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RESUMO
Dentre as proteínas envolvidas na replicação do DNA, temos a proteína kin17, descoberta em 1989 devido à reação
cruzada  com  anticorpos  policlonais  dirigidos  contra  a  RecA  de  Escherichia  coli.  A  proteína  kin17  presenta  uma
distribuição  nuclear  ao  longo  do  ciclo  celular  e  alterações dinâmicas  entre  a  cromatina  e  a  matriz  nuclear.   Está
associada  ao  complexo  multiproteico  de  replicação  do  DNA,  em conjunto  com proteínas  como a  RPA70  (human
replication protein A), PCNA (proliferating cell nuclear antigen) e DNA polimerase α. Para melhor avaliar a expressão da
proteína kin17 as células Cnn21, derivadas de embrião de Drosophila melanogaster foram irradiadas com luz UV. Após a
irradiação foram coletadas amostras de proteína total e estas foram detectadas através do método Western blot. Este
trabalho é o primeiro a fornecer dados sobre a análise da proteína kin17 através de células irradiadas com luz UV em
células embrionárias de Drosophila melanogaster. 
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1 INTRODUÇÃO

A proteína kin17 foi  descoberta em 1989,  e seu gene apresenta inúmeras características
sobre sua função (ANGULO  et.  al,  1991). Nestes estudos é possível observar que ela apresenta
cinco domínios funcionais sendo: um dedo de zinco, que permite a interação da proteína com DNA e
RNA; um motivo hélice volta hélice, mediadores da interação com o DNA; domínio homólogo a
região RecA; um sinal de localização nuclear e um motivo KOW (KANNOUCHE; ANGULO, 1999;
MAZIN et. al, 1994; CLOUTIER et. al, 2014; THACKER, 2005; DEPRAS, 2006). 

Em bactérias, a proteína RecA, homóloga a proteína kin17, participa do reparo do DNA e da
regulação de genes da resposta  SOS.  Este  tipo  de resposta  acontece na presença de grande
quantidade  de  danos  letais  ao  DNA,  resultando  na  ativação  de  aproximadamente  20  genes
envolvidos no reparo e na recombinação do mesmo (ANDERSON; KOWALCZYKOWSKI,  1998).
Agentes mutagênicos como radiação ionizante e luz ultravioleta resultam no aumento da expressão
da proteína e da sua associação com a cromatina (KANNOUCHE et. al,  2000; BIARD et. al, 2002;
MICCOLI et. al, 2003). 

Os genes KIN17 são bastante conservados filogeneticamente em eucariotos, o que aponta
para um papel essencial desta proteína. Seu transcrito é uma proteína nuclear de peso molecular de
aproximadamente  de  45KDa  e  tem  sido  identificados  genes  ortólogos  da  kin17  em  humanos,
camundongo, Arabidopsis thaliana, Brugia malayi e Schizosaccharomyces pombe (STEINER et. al,,
2002).

Drosophila  melanogaster foi  considerado  como um organismo modelo  genético  em 1900
(STURTEVANT, 1959). Nos últimos 100 anos, a pesquisa com estas moscas tem sido de extrema
importância para a análise dos mecanismos moleculares subjacentes aos fenômenos genéticos, ao
comportamento e ao desenvolvimento. Acredita-se que cerca de 65% dos genes causadores de
doenças humanas têm um homólogo funcional em moscas (CHIEN et. al,, 2002). A proteína kin17
também foi descrita em Drosophila, neste organismo, seu gene está localizado no cromossomo 3 e
codifica uma proteína de 390 resíduos de aminoácidos, com massa molecular e
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ponto isoelétrico semelhantes à kin17 de mamíferos. Apresenta uma identidade de 51,96% ao
ser alinhada a mesma proteína humana e encontra-se anotado no banco de dados Flybase com o
código CG5649 (ATTRILL et. al,, 2016). 

Tendo  em  vista  a  importância  da  proteína  kin17  e  sua  funcionalidade,  o  objetivo  deste
trabalho foi estudar a viabilidade e a expressão da proteína kin17 através de células irradiadas de
Drosophila melanogaster. 

1 MATERIAL E MÉTODOS

Material Biológico

As células da linhagem Cnn21 foram gentilmente cedidas pelo Dr. Alain Debec (Universidade
Paris Diderot). Esta linhagem é derivada de cultura primária de embriões de Drosophila e expressa a
proteína Cnn fundida com GFP, conferindo fluorescência verde aos centrossomos. As células foram
cultivadas à temperatura ambiente com meio M3 Shields & Sang (Sigma) suplementado com 10%
de soro fetal bovino (Gibco) e gentamicina a 50µg/ml (Life Technologies).

Ensaio da viabilidade celular

Para a análise da viabilidade celular, as células da linhagem Cnn21 foram semeadas em uma
placa de Petri de 32,8 mm, próprias para cultivo celular, numa quantidade de 1x10 -5 células por
placa. Após 24 horas foram irradiadas com radiação gama nas concentrações de 0,2, 0,6 e 0,8
Joules. Após 24 horas, cada amostra foi passada para uma placa de 96 poços, contendo 100 µL por
poço e a cada poço foi adicionado 20µL de MTS ([3-(4,5-dimethyl-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-
2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium, inner salt; MTS]) (Promega). Após 2 horas, as amostras foram lidas
utilizando  a  absorbância  de  490nm,  pelo  equipamento  FlexStation  3  Multimode  Plate  Reader,
Molecular Devices.

Western Blot

As amostras coletadas foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida desnaturante
(SDS-PAGE). Os géis foram preparados de acordo com o descrito em Sambrook e Russell (2001).
Em seguida, as amostras foram preparadas para a aplicação no gel com a adição do tampão de
amostra para SDS-PAGE (Red Loading Buffer, Biolabs) e incubação a 95-100oC por 5 minutos. O
padrão  de  peso  molecular  utilizado  foi  ECL  Full-Rainbow  (GE).  A  separação  eletroforética  foi
realizada a 80 volts no gel de empilhamento e a 110 volts no gel de separação. O tampão de corrida
utilizado foi composto por Tris 25 mM, glicina 192 mM e SDS 0,1%.

As proteínas separadas no gel de poliacrilamida foram transferidas para uma membrana de
nitrocelulose (GE Healthcare) via transferência submersa. A transferência foi  realizada durante 1
hora (40 minutos a 70 volts  e  20 minutos a 100 volts).  O tampão de transferência utilizado foi
composto por Tris 25 mM, glicina 192 mM e metanol 10%. A imunodetecção foi realizada a partir de
anticorpos anti-kin17 (K58, Santa Cruz Biotechnology). O bloqueio da membrana foi realizado com
leite desnatado a 2,5% em TBS-T 1X durante 1 hora à temperatura ambiente sob leve agitação. A
incubação  com  anticorpos  primários  (anti-kin17,  1:2000)  diluídos  em  solução  de  bloqueio  foi
realizada durante 16 horas a 4oC sob agitação. Em seguida, foram realizadas três lavagens de 5
minutos  com  TBS-T.  A  incubação  com  anticorpos  secundários  (goat  anti-mouse  HRP,  Dako,
1:10000) diluídos em solução de bloqueio, foi realizada durante 1 hora à temperatura ambiente sob
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agitação. A membrana foi novamente lavada três vezes com TBS-T. A revelação da membrana foi
realizada  a  partir  do  kit  ECL  Prime  (GE  Healthcare).  Os  sinais  de  quimioluminescência  foram
detectados e as imagens das membranas capturadas no equipamento Image Quant LAS 500 (GE
Healthcare).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As células da linhagem Cnn21 foram irradiadas com radiação de luz UV, a fim de observar a
viabilidade  celular  e  uma  possível  diferença  na  expressão  da  proteína  kin17  em  diferentes
concentrações de radiação. A viabilidade celular foi mensurada através de absorbância à 490nm do
reagente  MTS  e  apresentou  os  valores  da  tabela  1,  sequencialmente,  esses  valores  foram
normatizados e plotados no gráfico para a observação da viabilidade celular (Tabela 1). Foi possível
observar uma baixa mortalidade celular na radiação de 0,2 e 0,6 J após 24 horas. No entanto,
observou-se uma mortalidade de 20% nas células irradiadas com 0,8J, com diferença estatística
significativa  ao  ser  comparado  com  o  controle,  indicando  um  maior  estresse  oxidativo  nesta
concentração (Figura 1).

Como  descrito  por  Kannouche  et  al.,  2000,  agentes  mutagênicos,  como  a  radiação  UV
aumentam  o  nível  de  expressão  da  proteína  kin17,  confirmando  sua  participação  no  reparo
recombinacional do DNA e da regulação de genes da resposta SOS.

Tabela1. Valores de absorbância do MTS
 Controle 0,2J 0,6J 0,8J

0,853 0,843 0,905 0,778
0,894 0,778 0,737 0,751
0,967 0,804 0,993 0,74
0,952 0,818 0,856 0,739
1,009 0,962 0,785 0,758

 0,912 0,795 0,799 0,728
Média 0,931167 0,833333 0,845833 0,749

CONTROLE 0,2J 0,6J 0,8J
0
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Figura 1. Ensaio de viabilidade celular com MTS. 

A análise dos resultados da expressão da proteína kin17 em células controle e irradiadas com
0,2,  0,6  e  0,8J,  respectivamente,  após 24 horas  de tratamento,  apresentou uma diminuição da
proteína com menor radiação, porém um aumento de 20% comparado a quantidade proteína inicial
(Figura  2).  De  acordo  com Anderson  e  Kowaslczkowski,  1998,  em bactérias  a  proteína  RecA,
homóloga a proteína kin17, participa do reparo do DNA e da regulação de genes da resposta SOS,
que acontece na presença de danos ao DNA. O aumento da proteína kin17 nas células irradiadas
com radiação gama a 0,8J, possivelmente se deve ao fato de que a proteína kin17 apresente as
mesmas funções em insetos que a proteína RecA em bactérias.
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Figura 2. A. Detecção da proteína de reparo kin17 em células da linhagem Cnn21 de Drosophila
melanogaster e da fibrilarina como controle. M, Marcador molecular ECL Full-Rainbow (GE). C. Fração de

proteínas totais em células controle, 1. Fração de proteínas totais irradiadas com 0,2 J, 2. Fração de proteínas
totais irradiadas com 0,6 J, 3. Fração de proteínas totais irradiadas com 0,8 J. B. Quantificação das proteínas

através na análise computacional quantitativa por imagem (Image J).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi  possível  constatar  a eficiência das técnicas utilizadas para irradiação e
análise da expressão da proteína kin17 em células da linhagem Cnn21 de Drosophila melanogaster.

Foi possível analisar a expressão da proteína kin17 em células da linhagem Cnn21 irradiadas
com radiação UV, havendo uma maior expressão desta proteína com maior quantidade de radiação.
Este resultado corrobora para afirmar sua funcionalidade de reparo como já descrito  por outros
autores.
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