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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO

O uso de softwares com o intuito de facilitar a
aprendizagem de temas que são, geralmente, apenas
conceituais na sala de aula, surge como uma importante
ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. Para o
ensino de temas de Biotecnologia, praticamente não
existem programas que possam ser utilizados de modo
didático pelos diferentes níveis de ensino. Este trabalho
objetivou desenvolver um software que auxiliasse
docentes e alunos no que diz respeito ao conteúdo de
genética
molecular,
principalmente
a
testes
laboratoriais que utilizam o DNA. Para desenvolver o
programa, utilizou-se a plataforma Java, por conta de
sua portabilidade, robustez e confiabilidade, sendo uma
das principais linguagens usadas em desenvolvimento
de softwares com foco educacional. O programa em si

conta com exemplos de testes para a identificação de
criminosos a partir da análise do ácido
desoxirribonucleico. A cada tela do software o aluno
tem a possibilidade de aprofundar o conhecimento e,
durante cada etapa, participa ativamente de todos os
pontos chave de um teste de DNA. O software permitiu
que conceitos que são trabalhados, de modo geral,
apenas de forma teórica em instituições de educação,
ganhassem uma nova abordagem, muito mais
dinâmica e com boa representação da prática
laboratorial. Percebe-se que é necessário desenvolver
mais casos e exemplos para serem acrescentados ao
software, assim como um maior número enzimas de
restrição hipotéticas.

PALAVRAS-CHAVE: software, DNA, genética molecular, ferramentas didáticas.

DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SOFTWARE
FOR TEACHING GENETIC
The use of software in order to facilitate the learning of
topics that are usually only conceptual in the classroom
emerges as an important tool in the teaching- learning
process. For teaching subjects of Biotechnology, virtually
no programs that can be used by way of teaching
different levels of education. This study aimed to
develop a software which would help teachers and
students with regard to the content of molecular
genetics, mainly laboratory tests using DNA. To develop
the program we used the Java platform, due to its
portability, robustness and reliability, being one of the

main languages used in software development with an
educational focus. The program itself has sample tests
for the identification of criminals from the analysis of
deoxyribonucleic acid. Every software screen the
student has the opportunity to deepen their knowledge
and, during each step, actively participates in all key
points of a DNA test. The software allowed concepts
that are worked, in general, only in a theoretical way in
educational institutions, gaining a new approach , much
more dynamic, with good representation of laboratory
practice. One realizes that it is necessary to develop
more cases and examples to be added to the software,
as well as a larger number of hypothetical restriction
enzymes.

KEY-WORDS: software, DNA, molecular genetics, teaching tools.

INTRODUÇÃO
Devido à rapidez na disseminação de conhecimentos com que atualmente nós
educadores nos vemos diariamente envolvidos, a praxe nos convida a vivenciar um cenário
educacional cada vez mais voltado à pesquisa e utilização de ferramentas inovadoras e,
consequentemente, mais motivadoras que proporcionem maiores e melhores subsídios para
expressar de forma original e eficaz a arte do bem ensinar. É diante desta nova realidade que
cabe ao professor uma pesquisa incessante de recursos pedagogicamente aplicáveis, no
intuito de envolver e provocar a curiosidade dos alunos alinhada às necessidades de uma
produção de conhecimento mais interessante, lúdica e autônoma (FIALHO E MATOS, 2010).
A utilização de recursos computacionais é uma estratégia didática que leva a inúmeras
contribuições no processo de ensino-aprendizagem. Entre os vários recursos físicos e
materiais que fazem parte do campo da educação encontra-se a tecnologia educacional, que
serve como instrumento de apoio ao professor, funcionando como recurso didático. Com o
advento do computador surgiram os softwares, isto é, programas que permitem o uso e a
aplicação de tecnologias da informática (BOTTI et al., 2011).
O uso de recursos computacionais como ferramenta efetiva no processo ensinoaprendizagem e a implementação deste instrumento no ambiente educacional vem se
confirmando desde a pré-escola até a universidade. Muitos docentes e alunos apresentam-se
ainda resistentes quanto ao emprego desses recursos, pois para poder utilizá-los são
necessários alguns conhecimentos básicos sobre informática, o que pode tornar-se um
transtorno para os avessos à tecnologia computacional, sempre em constante transformação
(ZEM-MASCARENHAS E CASSIANI, 2001).
Neste cenário e com todos os recursos computacionais existentes, encontramos
alguns softwares educacionais que podem ser utilizados como apoio ao trabalho docente
enriquecendo sua prática pedagógica e proporcionando momentos de motivação e grande
interesse dos alunos, uma vez que estes vêm desempenhando cada vez mais um papel
relevante como ferramenta educativa, possibilitando reproduções de fenômenos do mundo
real e permitindo ao aluno imprimir em seus trabalhos um realismo e qualidade superiores
em seu aprendizado, algo difícil de se conseguir nas formas conservadoras de ensino (FIALHO
E MATOS, 2010).
Na Biologia assuntos como teste de paternidade e identificação de criminosos tem
sido discutidos constantemente em Escolas e Universidades, contudo muitas vezes sem uma
visão na prática pelo aluno. Isso ocorre devido à dificuldade de reprodução de práticas (são
necessários certos reagentes, como enzimas de restrição), falta de estrutura física
laboratorial, dentre outros motivos.
Nesse sentido, é relevante observar o impacto das pesquisas que vêm sendo
realizadas tendo como objeto de estudo justamente aspectos do ensino de Genética e
Biologia Molecular no Ensino Médio. Não basta apenas observar os impactos em relação ao
ensino, mas também é proeminente analisar as contribuições que estes trabalhos
apresentam no que diz respeito à aprendizagem e, se possível, à transposição dessa
aprendizagem para o convívio social dos alunos em seu cotidiano. A desvinculação da ciência
com o dia-a-dia, como supracitado, talvez seja efeito exatamente da necessidade de
pesquisas que se aprofundem nesta (des)vinculação com a finalidade de, primeiramente,

explorar as causas e efeitos dessa relação quase inexistente entre ciência e cotidiano e,
posteriormente, determinar possíveis estratégias para solucionar os problemas em questão
(MELO E CARMO, 2009)
Assim, a produção de softwares educativos exibe uma alternativa a essa falta de
práticas. O desenvolvimento destes programas computacionais permite ao aluno uma melhor
visualização em relação a conceitos biológicos, que de modo geral, normalmente são vistos
só em teoria.
Justifica-se, ainda, o desenvolvimento do software educativo, dado que ele constitui
uma ferramenta de grande importância para o programa de inclusão digital promovida pelo
Governo Federal em todo o Brasil. Esse programa consiste em ações que ajudam a
democratizar o acesso às novas tecnologias, levando computadores, conexão de internet e
cursos de formação às populações mais necessitadas (SILVA E FERNANDEZ, 2007).
O programa de inclusão digital incentiva o desenvolvimento de softwares educativos,
implementado nos cursos de informática integrado à rede de ensino público “ensino médio”
nas grandes capitais, utilizando softwares, por exemplo, na biologia entre outros. Contudo, a
disponibilidade de softwares ainda é relativamente escassa e, na literatura, praticamente não
se encontra referência a softwares relacionados à Biotecnologia do DNA.
A plataforma Java é conhecida pela sua portabilidade, robustez e confiabilidade.
Muito utilizada em plataformas livres, o Java é uma das principais linguagens usadas em
desenvolvimento de softwares com foco educacional, essa tecnologia trabalha com sua
própria maquina virtual, possibilitando a execução de softwares desenvolvidos nessa
linguagem em qualquer sistema operacional (Windows, Linux, etc).
O software do tipo desktop, possibilitando o uso sem recursos online, aumenta anda
mais as possibilidades de uso, e o público que pode ser atingido. Outra vantagem do
desenvolvimento desktop é a não dependência de serviços de terceiros, como hospedagem
de sites.
As plataformas livres em grande parte são bem vistas pelo governo por seu preço e
acessibilidade, mas uma ainda no mercado de sistemas operacionais existe um domínio maior
dos sistemas pagos, a tradição de certos produtos faz com que os usuários fiquem viciados
em certos softwares e sistemas operacionais.
A utilização de ferramentas para tornar o processo de aprendizagem desses conceitos
mais efetiva e dinâmica é importante, pois a dinamização dos meios de ensino-aprendizagem
pode contribuir para o melhor aprendizado dos estudantes, tanto quando se proporciona o maior
envolvimento dos alunos quanto na reestruturação da prática em fuga ao tradicionalismo, este
muitas vezes exacerbado, que pode contribuir negativamente no aprendizado dos alunos (PAVAN
et al., 1998).
Sendo assim, existe a necessidade de incentivos a projetos de pesquisa deste tipo, pois
permite uma inserção tecnológica mais aprofundada sobre conceitos relacionados à
informática e à Biologia. Encontrou-se na literatura trabalhos relacionados a ferramentas
didáticas de testes de paternidade e criminalística (AMABIS E MARTHO, 1995), contudo
nenhum destes trabalhos são softwares, o que aumenta a importância da produção deste
programa computacional.

Este estudo objetivou a criação de um software para auxiliar professores e alunos do
Ensino Médio e Superior no ensino e aprendizagem da técnica de exames de DNA,
melhorando, assim, o aprendizado de Biologia, em diferentes níveis de Ensino e contribuir
para o desenvolvimento de softwares educativos no Brasil. Pretendeu-se, ainda, subsidiar
escolas a adotarem esta tecnologia em suas atividades didáticas, suprindo a lacuna existente
pela escassez de materiais educativos e a inovação no processo ensino-aprendizagem da
temática.
MATERIAL E MÉTODOS
Para o desenvolvimento deste software, utilizou-se como base o trabalho de Amabis e
Martho (1995). Inicialmente, foram esquematizadas no software algumas sequências de DNA,
que representam trechos desta molécula de diferentes pessoas. O usuário do programa
escolherá um problema por vez para solucionar. Por exemplo: identificação de criminosos, no
qual haverá dois suspeitos, dos quais foi coletado DNA e será comparado com o encontrado
no cadáver de uma vítima hipotética.
Todos os protótipos foram construídos utilizando a ferramenta “Pencil”. A
prototipagem é estabelecer um plano antes da execução para o desenvolvimento de
produtos de sucesso. O Pencil é uma ferramenta de prototipagem com interface gráfica útil
que equipa os indivíduos criativos para layout, esboço, análise e finalização de ideias usando
uma ampla gama de elementos, incluindo formas comuns, elementos básicos da web,
elementos que compõe uma GUI e muito mais. Estes podem ser exportados no formato PNG,
SVG, HTML, PDF e formatos de arquivo ODT para aplicações em domínios de
desenvolvimento diferentes com um plano artístico ainda tecnicamente sólido, pronto para o
acabamento.
Foram confeccionadas, em ambiente virtual, três diferentes tipos de enzimas de
restrição hipotéticas (Ifs I, Ifs II e Ifs III), entre as quais o usuário do programa pode escolher
qual deseja utilizar no teste. Estas enzimas funcionam como tesouras moleculares, que
cortam as sequências de DNA em pontos específicos. Ao clicar em uma determinada enzima,
por exemplo, Ifs I, ela reconhece e realizar a marcação, representando um corte molecular,
todas as regiões do DNA que contiverem a sequência de dois pares adjacentes de A-T,
cortando sempre após um par (Figura 1).

Figura 1 - Representação de DNA de um indivíduo, com tracejado indicando local do corte
pela enzima Ifs I.
O corte, que inicialmente é realizado pelo usuário e depois confirmado pelo programa,
leva à produção de fragmentos de diferentes tamanhos. Por exemplo, o segmento anterior ao
corte, na figura 1, tem seis pares de bases, enquanto a sequência posterior ao corte possui
oito pares de bases. Essa diferença no tamanho dos fragmentos é específica para cada
pessoa, podendo ser usada para análise do DNA.
No primeiro protótipo, foi inserida primeiramente uma janela comum do Windows,
que está localizada no menu do lado esquerdo da tela, dentro da aba “Desktop – Native UI
Widgets”. Após inserida na página do programa, foi modificada para uma janela tema do
Windows XP, o que pode ser feito clicando com o botão direito na janela, “Properties”,
“Style”, botão esquerdo em “Gnome Nodoka”, e por fim escolhendo a opção Windows XP
(Royale). A partir deste mesmo local, foi clicado na aba “Text” para modificar o nome da
janela.
Os próximos objetos inseridos na página foram os botões, que estão localizados no
mesmo menu mencionado anteriormente, dentro da aba chamada “Desktop – GTK Widgets”.
O primeiro botão, após inserido, foi redimensionado usando os quadrados que ficam ao redor
dos objetos que são selecionados, e os outros botões foram copiados deste. Então todos
foram posicionados, sendo arrastados até formarem o padrão que representa os segmentos
de DNA. Apenas o botão “Realizar Eletroforese” foi redimensionado e posicionado em um
local diferente, tendo sua posição no canto inferior direito. Após isso, foram renomeados, o
que pode ser feito com um duplo clique em cima do objeto desejado, uma forma mais
simples e rápida do que a feita com a janela.
Após os botões, foram inseridos diversos labels para formar os textos que estão ao
lado dos segmentos de P – 3. Eles estão localizados dentro da mesma aba da janela do
Windows e foram renomeados e posicionados da mesma forma que os botões.
Seguindo, produziu-se a caixa de texto que foi inserida abaixo dos segmentos e dos
labels, dentro dela, além do texto da caixa, há um label na parte superior, sendo ele então, a
primeira linha.
Por último, foram inseridos os balões com texto que estão ao lado dos segmentos de P
– 3 e do botão “Realizar Eletroforese”. Ele está localizado no mesmo menu dos outros
objetos, na aba “Desktop – Sketchy GUI”. O mesmo foi posicionado e renomeado da mesma
forma que os botões já descritos (Figura 2).

Figura 2 - Representação da primeira tela do software.
Na segunda tela (Figura 3) os únicos diferenciais são as posições e os formatos, pois,
todos os objetos utilizados nesta, foram utilizados na primeira tela. A única coisa a ressaltar é
o label da letra “X” em vermelho, esta cor que foi adicionada ao clicar com o direito em cima
do label, “Properties”, e clicando com o botão esquerdo na cor.

Figura 3 - Representação das regiões de corte realizados pela enzima Ifs I.
Na terceira e última tela, tem-se o mesmo padrão da caixa de texto e dos labels,
porém com as seguintes diferenças. A tabela que lá está formada foi confeccionada no
Microsoft Office Word 2013. Foram adicionadas quatro colunas e 11 linhas, a primeira linha
da primeira coluna teve suas bordas escondidas utilizando a opção “Borders”, que está
localizada no menu “Home”, “Paragraph”. Após a montagem da tabela foi tirado um print
com o botão “PrintScreen”, que foi colado no programa “Paint”, usando o “Selecionar” foi
selecionada a melhor medida para a imagem, e depois esta foi recortada e colada em uma
nova página do “Paint”, sendo posteriormente salva em formato .png, o que é possível indo
em “Paint”, “Salvar Como”, tipo do arquivo “.png”. Então, a imagem foi arrastada até o
programa “Pencil” e posicionada no local onde se encontra. Para os retângulos coloridos, que
na verdade são botões iguais aos das outras telas, o texto foi apagado e a cor e a posição foi
escolhida. Tudo isso realizado da mesma maneira que anteriormente foi citado.
O usuário do programa clicará no botão “REALIZAR ELETROFORESE” e, cada segmento
será levado a uma tabela que representará a cuba de eletroforese. Esta cuba, em laboratórios
de genética, é utilizada para arrastar os fragmentos de DNA durante algumas horas. Durante
esse tempo, os trechos de DNA são arrastados, como numa corrida, os menores percorrem
um maior trajeto e os maiores, por conta do peso molecular, percorrem a cuba com menor
velocidade.
Desligada a eletroforese, os segmentos de DNA aparecem em diferentes posições, que
são usadas para comparar o material genético de diferentes indivíduos. A Figura 4 representa
como é visualizado a posição em que parou o DNA de três indivíduos. O indivíduo “P-1”,
mesmo utilizado na Figura 2, teve seus segmentos na posição sete e nove, corresponde a um
indivíduo hipotético “P-3”, que possui bandas de DNA na mesma altura.

Figura 4 - Representação de cuba de eletroforese, com bandas de três indivíduos “P-1”, “P-2”
e “P-3”, para comparação de DNA.
A cada etapa o software exibe uma mensagem explicando cada processo, e o que se
deve fazer para realizar os testes, como esboçado nas figuras 2, 3 e 4. Ou seja, o programa
tem o intuito de ser autoexplicativo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A utilização de softwares educativos possibilita a interação entre docentes e alunos,
encorajando, principalmente os últimos, na cooperação entre si, tornando possível a
consolidação de uma aprendizagem colaborativa e a realização de atividades que permitam
um maior aprofundamento da aula teórica.
A produção deste software permite que uma prática que só é vista de modo teórico na
grande maioria das instituições de ensino, o exame de DNA, seja tratada de forma muito mais
didática do que o modo tradicional.
Logo na primeira tela do programa, é possível trabalhar com os alunos o conceito de
enzimas de restrição. Essas enzimas, também chamadas de endonucleases, são encontradas
em bactérias, servindo a estes seres como meio de defesa contra ácidos nucléicos virais. A
partir da sua descoberta, foi possível a utilização destas proteínas na engenharia genética.
Cada enzima reconhece uma sequência específica de DNA, como por exemplo, a EcoRI,
reconhece a sequência de DNA GAATTC, a qual possui como sequência complementar

CTTAAG. A enzima hipotética criada neste software (Ifs I) reconhece a sequência de dois
pares de bases A-T adjacentes, ou seja, dois A em uma fita e dois T na fita vizinha).
Pode-se trabalhar a nomenclatura das endonucleases de restrição também, ainda na
primeira tela. Ainda utilizando como exemplo a EcoRI, ela é uma enzima isolada a partir da
bactéria Escherichia coli. Logo, a letra “E” vem de Escherichia, e o “co” é proveniente de coli.
Como representação, criamos a enzima Ifs, sendo a letra “I” referente ao Instituto e o “fs”,
decorrente de Federal de Sergipe, sendo que, obrigatoriamente, as duas últimas letras devem
estar em caixa baixa.
Na segunda tela o usuário do programa deverá marcar, com o cursor do mouse, as
regiões de corte da enzima de restrição, ou seja, sempre que encontrar os segmentos AT/AT
ou TA/TA. Após clicar nos supostos locais de corte, o programa identificará se as regiões
marcadas correspondem aos locais corretos de corte. Após essa identificação, o software
abrirá uma caixa de texto, onde deve ser digitado quando o número de pares de bases de
cada segmento que foi cortado. O intuito dessa tela é que o aluno perceba que, por
reconhecer sequências específicas do DNA, a enzima termina fragmentando o ácido nucleico
em segmentos de diferentes tamanhos, com diferentes pesos moleculares. Essa
fragmentação permite que se compare o ácido desoxirribonucleico de duas amostras, pois os
cortes são feitos nas mesmas regiões, gerando fragmentos de tamanhos iguais, caso sejam do
DNA de uma mesma pessoa.
Após clivagem do segmento de DNA, cada pedaço será levado à próxima etapa, que
representa uma cuba de eletroforese. A eletroforese é uma ferramenta bastante utilizada em
laboratórios de genética molecular. Ela tem por função a separação de substâncias orgânicas,
como o DNA, e se baseia na carga negativa desta molécula. Por conta de ter uma carga
negativa, o DNA pode ser arrastado através da cuba de eletroforese, já que esta em uma pólo
positivo, o qual atrai o DNA, e um negativo. Deve ser explicado ao aluno que o gel que
preenche a cuba, geralmente constituído por agarose, forma uma malha dos polímeros desta
substância. A consequência disso é que as moléculas com maior peso molecular apresentam
maior dificuldade e se posicionam mais próximas ao pólo positivo, quanto que as de menor
peso molecular apresentam maior facilidade para atravessar a malha de polímeros,
aproximando-se mais do pólo negativo.
Através da imagem da figura 4 é possível perceber a distância que cada fragmento
percorreu e, pela posição que cada um deles se encontra, visualiza-se que as bandas de P-1 e
P-3 são de mesmo peso molecular, indicando que, na verdade, são do mesmo indivíduo.
CONCLUSÃO
O software permitiu que conceitos que são trabalhados, geralmente, apenas de forma
teórica em instituições de educação, ganhassem uma nova abordagem, muito mais dinâmica
e com boa representação da prática laboratorial. Percebe-se que é necessário desenvolver
mais casos/exemplos para serem lançados no software, assim como um maior número
enzimas de restrição hipotéticas. Será necessário realizar uma etapa de apresentação do
software ao público em diferentes níveis de ensino, para avaliar se o programa tem facilidade
de navegação para todos os níveis escolares. Nesta etapa, os alunos que utilizarem o

software irão responder a um questionário, com perguntas relacionadas ao teste de DNA e à
utilização do software, como, por exemplo, sobre a facilidade de navegação.
Essa avaliação do software tem o objetivo de assegurado que os objetivos e metas
propostos sejam realmente alcançados e que o software atinja o problema de ensino
aprendizagem que gerou seu desenvolvimento. A partir dessa avaliação, poderemos
identificar não somente se os objetivos foram alcançados, como perceber as partes do
programa que necessitam de modificação.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos à Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de
Sergipe (FAPITEC) pelo apoio a esta pesquisa.
REFERÊNCIAS
AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Identificando pessoas pelo DNA: uma simulação. Temas de
Biologia. n. 1, Editora Moderna. 1995 .
BOTTI, N. C. L.; CARNEIRO, A. L. M.; ALMEIRA, C. S.; PEREIRA, C. B. S. Construção de um
software educativo sobre transtornos da personalidade. Revista brasileira de enfermagem.
Brasília, v. 64, n. 6, 2011 .
FIALHO, N. N.; MATOS, E. L. M. A arte de envolver o aluno na aprendizagem de ciências
utilizando softwares educacionais. Educar em revista, Curitiba , n. spe2, 2010 .
MELO, J. R.; CARMO, E. M. Investigações sobre o ensino de Genética e Biologia Molecular no
Ensino Médio brasileiro: reflexões sobre as publicações científicas. Ciência E educação
(Bauru), Bauru , v. 15, n. 3, 2009 .
PAVAN, O. H. O. et al. Evoluindo genética: um jogo educativo. 1. ed. Campinas: Ed. Unicamp,
1998
SILVA, R. M. D. da; FERNANDEZ, M. A. Recursos informáticos projetados para o ensino de
ciências: bases epistemológicas implicadas na construção e desenvolvimento de objetos de
aprendizagem. In Objetos de Aprendizagem: uma proposta de recurso pedagógico.
Organização: Prata, C. l; Nascimento, A. C. A. A. Brasília: MEC, SEED, 2007.
ZEM-MASCARENHAS, S. H; CASSIANI, S. H. B. Desenvolvimento e avaliação de um software
educacional para o ensino de enfermagem pediátrica. Revista Latino-Americana
Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 9, n. 6, 2001.

INVESTIGAÇÃO CROMOSSÔMICA E MOLECULAR EM PACIENTES COM SUSPEITA CLÍNICA DA
SÍNDROME DE TURNER
2

3

M. C. Angelim-Neto (IC)¹ ; A.C.B. Pereira(IC)¹ ; N. Santos (Dra) ; A.V.S. Bispo (MSc)
2
Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) - Campus Salgueiro -, Universidade Federal de
3
Pernambuco (UFPE) –Departamento de Genética; Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) Campus Salgueiro e-mail: misaelangelim@gmail.com
1

(IC) Estudante e Bolsista de Iniciação Científica – IF Sertão PE
(Dra) Doutora e Professora pesquisadora - UFPE
(MSc) Mestre e Professora pesquisadora – IF Sertão PE

RESUMO
A síndrome de Turner ocorre em 1:2500 á 1:5000
nascimentos
femininos
e
caracteriza-se
citogeneticamente em 40-60% dos casos pela ausência
completa do segundo cromossomo sexual (45,X), outros
casos apresentam o cariótipo 45, X acompanhado de
uma segunda linhagem celular que inclui um segundo
cromossomo sexual X ou Y completos ou com alterações
estruturais. Clinicamente são notáveis características
como baixa estatura e disgenesia gonadal. A presença
de material do cromossomo Y em portadoras da
síndrome aumenta o risco de desenvolvimento de
alguns tumores gonadais como o Gonadoblastoma. A
análise por meio da biologia molecular (PCR) é capaz de
identificar sequências do cromossomo Y em pacientes

com a síndrome. Foram realizadas análises citogenéticas
em pacientes com suspeita clínica da síndrome de
Turner provenientes do estado de Pernambuco que
foram encaminhadas a centros de referência em saúde
no estado a fim de definir seus cariótipos, aquelas
pacientes com cariótipos compatíveis com a síndrome
de Turner tiveram material analisado por meio do
método de PCR para que se pudesse constatar a
presença de material proveniente do cromossomo Y e
inferir o potencial de desenvolvimento do
Gonadoblastoma nessas pacientes, já que o mesmo está
relacionado com presença de material proveniente
desse cromossomo nos genomas dessas mulheres.

PALAVRAS-CHAVE: Gonadoblastoma, Análise Citogenética, Cromossomo Y, Análise Molecular.

CHROMOSOME AND MOLECULAR RESEARCH IN PATIENTS WITH CLINICAL SUSPICION OF
TURNER SYNDROME
ABSTRACT
Turner syndrome is present in 1:2500 to 1:5000 of
female births and is characterized cytogenetically in 4060% of cases by the complete absence of the second
sex chromosome (45,X), in other cases the 45,X
karyotype is accompanied by a second cell line which
includes a second complete sex chromosome or a
structurally abnormal X or Y chromosome. Clinically the
most notable manifestations of the syndrome are short
stature and gonadal dysgenesis. The presence of Y
chromosome material in patients with Turner syndrome
increases the risk of development of some gonadal

tumours like Gonadoblastoma. Analysis by molecular
biology can identify sequences of the Y chromosome in
patients with the syndrome. Cytogenetic analyzes were
performed on patients from the state of Pernambuco
with clinical signs of Turner syndrome. Those patients
with a karyotype consistent with Turner syndrome had
samples analyzed using the polymerase chain reaction
(PCR) method allowing the detection of the presence of
Y chromosome material thus predicting the potential
for the development of Gonadoblastoma in these
patients.

KEY-WORDS: Gonadoblastoma, Cytogenetic Analysis, Y chromosome, Molecular Analysis.

INVESTIGAÇÃO CROMOSSÔMICA E MOLECULAR EM PACIENTES COM SUSPEITA CLÍNICA DA
SÍNDROME DE TURNER
INTRODUÇÃO
Descrita por Henry Turner em 1938 que observou características fenotípicas – Baixa
estatura, infantilismo sexual, pescoço alado e cubitus valgus (TURNER, 1938) – e posteriormente
associada à monossomia do cromossomo X em 1959 por Ford et al.(FORD et al., 1959), a
síndrome de Turner (ST) ocorre em 1/2500 á 1/5000 nascimentos femininos (KAMMOUN et al.,
2000) e caracteriza-se citogeneticamente pela ausência parcial ou completa de um cromossomo
sexual. O cariótipo 45,X está presente em 40-60% das pacientes com ST (HOOK, WARBURTON,
1983), os casos restantes apresentam outras alterações estruturais do cromossomo X ou Y e/ou
mosaicismo. A taxa de aborto espontâneo está próximo dos 99% (OLIVEIRA et al., 2009. LIPAY et
al., 2005).
São Características fenotípicas notáveis da ST a baixa estatura, disgenesia gonadal,
amenorréia primária e esterilidade (ARAÚJO et al., 2010). Há ainda estigmas como pescoço curto
e/ou alado, tórax largo e em escudo, cubitus valgus, baixa implantação dos cabelos, orelhas
proeminentes, palato em ogiva entre outros (ARAÚJO et al., 2010, GUIMARÃES et al., 2001).
Verificam-se ainda anomalias cardíacas e renais que ocorrem em cerca de 40% das pacientes
(GUIMARÃES et al., 2001) e que são responsáveis pela redução da expectativa de vida das
pacientes.
Frequentemente as portadoras da ST apresentam uma segunda linhagem celular, que
pode incluir o cromossomo Y normal ou estruturalmente alterado em 5 a 12% dos casos. Estudos
demonstram que há um aumento de 5-30% das chances do desenvolvimento de um tumor
gonadal, o gonadoblastoma, em pacientes ST com a presença de sequências do cromossomo Y
(HOOK and WARBURTON, 1983. GRAVHOLT et al., 2000. MAZZANTI et al., 2005). O
Gonadoblastoma (GB) é um tumor não-maligno que ocorre nas gônadas não desenvolvidas de
pacientes Turner, entretanto, mesmo sendo não-maligno, o GB pode estar vinculado ao
desenvolvimento de disgerminoma e outros elementos malignos de células germinativas, sendo
recomendado então a gonadectomia bilateral profilática (OLIVEIRA et al., 2009. KILDAL et al.,
2003. COLEMAN, MACLENNAN 2006), que consiste na retirada das gônadas incompletas antes do
desenvolvimento do GB.
As análises citogenéticas têm importância vital na definição do cariótipo de pacientes com
suspeita clínica da síndrome de Turner. Naquelas pacientes em que é confirmada a ST a análise
de seus genomas por meio da biologia molecular (PCR) poderá identificar a presença de
sequências do cromossomo Y, tal informação tem grande importância visto que a presença de
material do cromossomo Y ou parte dele no genoma de pacientes com ST pode levar ao

desenvolvimento dos tumores gonadais. Dessa forma, no presente estudo foram realizadas
análises citogenéticas e moleculares em pacientes com suspeita clínica da síndrome de Turner
oriundas do Estado de Pernambuco, a fim de definir o cariótipo dessas pacientes bem como
inferir a potencialidade do desenvolvimento de malignidades, relacionado à presença do
cromossomo Y no genoma nas pacientes com ST.
MATERIAIS (MATERIAL)E MÉTODOS
No período de maio de 2013 a fevereiro de 2014 foram realizadas a cariotipagem de
pacientes com suspeita clínica da síndrome de Turner (ST), atendidas no Serviço de Genética
Médica do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) e no Serviço de
Endocrinologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da UFPE (HC-UFPE), ambos localizados em
Recife - PE. Os dados clínicos foram obtidos a partir dos prontuários das pacientes incluídas no
estudo. As amostras de sangue circulante periférico foram colhidas por punção venosa com
seringas e agulhas descartáveis, previamente heparinizadas, após assepsia local com álcool 70%,
sendo retirado 5mL de sangue de cada paciente.
As preparações citológicas para as análises cromossômicas foram obtidas a partir da cultura
de linfócitos, onde foram adicionados 0,5 mL de sangue total nos frascos de cultura contendo
4mL do meio RPMI 1690 suplementado com 1mL de soro bovino fetal (CULTILAB) e 0,2mL de
fitohemaglutinina (SIGMA). Em seguida, os frascos foram mantidos na estufa a 37°C, por 72
horas. Após 70 horas foi adicionado 0,1 mL de colchicina 0,0016% (CULTILAB). Ao completar 72
horas de cultivo, o material foi centrifugado por 6 minutos a 1800rpm, o sobrenadante
desprezado e adicionado 8mL de KCl previamente aquecido a 37°C, para a realização do choque
hipotônico. Os tubos foram mantidos no banho-maria a 37ºC por 15 minutos. Depois foram
novamente centrifugados, sempre pelo tempo e velocidade previamente descritos, e o material
foi fixado com metanol/ácido acético, na proporção 3:1.
O bandeamento G foi realizado segundo Seabright (1972). As lâminas foram envelhecidas
por 48 horas e mergulhadas numa solução de tripsina a 37ºC (0.10g de tripsina para 100mL de
tampão Dulbeco) por um período entre 6 a 10 segundos. Posteriormente, foram lavadas com
soro fisiológico e coradas com Giemsa a 5% por 7 minutos. Os cromossomos foram identificados
e classificados de acordo com o ISCN (2009). A análise cromossômica foi realizada em
microscopia óptica utilizando em média 20 células por paciente.
O DNA foi isolado do sangue periférico utilizando o Kit de extração de DNA IllustraTM Blood
GenomicPrep Mini Spin (GE Healthcare). A PCR (reação em cadeia da polimerase) foi realizada
seguindo o protocolo para screening do material do cromossomo Y, onde foram usados como
marcadores para a detecção do cromossomo Y, pares de primers para amplificação de
sequências dos genes: SRY (Gene de determinação sexual do cromossomo Y), AMGY (Gene

Amelogenin Y), TSPY (Proteína específica do testículo ligada ao Y) e DAZ (Gene deletado na
azoospermia) (Tabela 1), por abranger as principais regiões do cromossomo Y. O par de primer
usado como controle interno de amplificação corresponde ao gene da proteína beta globina e
foram utilizados como controle da reação o DNA de um homem e de uma mulher normais.
A reação foi realizada em aparelho termociclador seguindo o protocolo de Innis et al.
(1990). O volume total de cada reação foi de 25µl, sendo a mistura constituída por 100ng de DNA
genômico; tampão de PCR 1x (Invitrogen); 2mM MgCl2; 50µM de cada dNTP; 1U de Taq DNA
polimerase e 10 pmol de cada primer sense e antisense (Tabela 1). As condições da PCR foram:
desnaturação inicial a 96ºC por 5min, seguida de 35 ciclos a 94ºC por 1min, temperatura de
anelamento por 2 min (SRY e TSPY) ou 1min30s (DAZ e AMGY), 72ºC por 1min e uma extensão
final de 72ºC por 10min.
A eletroforese foi feita em gel de agarose a 2% com brometo de etídio, utilizando-se TBE 1x
(0,045M de Tris-borato e 0,001M de EDTA) como tampão de corrida, a leitura foi realizada
através de luz ultravioleta e o gel fotografado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise citogenética é necessária para que se possa confirmar a síndrome de Turner (ST)
nas pacientes que apresentaram características clínicas compatíveis com a síndrome. Foram
analisadas citogeneticamente através da microscopia óptica metáfases em lâminas das 27
pacientes estudadas durante o período do trabalho. Das 27 pacientes analisadas a confirmação
da síndrome de Turner se deu em nove delas, um percentual de 33,3%. No mesmo grupo
estudado 51,8% das pacientes apresentaram um cariótipo normal feminino da espécie humana,
que é 46,XX (Fig.1). O restante das pacientes (14,9%) apresentou apenas alterações estruturais
em outros cromossomos, o que não as caracteriza como portadoras da Síndrome. A Figura 2
ilustra o cariótipo descrito como o mais comum pela literatura em pacientes Turner, o 45,X.
Das nove confirmadas com ST, o cariótipo 45,X está presente em três das portadoras, um
percentual de 33,32% como mostra a tabela 2. Esse percentual de pacientes com o cariótipo 45,X
está abaixo dos números descritos na literatura que variam de 40-60% (HOOK and WARBURTON,
1983), tal discordância pode ser explicada pelo baixo número de pacientes estudadas no período.
De acordo com a tabela 2, percebe-se a prevalência de pacientes que possuem duas linhagens
celulares, fator conhecido como mosaicismo, um percentual de 66,6% das pacientes
apresentaram duas linhagens celulares, fato que difere dos resultados obtidos em estudos
anteriores onde o número de pacientes com mosaicismo está em torno de 35-40% (BISPO et al.,
2013; ARAÚJO et al., 2010; GUIMARÃES et al., 2001), o que pode também ser atribuído ao
pequeno número amostral do presente trabalho.

A análise citogenética permitiu a obtenção de cinco cariótipos diferentes das pacientes
com ST. Na figura 3 observa-se o cariótipo 46,X,i(Xq) que nos resultados obtidos aparece
acompanhado de mosaicismo com 45,X. No presente estudo o cariótipo mosaico 46,X,i(Xq)/45,X
foi relatado com a mesma frequência de ocorrência do cariótipo de pacientes monossômicas,
45,X. Foram identificados ainda mais três casos de mosaicismo, são eles: 45,X/46,X,+mar (Fig. 4),
45,X/46,X,r(X) (Fig. 5) e o cariótipo 46,X,der(X)add(X)(p?)/45,X, sendo este último um raro
cariótipo em pacientes com ST (BISPO et al., 2013). A alta incidência de pacientes com o cariótipo
em mosaico 46,X,i(Xq)/45,X obtidas neste estudo é tida por muitos pesquisadores como o
mosaicismo mais comum nas portadoras da síndrome (WOLFF et al., 2010; SYBERT VP and
MCCAULEY, 2004; JACOBS et al., 1997). O percentual de 33,32% de Turners com tal mosaicismo
está de acordo com o descrito na literatura, que fica em torno de 30% (OLIVEIRA et al., 2009).
A análise utilizando o método de biologia molecular por PCR (Reação em cadeia da
polimerase) foi realizada no material das pacientes ST com o objetivo de identificar quais
pacientes possuem sequências do cromossomo Y, essa análise se faz necessária uma vez que a
presença do material deste cromossomo está associada ao desenvolvimento do Gonadoblastoma
(HOOK and WARBURTON, 1983; GRAVHOLT et al., 2000; MAZZANTI et al., 2005). Foram utilizados
como marcadores de sequência gênica o SRY, AMGY, DAZ e TSPY. As análises apontaram
resultados negativos para todas as sequências em todas as pacientes, evidenciando a ausência de
material do cromossomo Y nas pacientes Turner estudadas, estes resultados são apontados na
tabela 3. De fato, a literatura descreve resultados bastante variantes quanto a presença de
sequências do cromossomo Y na ST, que mostram uma frequência de 0-60% nesses resultados
(PATSALIS et al. 1998; GRAVHOLT et al. 2000; BIANCO et al. 2006; ARAÚJO et al.2008; SALLAI et
al. 2010). Essa variabilidade pode ser explicada, sobretudo pelo número de pacientes estudadas,
metodologia molecular utilizada, seleção dos pares de primers do cromossomo Y e a diferença
entre os tipos de tecidos testados (SMERCI et al., 2007).
CONCLUSÃO
A síndrome de Turner (ST) é a única monossomia compatível com a vida. Através da
análise citogenética realizada no presente estudo a suspeita clínica da síndrome de Turner pode
ser confirmada em 9 pacientes no Estado de Pernambuco. A presença de material do
cromossomo Y no genoma das pacientes ST está associado a uma probabilidade de cerca de 30%
de desenvolver o tumor do Gonadoblastoma tendo grande importância já que a confirmação
dessas sequências indica que a paciente poderá desenvolver futuramente o GB, sendo
recomendada então a retirada das gônadas não-desenvolvidas dessas pacientes a fim de se evitar
o desenvolvimento do tumor. A análise utilizando-se do método de PCR não identificou
sequências do cromossomo Y nas pacientes, excluindo assim as pacientes estudadas do grupo de

risco para o desenvolvimento de malignidades. As técnicas citogenéticas e moleculares reunidas
neste trabalho permitiram estabelecer um diagnóstico completo para cada paciente analisada,
podendo assim ser direcionada a conduta terapêutica.
Tabela 1- Pares de primers para reações de PCR.
Gene
SRY
AMGY
DAZ
TSPY
β-Globin

Primer
5’ GGA ATT CCC TAA CTC TAA GTA TCA GTG T 3’ - F
5’ GGA ATT CCG CAA ACT GCA ATT CTT CGG C 3’ - R
5’ AGC TTG GTT CTA TCC CAT CC 3’ - F
5’ ACA TTT GTC AGC AGC TTG TG 3’ - R
5’ TAA ATC TGT TGG ATC CTC TCA GC 3’ - F
5’ CAC AGA ACC AGG TTC TAA ATA AAC A 3’ - R
5’ GGC TTC TCA TTC CAC TCC AA 3’ - F
5’CCT CTT CAG GTG GCT TCA TC 3’ - R
5’ CCT GAG AGC TTG CTA GTG ATT 3’ - F
5’ TAG TCC CAC TGT GGA CTA CTT 3’ - R

Temperatura
Anelamento

Fragmento
(bp)

58 °C

314

64 °C

367

64 °C

210

60 °C

312

58-64 °C

610

Tabela 2 – Distribuição dos cariótipos das pacientes com síndrome de Turner.
Cariótipo

Número de Pacientes

Frequência (%)

45, X
46, X, i(Xq)/ 45,X
46,X,der(X)add(X)(p?)/45,X
45,X/ 46,X,+mar
45,X/46,X,r(X)

03
03
01
01
01

33,32%
33,32%
11,12%
11,12%
11,12%

TOTAL

09

100%

Tabela 3 – Resultados da biologia molecular do cromossomo Y nos casos com síndrome de
Turner.
Paciente

Registro

Hospital

Resultado

GENES DO CROMOSSOMO Y
SRY
AMGY
DAZ
TSPY

01

358 SP

IMIP

45,X9qh+/46,X,r(X),9qh+[7]

(-)

(-)

(-)

(-)

02

363 SP

IMIP

45,X[30]

(-)

(-)

(-)

(-)

03

370 SP

IMIP

46,X,i(Xq)[42]/45,X[3]

(-)

(-)

(-)

(-)

04

372 SP

HC

46,X,der(X)add(X)(p?)[9]/45,X[16]

(-)

(-)

(-)

(-)

05

373 SP

HC

46,X,i(Xq)[11]/45,X[14]

(-)

(-)

(-)

(-)

06

391 SP

IMIP

45,X[30]

(-)

(-)

(-)

(-)

07

IMIP
-

45,X [20]
45,X [17]/ 46,X,i(Xq) [8]

(-)

(-)

(-)

(-)

08

392 SP
397 SP

(-)

(-)

(-)

(-)

09

400 SP

IMIP

45,X[20]/ 46,X,+mar[10]

(-)

(-)

(-)

(-)
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RESUMO
A Deinococcus radiodurans é uma bactéria extremófila,
um dos organismos mais radioresistentes conhecidos, é
capaz de sobreviver ao frio, ao vácuo, à acidez, à seca e
a ambientes com escassez nutrientes. Este trabalho
apresenta uma análise de biologia de sistema feita
utilizando dados de proteômica diferencial de
Deinococcus radiodurans após o tratamento com
radiação gama. A análise dos resultados revelou quatro
bottlenecks, os quais são representado pelas proteínas

SodA, DR_0970, Eno e DnaK. A análise de cluster revelou
quatro vias metabólicas sendo elas: alívio de estresse
oxidativo, metabolismo de carboidratos, reparo de DNA
e tradução e dobramento de proteínas.

PALAVRAS-CHAVE: biologia de sistemas, radiação gama, proteômica, Deinococcus radiodurans.

DEINOCOCCUS RADIODURANS: A ANALYSIS OF SYSTEMS BIOLOGY IN RESPONSE TO GAMMA
RADIATION
ABSTRACT
The
Deinococcus
radiodurans
is
an
extremophile bacterium, one of the most radioresistant
organisms known, is able to survive the cold, the
vacuum, the acidity, drought and nutrient-poor
environments. This work presents an analysis of system
biology made using differential proteomic data from
Deinococcus radiodurans following treatment with

gamma radiation. The analysis revealed four
bottlenecks, which are represented by proteins SodA,
DR_0970, Eno and DnaK. Cluster analysis revealed four
pathways: relief from oxidative stress, carbohydrate
metabolism, DNA repair and translation and protein
folding.

KEY-WORDS: systems biology, gamma radiation, proteomics, Deinococcus radiodurans.

DEINOCOCCUS RADIODURANS: UMA ANÁLISE DE BIOLOGIA DE SISTEMAS EM RESPOSTA A RADIAÇÃO
GAMA

INTRODUÇÃO
A Deinococcus radiodurans é uma bactéria extremófila, um dos organismos mais
radioresistentes conhecidos (LEVY, 2005). É uma bactéria gram-positiva de pigmento
avermelhado e possui sistemas de defesas capazes de sobreviver a ataques e danos ao seu DNA
por radiação ionizante e ultravioleta. Também sobrevive ao frio, ao vácuo, à acidez, à seca e a
ambientes com escassez nutrientes (BLASIUS, SOMMER e HÜBSCHER, 2008).
Anderson (1956) a descobriu na Estação Experimental Agrícola Oregon em Corvallis,
Oregon. Os experimentos estavam sendo realizados para determinar se alimentos enlatados
poderiam ser esterilizados usando altas doses de radiação gama até que descobriram a D.
radiodurans, presente em uma lata de carne exposta a uma quantidade de radiação que,
supostamente, teria matado qualquer forma de vida conhecida.
Essas bactérias são facilmente cultivadas e não aparecem para causar nenhuma doença.
Utiliza também oxigênio para obter energia a partir de compostos orgânicos no seu ambiente. É
uma bactéria esférica, com um diâmetro de 1,5 a 3,5 μm. Seu genoma foi sequenciado em 1999 e
consiste em dois cromossomos circulares e possui de 3195 genes (White et al., 1999).
Os fatores que contribuem para que essa bactéria tenha tamanha resistência está no fato
de que o seu genoma se comporta um pouco diferente dos demais. A bactéria possui de 4 a 10
cópias do seu genoma, em vez de uma única cópia, o que é mais habitual. Possui mecanismos
rápidos de reparação do DNA, isola os segmentos danificados em uma área controlada e o
repara. Ela geralmente repara quebras em seus cromossomos dentro de 12 a 24 horas através de
um processo de duas etapas. Primeiro, D. radiodurans reconecta alguns fragmentos de
cromossomos por meio de um processo chamado de reconhecimento de fita simples. No
segundo passo, uma proteína repara quebras de cadeia dupla através de recombinação
homóloga (COX MM, KECK JL e BATTISTA JR, 2010).
Por possuir várias particularidades, aventou-se a hipótese que essa bactéria consiste num
organismo extraterrestre (CORRÊA, 2008), o que estaria validando a hipótese da panspermia
cósmica.
Muitos são os trabalhos realizados com esse organismo, utilizando as ferramentas
“omicas”, visando ao entendimento das bases moleculares dessas resistências. No entanto, ainda
não há relatos na literatura da aplicação dos dados gerados pelas “omicas” em análise de biologia
de sistemas.
O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo de biologia de sistema baseado nos
dados obtidos de estudos de proteoma diferencial de D. radiodurans tratado com radiação gama.
Assim, poderemos entender a resposta fisiológica da D. radiodurans induzida por radiação.

MÉTODOS
Basu e Apte (2012), visando entender melhor as respostas de D. radiodurans à radiação
gama, realizaram ensaios de proteoma diferencial na presença e na ausência de radiação gama.
Nesse experimento, foi possível identificar 56 proteínas que variaram sua expressão quando
submetidas à radiação gama. De posse desses dados, realizamos uma análise de biologia de
sistemas objetivando identificar as proteínas chaves naquela eficiente resposta.
Os códigos das 56 ORFs (Ex. DR_XXXX) obtidos foram submetidos à plataforma STRING
(http://string-db.org/) para análise em bancos de dados de D. radiodurans (SLADE D e RADMAN
M, 2011). Os métodos de predição ativos utilizados para gerar os interatomas foram:
neighborhood, gene fusion, co-occurrence, co-expression, experiments, databases textmining. A
confidência requerida foi de 0,400, a qual corresponde a uma média confidência. Para análise dos
interatomas, utilizou-se o software Cytoscape 2.8.3 (SMOOT, 2011) munido do plugin Centiscape
1.21 (SCARDONI, 2009), o qual gerou os dados de betweenness e node degree.
O interatoma gerado também foi submetido à análise do plugin Mcode (BADER e HOGUE,
2003), no qual foi possível identificar um cluster principal que compõem o interatoma. Para essa
análise foi considerada como clusters válidos os que possuíssem score superior a 2,5.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi gerado um interatoma com 54 nós e 428 interações (Figura 1). O dados gerados da
relação node degree e betweenness revelaram quatro bottlenecks os quais são representados
pelas proteínas SodA, DR_0970, Eno e DnaK (Figura 2). Os bottlenecks identificados podem ser
classificados em duas categorias funcionais, DR_0970 e Eno, relacionadas com metabolismo
energético, enquanto SodA e DnaK respondem ao alívio ao estresse oxidativo.
Segundo GARCIA, (2002) os radicais livres na água produzem os chamados radiólise da
água. Esse processo ocorre na presença de radiação ionizante a qual age sobre a molécula da
água, provoca alterações na sua composição e nos níveis de energia, fazendo com que essas
substâncias fiquem em um estado excitado (H2O*) ou propiciar a formação de radicais livres, tais
como: H3O+, H20+ e H2O-, sendo instáveis, acabam levando à produção de radicais livres do tipo
H• e OH• que são espécies reativas de oxigênio.
A Sod (E.C. 1.15.1.1) foi identifica com um bottlenecks no interatoma analisado. Esta
proteína está presente em organismos aeróbios e anaeróbios facultativos. Essa enzima
caracteriza o grupo da metaloenzima que catalisa a formação de peróxidos de hidrogênio (H2O2)
a partir de radicais superóxidos (O2-•), consumindo-os e, portanto, livrando a célula de riscos de
oxidação por esses radicais. A Sod é a primeira enzima de defesa contra danos provocados por
EROs nas células (SHAFEY, 2010).
A presença dessa proteína em reposta a radiação gama é de grande relevância para a
sobrevivência desse organismo, uma vez que essa radiação atua sobre as moléculas de água,

gerando espécies reativas de oxigênio. As proteínas DR_0970 e Eno, identificadas como
bottlenecks, sugerem que esse microrganismo, em condição de estresse, reprograma seu
metabolismo energético. A DnaK é uma chaperona cuja função é modelar proteínas. Sob
condição de estresse oxidativo, essa proteína atua sobre proteínas oxidadas, remodelando-as
(WANG et al., 2012).

Figura 1: Interatoma feito com dados gerados de proteoma diferencial de D. radiodurans.

Figura 2: Gráfico representando a identificação dos bottlenecks através da relação Node degree
com Betweenness.

Visando o entendimento mais preciso da resposta de D. radiodunas a radiação gama
realizamos a análise de cluster para observar os mecanismos mais atuantes adaptação ao
radioestresse. A cluseterização gerou apenas um cluster com 22 proteínas (Figura 3) distribuídas
em quatro categorias funcionais sendo elas: alívio de estresse oxidativo, metabolismo de
carboidratos, reparo de DNA e tradução e dobramento de proteínas (Tabela 1).

Figura 3: Interatoma que representa o cluster 1 gerados de proteoma diferencial de D.
radiodurans.
A categoria funcional que apresentou um maior número integrante foi à tradução e
dobramento de proteínas com oito representadas. O esse mecanismo estando ativo durante o
radioestresse se justifica devido à necessidade de síntese de novas proteínas com funções de
proteção ao organismo a fim de combater o efeito do estresse.
A irradiação de proteínas, em solução aquosa, tem sido estudada por causar mudanças
químicas, alterações nas propriedades físico-químicas e nas estruturas primárias secundárias e
terciárias das proteínas, que promovem o desdobramento das moléculas proteicas, as tornam
mais sensíveis aos outros fatores físico-químicos Estas mudanças estão relacionadas com perda
de atividade biológica (da SILVA, 2003). A presença de proteínas com função de dobramento
proteico ameniza esses efeitos causados pela radiação em D. raiodurans.

Tabela 1 - Classificação funcional das proteínas que compõe o cluster 1.
Proteínas/ORF
sodA/ DR1279
Fba-A/DR_1589

Função
Superoxido dismutase
ructose biphosphate
dehydrogenase

Categoria funcional
Estresse oxidativo
Metabolismo de carboidratos

Eno/DR2637

Enolase

Metabolismo de carboidratos

Gap-1/DR_1343

Gliceroldeido 3 fosfato
deidrogenase

Metabolismo de carboidratos

Pik/DR_2635
GirB/DR_0906

Piruvato quinase
Subunidade B da girase

Metabolismo de carboidratos
Reparo de DNA

Ndk/DR2499

Nucleosídeo difosfato
quiinase

Reparo de DNA

RecA/DR2340
DnaK/ DR0129

Recombinase A
Chaperona

Reparo de DNA
Tradução e dobramento de
proteínas

FtsZ /DR_0631

Divisão celular

RplL/DR2043

Proteína ribossomal 50S
L7/12

Tradução e dobramento de
proteínas
Tradução e dobramento de
proteínas

TufA/ DR0309

Fator de elongação da
tradução TU

Tradução e dobramento de
proteínas

TufA/ DR2050

Fator de elongação da
tradução TU

Tradução e dobramento de
proteínas

SerS/DR1276

Sintetase de seril-tRNA

Tradução e dobramento de
proteínas

FusA/DR0307

Fator de elongação G

Tradução e dobramento de
proteínas

A presença de três proteínas GirD, Ndk e RecA todas com função relacionada a reparo de
DNA (Tabela 1) caracteriza atividade intensa de reparação e recombinação de DNA visando
garantir alta fidelidade para a montagem final formando os cromossomos intactos (BASU & APTE,
2012).

CONCLUSÃO
Além da constituição diferenciada do genoma de D. Radiodurans, o que sugere estar
relacionada a uma maior resistência a radiação ionizante, a análise de biologia de sistemas
revelou, através dos interatomas, que essa bactéria também ativa uma resposta fisiológica
provocada pelo estresse oxidativo e também reprograma o metabolismo energético. Esse
conjunto de mecanismos possibilita D. radiodurans eficiente resistência à radiação gama. O
estudo contínuo da D. Radiodurans como um organismo modelo para resistência ao estresse
oxidativo é, portanto, consideravelmente potencial e de importância global, sustentável para o
futuro da medicina e da saúde pública.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. ANDERSON, A W; H C NORDAN, R F CAIN, G PARRISH, D DUGGAN . "Studies on a radioresistant micrococcus. I. Isolation, morphology, cultural characteristics, and resistance to
gamma radiation". Food Technol. 10 (1): 575–577. 1956.
2. BASU B, APTE SK. Gamma radiation-induced proteome of Deinococcus radiodurans primarily
targets DNA repair and oxidative stress alleviation. Mol Cell Proteomics. Jan;11(1). 2012.
3. BLASIUS M, SOMMER S, HÜBSCHER U. Deinococcus radiodurans: what belongs to the survival
kit? Crit Rev Biochem Mol Biol. May-Jun;43(3):221-38. 2008.
4. CORRÊA, MH. Estudo de bactéria - Deinococcus radiodurans - reforça hipótese de vida
extraterrestre.
Disponível
em:
<http://inovabrasil.blogspot.com.br/2008_11_20_archive.html> Acesso em: 21 mai 2013.
5. COX MM, BATTISTA JR. Deinococcus radiodurans - the consummate survivor. Nat Rev
Microbiol. Nov;3(11):882-92. 2005.
6. COX MM, KECK JL, BATTISTA JR. Rising from the Ashes: DNA Repair in Deinococcus
radiodurans. PLoS Genet. Jan 15;6(1): 2010.
7. FRANCESCHINI A, SZKLARCZYK D, FRANKILD S, KUHN M, SIMONOVIC M, ROTH A, LIN J,
MINGUEZ P, BORK P, VON MERING C, JENSEN LJ. STRING v9.1: protein-protein interaction
networks, with increased coverage and integration. Nucleic Acids Res. Jan;41:D808-15. 2013.
8. LEVY, I. O organismo mais resistente à radiação no mundo. Disponível em:
<http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/microbiologia/o-organismo-mais-resistente-aradiacao-no-mundo> Acesso em: 21 mai 2013.
9. SCARDONI G; MICHELE PETTERLINI; CARLO LAUDANNA. Analyzing biological network
parameters with CentiScaPe. Bioinformatics. 2009.
10. SLADE D, RADMAN M. Oxidative stress resistance in Deinococcus radiodurans. Microbiol Mol
Biol Rev. Mar;75(1):133-91. 2011.

11. SMOOT ME, ONO K, RUSCHEINSKI J, WANG PL, IDEKER T. Cytoscape 2.8: new features for data
integration and network visualization. Bioinformatics. Feb 1;27(3):431-2. 2011.
12. WANG C, YU J, HUO L, WANG L, FENG W, WANG CC. Human protein-disulfide isomerase is a
redox-regulated chaperone activated by oxidation of domain a'. J Biol Chem. Jan
6;287(2):1139-49. 2012
13. WHITE O, EISEN JA, HEIDELBERG JF, HICKEY EK, PETERSON JD, et al. Genome sequence of the
radioresistant bacterium Deinococcus radiodurans R1. Science 286: 1571–1577. 1999.

