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RESUMO 

 

 

As radiações ionizantes possuem um papel importante tanto na terapia dos diversos 

tipos de cânceres, quanto sendo um importante agente envolvido no processo de 

carcinogênese. A interação da radiação com o DNA promove uma alta taxa de lesões, que 

podem ser detectadas por enzimas de reparo específicas – como a Endonuclease III, capazes 

de disparar um complexo mecanismo de respostas, resultando na correção dos danos. Uma 

forma de melhor compreender o desencadear destes mecanismos é a investigação da cinética 

de ligação destas moléculas, através da medida da constante de dissociação (koff) e da barreira 

de energia de ligação (∆x). Neste sentido, a espectroscopia de força atômica tem sido usada na 

caracterização destes processos revelando alta precisão no estudo de forças inter- e 

intramoleculares e na determinação dos parâmetros termodinâmicos que descrevem a ligação 

DNA - Endonuclease III. As medidas da constante de dissociação (koff) entre a molécula de 

DNA irradiada e a proteína mostram uma maior afinidade da proteína pelas moléculas de 

DNA irradiada com 0.1 Gy quando comparada com a afinidade da proteína pela molécula de 

DNA não irradiada. No entanto, observamos uma correlação direta entre o aumento da dose e 

a diminuição da afinidade, embora ainda superior ao controle, a partir de 2 Gy. Nossa 

hipótese é que altas doses resultam em quebras de dupla fita de DNA, ou outras lesões que 

não são específicas da proteína Endonuclease III. 

 
Palavras-chave: DNA, Endonuclease III, AFM, radiação ionizante 
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ABSTRACT 

 

 

The ionizing radiation plays an important role in therapy of different types of cancers, 

as being an important agent involved in the process of carcinogenesis. Its interaction with the 

DNA molecules promotes a high rate of injuries, which can be detected by specific repair 

enzymes – as the Endonuclease III. The Endonuclease III is capable of triggering a 

mechanism complex of responses, resulting in the correction of the damage. In order to better 

understand the trigger of these mechanisms we investigated the kinetics properties, by 

measuring the dissociation constant (koff) and the binding energy barrier (∆x). The atomic 

force spectroscopy has been used in the characterization of these processes revealing a high 

accuracy in the study of inter-and intramolecular forces and in the determination of 

thermodynamic parameters that describe DNA - Endonuclease III complex. The measures of 

dissociation constant (koff) between the DNA molecule irradiated and the protein reveal higher 

affinity of the protein for the DNA molecule non-irradiated. However, we observed a direct 

correlation between an increasing dose and decreased affinity, although it was still higher than 

the control, from 2 Gy. Our hypothesis is that high doses result in breaks in double-stranded 

DNA or another DNA damage that are not specific Endonuclease III protein. 

 

Keywords: DNA, Endonuclease III, AFM, ionizing  
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1          INTRODUÇÃO 

 

As radiações ionizantes possuem um papel importante na terapia de diversos 

tipos de cânceres, sendo, porém, um importante agente envolvido no processo de 

carcinogênese. O conhecimento dos efeitos decorrentes da interação das radiações 

ionizantes com o DNA, assim como os mecanismos de respostas celular e molecular aos 

efeitos desta interação, é de vital importância para o entendimento dos riscos associados 

à exposição às radiações ionizantes.  

Diariamente, o DNA é submetido a inúmeros agentes genotóxicos que produzem 

uma alta taxa de lesões por célula. Estes agentes surgem devido, tanto a processos 

metabólicos internos, quanto a fatores ambientais externos. A maioria destas lesões é 

detectada por enzimas de reparo que se ligam às regiões específicas do DNA próximas 

ao dano e disparam um complexo mecanismo de respostas que resultarão na correção 

dos danos. Lesões não corrigidas em genes críticos, como genes supressores de tumor, 

podem aumentar a probabilidade do desenvolvimento de cânceres [1]. 

Uma forma de melhor compreender esses mecanismos é a investigação da 

cinética de ligação de enzimas pertencentes aos mesmos. Usualmente, esta medida é 

feita por SPR (Surface Plasmon Ressonance) [2]. Contudo, com a alta imprecisão desta 

técnica, para interações de baixas afinidades, se faz necessário buscar metodologias 

mais eficientes [3]. Nos últimos anos, a espectroscopia de força atômica, tem sido usada 

na caracterização destes processos revelando alta precisão no estudo de forças inter- e 

intramoleculares e alta resolução de força, na faixa do pN [4]. 

 

1.1 Objetivo geral 

 

O objetivo deste trabalho é estudar a correlação dose-lesão, através da 

identificação da afinidade de ligação da proteína Endonuclease III com a molécula de 

DNA irradiada com um feixe de fótons de 15 MV.  

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 Obter os parâmetros termodinâmicos, taxa de dissociação (koff) e barreira de 

energia de ligação (∆x), que descrevem a interação da proteína Endonuclease III 

com a molécula de DNA. 
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 Investigar se há diferença de afinidade de ligação da proteína Endonuclease III 

com uma molécula de DNA irradiada e não irradiada. 

 Medir a afinidade da proteína Endonuclease III pela molécula de DNA em 

função da dose a que esta foi submetida, a fim de compreendermos melhor os 

danos causados pela irradiação. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 O câncer e a radiação ionizante 

 

O primeiro fator a ser considerado no desenvolvimento neoplásico é o de que 

este não ocorre como resultado de um único evento e sim da ocorrência de várias 

alterações genéticas e epigenéticas em uma dada célula somática [5]. Alterações 

ocorridas em certos genes ligados ao desenvolvimento neoplásico, como os proto-

oncogenes, genes supressores de Tumor, e genes envolvidos em mecanismos de reparo 

do DNA, podem desencadear uma série de eventos que podem resultar em uma 

transformação maligna [1].  

A radiação ionizante é um fator que tem seu potencial carcinogênico conhecido 

desde o início do século, porém ainda hoje seu mecanismo de ação no desenvolvimento 

neoplásico ainda não está bem elucidado. Inúmeras evidências acumuladas neste 

período indicaram que as radiações são capazes de produzir vários tipos de câncer [6]. 

Estudos revelam que trabalhadores da área nuclear expostos a materiais 

radioativos apresentam um aumento na incidência de leucemias e de diversos tipos de 

tumores sólidos. Em 2.124.526 pessoas analisadas por ano, em 15.825 mortes, 3.976 

foram devido ao câncer [7]. O mesmo foi observado entre os sobreviventes das bombas 

atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, para exposições elevadas [8]. A 

exposição terapêutica à radiação ionizante (como na medicina nuclear e radioterapia) 

também tem sido associada com a indução de câncer de tireóide [9], de pulmão [10] e 

de mama [11].  

A interação da radiação ionizante com o material biológico gera uma variedade 

de lesões moleculares (radiolesões). Embora todas as moléculas intracelulares sejam 

candidatas em potencial ao dano induzido pela radiação ionizante, as lesões mais 

prejudiciais para a sobrevivência celular são aquelas envolvendo a estrutura do DNA, 

dado o papel desempenhado por ele no controle das diversas funções celulares.  

As lesões ocorridas no DNA de uma célula alvo podem ser prontamente 

reparadas, não reparadas ou reparadas erroneamente, o que pode resultar em uma célula 

com uma mutação viável. Esta célula pode ser a iniciadora de um longo e complexo 

processo que pode culminar, por exemplo, na indução de tumores malignos, ou seja, o 

câncer. Contudo, dependendo da quantidade e do tipo de dano ocorrido, uma célula 

normal pode seguir um caminho diferente e, em vez de reparar o dano, entrar em 

processo de morte celular programada [12]. 
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Supõe-se que o principal objetivo de toda forma de vida é transmitir seu material 

genético com grau ‘aceitável’ de variação para a próxima geração. Este objetivo deve 

ser alcançado, apesar de ataques constantes por parte de diversos agentes genotóxicos 

sobre o DNA, sejam os gerados pelo próprio metabolismo do organismo ou 

xenobióticos. Ao longo do processo evolutivo a natureza selecionou diversos sistemas 

para detectar danos no DNA, sinalizar a sua presença e mediar seu reparo. Tais 

respostas têm impacto sobre uma vasta gama de eventos celulares evitando uma 

considerável variedade de patologias humanas, dentre as quais se destaca o câncer. Uma 

melhor compreensão dos mecanismos das respostas celulares ao dano do DNA oferece 

novos caminhos para a compreensão dessa doença. 

 

2.2  Sistema Biológico Estudado 

 

2.2.1  Reparo por excisão de bases (BER – Base Excision Repair) 

 

O DNA está exposto a uma série de agentes físicos, como a radiação ionizante e 

não ionizante, e agentes químicos que provocam lesões nessa molécula. Como dito 

anteriormente, caso não sejam removidas, essas lesões podem levar a mutações ou à 

morte celular.  

Evolutivamente surgiram vários mecanismos de reparação de DNA que atuam 

coordenadamente de forma a lidar com os diferentes tipos de lesões produzidas no 

DNA. Dentre os sistemas de reparo do DNA descritos nos mamíferos, destacamos o 

reparo por excisão de nucleotídeo (NER), que lida com uma grande variedade de lesões 

que distorcem a dupla hélice do DNA, interferindo com o pareamento de bases (Modelo 

Watson-Crick), que geralmente obstruem a transcrição e a replicação normal do DNA. 

No caso de lesões que afetam as duas fitas do DNA, como as quebras da cadeia dupla 

induzidas pelas radiações ionizantes, atuam os sistemas de reparo por recombinação 

homóloga (HR) e o reparo por junção de extremidades (NHEJ). O reparo por excisão de 

base (BER), ao qual daremos ênfase em nosso estudo, atua no reparo de lesões que 

surgem devido ao metabolismo celular, incluindo os resultantes do ataque de espécies 

reativas de oxigênio, que também podem ser geradas pela interação das radiações 

ionizantes com o meio celular [13]. Um resumo da atuação destes sistemas de reparo 

pode ser visualizado na Figura 1. 
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Figura 1: (a) Agentes comuns prejudiciais ao DNA (parte superior); exemplos de 

lesões no DNA induzidas por estes agentes (meio), e mecanismos de reparo do DNA mais 

relevantes responsáveis pela remoção das lesões (abaixo). (b) Os efeitos agudos de dano no 

DNA na progressão do ciclo celular, conduzindo à retenção do ciclo celular nas fases G1, S, G2 

e M (de topo), e sobre o metabolismo do DNA (meio). As consequências à longo prazo da lesão 

no DNA (abaixo) incluem mudanças permanentes na sequência do DNA (mutações pontuais 

que afetam genes individuais ou aberrações cromossômicas que podem envolver vários genes) e 

seus efeitos biológicos. Abreviações: cis-Pt e MMC, cisplatina e mitomicina C, respectivamente 

(ambos os agentes de DNA-crosslinking), (6-4) PP e CPD, 6-4 fotoprodutos e dímeros de 

pirimidina ciclobutano, respectivamente (ambos induzidos por luz UV); BER e NER, o reparo 

por excisão de  base e de nucleotídeo, respectivamente; HR, recombinação homóloga; EJ, 

junção final [13] 

  

O reparo por excisão de bases (BER) é considerado o principal mecanismo pelo 

qual as células corrigem vários tipos de danos de base no DNA gerados por fatores 

endógenos ou exógenos. O BER consiste no reconhecimento e excisão de bases de uma 

grande variedade de lesões, como bases desaminadas, alquiladas, oxidadas ou ausentes. 

Este processo é mediado pelas enzimas DNA glicosilases, sendo cada uma delas 
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específica para um número limitado de bases modificadas. Pelo menos doze DNA 

glicosilases diferentes já foram identificadas em humanos [14]. As enzimas da classe 

das DNA glicosilases catalisam a hidrólise da ligação N-glicosídica que liga a base 

alterada ao esqueleto açúcar-fosfato da molécula de DNA, gerando sítios apirimidínicos 

ou apurínicos (AP), ou seja, a perda da base nitrogenada. Algumas destas enzimas 

também podem ser chamadas de AP liases, pois podem funcionar como endonucleases. 

 O modelo mais amplamente aceito para o mecanismo BER envolve cinco 

reações sequenciais: (i) remoção da base pela DNA glicosilase específica, (ii) incisão do 

sítio abásico resultante por  endonuclease- AP, (iii) tratamento dos terminais gerados na 

quebra simples, (iv) síntese de DNA, e (v) ligação [15]. Um esquema simplificado 

destas etapas pode ser visualizado na Figura 2. 

 

Figura 2: Mecanismo de reparo por excisão de bases 

 

Um crescente número de evidências indica que os polimorfismos em genes BER 

e a variação na capacidade de reparação estão associados a um maior risco de diferentes 

tipos de câncer [15]. 
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2.2.2 Endonuclease III (Timina glicol - DNA glicosilase) 

 

A Endonuclease III, produto do gene nth [16], possui 221 aminoácidos e uma 

massa molecular de aproximadamente 23,5 kDa. Ao reconhecer como substrato 

resíduos de pirimidinas como timina glicol, 5,6- dihidrouracil e 5-hidroxi-6-hidrouracil, 

a Endonuclease III removerá a base lesada através da quebra da ligação N glicosídica e, 

posteriormente, por uma reação de β-eliminação, deixando resíduos de 

desoxirribonucleosídeos 5’-fosfato 5’-terminais e aldeídos α, β- insaturados 3’-terminais 

[17]. Esta atividade faz com que a Endonuclease III seja considerada uma AP liase, pois 

só possui afinidade pelo sítio AP do lado 3’, que não é suficiente para remoção da base, 

sendo necessária a ação da Exonuclease III ou da Endonuclease IV para finalizar a 

retirada da base, deixando extremidades 3’-OH e 5’PO4 para finalizar o reparo pela 

DNA polimerase e DNA ligase [18]. 

Existem ainda outros substratos pelos quais a Endonuclease III tem afinidade. 

Como exemplos podemos citar: uracil glicol, 5- hidrocitosina, 5-hidroxiuracil, 5,6-

didihidrouracil, 5-hidroxi-6-hidrouracil, 6-hidroxi-5-hidrouracil, 6-hidroxi-5-

hidroxicitosina, 6-dihidrotimina, entre outras [19]. A Endonuclease III libera do DNA 

tanto citosinas fotohidratadas como uracil fotohidratado [20]. 

 

2.3 O microscópio de força atômica 

 

O microscópio de força atômica (AFM – Atomic Force Microscope) [21] é um 

equipamento que pode ser utilizado tanto na obtenção de imagens, como na medida de 

forças de interação inter- e intramolecular entre macromoléculas biológicas [22].  

Pela espectroscopia de força, o AFM fornece informações sobre as propriedades 

termodinâmicas de sistemas do tipo receptor-ligante, elucidando a força de ligação entre 

o par molecular, a taxa de dissociação e características da barreira de energia potencial 

de ligação [23]. 

A medida de força de interação entre pares moleculares por AFM possui 

resolução na faixa de picoNewton [4], possibilitando medir tanto interações moleculares 

fracas, como a força de van der Waals, quanto ligações covalentes fortes. A magnitude 

das interações intermoleculares pode ser obtida diretamente por medição de força de 

adesão, e esta interação adesiva entre diferentes grupos funcionais é determinada pela 

curva de força versus distância da ponta à amostra. Durante a medição, a deflexão da 

alavanca é monitorada durante o ciclo de aproximação e afastamento da amostra em 
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relação à ponta. Conhecendo a constante de mola da alavanca, é possível calcular esta 

força. 

 

2.4 Espectroscopia de força 

 

Na aquisição de uma curva de força, inicialmente a ponteira encontra-se afastada 

da superfície, logo não há interação entre elas. Quando a ponteira se aproxima da 

superfície, as forças entre os átomos destas duas superfícies começam a atuar, causando 

a deflexão da haste. Esta deflexão pode ser na direção da amostra, caso as forças 

atuantes sejam atrativas (van der Waals e eletrostáticas), ou na direção contrária, caso 

estas forças sejam repulsivas de longo alcance (eletrostáticas). 

Em teoria, à medida que a atração aumenta, e a ponteira aproxima-se muito da 

superfície, os átomos de ambas estão tão próximos que seus orbitais eletrônicos 

começam a se repelir. Nesta região, a curva de força, denominada como região de 

contato, representa as deformações reversível (elástica) ou irreversível (plástica) da 

ponteira, da amostra ou de ambas, fornecendo informações sobre as propriedades 

mecânicas da amostra. Na Figura 3 é possível visualizar uma típica curva de força 

versus deslocamento gerada pelo AFM. 
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Figura 3: Esquema de curva de força (A) e da interação entre a ponteira e a amostra 

(B). Em (A), a deflexão da haste flexível é mostrada como função do deslocamento do piezo na 

direção Z. Os números correspondem aos diferentes estágios da haste durante o ciclo de 

aproximação-retração: (1) a ponteira do AFM não está em contato com a superfície da amostra; 

(2) a ponteira está sendo empurrada contra a superfície da amostra, resultando na dobra da 

haste; (3) a ponteira começa a retrair; (4) a ponteira adere à superfície da amostra; (5) a ponteira 

rompe o contato com a superfície da amostra; (6) a ponteira volta à posição inicial de não 

contato. Em (B), é ilustrada a diferença entre a real distância entre a ponteira e a amostra (D) 

definida pela diferença entre o deslocamento do piezo (dp) e a deflexão da haste flexível (d) (D 

= dp - d) [24]. 

 

Experimentalmente, o que é medido é o deslocamento do piezo (dp), porém a 

curva de força geralmente é apresentada em função da distância de separação entre a 

ponteira e a amostra (D). Assim, faz-se necessária uma transformação para descrever a 

curva em função da distancia D, ou seja, F(D). Como pode ser visualizado na Figura 3b, 

 



10 

 

 

 

no regime de contato é possível desprezar as deformações elásticas tanto da amostra 

quanto da ponteira, e a distância D é dada por:  

                                                             D = dp – d                                                           (1)   

Sendo: 

dp = o deslocamento do piezo  

d = a deflexão do cantilever 

Para superfícies rígidas, a separação zero é definida como a região na curva de 

força na qual a deflexão da haste flexível acompanha o movimento da amostra e os 

pontos em ambas as curvas coincidem. A diferença máxima entre os dois pontos 

representa a força máxima (Figura 1b) [24].  

Quando a ponta é retirada da superfície, outras forças de interação podem se 

manifestar, sendo a força de adesão a principal delas. Esta pode ser estimada a partir da 

deflexão do cantilever antes do ponto de ruptura e da Lei de Hooke: 

                                                           dkF c                                                            (2) 

sendo,  

F  força sobre o cantilever 

kc   constante da mola do cantilever 

d  deflexão do cantilever 

A ruptura do contato ocorrerá, quando a força adesiva entre a ponta e a amostra, 

for menor do que a força elástica do cantilever. 

Na prática, as curvas de força, apesar de serem ricas em informação, são 

bastante complexas, uma vez que diferentes forças podem afetar o comportamento da 

haste em qualquer ponto de separação ponteira-amostra. O quadro 1 mostra 

separadamente os tipos de força detectados através da deflexão do cantilever, ilustrando 

o efeito de cada tipo de interação na aparência da curva de força. Porém, num 

experimento real uma curva de força é composta por diferentes tipos de interação. 
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Quadro 1: Tipos de forças de interação sentida pela haste flexível durante um ciclo de 

aproximação e retração [24] 

Força Descrição Forma da Curva 

Curvas de aproximação 

Atrativa der Van 

de Waals 

Gera picos no ponto de contato; depende 

da força entre a ponteira e a amostra e da 

geometria do sistema.  

Repulsiva da 

dupla camada e 

força 

eletrostática 

Devido às cargas superficiais da amostra e 

da ponteira ocorre adsorção de íons da 

solução e dissociação de grupos funcionais 

da superfície. 

 

 

Força repulsiva 

de hidratação 

Surge de interações repulsivas entre íons 

hidratados ligados à ponteira e à superfície 

da amostra. Ocorre em altas concentrações 

salinas. 

 

 

Força de 

solvatação  

Quando a ponteira e a amostra estão em 

contato, pode ser observada uma oscilação 

entre atração e repulsão, causada pelas 

moléculas apolares do líquido que cobrem 

a amostra. 

 

 

 

Curvas de retração 

Adesão Ocorre devido às forças de van der Waals e 

à indentação causada pela ponteira. 

 

Forças 

hidrofóbicas 

Surge em amostras hidrofóbicas quando 

analisadas em meio aquoso e resulta numa 

ruptura gradativa, ao invés de pontual. 
 

Capilaridade Ocorre sob condições ambientais, sob as 

quais a superfície da amostra pode 

apresentar uma fina camada de água, 

resultando na formação de uma ponte de 

água entre a ponteira e a amostra.  

 

 

Em uma curva de força tradicional o evento de ruptura se encontra no início da 

curva. No caso de um complexo DNA proteína utilizando um espaçador elástico (PEG), 
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o que temos é um espaçamento devido ao alongamento do PEG, e após o evento de 

ruptura, como pode ser visualizado na Figura 4. A utilização do PEG é essencial por: (i) 

permitir a livre rotação da molécula, fazendo que o local de ligação fique acessível; (ii) 

aumentar a distância entre a ponta e a superfície, atenuando interações inespecificas, 

como força eletrostática, que de outra forma influenciariam na força de ruptura do 

receptor-ligante; e (iii) assegurar a discriminação do evento em uma única molécula 

[25].  

 

 

Figura 4: Curva de força do complexo DNA proteína utilizando um espaçador (PEG) 

 

A obtenção de forças de ruptura depende de parâmetros como a variação da 

força aplicada em função do tempo (loading rate- Ḟ), temperatura e outras condições. A 

teoria mais usada para descrever a ruptura de uma ligação simples devido a uma carga 

aplicada é obtida por Bell [26], que estudou a adesão das células aos substratos. A ideia 

deste modelo é que uma barreira de energia de ativação (Eb) tem que ser superada para 

que ocorra a dissociação. A força externa aplicada ao sistema adiciona uma energia 

térmica (kbT= 4,1J em condições ambientais) que efetivamente reduz a energia de 

ativação de modo que algumas flutuações térmicas podem conduzir o sistema através da 

barreira de energia e quebrar as ligações. No modelo, a taxa de dissociação natural sob 

uma força externa F, k
*
off, é dada por: 
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Onde ω0 é a frequência natural de vibração no vácuo, kB é a constante de 

Boltzmann (kb= 4,1J/T), T é a temperatura e ∆x a distância entre o mínimo do poço 

potencial do estado de ligação e o máximo da barreira de energia. Estendendo a Teoria 

de Kramers [27] da dinâmica Browniana à cinética em líquidos para forças de ruptura 

de ligações, a taxa de dissociação é descrita por: 

                                             
 

.exp
*











Tk

FE
Fgk

B

b

off 0                                              (4) 

Onde o é denominado attempt factor (=oexp(-Eb/kBT)), e a função g(F) e 

Eb(F) dependem da deformação da barreira de energia em função da força externa 

aplicada e da variação espacial das interações produzidas pelas forças de fricção entre as 

moléculas [25]. 

Os parâmetros de principal interesse na descrição de qualquer sistema biológico 

do tipo receptor-ligante, correlacionados a ligações reversíveis, são as constantes de 

associação (kon) e dissociação (koff) espontânea, ou natural, e a constante de dissociação 

no equilíbrio KD = koff/ kon [28]. Na Figura 5 é possível visualizar que para um poço 

potencial, a constante de dissociação natural descreve a transição de estado em deixar a 

cavidade de ligação. Sob ação de uma força externa, a ruptura da ligação ocorre de 

forma muito mais rápida do que num processo espontâneo, o que revela um processo de 

transição de estado não usual. 

 

Figura 5: Poço potencial  no estado normal (cinza) e sob ação de uma força externa (vermelho) 
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Para chegarmos ao valor da constante de dissociação (koff) espontânea foi 

utilizada uma série de equações fundamentais cuja abordagem se torna necessária para 

melhor entendermos o processo. 

A partir da taxa de dissociação λ(t), descrita pelo declínio das ligações existentes 

NB em função do tempo: 

                                                            
B

B Nt
dt

dN
                                                   (5) 

Obtemos, pela integração desta equação, o número de ligações intactas em 

função do tempo: 

                                                         .'exp 












 

t

B tdttN
0

                                          (6) 

Considerando a força como uma função contínua e reversível do tempo 

(substituição do tempo pela força), obtemos o número de ligações dissociadas, dado 

por: 

                                           .'exp
.
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D

f

FdftN
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1
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Assim, a probabilidade p(F) que uma ligação se desfaça sob a ação de uma força 

externa F é dada pela derivada do número de ligações desfeitas no tempo 
dt

dN D : 

                                            .exp
..
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Inserindo o valor da taxa de dissociação em líquido, obtida da teoria de Kramers 

[24],   .exp
*








 


Tk

xF
kF

B

off , obtemos a probabilidade p(F) que uma ligação se desfaça 

sob a ação de uma força externa F dada pela equação: 
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F
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11
                (9) 

As funções p(F) foram plotadas de acordo com as forças de ruptura e, 

finalmente, combinadas nos histogramas. Isso resultou em uma força de ruptura semi-

hipotética no histograma que se baseia em dois parâmetros de entrada, o ∆x e o koff. 
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Estes foram variados de forma a encontrar o melhor ajuste para o histograma da força 

de ruptura medida.   

Pelo máximo da equação (9) obtemos o mais provável valor da força de ruptura 

(F
*
) da ligação em questão, sendo este valor alcançado através da solução de 

  .0







F

dF

dP

dF

d D  

Se a variação da força aplicada em função do tempo (loading rate - Ḟ) for 

constante, com o aumento da força externa (F), a força de adesão F* mais provável será 

dada por: 

                                              .
.
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ln
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offB

B
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x
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                                                    (10) 

 Cada regime (Ḟ) produz uma imagem da forma da barreira de energia em um 

ponto fixo ao longo da direção de dissociação (x) (Figura 6 (a)). O contorno da energia 

na configuração espacial para uma determinada barreira, denominado estado de 

transição, é altamente curvado e, portanto não há mudança na forma quando a altura da 

barreira diminui devido à aplicação de uma força externa F (Figura 6(b)), mostrando a 

relação entre F
*
 e Ḟ [29]. 

(a)       (b) 

   

Figura 6: (a) Histograma com distribuição de forças mostrando a variação na 

localização do pico de F*
 e o aumento da largura em função da taxa de aplicação da força 

externa F. A função determina o valor mais provável para a força de ruptura (F*
). (b) Forma da 

barreira de energia ao longo da coordenada de reação molecular sob força. A força F aplicada 

em um orientado ângulo  em relação à coordenada da reação molecular x, adiciona um 

potencial mecânico, -(fcos).x, que diminui a altura da barreira de energia. As barreiras internas 

contribuem para o domínio cinético quando a barreira externa é ultrapassada a um nível ≥ kBT.  
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As formas de barreiras são determinadas pelo contorno de energia local, denominado estado de 

transição, que são altamente curvadas e mudam levemente sua forma ou posição sob a aplicação 

de uma força externa. A variação da posição da forma da barreira pode ser projetada como uma 

distância constante x = xtscos na direção da força aplicada [29]. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Irradiação do DNA 

 

O DNA utilizado na irradiação foi sintetizado pela empresa PROMEGA, 

possuindo a sequência indicada abaixo de 50 pares de bases, além da presença de uma 

modificação no terminal 5` (Tiol) com o objetivo de fixar esta molécula no ponteira do 

microscópio de força atômica. 

 

5’ /ThioMC6-D/gct agc cgt aaa tta tat ttg gcc gcg ccc ttt ata tta agc tag ccg ta 3’ 

 

Amostras de 5 µl de DNA na concentração de 3,3 µg/µl foram irradiadas com 

feixe de fótons de energia de 15MV, em um acelerador linear clínico modelo Clinac 

2300 CD, fabricado pela Varian Medical Systems, instalado no Instituto Nacional de 

Câncer (INCa). As irradiações foram feitas utilizando-se um fantoma de acrílico, com 

uma distância fonte superfície de 95 cm e com o tubo de microcentrífuga (tipo 

eppendorf) contendo DNA a uma profundidade de 5 cm (Figura 7). O gantry foi de 

270°, o tamanho de campo de 10 cm x 10 cm, taxa de dose de 4 Gy/min e doses de 0,1 

Gy, 0,5 Gy, 2 Gy e 4 Gy.  

As moléculas de DNA irradiadas foram diluídas para 1 µg/µl, em água 

deionizada antes de serem imobilizadas na ponteira do AFM. As amostras irradiadas 

eram utilizadas por no máximo uma semana após a irradiação, e conservadas à 4°C. 

Após este período novas amostras eram irradiadas. 

 

 

Figura 7: Esquema experimental da irradiação no Acelerador linear Clinac 2300 CD  
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3.2  Funcionalização da ponteira do AFM e do substrato 

 

Antes da funcionalização da ponteira do AFM, a haste flexível Si3N4 (Veeco 

Microscopes, Model MSCT) foi esterilizada com radiação UV por 30 minutos. O vapor 

da lâmpada de mercúrio produz uma intensa radiação UV e ozônio. A combinação 

destes vaporiza todo material orgânico que se acumula na superfície de silício/nitreto 

[24]. A silanização da haste flexível foi feita através da incubação por 10 minutos a 

90C (3-Aminopropyl)triethoxysilane (APTES); lavado com etanol e incubado com 

água deionizada por 30 min a 90C. A segunda etapa, consiste em incubar a haste 

flexível silanizada por 15 minutos à temperatura ambiente com 5 µl  da solução 1 (PEG-

5µg (1µM) + EDC-25µl (400µM) + 1000 μl PBS 1% pH 7,5); lavado com PBS. Na 

última etapa, a haste flexível foi incubada por 1h30min em 10 µl do DNA (controle ou 

irradiado) diluído em 1:1 na solução 1. 

Como substrato, foi utilizada uma placa de vidro que também passou pelo 

processo de silanização através da incubação por 10 minutos a 90C (3-

Aminopropyl)triethoxysilane (APTES), lavada com etanol e incubada com água 

deionizada por 30 min a 90C. Esta placa foi incubada por 15 minutos à temperatura 

ambiente com 20 µl da solução 1; seguido por várias etapas de lavagem com PBS pH 

7,4. Logo após, a placa foi incubada com 20 μl da proteína Endonuclease III de E. coli 

(Sigma) diluída em 1:1 na solução 1, chegando a uma concentração final de 0,815µg/ml 

(35,43 nM). O esquema destas imobilizações é ilustrado na Figura 8. 

 

 

Figura 8: Esquema experimental da imobilização da proteína Endonuclease III sob a placa de 

vidro funcionalizada com grupos amino e DNA sob a ponteira do AFM 
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3.3  Espectroscopia de força 

 

As medidas de espectroscopia de força foram realizadas utilizando um AFM 

BIOSCOPE CATALYST (Figura 9), à temperatura ambiente e em solução de PBS pH 

7,4. A constante de mola para todas as hastes flexíveis foram calibradas através do 

método de flutuação térmica [30]. Os valores das constantes de molas determinados 

experimentalmente ficaram na faixa de 8 mN/m a 18 mN/m (Cantilever C – Veeco), e 

em torno de 40 mN/m (Cantilever D – Veeco). 

 

 

Figura 9: Microscópio de força atômica BIOSCOPE CATALYST utilizado nas medidas 

 

3.4 Análise das curvas de força da amostra 

As curvas de força foram analisadas com um algoritmo escrito no programa Igor 

5.01 (Wavemetrics Inc., Oregon). Pela utilização da equação [9] é possível fazer o 

melhor ajuste da curva no histograma, entrando apenas com os parâmetros intrínsecos 

ao sistema, isto é,  ∆x e o koff. A distribuição da força de ruptura e da Ḟ para cada 

experimento, que consiste na aquisição de 1000 curvas de força para cada experimento, 

foram combinadas num histograma. Em cada experimento a velocidade com que a força 

é aplicada foi mantida constante.    Na Figura 10 é possível visualizar como é realizada 

a análise das curvas, a partir do histograma produzido pelos valores dos picos de 

interação entre o DNA e a proteína Endonuclease III. 
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Figura 10: Programa Igor  

 

 

3.5 Eletroforese do DNA em gel de poliacrilamida 

 

O DNA irradiado com doses de 0,1, 0,5, 1 e 2 Gy, a uma concentração final de 

400ng, foi submetido à eletroforese em gel de poliacrilamida 15%, para verificação da 

integridade das moléculas. A eletroforese foi realizada a 80V por 2h 30min. Após este 

tempo, a presença do DNA no gel de poliacrilamida foi detectada incubando-se o gel 

por 20 min em uma solução de TBE contendo o corante fluorescente Sybr Green (Fluka 

Biochem) diluído na proporção de 1:10000 em TBE. Posteriormente o DNA foi 

visualizado com um auxílio de um transiluminador ultravioleta e as imagens captadas 

através do equipamento de fotodocumentação KODAK EDAS 290. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A fim de obter os parâmetros termodinâmicos, taxa de dissociação (koff) e 

barreira de energia de ligação (∆x), que descrevem a interação da proteína 

Endonuclease III com a molécula de DNA irradiada, medimos a afinidade de ligação 

desta proteína com moléculas de DNA irradiadas com fótons de raios-X de 15 MV com 

diferentes doses.  

A Figura 8 ilustra o arranjo experimental utilizado para as medidas. Sem a 

presença da proteína, a interação entre a ponta e a superfície não produziu eventos de 

ruptura, foram observadas apenas forças de adesão de curto alcance devido à interação 

entre a ponteira e a superfície. Quando imobilizamos a proteína no substrato 

observamos a formação do complexo DNA- proteína, pela obtenção de uma típica curva 

de força, como pode ser visualizada na Figura 11. No início da curva verificamos um 

pico adesivo, seguido de uma curva de extensão referente ao alongamento do polímero, 

e finalmente um evento de ruptura. A ponteira permaneceu na superfície por 1s. 

 

 

Figura 11: Curva de força mostrando um ciclo completo de aproximação (azul) e retração 

(vermelho) da ponteira do AFM. As medidas foram realizadas em tampão PBS 
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Para cada experimento foram adquiridas em torno de 1000 curvas de força. A 

distribuição dos valores assumidos pela força de ruptura e do Ḟ para um único 

experimento foram sistematicamente analisadas e reunidas em um histograma. Em cada 

experimento a velocidade com que a força é aplicada foi mantida constante. Dessa 

forma, a taxa de dissociação e a largura do poço potencial do complexo DNA-

Endonuclease III puderam ser determinados diretamente a partir de diferentes 

experimentos utilizando a equação (9), a qual descreve a probabilidade de ruptura da 

ligação do complexo sob uma força externa F. A taxa de dissociação e a largura do 

potencial, são parâmetros usados para determinar a melhor curva que se ajusta ao 

histograma. Logo, a equação (9) foi usada para determinar o koff e a largura potencial x 

para uma dada distribuição da força de ruptura e 
.

F .  

Na Figura 12 são mostrados histogramas e curvas de ajuste, obtidos para a 

interação da proteína Endonuclease III com amostras de DNA controle (0 Gy) e 

irradiados (0,1 Gy, 0,5 Gy, 2 Gy e 4 Gy). Estes histogramas foram gerados pela 

distribuição das forças de ruptura obtidas, e a melhor curva foi ajustada através dos 

parâmetros de entradas, o ∆x e o koff.   
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(a)                                                                   (b) 

 

(c)                                                                   (d) 

 
(e) 

 

Figura 12: Histogramas dos valores assumidos pela força de ruptura do experimento com 

velocidade de 1,95µm/s. (a) 0 Gy (b) 0,1Gy (c) 0,5Gy (d) 2 Gy (e) 4Gy 
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As ligações moleculares em sistemas biológicos se originam a partir de 

interações não covalentes e ao serem submetidas a uma força externa por um 

determinado tempo, irão se romper. Sendo estas interações principalmente do tipo van 

der Waals, sabe-se que o sistema suporta um grande espectro de forças em função do 

tempo com uma baixa energia de ligação, e a altura da barreira da energia de ligação 

diminui pela força aplicada, acelerando a dissociação [25].  

Complexos moleculares associados são governados por barreiras de potencial 

contendo mais do que uma barreira cinética. Por espectroscopia de força podemos 

explorar tal forma de barreira conduzindo os experimentos com diferentes valores da 

derivada da força em função do tempo (loading rate (Ḟ)), nos garantindo um ganho na 

informação quantitativa sobre a taxa de dissociação. Em baixas velocidades, a flutuação 

térmica do cantilever provoca desvios na determinação das forças, enquanto para 

maiores velocidades causa desvios na resistência hidrodinâmica do cantilever e 

aumento do ruído [2]. Em nossos experimentos testamos velocidades entre 300 nm/s e 

5,93 µm/s e verificamos que nossos experimentos respondiam bem a velocidades acima 

de 1,95 µm/s. Isto nos levou a usar somente esta velocidade, para a comparação entre as 

amostras.  

Diante dos desafios atuais da área médica, a descrição sistemática de um 

complexo receptor-ligante emerge como uma grande novidade, despertando grandes 

interesses. Uma ligação do tipo receptor ligante é governada por parâmetros como taxa 

de associação (kon) e taxa de dissociação (koff), natural ou espontânea, e a constante de 

dissociação no equilíbrio (KD), dada pela razão koff/kon. A taxa de dissociação depende 

da força externa aplicada ao sistema, e o logaritmo natural desta taxa de dissociação é 

diretamente proporcional ao valor máximo da distribuição de forças de ruptura [28]. 

Esta taxa de dissociação também depende da deformação da barreira potencial 

provocada pela aplicação da força externa e da variação espacial das forças de fricção 

entre o par molecular investigado [25]. 

A espectroscopia de força por AFM capaz de revelar a afinidade de ligação entre 

uma proteína e um DNA é um grande avanço na área da genética. Diversos trabalhos 

nesta área têm contribuído para o entendimento de diferentes sistemas biológicos [31, 

32, 33, 34]. Sabe-se que um dos grandes desafios da medicina é entender o complexo 

desenvolvimento do câncer, para melhor poder elaborar terapias eficientes em seu 

tratamento. Para isso, muitos estudos têm tido como objetivo a melhor compreensão dos 

mecanismos de reparo da célula, bem como a atuação das proteínas que participam 

neste sistema, as chamadas proteínas de reparo. A proteína Endonuclease III é uma 
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proteína de reparo que tem como principal substrato a pirimidina oxidada (resíduo de 

timina danificada por anel de saturação, fragmentação, ou anel de contração, incluindo 

timina glicol e resíduos uracil) [35]. Buscando o melhor entendimento de como ela atua 

em substratos irradiados com fótons de raios-X, medimos a afinidade de ligação desta 

proteína com fragmentos de DNA irradiados com diferentes doses. Para a amostra 

controle (0 Gy) foram realizados 5 experimentos e para as amostras irradiadas foram 3 

experimentos, sendo os valores obtidos na Tabela 1 a média destes experimentos.  

Tabela 1: Valores médios da taxa de dissociação e da largura do potencial. 

 koff (s
-1

) ∆x (Å) 

0 Gy (Controle) 0,0063 ± 0,0029 3,3 ± 0,5 

0,1 Gy 0,0012 ± 0,0002 2,7 ± 0,2 

0,5 Gy 0,0014 ± 0,0004 3,2 ± 0,3 

2 Gy 0,0035 ± 0,0007 2,9 ± 0,1 

4 Gy 0,0049 ± 0,0008 2,7 ± 0,3 

 

O experimento com DNA não irradiado (0 Gy - Controle) apresentou um valor 

médio de (3,3  0,5) Å para a largura do potencial e (0,0063  0,0029) s
-1

 para a taxa de 

dissociação. No intuito de promover mais danos pelos quais a proteína Endonuclease III 

apresenta maior afinidade, aumentamos a dose gradativamente. De início, irradiamos o 

DNA com uma dose de 0,1 Gy, e obtivemos um valor médio de (2,7  0,2) Å para a 

largura do potencial e (0,0012  0,0002) s
-1

 para a taxa de dissociação, revelando uma 

maior afinidade da proteína por esse DNA, sugerindo a presença de danos de bases, que 

são substratos para a Endonuclease III. 

O próximo passo foi irradiar com 0,5Gy, e obtivemos um valor médio de (3,2  

0,3) Å para a largura do potencial e (0,0014  0,0004) s
-1

 para a taxa de dissociação, 

revelando uma afinidade um pouco menor, comparada ao DNA irradiado com 0,1 Gy. 

Irradiamos com uma dose de 2 Gy, e obtivemos um valor médio de (2,9  0,1) Å para a 

largura do potencial e (0,0035  0,0007) s
-1

  para a taxa de dissociação, revelando uma 

afinidade ainda menor. Por fim, irradiamos com 4 Gy, e percebemos que a afinidade 

continuou a diminuir, e obtivemos um valor  médio para a largura do potencial de (2,7  

0,3) Å e  de (0,0049  0,0008) s
-1

 para a taxa de dissociação. Verificamos que à medida 

que aumentamos a dose, estes valores para a taxa de dissociação aproximam-se dos 

valores obtidos da molécula não irradiada, isto é, a molécula controle. Isto nos sugere 

que o aumento da dose, e consequente promoção de quebras de fita dupla de DNA, 

podem levar à diminuição da afinidade.  
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Na literatura é descrito que o aumento da dose promove tanto o aumento dos 

danos de bases quanto o número de quebras de dupla em DNA [36]. Neste trabalho 

esperávamos que, ao aumentarmos a dose, promoveríamos maiores danos, mas não 

sabíamos o limite deste aumento, para que a proteína ainda tivesse afinidade pelo 

substrato por meio da nossa técnica. Das e Sutherland [37] relatam que doses de raios-X 

tão baixas quanto 0,1-1 Gy são capazes de gerar múltiplos sítios AP (apirimidinicos) em 

fibroblastos humanos primários. Nikjoo et al. [38] mostram que em uma célula mamária 

irradiada com 1 Gy, são produzidos 10
5
 danos de bases, sendo 250 de timinas 

danificadas e 40 quebras de fita dupla de DNA. Pela nossa técnica, a geração de quebras 

de dupla fita de DNA minimiza fortemente a medida das ligações específicas e faz com 

que não detectemos a diferença de adesão existente. 

Primeiramente, se tratando de uma técnica tão sensível, capaz de identificar a 

ligação em uma única molécula, não poderíamos esperar visualizar tudo o que é obtido 

com as demais técnicas. Para avaliar os nossos resultados, fizemos uma eletroforese em 

gel de poliacrilamida do DNA controle e irradiado, conforme pode ser visualizado 

através do arraste notado abaixo das bandas do DNA na Figura 13. Este resultado nos 

indica que, para nossa técnica, podemos irradiar nossas amostras até 0,5 Gy, e que o 

número de quebras de fita duplas de DNA, neste caso, não interferiu na medida da 

adesão existente entre o complexo. Para doses acima deste valor, possivelmente o 

número de quebras de fita dupla ocorridos interferiu em nossos resultados.  

Em nosso experimentos utilizamos uma molécula de DNA dupla fita de 50 pb, 

em cuja extremidade 5’ foi imobilizado um grupamento Tiol, responsável por garantir a 

fixação covalente à superfície. Concluímos  que a ocorrência de quebras de dupla fita de 

DNA geradas pela irradiação, que ocorre antes da imobilização na ponteira, pode estar 

imobilizando tanto moléculas do DNA em que ocorreram de fato os danos de bases, 

quanto o fragmento do DNA em que pode não ter ocorrido nenhum dano. Assim sendo, 

nossa técnica ficou limitada pela fragmentação promovida no DNA pela irradiação.  
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Figura 13: Gel de Poliacrilamida das amostras de DNA  

 

 

 Em AFM, diversos trabalhos [39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46] já foram realizados 

com DNA e irradiação de diversos tipos e doses. Mas é importante notar que nenhum 

destes realizou um estudo por espectroscopia de força, da afinidade de uma proteína 

com um DNA irradiado. Portanto, o trabalho realizado foi pioneiro, tanto na medida da 

afinidade de um complexo DNA irradiado-proteína por espectroscopia de força, quanto 

na obtenção desta medida para o complexo DNA irradiado- Endonuclease III. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 As características relacionadas à afinidade de ligação da proteína Endonuclease 

III, reveladas a partir dos valores da taxa de dissociação, mostram uma maior afinidade 

da proteína pelas moléculas de DNA irradiada com 0,1 Gy. No entanto, a afinidade 

diminuiu progressivamente quando a molécula foi irradiada com 0,5, 2 e 4 Gy. A taxa 

de dissociação determinada para as doses de 0,1 Gy, 0,5 Gy, 2 Gy e 4 Gy, foram 

0,0012, 0,0014, 0,0035 e 0,0049 s
-1

 respectivamente. Para a molécula de DNA controle 

o valor da taxa de dissociação foi de 0,0063.  

 A espectroscopia de força atômica revelou alta precisão na caracterização da 

afinidade de ligação da proteína Endonuclease III com moléculas de DNA irradiadas 

com doses de até 0,5 Gy.  Isso sugere que, até este limite, são detectados os danos de 

bases, substratos da Endonuclease III.  Acima deste valor a maior incidência de quebras 

de fita duplas de DNA ou outros danos da molécula de DNA pode ter interferido nas 

medidas. Esse fato mostra que a medida da afinidade da proteína com a molécula de 

DNA é dependente da especificidade de reconhecimento da proteína ao dano causado. 

 Verificamos que na literatura não existe nenhum estudo da afinidade de uma 

proteína com um DNA irradiado pela técnica de espectroscopia de força. Isso torna 

nosso trabalho pioneiro nesta medida, além de fornecer informações relevantes sobre a 

formação do complexo DNA irradiado-Endonuclease III. 
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