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INTRODUÇÃO

O consumo de cafeína pelos seres humanos, seja por uso terapêutico como
pela ingestão de café, chá, chocolate, refrigerantes, etc, tem preocupado os pes-
quisadores interessados nos efeitos mutagênicos de substâncias presentes no am-
biente humano. Tal preocupação se deve à capacidade da cafeína em induzir
mutações em microorganismos, bem como as evidências de que esta substância
poderia induzir aberrações cromossômicas em células de vegetais ou de animais
(para referências ver as revisões de Kihlman, 1977 e Timson, 1977).

Além desta atividade mutagênica, existe também a possibilidade da cafeína
atuar como agente sinerrístico das radiações ionizantes e de compostos químicos
na indução de quebras cromossômicas. Em cevada, a ação sinegística é observada
somente quando as células da raiz são tratadas com cafeína anteriormente ou até
60 minutos após o término da irradiação (Yamamoto e Yamaguchi, 1968). Em
Vicia faba, foi verificado sinergismo somente quando a cafeína é fornecida pos-
teriormente (até 30 minutos) à irradiação (Kihlman e col., 1974, Kihlman e
Sturelid, 1975). Em culturas de células de mamíferos irradiadas em G, ocorre
um aumento significante de células com fragmentos cromatidicos ou de cromatides
com deficiências, quando as culturas são tratadas com cafeína logo após a ir-
radiação (Shalumashivili, 1972).

Em Drosophila melanogcster, a presença, durante o processo de fertilização,
de cafeína no interior do oócito aumenta a freqüência de mutações letais domi-
nantes induzidas por radiação ionizante em cromossomos de espermatozóides (Men-
dclson, 1974, 1976, a, b, Mendelson e Sobels, 1974).
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O presente trabalho apresenta os resultados obtidos, utilizando nova técnica
de alimentação de insetos, sobre os efeitos da cafeína no reparo de quebras indu-
zidas por radiação ionizante em cromátides_de oócitos de Musca domestica.

Material e Métodos

As fêmeas utilizadas nos experimentos foram coletadas de nossa cultura da li-
nhagem Dallas de M. domestica, e submetidas aos tratamentos com cafeína e irra-
diação somente após terem atingido a idade de 96 horas após a eclosão. Durante o
período de envelhecimento, as fêmeas eram mantidas em canas de plástico e alimen-
tadas conforme descrito por Targa e Peres (1979).

A determinação do consumo de alimento e de cafeína durante o tratamento,
foi efetuada utilizando-se a técnica de alimentação através de tubos capilares
(David e Ramouse, 1970, Valencia e Mansfiel, 1974) em um sistema desenvolvido
em nosso laboratório, o qual é mostrado na Fig. 1.

Figura 1 — Aparelho utilizado para determinar a quantidade de alimento con-
sumido durante os tratamentos de fêmeas de M. domestica.

Para a alimentação, as fêmeas eram inicialmente distribuídas em copos os
quais eram em seguida fechados por tampas perfuradas. Através destes furos,
era inserido em cada copo, um tubo capilar contendo 20 wl de alimento suple-
mentado ou não com cafeína. Todo este conjunto era então colocado invertido
(ver Fig. 1) sobre outro copo contendo cerca de 85 ml de água. Durante o
período de tratamento os aparelhos contendo as fêmeas eram mantidos em câ-
maras iluminadas e na temperatura de 2 5 + 1°C. À cada 12 horas era feita a
substituição dos tubos capilares c determinada a quantidade de alimento que cada
fêmea consumiu no período.

A dieta alimentar fornecida consistiu de uma solução aquosa a 10% da mis-
tura de açúcar, leite e ovo em pó (6:6:1, Adams e Nelson, 1969), a qual será
referida no trabalho como AS, ou esta mesma solução acrescida de 0,2% de
caíuaa (ASC-0,2%).
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Os tratamentos com radiação foram realizados em uma fonte de Césio-137,
mantendo-se constante a taxa de dose, i.e., 33,4 rads/min.

A determinação das freqüências de letais dominantes nos grupos controles e
tratados, foi feita segundo u metodologia descrita em Targa e Peres (1979).

Resultados

Os resultados obtidos nos tratamentos de fêmeas que receberam durante 24
horas uma alimentação suplementada com 0,2% de cafeína (ASC-0,2%), com
diferentes doses de radiação gama são mostrados na Tabela 1. O incremento na
freqiiência de letais dominantes provocado pelo pré-tratamento com cafeína foi
calculado segundo a expressão:

TABELA 1 — Incremento devido ao pré tratamento com dieta contendo 0,2%
de cafeína, na freqüência de letais dominantes induzidos por ex-
posição de oócitas S14 de Aí. domestica a diferentes doses de
radiação gama.

Tratamento

pré dose

AS
AS
ASC
ASC

AS
AS
ASC
ASC

AS
AS
ASC
ASC

AS
AS
ASC
ASC

500

500

1000

1000

1500

1500

2000

2000

N.'
ovos
anal.

985
2625
574

2674

1007
2072
638

1541

1392
3006
1343
3642

865
2375
1083
2244

Taxa média
de eclosão

obtida

0,94-+-0,04
0,81 ±0,13
0,91 ±0,10
O,68±O,22

0,91 ±0,09
0,56±0,17
0,84±0,19
0,32±0,16

0,97 ±0,02
0,55 ±0,17
0,94±0,07
O,38±O,2l

0,91 ±0,07
0,35±0,19
0,92 -H 0,05
0,19±0,12

Freq. média
dia de let.
dominant.

0,14

0,26

0,37

0,68

0,43

0,59

0,61

0,80

Incr.
leaf

%

86,1

70,0

30,4

I caf(%) = (LDcaf-LDcont/LDcont) X 100, onde LD representa a freqüência
média dejetais dominantes do grupo tratado com radiação e que recebeu (LDcaf)
ou não (LDcont) alimento contendo cafeína.

Conforme pode ser visto na Tab. I, em todos os tratamentos envolvendo dife-
rentes doses de radiação foi observado um incremento significativo na freqüência
de letais dominantes dos grupos pré tratados com cafeína. Tal incremento para ser
inversamente proporcional à dose de radiação à qual as fêmeas foram expostas
(r a -0,973).
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Importante também é a alteração provocada pelo pré-tratamento com cafeína
r.a relação entre dose de radiação e freqüência de letais dominantes induzidos por
radiação. Conforme pode ser visto na Fig. 2, a relação obtida no grupo controle
é do tipo linear podendo ser expressa pela equação In y = —0,2955 X —0,1264 x 2 .
Nos grupos pré-tratados com ASC — 0,2%, os resultados obtidos apresentam me-
lhor aderência a uma relação linear ( l n y = —0,856 X).

Discussão

De acordo com vários autores (para referências ver Sankaranarayanan e So-
bels, 1976) as mutações do tipo letal dominante correspondem a aberrações cro-
mossômicas não equilibradas que impedem c desenvolvimento normal do embrião.
Tais aberrações podem ser resultantes da ausência, ou da reunião irregular, de
fragmentos cromossômicos produzidos por tratamentos com agentes físicos ou
químicos. A reunião de tais fragmentos envolve um mecanismo de reparo sobre
o qual existem inúmeras evidências, mas pouco se conhece sobre seu funciona-
mento (Preston, 1980).
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Figura 2 — Relação entre dose de radiação e taxa de eclosão de ovos de M.
domestica, derivados de oócitos S14 que receberam pré-tratamento
com AS(A) ou ASC—0,2%(B) seguido de exposição a diferentes do-
ses de radiação.

Apenas recentemente ficou evidenciada a existência de tal mecanismo em
oócitos de M. domestica. Nestes, a atuação do mecanismo de renaro nãi rfenende
de síntese semi-conservativa de DNA e pode reunir fragmentos originados por
quebras cromossômicas ocorridas num intervalo de aproximadamente 4 horas (lar-
ga e Peres, 1979).

Experimentos realizados com diferentes materiais biológicos (para referências
ver Kihlman, 1977 e Timson, 1977) tem demonstrado que a atividade do meca-
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nismo de reparo de quebras cromossômicas pode ser sensivelmente teduzida pela
cafeína. Em D. melanogaster, tal inibição resulta no aumento de mutações letais
dominantes quando espermatozóides tratados com radiação são utilizados para
fertilizar oócitos de fêmeas pré-tratadas com cafeína (Mendelson, 1974, 1976,
a, b, Mendelson e Sobels, 1974).

Nossos resultados demonstram que incremento semelhante ocorre quando
oócitos S14 de fêmeas de M. domestica pré-tratadas com cafeína são expostas a
diferentes doses de radiação gama. A relação linear obtida entre a freqüência de
letais dominantes e a dose de radiação utilizado nos experimentos, permite assumir
que neste caso as mutações seriam induzidas segundo o modelo "one-hit". Segundo
este modelo, as mutações letais dominantes seriam predominantemente conseqüên-
cia de deficiências de partes dos cromossomos. Isto porque, a não existência de
reparo, impediria a interação e consequentemente a soldadura de fragmentos para
a produção de aneuplodias como acontece nos casos de sistemas "multi-hits". O
fato de tal interação ocorrer nos grupos não tratados com cafeína, permite assumir
ter esta substância inibido o mecanismo responsável pelo reparo de danos cromos-
sômicos induzidos neste estágio da oogênese de M. domestica.

Nossos resultados não permitem concluir se os elementos envolvidos na sol-
dadura dos fragmentos estariam presentes no interior do oócito ou seriam induzi-
dos pela exposição à radiação. Contudo, experimentos que estamos realizando
com espermatozóides, assim como resultados já obtidos em D. melanogaster (Men-
delson, 1976b), parecem indicar que as substâncias responsáveis pelo processo de
soldadura sáo constituintes naturais dos oócitos. Apenas a sua atuação promoven-
do a saldadura é que seria inibida pela cafeína.
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