nucleotídeo, cujo reparo tem sido nomeado como reparo de 

um único nucleotídeo ou reparo de via curta (SP-BER, short-patch BER) 

(KUBOTA et al., 1996). Em contraste, o processo que envolve a remoção de 

um oligonucleotídeo (2 a 8 nucleotídeos), contendo a lesão, tem sido 

denominado de reparo de via longa (LP-BER, long-patch BER) (HEDGE et al., 

2008). A escolha entre a via curta e a via longa depende de vários fatores, 

como: da natureza da lesão, do tipo da DNA glicosilase que remove a base 

danificada, da cinética de competição entre as enzimas, bem como do nível de 

expressão de diferentes proteínas do BER, entre outros fatores (MATSUMOTO 

e KIM, 1995; PIERSEN et al., 1996).   

A proteína do grupo de complementação de reparo de raios-X (XRCC1, 

do inglês X- ray repair cross-complementing group 1) e a enzima PARP-1 

atuam na quebra da cadeia simples do DNA. A XRCC1 interage fisicamente 

com várias proteínas da via BER (Figura 2), como: a NEIL, Polβ e Lig IIIα, 
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estando envolvida principalmente no SP-BER (DAS A et al., 2006 e 

WIEDERHOLD et al., 2004).  

XRCC1 atua em ambas as vias do BER, dependendo da natureza da 

lesão. Na via curta, XRCC1 é recrutada para a região de lesão após a incisão 

inicial e pode servir para estabilizar estruturas intermediárias do DNA, como 

sítios abásicos, além de recrutar POL β e Lig III. O complexo formado com 

essas duas enzimas facilita a inserção de novos nucleotídeos e a ligação 

desses nucleotídeos à fita nova, respectivamente (MARINTCHEV et al., 1999). 

Na via longa, o complexo formado por XRCC1 e Lig III reforça a atividade da 

polinucleotídeo quinase (PNK) no reparo de SSBs (MANI et al., 2007).  

 

 
 
Figura 2. Papel da proteína XRCC1 na via BER. Coordenando e interagindo com outras 
enzimas de reparo (adaptado de TUDEK et al., 2006) . 

 

Interações entre XRCC1 com PARP-1, OGG1, e APE1/Ref-1 

(CALDECOTT et al., 1996; HUNG et al., 2005; VIDAL et al., 2001) também já 
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foram relatadas e essas se mostram importantes na resposta inflamatória 

(WILSON e McNEILL, 2007; MABLEY et al., 2005; KAUPPINEN e SWANSON, 

2005). PARP-1 atua como fator transcricional de genes como NFқ-B, sendo 

importante na regulação da inflamação (HASKO et al., 2002; CHIARUGI e 

MOSKOWITZ, 2003). A PARP-1 vem sendo descrita por estar envolvida com 

indução de morte neuronal em MB (KOEDEL et al., 2002). Sua inibição parece 

ter um efeito protetor contra algumas doenças inflamatórias (PERALTA-LEAL 

et al., 2009).  

OGG1 é a principal glicosilase para a remoção de 8-oxoG (AMOUROUX 

et al., 2010) que está presente no SNC durante a fase inicial da MB em 

crianças (TSUKAHARA et al., 2000). A ausência dessa proteína tem sido 

associada à baixa regulação de citocinas e quimiocinas em camundongos, em 

três modelos de inflamação, como: choque endotóxico, diabetes e 

hipersensibilidade por contato (MABLEY et al., 2005).  

APE1/Ref-1 é a principal endonuclease apurínica/apirimidínica em 

células de mamíferos, atuando não só no reparo de DNA mais também na 

regulação redox, tendo a função de ativar vários fatores transcricionais, como: 

AP-1, Egr-1, NFқ-B, p53 (TELL et al., 2005). Também foi descrita participando 

do processo de recombinação de troca de classes (CSR, do inglês class switch 

recombination) durante a produção de anticorpos (GUIKEMA et al., 2007). 

 

1.2.1 XRCC1 

 

XRCC1 é uma proteína de 70 kDa, essencial para o reparo de quebras 

de fita simples do DNA (SSBR, do inglês single-strand breaks repair), atuando 

na via BER. XRCC1 realiza essa função apesar de não apresentar uma 

atividade enzimática própria (CALDECOTT, 2003). É conhecida por atuar como 

uma proteína arcabouço, facilitando o recrutamento de outras enzimas de 

reparo de DNA (HORTON et al., 2008) e coordenando suas atividades na via 

BER (THOMPSON e WEST, 2000). Sendo capaz de interagir com diversas 

enzimas de reparo, XRCC1 apresenta domínios funcionais de ligação que são 
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Figura 3. Estrutura da proteína XRCC1, com seus domínios conhecidos por interagir com outros 
componentes do reparo por excisão de bases e a localização dos principais polimorfismos 
(adaptado de GINSBERG et al., 2011). 

 

Interações proteína-proteína 

DNT - Domínio N-terminal SLN- Sinal de localização nuclear BRCT- Domínio carboxi-terminal do gene BRCA1 

Aminoácidos 

Éxons 

Promotor 

específicos para cada uma delas (THOMPSON e WEST, 2000; STERPONE e 

COZZI, 2010). 

Sobre a estrutura de XRCC1, sabe-se que possui três domínios de 

ligação distintos (CALLEBAUT et al., 1997), que são: (i) um domínio N-terminal 

(NTD), no qual a DNA POL β se liga; (ii) uma região média, em que estão 

presentes o sinal de localização nuclear e o domínio 1 da proteína de 

susceptibilidade ao câncer de mama (BRCTI), no qual PARP-1 se liga; (iii) e 

finalmente, o domínio BRCTII no C-terminal, no qual a DNA Lig III se liga 

(Figura 3) (THOMPSON e WEST, 2000; STERPONE e COZZI, 2010).    

 

 

 

 

O papel de XRCC1 no SSBR tem sido observado em vários modelos in 

vitro. Células de ovário de hamster chinês (CHO) deficientes na proteína 

XRCC1, como: EM7, EM9 e EMC11 são conhecidas por apresentar níveis 

elevados de quebras de fita simples, sendo hipersensíveis a agentes 

alquilantes e radiação ionizante (SHEN et al.,1998; THOMPSON et al., 1982). 

A linhagem EM9 em particular é dez vezes mais sensível do que outras 

linhagens quando exposta à radiação ionizante (THOMPSON et al., 1990). 
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Quando o gene humano XRCC1 é transfectado nessas células, elas se tornam 

resistentes à SSBs do DNA, provocadas por agentes genotóxicos (GINSBERG 

et al., 2011).    

A ausência completa de XRCC1 em camundongos leva à letalidade 

embrionária. A deficiência dessa proteína em células de mamíferos resulta em 

instabilidade cromossômica e aumento da sensibilidade a agentes que 

danificam o DNA (TEBBS et al., 1999; THOMPSON et al., 1990 e KULKARNI et 

al., 2008). XRCC1 tem sido associada às proteínas como: TDP1 (do inglês, 

Defective Tyrosyl-DNA phosphodiesterase 1) e APTX (do inglês, Apatraxin) que 

se encontram deficientes na ataxia espinocerebelar herdada, sugerindo uma 

conexão entre um SSBR eficiente e sobrevivência neuronal (EL KHAMISY et 

al., 2005; AHEL et al., 2006). Assim, indivíduos com a função de XRCC1 

prejudicada podem exibir um risco elevado na manifestação de vários tipos de 

doenças neuronais (BERQUIST et al., 2010).  

XRCC1 está presente em altos níveis no cérebro (YOO et al., 1992). No 

entanto, um estudo recente analisando a expressão de XRCC1 em várias 

regiões do cérebro durante o estado de doenças como Parkinson, Esclerose 

lateral amiotrófica e Alzheimer revelou que essa proteína praticamente não se 

altera durante o estado patológico (WILSON e McNEILL, 2007).  

 

1.3 SUSCEPTIBILIDADE GENÉTICA À MB 

 

Variações nos fatores genéticos do hospedeiro são conhecidas por 

contribuírem para as diferenças na resposta clínica de MB. Polimorfismos 

genéticos afetam a susceptibilidade e gravidade de doenças infecciosas 

(EMONTS et al., 2003). A identificação de polimorfismos genéticos para 

susceptibilidade ou resistência a determinadas doenças são a chave para 

melhor compreensão dessas (PASTINEN et al., 2004), o que faz com que os 

polimorfismos sejam de grande valor na pesquisa biomédica, no 

desenvolvimento de fármacos e no diagnóstico de doenças (KIM et al., 2008). 

Polimorfismos que ocorrem em regiões codificantes do gene podem alterar a 
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sequência de aminoácidos que resulta em mudanças na estrutura e em 

propriedades biológicas da proteína codificada (BELL et al., 1993).  

Em estudo recente, realizado pelo nosso grupo, foi observada uma 

associação entre polimorfismos de um único nucleotídeo (SNPs, do inglês 

single nucleotide polymorphisms) nos genes da via BER APE1 Asn148Glu, 

OGG-1 Ser326Cys e PARP-1 Val762Ala com a ocorrência de meningite. Nesse 

trabalho, foi visto uma maior frequência do alelo variante para os três 

polimorfismos no grupo com meningite bacteriana comparado com o grupo 

controle, mostrando que variações nesses genes podem afetar a 

susceptibilidade à doença. Também foram observados mais danos no DNA de 

pacientes que apresentaram o alelo variante para os polimorfismos APE1 

Asn148Glu e OGG-1 Ser326Cys comparado com indivíduos homozigotos para 

o alelo selvagem, sugerindo que a atividade de reparo do DNA é afetada na 

presença desses polimorfismos (da SILVA et al., 2011). Na literatura existem 

evidências de que SNPs em PARP-1, APE1 e OGG1 podem influenciar a 

atividade funcional dessas enzimas (XANTHOUDAKIS et al., 1994; HILL e 

EVANS, 2006 e KAUPPINEN, 2007).  

 

1.3.1 SNPS EM XRCC1 

 

O gene humano XRCC1 está localizado no cromossomo 19 q13.2 e 

consiste de 17 éxons (THOMPSON e WEST, 2000; STERPONE e COZZI, 

2010). Mais de 60 SNPs já foram identificados para esse gene, com uma maior 

investigação na região codificante. Os polimorfismos Arg399Gln (rs 25487) no 

éxon 10 e o polimorfismo Arg194Trp (rs 1799782) no éxon 6 estão entre os 

mais estudados (HUNG et al., 2005 e LACZMANSKA et al., 2006).    

O SNP Arg399Gln no gene XRCC1 tem sido foco de pesquisa em vários 

tipos de cânceres, principalmente em câncer de mama devido a sua 

localização dentro da região do domínio de ligação BRCTI. Mutações no 

domínio BRCTI do gene BRCA1 têm sido implicadas na função alterada desse 

gene supressor de tumor, porém o efeito desse domínio dentro da proteína 

XRCC1 ainda não é completamente elucidado (GINSBERG et al., 2011). O 
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efeito na capacidade de reparo de XRCC1 quando alterada, ainda, não foi 

claramente demonstrado e vários estudos epidemiológicos têm frequentemente 

sido inconclusivos ou contraditórios (BERQUIST et al., 2010). 

Polimorfismos no gene de XRCC1 Arg399Gln foram examinados em 

várias doenças (RAHMAN et al., 2000; RAMACHANDRAN et al., 2006 e 

ROSSIT et al., 2002), sugerindo um aumento no risco para câncer de cabeça e 

pescoço (STURGIS et al., 1999), câncer de mama (DUELL et al., 2001), para a 

doença autoinflamatória artrite reumatoide (YOSUNKAYA et al., 2010), doença 

pulmonar obstrutiva crônica (YANG et al., 2009) e hepatite A (ZHANG et al., 

2012). 

Estudos in silico mostram que a presença da variante Gln pode produzir 

uma mudança na conformação do domínio BRCTI de XRCC1, importante na 

interação proteica, estando assim associado com a capacidade de reparo de 

DNA reduzida e com um impacto global sobre o papel de coordenação de 

XRCC1 na via BER (MONACO et al., 2007). Porém, outros estudos mostram 

um efeito protetor na presença do alelo variante Gln, no que diz respeito ao 

risco para desenvolvimento de câncer de bexiga e câncer de pele (STERN et 

al., 2001; NELSON et al., 2002).  

Para o SNP no gene XRCC1 Arg194Trp, observou-se uma fraca 

associação para o risco da doença neurodegenerativa Alzheimer 

(ABBASOGLU et al., 2007), porém outros estudos mostraram nenhuma 

associação desse SNP com artrite reumatóide (YOSUNKAYA et al., 2010), 

gastrite crônica (DUARTE et al., 2005) e câncer de fígado proveniente de uma 

hepatite (YUAN et al., 2012).  

 

2.0 JUSTIFICATIVA 

 

Há evidência de que ocorra estresse oxidativo e aumento de danos no 

DNA em tecidos cerebrais durante a infecção por MB (SCHAPER et al., 2002). 

Os danos neurológicos, decorrentes da MB, têm sido associados a apoptose e 

necrose no tecido cerebral, causada pelo estresse oxidativo (LEIB et al., 1996). 

A principal via de reparo contra esses danos oxidativos é a via BER, da qual 
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muitas enzimas de reparo fazem parte (HEDGE et al., 2008). A proteína 

XRCC1 é tida como uma proteína chave, na qual interage com várias enzimas 

da via BER, aumentando e reforçando suas atividades quando em complexo 

com as mesmas (HORTON et al., 2008). Apesar de XRCC1 não apresentar 

uma função enzimática própria, muitos estudos vêm evidenciando a sua 

importância no reparo de SSBs decorrente muitas vezes do estresse oxidativo 

(CALDECOTT, 2003), podendo ter assim um efeito protetor contra o mesmo e, 

por isso apresentar um papel importante em doenças relacionadas ao estresse 

oxidativo, como à meningite bacteriana. 

Trabalho anterior de nosso grupo demonstrou a participação de enzimas 

da via BER em resposta à MB. Polimorfismos em genes importantes da via 

BER foram associados a susceptibilidade à MB. Assim, é de interesse do 

presente trabalho investigar a presença de polimorfismos não sinônimos no 

gene de reparo XRCC1 em pacientes com MB, dando continuidade a avaliação 

do envolvimento de genes da via BER, em relação a susceptibilidade à 

meningite bacteriana.   

 

3.0 OBJETIVO 

 

3.1 GERAIS 

 

Avaliar o efeito das variantes genéticas XRCC1 Arg194Trp e Arg399Gln 

em pacientes com meningite bacteriana, observando uma possível relação com 

a susceptibilidade à doença. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

 Obter as frequências alélicas e genotípicas em pacientes com meningite 

bacteriana e no grupo controle, verificando a susceptibilidade ao 

desenvolvimento dessa doença;  
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 Avaliar os níveis de quimio/citocinas nos genótipos encontrados, visando 

identificar a existência de correlação dos polimorfismos estudados com 

uma possível resposta inflamatória;  

 

 Avaliar o nível de danos no DNA de indivíduos portadores do alelo 

variante para os SNPs XRCC1 Arg194Trp e Arg399Gln; 

 

 Analisar os níveis das imunoglobulinas IgG e IgA nos diferentes 

genótipos encontrados. 

 

4.0 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 POPULAÇÃO ESTUDADA E COLETA DAS AMOSTRAS 

 

O estudo foi realizado com um grupo de pacientes, admitidos no Hospital 

Giselda Trigueiro (HGT), Natal-RN, referência para doenças infecciosas no 

estado. O diagnóstico dos casos com sinais clínicos e sintomas de MB foi 

obtido com testes de rotina, que teve como base a detecção do patógeno no 

líquor do paciente, através de cultura bacteriana, coloração Gram, pleocitose 

neutrofílica, níveis de proteínas elevadas e glicose reduzida. Pacientes 

submetidos a tratamento com antibióticos ou com outras doenças, como AIDS, 

foram excluídos do estudo. Para o grupo controle foi utilizado amostras de 

pacientes atendidos no HGT com diagnóstico negativo para MB, e voluntários 

saudáveis, cujo leucograma estava dentro da normalidade. Para as análises 

genéticas foram utilizadas amostras sanguíneas coletadas para o diagnóstico, 

no período de 2006 a 2008.   

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

pelo Conselho Nacional de Ética, com registro de número CONEP, CAAE 

0052.1.051.000-05 (Anexo 1). Esse estudo faz parte do projeto “Novos 

parâmetros para estudo de danos cerebrais induzidos por meningite: 

identificação de novos alvos terapêuticos”, realizada em parceria com o HGT e 

o Instituto de Doenças Infecciosas da Universidade de Berna, Suíça. Todos os 
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pacientes e participantes voluntários, usados como controle, autorizaram o uso 

do material biológico para a pesquisa pela assinatura de um termo de 

consentimento (Anexo 2). 

 

4.2 PROCESSAMENTO DE AMOSTRAS E EXTRAÇÃO DE DNA GENÔMICO 

DE LEUCÓCITOS 

 

As amostras sanguíneas coletadas foram processadas por centrifugação 

a 4.000 g, por 3 minutos, a 4°C, com a finalidade de separar o plasma das 

células. Em seguida, foi realizada a lise das hemácias utilizando 5 volumes de 

tampão de lise A (cloreto de amônio 0,1 M; bicarbonato de amônio 0,01 M; 

água destilada) em relação ao precipitado celular. Após a adição do tampão de 

lise, a amostra foi agitada de forma rápida por 30 segundos e incubada em gelo 

por 15 minutos, com agitação a cada 5 minutos. A amostra foi centrifugada a 

2.000 g por 15 minutos a 4°C e o sobrenadante foi descartado. O procedimento 

de lise descrito acima foi repetido, restando apenas o precipitado de leucócitos, 

o qual foi utilizado para extração do DNA genômico de acordo com o protocolo 

descrito por MILLER et al. (1988). O precipitado de leucócitos foi 

ressuspendido em 3 mL de tampão de lise B (10 mM Tris-HCl; 400 mM NaCl; 2 

mM Na2EDTA pH 8,2). A amostra celular foi incubada a 37°C por 16 horas para 

a digestão com 0,2 mL de 10% SDS e 0,5 mL de solução de proteinase K (1 

mg proteinase K, 1% SDS, 2 mM Na2EDTA). Após este período, foi adicionada 

uma solução de 6 M NaCl, com agitação rápida de 15 segundos. Em seguida, o 

material foi centrifugado a 2.500 g por 15 minutos, o sobrenadante contendo 

DNA genômico foi transferido para outro tubo e o precipitado protéico foi 

descartado. Ao sobrenadante, foram adicionados 2 volumes de etanol 100% e 

o conteúdo do tubo foi misturado por inversão até a precipitação completa do 

DNA. O DNA foi transferido para microtubos contendo 100-200 μL de tampão 

Tris-EDTA (TE) (10 mM Tris-HCl; 0,2 mM Na2EDTA pH 7,5). As amostras de 

DNA foram incubadas por duas horas a 37°C e, então, quantificadas por leitura 

em espectrofotômetro a 260 nm (GE Healthcare). A integridade do DNA foi 

observada em gel de agarose 0,7%. 



29 

 

 

 

4.3 GENOTIPAGEM E DIGESTÃO 

  

Os genótipos dos polimorfismos para XRCC1 Arg194Trp e Arg399Gln 

foram detectados a partir da amplificação do DNA extraído de cada paciente 

pela PCR, seguida por RFLP (Polimorfismo de comprimento por fragmento de 

restrição). Para isso, foi utilizado 100 ng de DNA genômico; 2,5 μl de 10 X PCR 

buffer; 0,5 μl de cada primer descritos previamente na literatura, para o SNP 

Arg194Trp em TSANG et al., 2003 e para o SNP Arg399Gln em STURGIS et 

al., 1999; 2 mM de MgCl2; 10 mM do mix de dNTP’s; 1 U e 4 U de Taq 

polimerase para os polimorfismos nos códons 194 e 399 de XRCC1, 

respectivamente. As condições de temperatura para PCR foram estabelecidas 

com uma desnaturação inicial em 94°C por 5 minutos, seguido de 30 ciclos de 

1 minuto a 95°C para desnaturação, anelamento (temperaturas na tabela 1) por 

1 minuto e 30 segundos para o códon 194 e por 2 minutos para o códon 399, 

elongação a 72°C por 1 minuto e uma etapa de extensão final a 72°C por 10 

minutos. Para a visualização e quantificação dos produtos da amplificação, 

alíquotas de 5 μl foram misturadas a 2 μl de tampão de amostras (30% glicerol 

e 0,25% azul de bromofenol), aplicados em gel de agarose 1%, contendo 

SYBR green e submetidos a uma corrida eletroforética a 100 V e 100 mA por 1 

hora. 

Os fragmentos amplificados foram digeridos com endonucleases de 

restrição específicas (Tabela 1), utilizando para cada reação 5 U de enzima e 

tampão específico de acordo com o fabricante, em um volume final de 20 μL. 

Para o polimorfismo XRCC1 Arg194Trp, presente no éxon 6, foi usada a 

enzima de restrição PvuII com sítio de restrição presente apenas no alelo 

polimórfico e para o polimorfismo XRCC1 Arg399Gln, presente no éxon 10, foi 

usada a enzima de restrição NciI, cujo sítio está ausente no alelo polimórfico. 

Após o término da digestão de todas as amostras, foi realizada novamente a 

digestão de 20% das amostras para cada polimorfismo estudado, verificando o 

sucesso da genotipagem.   
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Tabela 1. SNPs, primers e endonucleases de restrição usados no estudo de XRCC1 

 

 
Polimorfismo 

Genético 

 
Éxon 

 
Sequência dos primers e tamanho do 
fragmento (pb)  

 
Temp. de 

Analemento 
(
0
C) 

 
Enzima de 
Restrição 

 
Genótipo 

 
Fragmento(pb)  

 
XRCC1 

Arg194Trp 
(rs1799782) 

 
6 

 
F 5’GTTCCGTGTGAAGGAGGAGGA3’ 
R 5’CGAGTCTAGGTCTCAACCCTACTCACT3’ 

 
(138 pb) 

 

 
 

58,7 
0
C 

 
PvuII 

 
Arg/Arg   
Arg/Trp 

Trp/Trp 

 
138 
138+75+63 
75+63 

 

 

XRCC1 
Arg399Gln 
(rs 25487) 

 
10 

 
F 5’CAGTGGTGCTAACCTAATC3’ 
R 5’AGTAGTCTGCTGGCTCTGG3’ 

 

(871 pb) 

 

 
58 

0
C 

 
Ncil 

 
Arg/Arg 
Arg/Gln 
Gln/Gln 

 
461+278+132 

593+461+278+132 
593+278 
 

 

 

4.4 REVELAÇÃO POR PRATA DOS PRODUTOS DA DIGESTÃO 

 

Os produtos da digestão foram analisados por migração eletroforética 

em gel de poliacrilamida 8% e revelados com prata de acordo com o protocolo 

descrito por SANGUINETTI et al. (1994). Após a eletroforese, os géis foram 

imersos em 50 mL de solução fixadora (10% etanol; 0,8% ácido acético) e 

colocados em agitação orbital por 5 minutos. Em seguida, foi adicionado 0,3 g 

de nitrato de prata dissolvidos em 10 mL de solução fixadora, com o cuidado de 

não jogar a solução diretamente sobre o gel, e colocado novamente em 

agitação orbital por 15 minutos. Após isso, a solução fixadora foi desprezada, o 

gel foi lavado com água destilada 2 vezes e incubado com solução reveladora 

(3% NaOH; 0,0033% formol) sob agitação orbital por 15 minutos. 

Posteriormente, a solução reveladora foi desprezada, o gel foi coberto com 

solução fixadora e então analisado em luz branca. 

 

4.5 DETECÇÃO DE DANOS NO DNA 

 

O DNA genômico dos pacientes foi submetido ao tratamento com a DNA 

glicosilase formamidopirimidina (FPG) (Biolabs) como descrito em da SILVA et 

al. (2011). Essa enzima é homóloga funcional de OGG1 em bactérias e atua 

como uma glicosilase bifuncional que reconhece danos oxidativos por uma 
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atividade β-liase (FROSINA, 2006). Os sítios sensíveis a FPG foram medidos 

por densitometria do DNA, observados após eletroforese em gel de agarose 

1%. O número de quebras de fita dupla (DSBs do inglês, double-strand breaks) 

foi calculado como descrito por D’AMBROSIO et al., (2001), seguindo a 

distribuição de Poisson. Para o SNP XRCC1 Arg194Trp a análise não foi 

realizada, devido não apresentar relação com a doença. Já para o SNP XRCC1 

Arg399Gln a análise realizada foi relacionada com a presença ou não do SNP 

no grupo avaliado.  

 

4.6 DOSAGEM DE CITOCINAS E QUIMIOCINAS 

 

As dosagens foram realizadas utilizando o líquor e plasma dos pacientes 

com MB e indivíduos do grupo controle como descrito em da SILVA et al., 

(2011). Os níveis foram medidos pela metodologia xMAP (Bio-Plex 200) 

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

cytokine Lincoplex Kit (HCYTO-60k, Lincoplex®, Linco Research Inc., St 

Charles, MA, USA) que utiliza ensaios múltiplos baseado na tecnologia de 

microesferas. As quimio/citocinas analisadas para este trabalho foram: TNF-α, 

INF-γ, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-6, IL-10, MCP1, IL-8, MIP-1α, MIP-1β, G-CSF. As 

amostras foram dosadas em duplicata como descrito por GEHRE (2008). As 

concentrações de citocinas foram calculadas automaticamente pelo software 

Bio-Plex Manager, usando uma curva padrão derivada de citocinas 

recombinantes humana. Foram avaliadas as amostras diluídas e não diluídas 

para evitar a quantificação de quimio/citocinas fora da faixa. Após isso, foram 

realizadas as análises para o SNP XRCC1 Arg399Gln, separando por grupo 

quem apresentava o SNP dos que não apresentavam.   

 

4.7 ANÁLISES DE IMUNOGLOBULINAS 

 

Os níveis de IgG e IgA foram medidos do plasma dos pacientes, usando 

placas de imunodifusão radial quantitativa (Diffu-placa, Biocientífica AS) de 

acordo com as instruções do fabricante, realizada por da SILVA et al., (2011).  
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4.8 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

A freqüência alélica e genotípica dos pacientes e do grupo controle foi 

calculada. As distribuições genotípicas foram avaliadas para verificar se os 

grupos de estudo estavam em equilíbrio de Hardy-Weinberg pelo método 

clássico qui-quadrado (X2) de Pearson (bicaudal). A significância entre as 

diferenças de freqüências alélicas e genotípicas observada entre todos os 

grupos analisados também foram avaliadas pelo teste X2 de Pearson (bicaudal) 

e teste exato de Fisher (para valores menores que cinco). As diferenças nos 

níveis dos moduladores inflamatórios e o nível de danos no DNA foram 

analisados pelo teste não paramétrico Mann-Whitney U. A análise estatística foi 

realizada, utilizando os softwares GraphPad- Prism 5 e WinPepi versão 11.15 

(2011). Valores de P<0,05 (bicaudal) foram considerados estatisticamente 

significantes. 

 
5.0 RESULTADOS 

 

5.1 CASUÍSTICA 

 

 O estudo foi realizado com pacientes atendidos no HGT e 107 

voluntários saudáveis foram incluídos como grupo controle. No total, o estudo 

envolveu 76 mulheres e 84 homens. Em relação à idade, 31 indivíduos tinham 

menos de 18 anos, 124 indivíduos entre 19 e 60 anos e 5 mais de 60 anos. 

Para MB, 53 pacientes tiveram um diagnóstico positivo, entre estes pacientes 

16 foram diagnosticados com S. pneumoniae, 7 com N. meningitidis, 6 com 

outras espécies de bactérias e 24 com etiologias indefinidas. Os dados clínicos 

são mostrados na tabela 2. 
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Tabela 2. Características Clínicas dos pacientes 

 

Características Número de Casos 
 
MB 

 
53 

Idade  
0-18 20 

19-60 30 
>60 3 

Sexo  
Masculino 32 
Feminino 21 
Patógeno  

S. pneumoniae 16 
N. meningitidis 7 

Outros 6 
Não identificados 24 

  
Controle 107 

Idade  
0-18 11 

19-60 94 
>60 2 

Sexo  
Masculino 54 
Feminino 53 

 

5.2 ANÁLISES DOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS 

 

O genótipo estimado e as freqüências alélicas para os polimorfismos em 

XRCC1 Arg194Trp e Arg399Gln estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg na 

população amostral e estão de acordo com a frequência mundial do NCBI 

(Tabela 3). Após a amplificação pela PCR do DNA genômico dos pacientes 

para esses polimorfismos, foi possível observar por RFLP, com uso de enzimas 

de restrição específicas, os três genótipos possíveis (homozigoto, heterozigoto 

e homozigoto polimórfico) para XRCC1 Arg399Gln e dois genótipos 

(homozigoto selvagem e heterozigoto) para XRCC1 Arg194Trp.    

Para o polimorfismo XRCC1 Arg194Trp foram gerados dois fragmentos 

de aproximadamente 63 pb e 75 pb, o alelo selvagem não é digerido, 

permanecendo com 138 pb (TSANG et al., 2003) (Figura 4) e para o 

polimorfismo XRCC1 Arg399Gln foram gerados dois fragmentos de 

aproximadamente 593 pb e 278 pb, o alelo tipo selvagem apresenta dois sítios 

de restrição para a enzima NciI, gerando três fragmentos de aproximadamente 

461 pb, 278 pb e 132 pb (STURGIS et al., 1999) (Figura 5).  
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Tabela 3. Dados dos SNPs 

Polimorfismo 
Genético 

Posição do 
Cromossomo 

Frequência de 
heterozigose (NCBI) 

Frequência do 
grupo amostral 

 
XRCC1 

Arg194Trp 
(rs1799782) 

 
44057574 

 
ND 

 
qHT = 0,077 

 
XRCC1 

Arg399Gln 
(rs 25487) 

 
44055726 

 
qHT = 0,40 

 
qHT = 0,39 

ND: Não descrito 

qHT: Frequência de heterozigose. 

 

 
 

Figura 4. Gel de Poliacrilamida, corado com nitrato de prata, mostrando perfil de digestão para 
o alelo ancestral do gene XRCC1 Arg194Trp. 1: marcador de DNA 100bp; 2: DNA não digerido; 
3,5,7-12: homozigotos selvagens; 4,6, 13 e 14: heterozigotos. 

 

 

 
 
Figura 5. Gel de Poliacrilamida, corado com nitrato de prata, mostrando perfil de digestão para 
o alelo ancestral do gene XRCC1 Arg399Gln. 1: marcador de DNA 100bp; 2,6,13: homozigotos 
polimórficos; 3,7,8,10,11: heterozigotos; 4,5,9,12 e 14: homozigoto selvagens. 
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Para o polimorfismo, no gene XRCC1 Arg194Trp, não foi observada 

variação significativa (P = 0,80) entre os grupos controle e MB para as 

frequências genotípicas e alélicas, como visto na Tabela 4. Por outro lado, para 

o polimorfismo no gene XRCC1 Arg399Gln, as análises das frequências 

genotípicas e alélicas entre o grupo MB comparado com o grupo controle foi 

observada uma maior freqüência de heterozigose com significância estatística 

no grupo controle (P = 0,008). A freqüência alélica da variante Gln esteve 

significativamente elevada (P = 0,030) também no grupo controle (Tabela 5). 

Visto que a frequência alélica do SNP XRCC1 Arg194Trp foi baixa, não foi 

possível realizar análises estatísticas com combinações genotípicas.  

 
Tabela 4: Frequências alélicas e genotípicas do polimorfismo XRCC1 Arg194Trp nos 

grupos de MB e Controle 
 

  Genótipo                Casos de MB (%)       Controle (%)                   OR (95 % IC)                       P 

                                 Total= 53                     Total= 106 

 

 XRCC1 Arg194Trp 
   

 Arg/Arg                    49 (92)                   96 (91)                 1,137 (0,4202-3,078)                 0,79 

    
Arg/Trp                    4 (8)                        10 (9)                   0,88 (0,3248-2,380)                   0,80 
    
 Trp/Trp                   0 (0)                         0 (0)                                   -                                       - 
   
Trp frequência alélica  0,04                       0,04                                    -                                       -           
 
*Estatisticamente significativo (P < 0,05), qui-quadrado de Pearson (bi-caudal), teste de fisher para grupos 
com (n < 5). 

 

 
Tabela 5: Frequências alélicas e genotípicas do polimorfismo XRCC1 Arg399Gln nos 

grupos de MB e Controle. 
 

     Genótipo           casos de MB (%)         Controles (%)            OR (95 % IC)                           P 

                                     Total= 51                      Total= 107 

 
 XRCC1 Arg399Gln 
   

  Arg/Arg                      35 (69)                      50 (47)                 2,510 (1,408-4,473)             0,0016* 
   

  Arg/Gln                      14 (27)                      48 (45)                0,4521 (0,2501-0,8170)        0,0080* 
   

  Gln/Gln                      2 (4)                          9 (8)                    0,4792 (0,1395-1,646)          0,3727                    
   

  Gln frequência alélica 0,17                          0,30                     0,4779 (0,2434-0,9385)       0,0302*    
 
*Estatisticamente significativo (P < 0,05), qui-quadrado de Pearson (bi-caudal), teste de fisher para grupos 
com (n < 5). 
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5.3 DETECÇÕES DE DANOS AO DNA NA PRESENÇA DO SNP XRCC1 

ARG399GLN  

 

Os sítios sensíveis a FPG foram quantificados no DNA genômico dos 

indivíduos incluídos neste estudo. As amostras foram analisadas em relação à 

presença ou não do alelo variante Gln do SNP XRCC1 Arg399Gln. Nenhuma 

diferença estatística nos níveis de dano ao DNA foi observada em indivíduos 

que apresentam o alelo variante Gln em relação aos indivíduos que 

apresentam o alelo tipo selvagem Arg (Figura 6).  
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Figura 6. Sítios sensíveis a FPG em DNA genômico em relação ao polimorfismo XRCC1 

Arg399Gln. 

 

5.4 ASSOCIAÇÕES DOS MARCADORES INFLAMATÓRIOS COM O SNP 

XRCC1 ARG399GLN 

 

As análises dos níveis dos marcadores da resposta imune, como: 

citocinas, quimiocinas e imunoglobulinas para o polimorfismo XRCC1 

Arg399Gln foram realizadas. Os genótipos homozigotos polimórficos não foram 

analisados separadamente dos heterozigotos, devido ao pequeno número de 

pacientes com esses genótipos. A análise das quimio/citocinas presentes no 

líquor de indivíduos portadores do polimorfismo XRCC1 Arg399Gln e em 

indivíduos homozigotos selvagens, seja no grupo MB (Figura 7) ou Controle 

(Figura 8), não revelou correlação significativa.  
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Os níveis totais de IgG e IgA nas amostras do plasma foram também 

avaliados. Por existir diferenças em relação à resposta imune adquirida entre 

adultos e crianças, a análise foi separada. Porém, devido à amostra ser 

insuficiente no grupo dos adultos, só foi possível avaliar os níveis de 

imunoglobulinas no grupo das crianças. Foram avaliados os níveis de IgG e IgA 

em relação à presença ou não do alelo variante para XRCC1. Na presença do 

alelo Gln de XRCC1 não foi observado nenhuma alteração quanto aos níveis 

dessas imunoglobulinas em comparação com o genótipo Arg/Arg (Figura 9). 
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Figura 7. Níveis de quimio/citocinas em líquor de pacientes com MB para o SNP XRCC1 
Arg399Gln. Comparação entre os pacientes com genótipo selvagem com os que possuem o 
alelo polimórfico. (P<0,05) pelo teste de Mann-Whitney U. 
 
 
 
 
 

1

10

100

1000

IL6 IL2 INF-gamma TNF IL10 MIP1A MIP1B

XRCC1 Arg/Arg

XRCC1 Gln/_

p
g

/m
L

 

Figura 8. Níveis de quimio/citocinas em líquor de pacientes do grupo controle para o SNP 
XRCC1 Arg399Gln. Comparação entre os pacientes com genótipo selvagem com os que 
possuem o alelo polimórfico. (P<0,05) pelo teste de Mann-Whitney U. 
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Figura 9. Níveis de IgG e IgA em crianças com SNP XRCC1 Arg399Gln . (P<0,05) pelo teste de 
Mann-Whitney U. 

 

6.0 DISCUSSÃO 

 

A meningite é uma infecção grave do CNS (VAN DE BEEK et al., 2006), 

na qual, uma série de eventos, envolvendo citocinas e quimiocinas do 

hospedeiro contribuem para uma disfunção cerebral induzida pelo quadro da 

doença (SCHELD et al., 2002). Estudos clínicos e neuropatológicos mostram 

que o resultado fatal da doença é frequentemente devido a complicações 

neurológicas, como: isquemia cerebral, formação de edema cerebral e 

aumento da pressão craniana (NATHAN e SCHELD, 2000).  

A associação entre a inflamação e estresse oxidativo já é bem 

documentada (HALLIWELL, 1996; WISEMAN et al., 1996). Um ciclo de eventos 

pode ser iniciado pela inflamação, em que danos causados por ERO e 

liberação de citocinas promovem a infiltração de células inflamatórias, 

exarcebando a infecção primária (para revisão, EVANS et al., 2004). Em MB, o 

envolvimento do estresse oxidativo já foi observado durante a resposta 

inflamatória, contribuindo para o dano neuronal e subsequente ocorrência de 

sequelas (LEIB et al., 1996). 

A principal via de reparo de danos oxidativos é a via BER (FISHEL et al., 

2007). Já foi observado que durante a MB ocorre um aumento da expressão de 

enzimas dessa via (KOEDEL e PFISTER, 1999). Em um trabalho já publicado 

de nosso laboratório foi observada uma relação entre a susceptibilidade à 



39 

 

 

 

doença com a presença de SNPs em enzimas chave da via BER (da SILVA et 

al., 2011). 

Nesse trabalho buscamos ampliar o estudo anterior, incluindo a análise 

de SNPs do gene XRCC1, o qual codifica uma proteína arcabouço, essencial 

para finalização da via BER. Foi analisada a influência de dois SNPs em 

XRCC1 Arg194Trp e Arg399Gln em relação a susceptibilidade à MB, buscando 

correlacionar tais SNPs com níveis de marcadores inflamatórios, na tentativa 

de identificar um possível papel na resposta inflamatória.  

O estudo de polimorfismos em XRCC1 é de grande importância para 

avaliar o risco a doenças. Alguns estudos têm demonstrado uma associação 

positiva do polimorfismo XRCC1 Arg399Gln com risco para doenças 

inflamatórias, sugerindo que a mudança do aminoácido Arg – Gln pode alterar 

a função de XRCC1, apresentando um reparo deficiente do DNA, e a sua 

interação com outras enzimas ligadas ao reparo (YOSUNKAYA et al., 2010; 

ZHANG et al., 2012 e MONACO et al., 2007). Outros estudos observaram 

nenhuma associação com o alelo variante Gln (TUIMALA et al., 2002; LENG et 

al., 2005).  

Em um estudo realizado por TAYLOR et al., (2002), em que ele 

transfectou a sequência com o polimorfismo XRCC1 Arg399Gln e expressou na 

linhagem celular EM9, não foi observado nenhuma diferença no efeito funcional 

entre a variante e o tipo selvagem no reparo de quebras de fita simples e 

sobrevivência celular após tratamento com agente alquilante. Isso sugere que 

este SNP tem pouco efeito sobre o domínio BRCTI e sobre a função de 

XRCC1.  

Recentemente, também foi observado que os SNPs XRCC1 Arg399Gln 

e Arg194Trp têm pouco ou nenhum efeito sobre a estabilidade da proteína 

XRCC1 e não altera a sua capacidade de interagir com algumas proteínas do 

BER (BERQUIST et al., 2010). De fato em nosso estudo, não observamos 

acúmulo de danos no DNA em virtude da presença do polimorfismo (Figura 6). 

Porém, vale ressaltar que o estresse oxidativo induzido durante a MB é 

localizado no SNC e que em DNA extraído de sangue pode não refletir 

diferenças quanto à eficácia do reparo frente a esta situação específica de 
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estresse. Além disso, a maioria dos estudos sobre a atividade da enzima 

polimórfica foi realizada in vitro. Isso faz com que haja a necessidade de que 

mais ensaios in vivo e de interação com outras proteínas também sejam 

realizados para melhor entendimento do efeito dos SNPs no gene XRCC1.  

Alguns grupos tentam explicar as divergências entre esses estudos 

através do grupo étnico estudado, mostrando que as frequências alélicas 

podem diferir entre os mesmos (STERPONE e COZZI, 2010). Como por 

exemplo, em um estudo não foi observada nenhuma associação do 

polimorfismo XRCC1 Arg399Gln com câncer de mama em indivíduos de países 

ocidentais, porém foi observado um maior risco desse tipo de câncer em 

grupos asiáticos portadores desse polimorfismo (SAADAT e ANSARI-LARI, 

2008). A distribuição deste polimorfismo em XRCC1 também difere entre os 

grupos étnicos, com o alelo variante Gln mais frequente nos grupos 

Caucasianos e Asiáticos (GINSBERG et al., 2011).  O polimorfismo em XRCC1 

Arg194Trp tem uma distribuição similar em Afro-Americanos e Caucasianos, 

sendo a maioria tipo selvagem e para homozigoto variante sendo bastante raro. 

No nosso estudo a frequência alélica para os dois polimorfismos está de 

acordo com a frequência mundial do NCBI (rs 1799782 para o SNP XRCC1 

Arg194Trp e rs 25487 para XRCC1 Arg399Gln) (Tabela 3). 

Não encontramos diferenças significativas na distribuição entre 

pacientes com MB e controles saudáveis para o SNP XRCC1 Arg194Trp 

(tabela 4). Em outros estudos, os autores também não encontraram nenhuma 

associação deste SNP com a doença autoinflamatória artrite reumatoide 

(YOSUNKAYA et al., 2010).  

Foi observado um possível papel protetor para o SNP XRCC1 

Arg399Gln (tabela 5), uma vez que o alelo variante Gln esteve mais presente 

no grupo controle quando comparado com o grupo de pacientes com MB, 

sendo significativamente estatístico para o genótipo heterozigoto Arg/Gln (OR: 

0,45; 95 % IC: 0,25-0,81; P = 0,008). Esse possível efeito protetor a 

susceptibilidade à MB, pode estar ocorrendo em alguma das etapas iniciais da 

MB. Sabe-se que a ativação do complexo monócito/macrófago gera um burst 

de ERO (FIALKOW, 2007). As ERO induzem vários tipos de danos ao DNA e 



41 

 

 

 

em outros componentes das células (VALLEDOR, 2010), além de participarem 

do rompimento da BHE (KASTENBAUER e PFISTER, 2002), contribuindo 

dessa maneira para a entrada do patógeno no SNC, facilitando a infecção das 

meninges (KIM, 2010).  Em um estudo realizado por BAUER et al., (2011) foi 

demonstrado que os monócitos são altamente sensíveis ao estresse oxidativo, 

devido a um defeito no reparo de DNA, acumulando SSBs, que ativa a via 

apoptótica. Eles observaram que esse prejuízo é devido à ausência de 

proteínas como XRCC1, importante no reparo de danos ao DNA por interagir 

com outras enzimas da via BER (SCHREIBER et al., 2002; CALDECOTT, 

2003; VIDAL et al., 2001).  

Alguns trabalhos propõem uma avaliação do efeito funcional do 

polimorfismo XRCC1 Arg399Gln no reparo de danos oxidativos, especialmente 

no caso de 8-oxoguanina (VODICKA et al., 2004). A literatura mostra que 

XRCC1 tem a capacidade de interagir com a OGG1, uma DNA glicosilase 

específica para o dano do tipo 8-oxoG (MARSIN et al., 2003). No presente 

estudo, os danos oxidativos foram quantificados no DNA genômico dos 

pacientes normais e com o SNP em XRCC1 por meio da análise dos sítios 

sensíveis a FPG, uma enzima homóloga a OGG1. Nenhuma diferença 

significativa foi observada na capacidade de reparar danos oxidativos para 

qualquer genótipo (Figura 6). Este resultado corrobora com o observado em 

outro estudo, o qual sugere que este tipo de ensaio é mais específico para 

detectar danos reparados especificamente pela DNA glicosilase OGG1, não 

permitindo assim a detecção indireta de uma possível participação de XRCC1 

nesse reparo (VODICKA et al., 2004).  

Devido às citocinas terem um papel importante no controle da infecção 

(COX e LIEW, 1992), foi de interesse de o grupo analisar os níveis de 

moduladores inflamatórios na presença do alelo variante Gln. As 

quimio/citocinas analisadas nesse estudo foram: IL-1β, IL-6, INF-γ, TNF-α, IL-

10, IL-1Ra, MIP-1α, MIP-1β, MCP1, GCSF e IL-8, porém não foi observada 

nenhuma relação significativamente estatística dentro do grupo de MB. As 

quimio/citocinas foram igualmente expressas na presença ou não do alelo 

variante (Figura 7). Contudo, outros moduladores inflamatórios devem ser 
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investigados na presença deste SNP que pode interagir modulando uma 

resposta inflamatória melhor na presença do alelo variante Gln, como: as 

prostaglandinas, prostaciclinas e as MMPS que já mostraram terem efeitos na 

resposta inflamatória (BOTTING, 2006; LEIB et al., 2000). 

Foi visto que anormalidades nos níveis de imunoglobulinas favorecem a 

sobrevivência do patógeno no LCR, podendo causar susceptibilidade à doença 

(LOH e THONG, 1991) e isto, pode ser evitada na presença de uma resposta 

imune natural e adquirida eficiente (KOEDEL et al., 2002). XRCC1 está 

envolvida na CSR através de uma junção alternativa das extremidades não 

homólogas (A-NHEJ, do inglês alternative nonhomologous end joining) em 

interação com PARP1 (SARIBASAK et al., 2011). Entretanto, nas nossas 

análises, os níveis de IgG e IgA não foram alterados na presença do alelo 

variante Gln (Figura 9).  

A hipótese de XRCC1 ter um importante papel até então desconhecido 

na inflamação não deve ser descartada (YOSUNKAYA et al., 2010), uma vez 

que, a MB por ser uma doença complexa deve-se ainda avaliar a interação 

com outras proteínas importantes na modulação da resposta inflamatória.  

O pequeno número amostral da população estudada nesse trabalho foi 

devido à baixa frequência ou notificação pouco precisa de casos de meningite 

e da precariedade do sistema de saúde pública em nosso estado; porém, os 

dados observados em nossos estudos da uma ideia da epidemiologia e clínica 

da MB em nosso estado. As nossas análises indicam que quanto maior o 

número de informações a respeito da variabilidade genética da MB, mais 

eficiente serão as intervenções terapêuticas e o desenvolvimento de 

tratamentos adjuvantes adequados que buscam melhorar a saúde e o bem 

estar destes pacientes.  
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7.0 CONCLUSÕES 

 

- O polimorfismo XRCC1 Arg194Trp não apresentou relação com a 

susceptibilidade à MB. 

 

- O polimorfismo XRCC1 Arg399Gln apresentou uma maior frequência no 

grupo controle em relação ao grupo de pacientes com a infecção, 

apresentando assim um possível efeito protetor na susceptibilidade à MB. 

 

- A presença do SNP XRCC1 Arg399Gln nos dois grupos não alterou os níveis 

dos moduladores inflamatórios observados neste estudo. 

 

- Os níveis de danos no DNA nos portadores do SNP XRCC1 Arg399Gln, para 

ambos os grupos estudados, não foram alterados. 

 

- A presença do SNP XRCC1 Arg399Gln, nos dois grupos, não alterou os 

níveis de IgG e IgA. 
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9.0 ANEXOS 

 

9.1 TERMO DE APROVAÇÃO PELA COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM 

PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Termo de consentimento livre e esclarecido - Grupo BM 
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9.2 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - PACIENTES 

 

  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Projeto: Novos parâmetros para estudo de danos cerebrais induzidos por 

meningite bacteriana: identificação de novos alvos terapêuticos.– NATAL/RN-

BRASIL 

A meningite é uma doença que pode causar alguns problemas graves e os 

tratamentos atuais ainda não são suficientes. Esta pesquisa tem o objetivo de estudar 

os mecanismos envolvidos com a destruição de células do cérebro que está 

relacionado com os problemas observados em pacientes que tiveram meningite.  Por 

esta razão, convidamos você a participar de uma pesquisa que vai procurar em um 

pedacinho (genes) do seu DNA (DNA é uma substância que está dentro de nossas 

células, que foi herdado de nossos pais e que passamos para nossos filhos), alguma 

informação que explique se certas pessoas têm mais facilidade de contrair a meningite 

e desenvolver complicações depois da doença do que outras. 

Para o diagnóstico da meningite, é necessário que os médicos solicitem exames de 

liquor (líquido retirado da medula espinhal) e de sangue. Para realização de nossa 

pesquisa precisamos de amostras de liquor e de sangue de pessoas afetadas pela 

meningite, por esta razão estamos pedindo sua autorização para que as suas 

amostras de liquor e sangue, retiradas para os exames solicitados pelo seu médico, 

possam ser também usadas em nossa pesquisa. Esclarecemos que nenhum 

procedimento adicional é necessário, estaremos usando uma parte das amostras que 

você precisou retirar para realização de seus exames de diagnóstico. 

Essa pequena porção de líquor e sangue serão encaminhados para o Instituto de 

Doenças Infecciosas de Berna (Suíça) obedecendo todo processo recomendado pelo 

Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil, e para isso estamos solicitando sua 

autorização. 

No Brasil, os pesquisadores irão analisar os pedacinhos de DNA (genes) que 

produzem as proteínas (moléculas com variadas funções no corpo) envolvidas com 

complicações durante a meningite, enquanto que na Suíça os pesquisadores irão 

analisar essas proteínas no líquor e no sangue. Essas informações trarão benefícios 

para o desenvolvimento de novos tratamentos, capazes de reduzir a mortalidade e as 

complicações causadas pela meningite. 

Todo o material biológico (líquor e sangue) será usado apenas nessa pesquisa 

e seus dados pessoais serão mantidos em sigilo absoluto. Não permitiremos a 

terceiros, tais como, seguradores de saúde, empregadores e superiores hierárquicos, 

acesso a essas informações. Apenas os pesquisadores, que trabalham nessa 

pesquisa, e você, se desejar, terão acesso às informações e os resultados obtidos 

com suas amostras (liquor e sangue). 

FR 063922 
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Esclarecemos que os resultados esperados não trazem consigo nenhum grau 

de discriminação e/ou prejuízo moral individual ou coletivo, no entanto havendo 

necessidade de aconselhamento genético, você o terá sem nenhum custo, também os 

resultados da pesquisa serão tornados públicos através da publicação de artigos em 

revistas científicas. Caso você concorde em participar desta pesquisa, sua 

participação será mantida em sigilo, uma vez que as amostras coletadas receberão 

um número de identificação para ser utilizado no laboratório. Se qualquer publicação 

ou relatório resultar desta pesquisa sua identidade não será revelada. Além disso, 

você pode desistir de participar dessa pesquisa em qualquer momento sem 

penalização alguma ou prejuízo para seu tratamento. 

A sua participação é voluntária, você não será remunerado por consentir 

participar desta pesquisa, porém você será reembolsado ou indenizado caso ocorra 

algum dano ou prejuízo comprovadamente decorrente dessa pesquisa; 

Em qualquer momento desse trabalho você pode tirar suas dúvidas entrando 

em contato com a Professora Lucymara F. Agnez-Lima responsável pelo Projeto. 

Declaro que estou devidamente esclarecido, quanto ao que essa pesquisa deseja 

realizar, e que consinto em participar. 

Natal, ___/_____/___ 

 

______________________________________                               

   Assinatura do sujeito da pesquisa ou              Impressão dactiloscópica 

                         

_______________________________________ 

Assinatura do responsável legal pelo sujeito da pesquisa   

             

________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável pela aplicação do TCLE 
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9.2.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - GRUPO 

CONTROLE 

 

Projeto: Novos parâmetros para estudo de danos cerebrais induzidos por 

meningite bacteriana: identificação de novos alvos terapêuticos. – NATAL/RN-

BRASIL 

 

A meningite é uma inflamação das membranas que recobrem e protegem o 

sistema nervoso central, que pode causar alguns problemas graves e os tratamentos 

atuais ainda não são suficientes. Esta pesquisa tem o objetivo de estudar os 

mecanismos envolvidos na facilidade do indivíduo contrair meningite. Por esta razão, 

convidamos você a participar de uma pesquisa que vai procurar em um pedacinho 

(genes) do seu DNA (DNA é uma substância que está dentro de nossas células, que 

foi herdado de nossos pais e que passamos para nossos filhos), alguma informação 

que explique se certas pessoas têm mais facilidade de contrair a meningite e 

desenvolver complicações depois da doença do que outras. 

Para realização de nossa pesquisa precisamos de amostras de sangue de 

pessoas aparentemente saudáveis, por esta razão estamos pedindo sua autorização 

para que a sua amostra de sangue possa ser usada em nossa pesquisa. O seu 

sangue será colhido por profissional da área da saúde habilitado e nas devidas 

condições de higiene. 

Os pesquisadores irão analisar os pedacinhos de DNA (genes) que produzem 

as proteínas (moléculas com variadas funções no corpo) envolvidas com complicações 

durante a meningite e a facilidade de contrair a doença. Essas informações trarão 

benefícios para o desenvolvimento de novos tratamentos, capazes de reduzir a 

mortalidade e as complicações causadas pela meningite. 

Todo o material biológico (líquor e sangue) será usado apenas nessa pesquisa e seus 

dados pessoais serão mantidos em sigilo absoluto. Não permitiremos a terceiros, tais 

como, seguradores de saúde, empregadores e superiores hierárquicos, acesso a 

essas informações. Apenas os pesquisadores, que trabalham nessa pesquisa, e você, 

se desejar, terão acesso às informações e os resultados obtidos com suas amostras 

(liquor e sangue). 

Esclarecemos que os resultados esperados não trazem consigo nenhum grau 

de discriminação e/ou prejuízo moral individual ou coletivo, no entanto havendo 

necessidade de aconselhamento genético, você o terá sem nenhum custo, também os 

resultados da pesquisa serão tornados públicos através da publicação de artigos em 

revistas científicas. Caso você concorde em participar desta pesquisa, sua 

participação será mantida em sigilo, uma vez que as amostras coletadas receberão 

um número de identificação para ser utilizado no laboratório. Se qualquer publicação 

ou relatório resultar desta pesquisa sua identidade não será revelada. Além disso, 
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você pode desistir de participar dessa pesquisa em qualquer momento sem 

penalização alguma ou prejuízo. 

A sua participação é voluntária, você não será remunerado por consentir 

participar desta pesquisa, porém você será reembolsado ou indenizado caso ocorra 

algum prejuízo ou dano comprovadamente decorrente dessa pesquisa. 

Em qualquer momento desse trabalho você pode tirar suas dúvidas entrando 

em contato com a Professora Lucymara F. Agnez-Lima, através do telefone 3211-9209 

responsável pelo Projeto. 

 

Declaro que estou devidamente esclarecido, quanto ao que essa pesquisa deseja 

realizar, e que consinto em participar. 

 

Natal, ___/_____/___ 

 

___________________________________                                

   Assinatura do sujeito da pesquisa                 ou                  Impressão dactiloscópica 

                         

____________________________________ 

Assinatura do responsável legal pelo sujeito da pesquisa   

             

____________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável pela aplicação do TCLE 

 

 


