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APRESENTAÇÃO

Para o VI Simpósio Anual da ACIESP, ao invés de se fixar num
tema único, decidimos por vários, desde que sejam assuntos que, no
decorrer do tempo, possivelmente venham a ter importância crescente.
Solicitamos., então, sugestões de membros da ACIESP que foram as
seguintes: Alcoolquímica, Engenharia Genética, Geologia Ambiental,
óleos Vegetais — Diesel Alternativo, Poluição Ambiental Mutagênica
<• Carcinogen:"a s Química das Terras Raras.

A organização das reuniões de cada tópico foi coordenada por um
membro da ACIESP, especialista da área, exceto no caso de Alcool-
química e óleos Vegetais:

Aicoolquímica: coordenador — Dr. Aldo Manílio Paes Leme,
Engenheiro Chefe da Divisão de Química e Engenharia Quí-
mica do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo S/A.

Engenharia Genética: coordenador Prof. Crodowaldo Pavan do
Instituto de Biociências da Unicamp e Prof. Diogenes Santiago
Santos. Departamento de Disciplina de Microbiologia — Es-
cola Paulista de Medicina.

Geologia Ambiental: coordenador — Prof. Evaristo Ribeiro Filho
do Instituto de Geociências da USP.

óleos Vegetais — Diesel Alternativo: coordenador — Dr. Saad
Romano — Diretor.
Chemical Specialties Indústria e Comércio Ltda.

Poluição Ambiental Mutagênico e Carcinogênico — coordenador
— Prof. Rogério Meneghini, Instituto de Química da USP.



Química das Terras Raras: coordenador — Prof. Geraldo Vicentini
e Léa Barbieri Zinner — Instituto de Química da USP.

O Simpósio todo foi coordenado pelo Prof. Kcnitiro Suguio do

Instituto de Geociências da USP e, de passagem podemos afirmar que
foi um sucesso.

A Academia de Ciências do Estado de São Paulo agradece aos
coordenadores acima, pela vaiiosíssima colaboração que deram. Agra-
dece, também ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas por ter colocado
à disposição do conclave, quatro auditóritos onde tiveram lugar as várias
sessões, ao Conselho Regional de Química — 4.a Região, pelo forne-
cimento de papel para imprimir os Anais, (ônibus do Instituto de Geo-
ciências). Por fim agradece aos professores.

DIRETORIA DA ACIESP
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O PROBLEMA DE MUTAGÊNESE, CARCINOGÊNESE
E TERATOGÊNESE AMBIENTAL NO BRASIL

Rogério Meneghini'

Este Simpósio, patrocinado pela Academia de Ciências do Estado de SãQ_
Paulo, versou sobre um tipo específico de poluição ambiental. Nas últimas dé-
cadas o sistema industrial moderno colocou o homem em contacto com dezenas
de milhares de novas substâncias químicas, através de remédios, alimentos, pes-
ticidas, inseticidas, poluentes atmosféricos, hídricos, etc. Um bom número delas
causa intoxicação aguda, dos mais variados tipos. É o caso de altas doses de
monóxido de carbono na atmosfera e da contaminação de produtos agrícolas com
resíduos de pesticidas. Nestes casos a intoxicação é detectada numa fração consi-
derável da população enquanto esta está sendo exposta ao agente tóxico, sendo a
sua identificação relativamente fácil do ponto de vista epidemiologico.

Uma situação diferente é encontrada para substâncias que agem primordial-
mente sobre uma porção extremamente pequena do organismo em termos de
massa, que é o gene. Uma vez alterado pela reação química promovida pelo
poluente, o gene deixa de funcionar normalmente. Se esta alteração ocorrer nas
células germinativas (espermatozóide e óvulo) a conseqüência só será detectada
na prole gerada. Se esta alteração ocorrer nas células somáticas (que constituem
a maior parte do organismo, como rins, pulmão, cérebro, pele, etc.) pode, no
decorrer do tempo; desenvolver-se o câncer no órgão atingido. No primeiro caso
tem-se a ação mutagênica e no segundo a ação cancerígena. Há ainda a possi-
bilidade desta ação se manifestar durante o desenvolvimento do etmbrião, po-
dendo se ter a origem de deformações congênitas, ou seja, teratogênese. Em todos
estes exemplos existe um grande período de tempo decorrido entre a exposição
do indivíduo ao agente e o aparecimento do efeito. No caso da ação mutagênica
a exposição das células germinativas a um agente químico pode estar ocorrendo
hoje, e só se verificar o efeito quando o indivíduo vier a procriar daqui a anos.
No caso da ação cancerígena o efeito via de regra também leva anos a aparecer
desde o momento em que o indivíduo é exposto ao agente. Percebe-se assim como
é difícil do ponto de vista epidemiologico classificar-se uma substância como mu-
tagênica ou carcinogênica para o homem. Não é por outra razão que não são
muito mais do que uma dezena as substâncias que são tidas como comprovada-
mente cancerígena para o homem, Na maior parte destes casos o diagnóstico
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foi possível pelo fato de se tratar de exposição ocupacional, ou seja, um grande
número de indivíduos trabalhando há muitos anos em contacto com um deter-
minado agente químico passava a apresentar uma incidência aumentada para de-
terminado tipc de câncer.

Estes poucos casos foram, no entanto, suficientes para gerar uma preocupação
de saúde púbhca muito grande nos países desenvolvidos. Ao invés de se esperar
que um levantamento epidemiológico viesse a detectar uma ação mutagênica ou
carcinogênica já caracterizada, era mister desenvolverem-se métodos laboratoriais
para avaliar-se a priori o risco mutagênico e/ou carcinogênico de uma substân-
cia. Este tipo de enfoque deu origem à área de toxicologia genética. Foram de-
senvolvidos tutes bioquímicos e biológicos que permitem estimar-se quais os pos-
síveis riscos que um determinado agente pode representar para o homem em
termos de produção de mutação e de câncer. Em países desenvolvidos esta bateria
de testes é continuamente aplicada por instituições governamentais de saúde pú-
blica e pelas próprias indústrias, na estimativa de riscos de novos produtos quí-
micos ou cie qualquer poluente ambiental suspeito. Este procedimento exige téc-
nicos e cientistas altamente especializados para a efetuação dos experimentos, para
a aplicação de critérios de análise e para o estabelecimento do balanço de riscos
e benefícios para uma determinada substância. A comunidade acadêmica também
tem um papel preponderante no desenvolvimento de novas técnicas e no embasa-
mento teórico das mesmas. Assim por exemplo uma das técnicas mais empregadas
atualmente é a reversão de mutação de Salmonella üphimurium, de histidina-de-
pendente para histidina-independente, a qual foi desenvolvida por Bruce Ames,
da Universidade da California em Berkeley.

Em países de desenvolvimento industrial recente, como o Brasil, a capacidade
de gerar poluição ambiental não é contrabalançada por uma capacidade corres-
pondente de controlar poluição. Dados os recursos limitados, o barateamento do
custo de produção passa a ter prioridade sobre o controle da poluição ambiental
e este é relegado a um segundo plano. Como conseqüência, os países em desen-
volvimento, apesar de possuírem menor capacidade poluidora que os países desen-
volvidos, apresentam maior grau de deterioração do meio ambiente. De qualquer
forma, nota-se no Brasil uma mudança de mentalidade do governo, que de uma
posição de inação com relação a problemas ambientais, sustentada pelo "slogan*
de que "a maior poluição é a da pobreza" (como que se deixando de gastar di-
nheiro com poluição ambiental se resolveria o problema da miséna brasileira) pas-
sa, mais recentemente, a aceitar a idéia da necessidade de se investir contra a
poluição ambiental, sob risco de ser no futuro considerado um agente conivente
do processo da deterioração ecológica global e irreversível.

O problema de poluição mutagênica e carcinogênica tende, no entanto, a
ser considerado secundário. Com recursos e capacidade de ação limitados a ten-
dência é de se atender aos casos de urgência, aqueles em que a detecção é faci-
litada pelos efeitos imediatos e dramáticos, como o de Cubatão, em que se per-
cebe de imediato o grau de afecções respiratórias agudas nos seus moradores, ou
de uma represa Billings onde a taxa de oxigenação de água não suporta mais ne-
nhuma forma de vida aeróbica. Neste quadro de emergências dramáticas de po-
luição ambiental é até compreensível uma negligência relativa com uma possível
poluição que gere câncer daqui 1 dez ou vinte anos naqueles que agora a ela
se expõe, ou mesmo defeitos genéticos na próxima geração daqueles que agora
estão em contacto com o agente. No entanto, qualquer pessoa que tenha presen-
ciado casos de câncer ou defeitos genéticos em familiares ou conhecidos concor-
dam que este tipo de poluição não é menos amedrontador do que aqueles. E
neste ponto os números são realmente dramáticos: a "Agência Internacional de
Pesquisa sobre Câncer" admite que 80 por cento dos casos de câncer são causados



por agentes químicos e físicos ambientais. Por outro lado é significativo o fato
de que 38 por cento das 3.352 crianças internadas entre 1963 e 1969 no Hospital
Johns Hopkins sofreram de doenças causadas ou influenciadas por defeitos ge-
néticos.

Nestes últimos anos o intenso debate em torno de mutagênese e carcinogê-
nese ambiental nos Estados Unidos, Europa e Japão acabou se refletindo de
alguma forma no nosso país. Em 1977 quando organizamos um Curso Interna-
cional no Instituto de Química da USP a respeito do tema, praticamente só
houve interesse por parte das instituições acadêmicas. Hoje as instituições de
saúde pública já começam a se preparar para abordar o problema. Isto por sua
vez obriga as indústrias e demais unidades poluidoras a se posicionarem numa
atitude que naturalmente tende à defesa de seus produtos suspeitos. Em outros
países esta tendência é contrabalançada pela posição das unidades de pesquisa
(principalmente Universidades) a quem cabe o papel do advogado de acusação.
Forma-se assim o tripé, cabendo às instituições de saúde pública uma espécie de
papel moderador, analisando riscos e benefícios, num processo em que se tenta
executar a difú\. missão de se medir com uma mesma régua parâmetros econô-
micos, niédico-científicos e às vezes até de ordem moral. Isto tem propiciado um
debate contínuo que só tem aprimorado o sistema de controle de poluentes muta-
gênicos e cancerígenos nos países avançados.

A impressão que se tem é que a época é oportuna para se iniciar este debate
no Brasil. O presente Simpósio constituiu-se na primeira oportunidade no Brasil
de membros da comunidade acadêmica, representantes das unidades controladoras
de poluição e saúde pública e membros da indústria se reunirem para discutir o
problema de poluirão ambiental mutagênica e carcinogênica. A heterogeneidade
dos participantes foi além daquela relacionada à origem de cada um. O leque foi
aberto com a pretensão de se propiciar o surgimento de proposições novas de
trabalho na área, fugindo ao esquema de apenas se importar problemas via lite-
ratura especializada internacional. Desta forma participaram investigadores que
não operam na área de mutagênese e carcinogênese ambiental mas que estudam
fenômenos e problemas que poderiam atrair o interesse de investigadores da área,
criando-se assim novas linhas de trabalho. O Brasil provavelmente possui proble-
mas típicos de mutagênese e carcinogênese ambiental e só através de um esforço
conjunto eles poderão ser diagnosticados.



THE GENETIC CONTROL OF THE RESPONSE TO
CARCINOGENS AND MUTAGENS

A.R. Lehmann *

It is now widely accepted that the majority of human cancers are caused by
environmental factors (e.g. see Hiatt et a/., 1977), and that many environmental
carcinogens, after metabolic activation, form reactive intermediates which undergo
reactions with cellular macromolecules (e.g. see Miller and Miller, 1977). Par-
ticularly crucial to the cell and organism are the reactions with DNA leading to
a potential loss or alteration of genetic information. Organisms have envolved
various mechanisms to counteract the deleterious effects of this DNA damage at
the cellular level (DNA repair), and to suppress potentially cancerous cells (de-
fence mechanisms).

Genetic control of the response to carcinogens and mutagens can be exerted
at a number of levels. For example metabolic activation of many carcinogens is
brought about by a group of microsomal mono-oxygenase enzymes Work with
mice has shown that the status of the Ah locus involved in the regulation of
these mono-oxygenases has a profound effect on the susceptibility of the mice
to cancer induced by polycyclic aromatic hydrocarbons (Kouri and Nebert, 1977).
Althoungh the interpretation of similar findings on man (Kellermann, 1977) has
been questioned (e.g. see Ponder, 1980), it seems very probable that enzymes
involved in metabolic activation are under genetic control in man.

Defence mechanisms including those of the immune system are also under
genetic control, as shown for example by the elevated level of lymphoreticular
tumors in individuals with immunodeficiency disease (Kersey et al., 1973). I wish
however to concentrate on the genetics of the ability of human cells to repair the
damage produced in DNA by its reaction with carcinogens, and the relationship
of DNA repair to mutagenesis and carcinogenesis. Study of this subject has been
facilitated by the identification of a group of rare cancer-prone genetic diseases
which show increased susceptibility to the damaging effects of physical and che-
mical mutagens and carcinogens (Arlett and Lehmann, 1978; Setlow, 1978; Fried-
berg et al., 1979).

Xeroderma Pigmentosum (XP) is the prototype disease in this group. Its
simptoms are acute sensitivity of the skin to the ultraviolet rays of the sun, which

* MRC Cell Mutation Unit, University of Sussex, Falmer, Brigton BN1 9QG,
Sussex, England.



initially cause freckling and changes in pigmentation, and later on give rise to
multiple skin cancers and early death (reviewed by Bootsma, 1978; Kraemer.
1980). Often there are associated neurological abnormilities. Work from many
laboratories has shown that the molecular defect in these individuals lies in a
reduced ability to repair damage induced in cellular DNA by either ultraviolet
light or a large variety of chemical carcinogens (e.g. activated benzpyrenes,
acetylaminofluorenes). XP cells are defective in the ability to carry out either the
enzymatic removal of DNA damage (excision repair) or the affective replication
of DNA containing unexcised damage (daughter-strand repair). In the former but
not the latter case, there is substantial cellular hypersensitivity to the lethal effects
of UV, but in all cases studied XP cells are much more sensitive to the muta-
genic action of UV. In the affected individuals it is envisaged that sunlight leads
to a very high mutation rate in skin cells, and this can account for both the
pigmentation changes, and the elevated frequency of skin cancers Although this
is certainly and oversimplified scheme, studies on XP have provided very strong
support for the somatic mutation theory of carcinogenesis. To date eight genetically
distinct complementation groups have been identified in XP.

The study of other genetic diseases in this category do not fit in so well
with this coherent picture of defective repair giving rise to Increased mutation
frequency, which in turn is responsible for the increased carcinogenesis. In
Cockayne syndrome (CS) there is, as in XP, sensitivity of the skin to sunlight, but
the remaining features are quite different — there is no report of cancer associated
whit this disease. The principal symptoms include dwarf ism, mental retardation,
skeletal and retinal abnormalities and progressive neurological degeneration (Guz-
zetta, 1972). As in XP there is cellular hypersensitivity to the lethal effects of
UV, but as yet no defect in known DNA repair processes has been discovered.
We have however detected an early abnormal reponse of both DNA and RNA
synthesis to UV-irradiation in CS cells.

In normal and CS cells, UV light depresses the overall rates of DNA and
RNA synthesis. In normal cells RNA and DNA synthesis recover rapidly, but
this recovery is not seen in CS cells (Lehmann et. al., 1979); Mayne and Lehmann,
1982). Thus although the precise nature of the defect in CS cells has not yet
been identified, there certainly appears to be an abnormal response to DNA
damage. My colleague, C. F. Arlett has recently obtained evidence of hypermu-
tability of CS cells by UV-irradiation (as in XP) (Arlett, 1980). Although this
result must be regarded as preliminary, if confirmed we have in CS a possible
defect in DNA repair leading to hypermutability, but in this case no increased
incidence of cancer. This is clearly not readily consistent with the somatic muta-
tion hypothesis.

Ataxia-telangiectasia (A-T) is a multi-system disorder with cerebellar ataxia,
telangiectases in the eyes and later in other regions, defects in cellular immunity
and often also in humoral immunity, and a very high incidence of lymphoreticular
and other cancers at an early age (reviewed by Kraemer, 1977). There is a high
level of chromosome aberrations in the lymphocytes and fibroblasts from A-T
patients, and a particularly interesting feature is the presence, in the blood of
several patients, of lymphocyte clones containing specific chromosome trans-
locations usually involving the long arm of chromosome 14. Following on from
reports of sensitivity of A-T patients to therapeutic X-irradiation, it was found
that cells cultured from these individuals were hypersensitive to the lethal eff cts
of ionizing radiation (eg. X-and y-rays) (Taylor et. al, 1975). This type of radia-
tion produces entirely different types of alterations in DNA molecules from those
produced by UV-irradiaton, and indeed XP and CS cells show a normal response



to ionizing radiation, as do A-T cells to UV-irradiation. There is very good indirect
evidence to show that A-T cells are unable to repair some type of important
DNA damage produced by ionizing radiation, but the precise nature of this defect
has proved somewhat elusive (reviewed by Paterson and Smith, 1979; Lehmann,
1972). In these cells however, the mutability (by ionizing radiation) is if anything
lower than that in normal cells (Ariett and Harcourt, 1978). We cannot therefore
ascribe the increased cancer frequency iu this disorder simply to an ekvated
frequency of gene mutations. It is more likely to result from an interaction of
various features of this complex disease, such as the immunodeficiency, the repair
deficiency and the chromosome aberrations.

These genetic disorders demonstrate the crucial role of DNA repair in the
avoidance of cancer. They have also provided us with valuable tools to unravel
the complex relationship between DNA damage, its repair, mutagenesis and carci-
nogenesis.
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MECANISMOS DE TOLERÂNCIA E LESÕES NO DNA
DE CÉLULAS DE MAMÍFEROS

Rogério Meneghini*

INTRODUÇÃO

Nestes anos mais recentes muitas espécies químicas foram caracterizadas
como capazes de reagir com DNA celular, alterando-lhe a estrutura. Em sua
quase totalidade estas substâncias são mutagênicas e em muitos casos já foi pos-
sível evidenciar ação cancerígena em animais ou mesmo no homem. A validade
da regra que afirma que os agentes mutagênicos e cancerígenos iniciam a sua
ação por meio de uma alteração da estrutura do DNA é aceita virtualmente por
todos investigadores .Isto não significa que os mecanismos que levam à transfor-
mação maligna e mutação sejam necessariamente comuns, mas que a origem de
ambos os processos reside em lesões no DNA.

Ê sabido, por outro lado, que os agentes potencialmente capazes de injuriar
o DNA tem diferentes capacidades de provocar câncer ou mutação. Em termos
de mutagênese e caíicinogênese ambiental é de fundamental importância descobrir
por que e como isto ocorre.

Evidentemente esta tarefa eqüivale simplesmente a destrinchar os mecanismos
de mutagênese e carcinogênese química. Mas felizmente a elucidação destes com-
plexos problemas não é uma questão de tudo ou nada. Várias etapas de cada um
destes mecanismos podem ser destacados e estudados individualmente, embora
hajam principalmente no caso de carcinogênese, etapas que não são sequer ima-
ginadas ainda. As etapas mais acessíveis a abordagem experimental são as etapas
iniciais destes processos.

O intuito deste artigo é rever de forma muito breve estas etapas, classificadas
pelos critérios do autor. Trata-se de uma revisão no sentido de destacar os pontos
de investigação básica para os quais deve estar dirigida a atenção de quem se
preocupa com problemas de mutagênese e carcinogênese ambiental. Alguns destes
passos serão apenas citados, com eventual referências de artigos mais significativos
ou revisões, enquanto que outros passos dada a familiaridade do autor, serão
discutidos um pouco mais longamente.

Uma revisão mais crítica foi recentemente publicada (1).

Departamento de Bioquímica, Instituto de Química, Universidade de São
Paulo, CP 20780, S&o Paulo — SP.



1. Lesões no DNA: Nestes últimos anos tem havido um esforço significativo
no sentido de se identificar compostos que reagem com DNA celular e os pro-
dutos formados nestas reações.

A idéia que norteia esta abordagem é a de que seria eventualmente possível
uma classificação da potencialidade mutagênica e/ou carcinogênica de um com-
posto conhecendo-se o tipo de produto formado e as possíveis alterações da es-
trutura secundária e terciária do DNA advindas destas reações. O DNA é uma
molécula bem mais reativa do que poderiam supor os geneticistas de duas décadas
passadas, baseados na estabilidade das características hereditárias. Quase todos
nitrogênios e oxigênios das bases são sítios de concentração de carga negativa, e
sucetíveis a alquilação por agentes eletrofílicos. Particularmente importantes são
a posição N-3 da adenina, N-7 da guanina, 0-6 da guanina e oxigênio do fosfa-
to (2), neste último caso dando origem à fosfotriester.

Ê interessante que, embora a posição 0-6 de guanina seja quantitativamente
pouco importante em termos de alquilação, ela é crítica, pois está envolvida em
pontes de hidrogênio com citosina. Assim, certos alquilantes, como metil nitro
nitrosoguanidina, que produzem lesões do tipo 0-6 metil guanina, são extremamen-
te mutagênicos e cancerígenos (3).

A dupla ligação C5-C6 de timidina e citidina dão reações de adição, como
por exemplo a de dimerização de pirimidina, promovida por radiação ultravioleta
ou formação de timidina glicol produzida por radiação ionizante (4).

Finalmente é importante lembrar que o empilhamento de bases aromáticas
na estrutura dupla-hélice do DNA permite a intercalação entre elas de uma grande
variedade de moléculas planares, por interação hidrofóbica. Esta é a base da
interação de acridinas, como por exemplo proflavina, que levam a mutação do
tipo "frameshift". A soma de um efeito de intercalação e de alquilação parece
amplificar enormemente a capacidade cancerígena de um composto (5). Assim
por exemplo, aflatoxina Bi não modificada se intercala no DNA. Se ela sofrer
ativação metabólica, com formação de seu epóxido derivado, este alquila a posição
N-7 de guanina, que parece ser o passo preliminar da ação cancerígena de
aflatoxina (6).

Vê-se portanto que algumas regras começam a transparecer destes estudos
estruturais: certas posições quando alquiladas são mais importantes do que outras,
em termos de mutagênese e carcinogênese. É o que se depreende quando se
compara alquilação em 0-6 e N-7 da guanina. Por outro lado, o volume do aduto
e a correspondente distorção da hélice de DNA parece ser crucial no efeito bio-
lógico. Uma metila na posição N-7 é praticamente inócua enquanto que adutos
de benzopireno ou aflatoxina nesta posição traduzem-se em alta potencialidade
carcinogênica. Uma dimerização de timidina, produzida por luz ultravioleta tam-
bém causa distorção da hélice, impedindo a formação de pontes de hidrogênio.
Desta forma não é surpreendente que esta lesão seja mutagênica e cancerígena
(ref. 1).

2 . Eliminação de Lesões: A aparente contradição entre a instabilidade do
DNA e a estabilidade do gene é desfeita quando se leva em conta a existência
de sistemas de reparo. Estes estão em contínua vigilância, corrigindo as alterações
estruturais sofridas pelo DNA. Embora com variações, estes sistemas operam re-
conhecendo a lesão, e coma passo inicial, retirando a base defeituosa por meio
de uma N-glicosilase (excisão de base). O sítio apurínico/apirimidínico formado
é reconhecido por uma endonuclease que produz uma quebra na ligação fosfo-
diester adjacente. Uma atividade exonucleolítica degrada uma certa extensão da
cadeia contendo a base lesada. Em geral esta degradação é de 30 à 100 núcleo-



tídeos, o primeiro deles correspondendo ao sítio apurinico/apirüridínko. Uma
polimerase preenche a lacuna formada, usando a cadeia oposta íntegra como
molde. O processo é terminado pela ação da ligase que produz a ligação da
extensão recém-sintetizada ao DNA pré-existente (ver revisão em 7).

Ê surpreendente o grau de especificidade alcançado por sistemas de reparo
de excisão. Diferentes tipos de lesões são rconhecidas por diferentes enzimas ini-
ciadoras do processo de reparo. Desta forma 3 metil-adenina, 7 metil-guanina,
dímero de pirimidina e desoxi-uracil são reconhecidos e hidrolizados na posição
N-glicosídka por diferentes glicosilases (7). Em adição, a base modificada 0-6
metil guanina em bactéria, e talvez em mamíferos também, é reparada por deme-
tilação, num processo que é induzido pela própria lesão e que tem sido chamado
de adaptação (8). £ difícil perceber porque a célula não recorre a um expediente
mais simples de utilizar um único sistema de reparo que reconheceria qualquer
perturbação existente na estrutura do DNA. Uma possível razão é a de que assim
procedendo a célula fica mais preparada para se defender de agressões ao geno-
ma, no sentido de que faltando uma enzima, responsável pelo reparo de um tipo
de lesão, não seriam prejudicadas as demais vias de reparo.

3. Replicação de DNA lesado: Dada uma certa freqüência de lesões intro-
duzidos no genoma dificilmente elas serão totalmente eliminadas antes que a
maquinaria de replicação as alcance. Está perfeitamente estabelecido que as cé-
lulas podem suportar um grande número de lesões genômicas, não eliminadas,
replicando o DNA integralmente. Embora os riscos de morte, mutação e trans-
formação celular aumentem significativamente é surpreendente que uma célula
sobreviva a cerca de 10.000 a 20.000 lesões não eliminadas, quando estas não tem
a capacidade de codificar, como é o caso de dímeros de pirimidina (ref. 1,9). Estas
lesões tem ação perfeitamente detectável sobre o sistema de replicação das célu-
las. Há interrupções de síntese de DNA e em certos casos a maquinaria de repli-
cação pula a lesão, deixando uma lacuna oposta à mesma. Em consonância com este
processo, observa-se uma inibição de velocdade global de síntese de DNA (ref. 1 e 9).
Estas alterações são notadas mesmo quando a freqüência de lesões genômicas é
baixa o suficiente para permitir a sobrevivência da célula.

Dois fenômenos mais importantes denotam os recursos que a célula dispõe
para tolerar lesões não eliminadas de seu genoma:

Em primeiro lugar as lacunas formadas e as interrupções ocorridas durante
a replicação sãc preenchidas e ultrapassadas, respectivamente. Esta capacidade de
alongar cadeias filhas à partir de moldes lesados tem sido comumente chamada
de reparo pós-replícação (RPR). As características mecanísticas deste processo são
ainda desconhecidas. Não se sabe por exemplo se a própria cadeia molde con-
tendo a lesão é replicada ou se existe uma substituição desta por uma cadeia
idêntica já replicada (cadeia filha), no que diz respeito à porção contendo a
lesão. Este último processo poderia envolver mecanismos do tipo "copy-choice"
ou recombinação (1,9). Se esta possibilidade não ocorrer, então certamente a
lesão deve ser diretamente replicada, e naqueles casos onde a lesão elimina as
propriedades codificadoras da porção de DNA em que ela está inserida, haverá

certamente uma grande probabilidade de mutação.

Em bactéria, a grande maioria das lesões não-eliminadas não são replicadas
diretamente. Ao invés, as células recorrem ao sistema de recombinação. Isto per-
mite replicação de DNA lesado com uma taxa bastante moderada da muta-
ções (7). Em células de mamífero, é possível calcular que uma grande parte do»
dímeros de pirimidina é replicado através de um processo que envolve alta taxa
de mutação (1,9). Não existe no entanto evidência direta de que ocorra neste
caso uma replicação da porção contendo a lesão.
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Sobre a Indutibilidade de Sistemas de Tolerância e Lesões.

Existem várias indicações de que células de mamíferos adquirem capacidades
novas após introdução de lesões no seu genoma. Em termos de replicação de
DNA, nota-se que decorridas algumas horas da introdução de lesões, mesmo
para aquelas células que não as eliminarem, há uma recuperação da inibição de
síntese originalmente observada (ref. 1). As lacunas e interrupções que são obser-
vadas no DNA filho logo após irradiação, deixam de ser detectadas várias horas
após irradiação (1,9), como se o sistema de replicação operasse de forma a não
mais sofrer interferência das lesões do DNA parental. Ao menos uma nova pro-
teína é induzida por irradiação com luz ultravioleta em células humanas, o ativa-
dor de plasminogênio (10); muito embora esta proteína não tenha nenhuma fun-
ção conhecida em algum mecanismo de tolerância a lesões do DNA, e&ta indução
sugere que estas lesões podem desencadear um processo de síntese proteica espe-
cífica, em analogia com o que se observa para a síntese de proteína do gene recA,
induzida em E. coli por lesões genômicas (7).

Em termos de resposta biológica, observa-se que as células que recebem
lesões em seu genoma passam com o tempo a sofrer menos interferência de ssus
efeitos letais. Isto é claramente visto em experimentos nos quais as células são
irradiadas no estágio pré-replicativo a diferentes tempos antes do início da repli-
cação. Mesmo em células nas quais as lesões não são eliminadas, observa-se uma
recuperação na taxa de sobrevivência, quando o intervalo entre irradiação e início
de fase S é aumentado (11).

Um fenômeno pertinente é o chamado incremento da reativação viral pela
célula hospedeira. Quando certos virus animais tem o seu DNA lesado por agen-
tes físicos ou químicos, observa-se uma diminuição da sua capacidade infectiva,
em células de mamífero permissivas. No entando, quando a própria célula é tra-
tada com estes mesmos agentes algum tempo antes da infecção, esta ocorre com
uma taxa aumentada. Tudo se passa como se este pré-tratamento induzisse um
sistema de replicação que aumentasse a possibilidade de reprodução do genoma
lesado do virus (ref. 12). Este fenômeno se assemelha aquele de SOS em bactéria
e é significativo o fato dele ser acompanhado por um aumento da taxa de
mutação (12). No entanto, enquanto em bactérias apenas uma minoria do genoma
lesado é replicado por um mecanismo mutagênico, existem indicações de que
em células de mamífero uma grande maioria das lesões dá origem a mutações
(ver revisão 1). E possível portanto, que o presumível mecanismo induzido de
replicação seja o dominante quando o genoma de células de mamífero se encontra
lesado. Se tal fato for comprovado, terá se mostrado uma diferença marcante
entre procariatos e eucariatos com implicações significativas em problemas de
mutagenese ambiental.
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O REPARO E A MUTAGÊNESE EM PROCARIOTOS
COMO RESPOSTAS CELULARES A AGENTES

AMBIENTAIS

Roberto Alcantara Gomes*

I — Mecanismos corretos e incorretos de reparação

A preservação da informação genética exige fidelidade nos processos de re-
plicação semi-conservativa do DNA e funcionalidade de mecanismos enzimáticos
capazes de reparar eventuais alterações estruturais produzidas por agentes físicos
e químicos do meio ambiente.

A fidelidade é conseqüência de fenômenos observáveis durante ou após a
replicação. No primeiro caso, incluem-se as diferenças de afinidade química das
diversas bases nitrogenadas, a seleção destas pelas polimerases e a existência de
atividades de degradação tendo como substrato regiões onde existam bases incor-
retamente emparelhadas (para revisões e referências, ver: Loeb et ai., 1978; Fersht
e Knill-Jones, 1981). Entre os mecanismos que atuam após a replicação, merecem
especial menção a eliminação de bases púricas ou pirímidicas por glicosidases
específicas (Lavai, 1978; Lindahl, 1979; Lehmann, 1980); Warner et ai., 1981) e
a degradação de fragmentos de DNA indevidamente inseridos, provavelmente de-
pedente dos diferentes graus de metilação entre as helices neossintetizadas e as
pré-existentes (assim, por exemplo, cepas bacterianas que produzem a deoxiadeno-
sina-metilase em falta ou em excesso são hipermutáveis; Glickman e Radman,
1980; Herman e Modrích, 1981). Além disto, o grau de metilação parece distin-
guir seqüências gênicas metabolicamente ativas das inativas (Naveh-Many e Ce-
dar, 1981).

Os mecanismos celulares de reparação do DNA são, em geral, dependentes
dos produtos de diversos genes e se caracterizam por possuírem várias etapas.
Desta natureza poligênica resulta o cunho multienzimático de que se revestem e
a possibilidade de vias alternativas, muitas vezes coexistentes e competitivas (re-
visões: Alcantara Gomes, 1979; Hanawalt, et ai., 1979).

Algumas das enzimas de reparação encontram-se pré-formadas na célula, en-
quanto outras são significativamente acumuladas após o aparecimento das lesões
no DNA (ou das alterações bioquímicas delas decorrentes). Torna-se difícil, entre-
tanto, definir com precisão a natureza constitutiva de determinado mecanismo de
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reparação; este é o caso, por exemplo, da reparação por cxmio , visto a endo-
nucleases responsável por sua primeira etapa em Escherkhia coli poder ser indu-
zida por tratamentos que lesam o DNA, como recentemente demonstrado (Fo-
gliano e Schendel, 1981; Kenyon e Walker, 1981). J i em Mkncoccus, luteus, o
processo se inicia, provavelmente, pela produção de um sítio apurínico ou apiri-
midínico, como conseqüência da remoção, por uma glkosidase específica, da base
nitrogenada lesada (Livneh et ai., 1979; Haseltine, et a/., 1980). Em Saccharomyces
cereviÂae, a mcisão é dependente dos produtos de, pelo menos, quatro fenes
distintos (Reynolds e Fríedberg, 1981), enquanto em células eucarióticas este nú-
mero deve ser bem mais elevado, como indica a existência de diversos grupos de
complementado em pacientes acometidos de xeroderma pigmentosum (revisão:
Sarasin, 1981).

Algumas vias de reparação atuam preservando a informação genética (me-
canismos corretos), ao passo que outras se traduzem por modificações do conteúdo
informacional, freqüentemente compatíveis com a manutenção da viabilidade (isto
é, mutagênicas), como representado esquematicament^ na figura 1.

DNA

\
trotoMonto*

fiticot ou químico*

I
ONA LESADO

•
fpOfOÇÕO COfftO

ousíncio eu insucM
do roporo^õo

i
roporoçoo Inçorroto

OMA RESTAURADO
(pr«Mrvo«3o do

informoçSo)

PERDA DE ATIVIDADE

BIOLÓGICA

DNA MUTADO

( «volufoo)

Figura 1 — Papel dos mecanismos de reparação na preservação do conteúdo in-
formacional (reparação correta) e na evolução biológica (mutagêoeae,
ou seja, reparação incorreta).
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II — Respostas celulares induzidas pelas lesões do DNA
Diversas respostas celulares são induzidas por tratamentos com agentes físi-

cos e químicos, capazes de promover lesões no DNA, em células possuidoras dos
alclos seivagens dos genes recA e lexA. Tais respostas costumam ser designadas
como funções SOS e incluem (revisões: Witkin, 1976; Devoret, 1978; Alcantara
Gomes, 1979; Moreau, 1981):

— indução do profago em cepas lisogênicas;
— mutagênese;
— Weigle-reativação (reativação induzida do fago);
— filamentação;
— tennoindutibilidade;
— bloqueio da respiração pós-irradiação.
O produto do gene lexA (proteína LexA) é o repressor do gene recA, do

seu próprio operon e de diversos genes que se expressam após o aparecimento de
lesões no DNA, tais como sfiA (que controla a filamentação) e umuC (que con-
trola a reparação incorreta, isto é, a mutagênese; Kenyon e Walker, 1980). Um
alelo do gene umuC, designado como muc, foi recentemente mapeado no plasmídeo
pKMIOl, podendo talvez explicar o aumento da taxa de mutagênese em células
portadoras deste plasmídeo (Langer et ai., 1981).

Após o tratamento com agentes físicos ou químicos,. algumas moléculas da
proteína RecA adquirem atividade proteolítica e se tornam assim capazes de
clivar repressores intracelulares, entre os quais a proteína LexA e o lepressor do
profago \. Aliás, estas duas proteínas possuem regiões homólogas que, provavel-
mente, seriam os sítios de clivagem (Horii et ai., 1981). As diferenças de afinida-
de entre o produto de ler A e os diversos operou por cie reprimidos poderiam
justificar as distintas cinéticas de indução das diversas funções SOS (Brent e
Ptashne, 1981; Little et ai, 1981).

A proteína RecA parece também desempenhar um papel significativo na
manutenção da viabilidade celular, interagindo com os fragmentos do DNA em
hélice simples e protegendo-os, assim, de uma degradação excessiva pelas exonu-
cleases celulares, talvez atuando justamente com topoisomerase» (ver, por exemplo:
Cunnigham, et ai., 1981).

Na figura 2 podem ser vistas, de forma esquemática, as vias que conduzem
à indução das funções SOS.

- Radiação
- Carci nogínico»
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Constitutivo

LESOE*
ftEMANCtCCN-
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INDUÇÃO DAf

FUNÇÕES SOfl

SL00UEI0 0 *
KEPUCAÇÁO «E-
WC0NSEIIVAT1VA

Erro ao «nparoDiamtnto

Figura 2 — Representação esquemática da indução das funções SOS, indicando
também o controle da fidelidade da replicaçâo semiconservativa e a
mutagênese direta por erros de emparelhamento.



HI — Efeitos moleculares da redutona

A redutona (HOCH*-CO-CHO), um ceto-aldeído produzido pela termodegra-
dação de diversos sacarídeos, em pH alcalino, produz intensa inativação em cé-
lulas proficientes em reparação previamente expostas ao UV (para revisão e refe-
rências, ver: Alcantara Gemes et ai., 1973; Leitão, 1977; Alcantara Gomes, 1979).

A redutona bloqueia a degradação de DNA conseqüente das atividades exo-
nucleolíticas em células irradiadas com UV, mas não o faz em mutantes polA,
o que sugere ser esta substância capaz de interagir com a polimerasc I, mas não
com a polímerase II (ou III) (Leitão et ai., 1981).

A redutona também produz quebras em cadeias polinucleotídicas, detectáveis
em experimentos de ultracentrifugação em gradientes de sacarose (Leitão et. ai.,
1981). Tais quebras não podem ser explicadas por atividades enzimáticas ligadas
ao reparo, pois foram igualmente observadas em preparações de DNA extraído de
fago T, (Leitão et ai., em publicação).

A cinética de produção de quebras, em cepas proficientes em reparação e em
mutantes uvrA, pode ser vista na figura 3. Verifica-se, assim, que a redutona
não interfere na fase de incisão do processo de reparo, mas a reparação das
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Figura 3 — Cinética de produção de roturas simples no DNA por tratamento
com redutona, em células irradiadas ou não.
A — Cepa proficiente em reparação
B — Cepa «vrA6
( o ) células não irradiadas e tratadas com redutona
( • ) células irradiadas (dose que reduz a soSrevivência a 0,04)
( • ) células irradiadas (sobrevivência: 0,04) e tratadas com redutona
Maiores informações e detalhes experimentais podem ser encontrados
em Leitão et ai., em publicação.
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quebras, ao longo da incubação pós-irradiação, parece ser inibida em ambas as
cepas testadas.

As lesões produzidas pela redutona são capazes de promover a indução liso-
gênica, como mostrado na figur- 4, assim como a mutagênese. A Weigle-reativa-
ção, entretanto, não foi observada em células tratadas com redutona (resultados
não mostrados) o que talvez decorra da existência de limiares diversos para o
desencadear das várias funções SOS ou de uma eventual degradação do DNA
viral logo após sua penetração na célula hospedeira, durante um período no qual
as biossínteses celulares estão ainda bloqueadas pela ação metabólica da substância
(para revisão e referências sobre reparo em bacteriófagos, ver: Bernstein, 1981).

wo-

• 1 0 -

GY3027 ( tnvAuvrBM)

Redutona (Molaridadt)

IÕ MIÕSM fo'M

AFBI

MMC

NCS

REDUTONA

O.i-Hh
o •o* ió3 .0* .0» 10°

Concantrof3o (na/ml)

Figura 4 — Indução lisogênica pela redutona, podendo também ser vistos alguns
controles utilizados em experimentos com a cepa de E. coli GY5O27
(envA uvrB).
NCS — neocarcinostatina
MMC — mitomicina C
AFBI — aflatoxina BI previamente metabolizada
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Outro agente redutor, o ácido ascórbico, mostrou-se capaz de induzir células
lisogênicas e produzir mutações de forma análoga à redutona (Valsa, 1980; Valsa
e Alcantara Gomes, manuscrito em preparação).

Os efeitos tóxicos e mutagcnicos da redutona e do ácido ascórbico só são
observáveis em atmosferas oxigenadas (para revisão e referências, ver: Valsa,
1980; Oliveira, 1980). Da mesma forma, os produtos da termodegradação de
sacarídeos redutores só atuam em presença de oxigênio (Oliveira e Alcantara
Gomes, 1980; Oliveira et ai., em publicação).

IV — Interações celulares em populações irradiadas

Os experimentos radiobiológicos envolvem, freqüentemente, o plaqueamento
de culturas irradiadas em meios gelosados ou a incubação de amostras da popu-
lação por tempos relativamente loucos. Mede-se, assim, a capacidade de formar
colônias (ou o comportamento de cada célula), admitindo-se, como premissa, que
o potencial de divisão e os fenômenos metabolicos ocorridos neste intervalo de
tempo sejam independentes da existência de outras células nas virínhanya«t viá-
veis ou não.

Células inviáveis podem liberar, no meio de cultura, substâncias que alteram
(freqüentemente aumentando) a capacidade de divisão celular, fenômeno este des-
crito sob o nome de "reparação por vizinhança" (para referência e revisão, ver:
Bernardo Filho, 1978; Bockrath et ai., 1980). O fenômeno pode ser mimetizado
pela adição, a culturas irradiadas, de extratos bacterianos livres de células e pa-
rece estar intimamente associado à filamentação. Em condições que facilitem a
troca de substâncias entre células de uma população irradiada, ocorre acúmulo
de proteína RecA, mas a mutagênese é inibida, o que sugere interferência na ex-
pressão fenotípica das funções SOS (Bockrath et ai., 1980). Uma das formas de
expressão dos fenômenos devidos à vizinhança, a septação em células irradiadas,
foi recentemente explicado através da redução do teor de oxigênio no meio ge-
losado (Adlcr et ai., 1981).

Curvas de sobrevivência de culturas bacterianas, proficientes ou não em
reparação, apresentam pontos de inflexão em suas porções terminais. A medida
que a dose aplicada cresce, há necessidade de espalhar, na placa de Petri, quan-
tidades crescentes de células e a distância entre estas diminui, o que deve facilitar
a passagem de fatores de uma célula para outra, talvez justificando o aparecimen-
to das "caudas" nas curvas de sobrevivência.

A heterogeneidade genética, nestes experimentos, foi excluída por meio de
testes estatísticos, sendo analisada a fotossensibilidade de elevado número de co-
lônias formadas em cada placa (Bernardo Filho e Alcantara Gomes, manuscrito
em preparação). Da mesma forma, a sincronização das culturas não indicou fos-
sem as "caudas" decorrentes de eventuais heterogeneidades fenotípicas.

Células irradiadas e incubadas antes do plaqueamento, em meio não nutrien-
te (em tampão, por exemplo), apresentam progressivo aumento de viabilidade
("liquid holding recovery"; para revisão e referências, ver: Aragão, 1980).

A reparação em meio não nutriente foi interpretada como sendo mediada
pela polimerase I e, durante a incubação em tampão, parece ocorrer contínua
degradação e ressíntese de DNA (Tang et ai., 1979); a irradiação afetaria a taxa
de ressíntese e poderia conduzir ao aparecimento de lacunas em zonas diametral-
mente opostas da estrutura em dupla hélíce do DNA, provavelmente letais.

Este fenômeno só é detectável em cepas proficientes em excisão e mostra-se

bastante amplificado em mutante* recA; recentemente foi mostrado, com o em-
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prego de cepas termossensíveis, que o gene recA deve estar inativo durante a
incubação em meio de crescimento, mas não quando da manutenção em tampão,
para que o fenômeno se evidencie (Tang e Smith, 1980).

E indispensável, entretanto, em experimentos desta natureza, distinguir a re-
cuperação de viabilidade pós-irradiação da multiplicação de células ainda viáveis,
tornada possível pela liberação, no meio de incubação, de substâncias provenientes
de células já inviáveis (Aragão et aí., 1980). Para tal, diversos métodos foram uti-
lizados, tais como o plaqueamento em tampão solidificado ou em membranas de
nitrocelulose, bem como o estudo da viabilidade em alíquotas da cultura irradiada,
conveniente diluídas, conforme a metodologia empregada por Luria e Delbruck
para realização do teste de flutuação. Estes métodos foram aplicados ao estudo
de diversas cepas bacterianas, proficientes em reparação ou portadoras de mu-
tações (uvrA, recA, polA, lexA etc), permitindo uma nítida distinção entre re-
cuperação da viabilidade e multiplicação celular (Aragão, 1980; Aragão et. ai.,
1980).

V — Utilização de testes microbianos para detecção de atividades oncogênicas

A detecção de substâncias potencialmente oncogênicas pode ser feita, com
elevado grau de acuraria, através de testes microbianos, nos quais são medidas
a capacidade mutagênica, a indução do profago ou a Weigle-reativação (para
revisão, análise crítica e referências, ver, por exemplo: Moreau c Devoret, 1977;
Serres e Shelby, 1979; Devoret, 1979; Valsa, 1980; Quadra, 1980; Anderson
et ai, 1980).

Os resultados já descritos no item ID deste trabalho permitem, a luz dos co-
nhecimentos atuais, incluir a redutona e as soluções cúpricas de ácido ascórbico
entre as substâncias potencialmente oncogênicas (Valsa, 1980; Valsa e Alcantara
Gomes, manuscrito em preparação).

Testes análogos foram realizados com 15 compostos farmacêuticos dotados
de atividade diurética, freqüentemente empregados em nosso meio, avaliando-se a
indução do profago em cepas lisogênicas de E. coli e a capacidade mutagênica
em cepas de S. typhlmurium. Nestas condições, sem o emprego de prévia me-
tabolização dos fármacos testados, o ácido tienílico e a espirolactona mostraram-
se potencialmente oncogênicos (Quadra, 1980; Quadra a Alcantara Gomes, ma-
nuscrito em preparação).

VI — Conclusões

A viabilidade celular traduz a expressão final de processos competitivos en-
tre a evolução das lesões produzidas por agentes físicos e químicos e os meca-
nismos enzimáticos que as eliminam. Alterações das condições ambientais podem
e devem interferir em ambos os processos e, consequentemente, modificar a via-
bilidade.

A manutenção da capacidade de divisão, isto 6, de formação de colônias,
não implica na eliminação de todas as lesões. Algumas podem persistir, sendo
"toleradas" pelas células ou diluídas de geração em geração, enquanto outras se
traduzem pela indução das funções SOS, do que resulta a mutagênese, a indução
lisogênica, e, ao nível de organização dos eucariotos, talvez a oncogênese.

Os ciclos bioquímicos de ínterconversão e armazenamento de energia regem
a maquinaria celular, na qual processos biossintéticos e degradativos se encontram
em permanente competição, deslocando-se o equilíbrio em funções das condições
ambientais.
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Ê evidente que a elucidação destas complexas vias bioquímicas exige o prévio
conhecimento do equipamento enzimático celular. Mesmo em E. coli, talvez o
organismo mais estudado até o momento atual, as proteínas já identificadas não
ultrapassam 50% do total que poderia ser codificado pelo DNA bacteriano. Mui-
tas das enzimas participam de diversos processos metabólicos e competem fre-
qüentemente, pelos mesmos substratos.

Embora haja, freqüentemente, uma correlação aceitável entre reparação de
lesões no DNA e manutenção da viabilidade celular, isto nem sempre ocorre. É
provável que, em algumas situações, a remoção de tais lesões constitua somente
um dos fatores condicionantes da sobrevivência, mas não tenha papel fundamen-
tal. O reinicio da replicação semiconservativa do DNA representa um momento
crítico para a manutenção da viabilidade celular, podendo propiciar condições
para o aparecimento de ruturas duplas nas cadeias polinucleotídicas, lesões fre-
qüentemente letais.

O mecanismo de reparação por excisão em células integralmente proficien-
tes na capacidade de eliminar lesões é, provavelmente, o mais significativo de-
terminante da viabilidade celular (para a quantificação das eficiências das dife-
rentes vias de reparo, ver, por exemplo: Pélico e Alcantara Gomes, 1979). A ati-
vidade desta via pode ser significativamente aumentada por alterações metabólicas
como as acarretadas pelo carenciamento das células em fontes de carbono, embo-
ra, nestas condições, a amplificação da excisão não pareça dependente da poli-
merase I (Pélico et ai., 1980).

Os diversos tratamentos descritos no presente trabalho devem atuar de formas
complexas na maquinaria celular e, principalmente, na desrepressão de vias bio-
químicas. Os mecanismos propostos representam simplificações, baseadas em fatos
supostamente conhecidos, e é assim que devem ser encarados. Eles interferem,
simultaneamente, no metabolismo e na reparação das lesões, modificando a so-
brevivência celular e o patrimônio genético.

Na figura 5 estão representadas as vias metabólicas e de reparação nas
quais devem atuar estes tratamentos. O modelo se fundamenta em processos com-
petitivos. O modelo se fundamenta em processos competitivos entre a evolução
da lesão e sua eliminação, sendo ainda especulativo e eivado de incertezas, como
tudo mais em Ciência. Fundamentado nos argumentos experimentais obtidos, ele
traduz crenças do presente, sem compromssos com o futuro.

Os resultados apresentados neste trabalho foram obtidos em colaboração com
os professores B. R. Aragão, A. C. Araújo, M. Bernardo Filho, A.C. Leitão, H. C.
Motta, R. L. C. Oliveira, J. V. C. Pélico e J. O. Valsa, graças ao apoio financeiro
do CNPq, PIG-III, CAPES, MEC/SESU, CNEN e FINEP.
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ASPECTOS GENÉTICOS E MOLECULARES DA
REPARAÇÃO DAS LESÕES INDUZIDAS PELA

FOTOADIÇÃO DE FUROCUMARINAS EM
SACCHAROMYCES CEREVISIAE: PAPEL DOS

GENES PSO

João Antonio Pegas Henriques*

INTRODUÇÃO

As furocumarinas bi-funcionais do tipo 8-metoxipsoralem (8-MOP) cm pre-
sença de radiações ultravioletas le 365 nm (UVA) reagem covalentemente com as
bases pirimidlcas do DNA, conduzindo a formação de monoadições e de pontes
entre as fitas do DNA (Song e Tapley, 1979). Os compostos mono funcionais do
tipo 3-carbetoxipsoraIem (3-CPs) produzem unicamente monoadições (Averbeck
et ai., 1978). Essas foto-lesões provocam efeitos letais, mutagênicos e recombino-
gênicos nos organismos procarióticos e eucarióticos (Scott et ai., 1976; Parsons,
1980).

A reparação destas lesões em Escherichia coli requer as funções das vias de
reparação por excisão-ressíntese e do tipo recombinacional Cole, 1973; Cole et
ai., 1976). Entretanto em células eucarióticas poucas são as informações disponí-
veis sobre as etapas moleculares e o controle genético da reparação das lesões foto
induzidas no DNA pelas furocumarinas.

A reparação das foto-lesões induzidas pelas furocumarinas
requer funções do tipo recombinacional em S. cerevisiae.

Utilizando cepas de 5. cerevisiae defectivas em diferentes sistemas de repa-
ração, tem sido mostrado que as vias de reparação por excisão-ressíntese (tipo
rad3) e mutagênica (tipo rodo") são necessárias para reparação das lesões do DNA
provocadas pela foto adição de furocumarinas (Averbeck e Moustacchi, 1975;
Averbeck et ai., 1978). Recentemente, demonstrou-se que a terceira maior via
implicada na reparação de quebras de fitas do DNA (tipo rad52) está também

* Laboratório de Biologia Molecular
Departamento de Bioquímica
Centro de Ciências Biológicas
Universidade Federal de Pernambuco

. 50.000 Recife, P E

25



envolvida na reparação de tais lesões (Henriques e Moustacchi, 1980a). Os mu-
tantes dessa via (série radSO) são deficientes na reparação de quebras de fitas de
DNA induzidas pelas radiações ionizantes (Haynes et ai., 1978).

Com exceção do mutante rad53, todos os outros sete mutantes da via do tipo
rad52, os quais são implicados na recombinação radio-induzida (Resnick, 1975;
Saeki et ai., 1980), perdem ou mostram uma redução, como no caso das radia-
ções ionizantes (Resnick, 1975; Saeki et ai., 1980), da resistência característica das
células haplóides em fase ou G2 ou de células no estado diplóide após a foto-
adição do 8-MOP (Henriques et ai. 1977) e do 3-CPs. Essas observações sugerem
que certas etapas da via tipo rad52 são implicadas numa reparação por recom-
binação.

Uma nova classe de mutantes de S. cerevisiae
sensíveis a foto-adição de furocumarinas.

• Resultados anteriores, demonstram claramente que a reparação das lesões induzi-
das pelas radiações e pela fotoadição de furocumarinas apresentam alguma(s)
etapa(s) em comum. Entretanto, como esses tratamentos provocam diferentes
lesões no DNA c que certos mutantes rad são ainda capazes de reparar uma im-
portante quantidade das foto-lesões induzidas pelas furocumarinas, poderia se ques-
tionar a existência de uma via de reparação adicional na levedura implicada uni-
camente na reparação de tais lesões. TNa realidade, isolou-se um novo grupo de
mutantes de S. cerevisiae pela seleção" à foto-sensibilidade ao tratamento com 8-
MOP mais UVA de uma população de levedura haplóide 'N123 a hisl) mutage-
nizada com etilmetanosulfonato (Henriques e Moustacchi, 980b). Três mutantes,
psol-1, pso2-l e pso3-l foram estudados em detalhe. A análise meiótica e os
testes de complementação demonstraram que os genes pso se comportam como
genes mendelianos recessivos e SJ complementam entre si e com os mutantes
rad e rev pertencentes as três maiores vias de reparação existentes na levedura.

A tabela I mostra que pso2-l e pso3-l são especificam -nte sensíveis a foto-
adição de furocumarinas, mono e bi funcionais, enquanto que o mutante psol-1 apre-

TABELA I — Resumo das características fenotípicas dos mutantes pso.

Tratamento

CEPAS

N123
pso2-l
pso3-l
psol-1

8-MOP + UVA

fases

ESTA. EXPO.
LDjo Fração

Resist.

1.9 + + +
0.7 + +
1.1
0.3 +

3-CPs+UVA
fases

ESTA. EXPO.
LD10 Fração1

Resist.

5.7 + + +
3.6 + + +
2.7
1.9 ++- +

UV(254i:m)

fases

ESTA. EXPO.
LDio Fração

Resist.

52.5 + +
42.5 + +
45 + +
8.7 + +

RAIOS f
<

ESTA.
LDJT

4.5
4.5
4.5
2.8

:ases

EXPO.
Fração
Resist.

+ + +
+ + +
+ + +
+ + +

LDm ou LD,o corresponde a dose em Kjnv' de UVA para o 8-MOP e 3-CPs ou
em Jm J para o UV de 254 nm em Xrads para as radiações y que em fase
estacionaria de crescimento (ESTA.) deixa 37% ou 10% de sobreviventes. + + +,
+ +, + refere a presença de uma fração resistente na população em fase expo-
nencial (EXPO.) com um decréscimo de sensibilidade aos diferentes tratamentos —
refere a ausência de fração resistente. As condições de tratamento a esses quatro
agentes foram previamente descritas por Henriques e Moustacchi, 1980b.
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senta uma sensibilidade cruzada às radiações "f~ e UV de 254 nm. A comparação
da sensibilidade desses mutantes em diferentes condições de crescimento nos per-
mitiu mostrar (a) que o bloqueio na capacidade de reparar as pontes e as mono-
adições para os três mutantes pso concerne as células em fase Gl e no início de
S; (b) que a mutação pso2-l elimina a resistência característica das células ha-
plóides em fase G2 (Tabela I) e no estado diplóide (Henriques e Moustacchi,
1980b), unicamente após a foto-adição do 8-MOP e do 3-CPs. Consequentemente,
pode-se sugerir que os produtos dos genes PSO2-1 controlam uma etapa de um
processo de tipo recombinacional que age especificamente sobre as lesões foto-
induzidas pelas furocumarinas.

Uma das principais características dos mutantes pso é que eles são defectivos
para a indução de ambas as mutações reversas (hisl+ HIS + , figura la e b) e
"forward" (mutações da sensibilidade à canavanina, CAN,S -» can,R) pela foto-
adição de 8-MOP e de 3-CPS (Cassier et ai., 1980). Este bloqueio na indução
de mutações, em comparação a cepa selvagem PSO + , é observado em função da
dose de UVA e do nível de sobreviventes. Isto nos leva a concluir que os pro-
dutos dos genes PSO controlam uma via de reparação mutagênica. É interessante
salientar que os três mutantes, pso em fase exponencial de crescimento (fase G2)
como no estado diplóide homozigótico, são também pouco mutáveis pela foto-
adição de furocumarinas. Isso sugere que a reparação do tipo recombinacional
em células diplóides ou haplóides cm fase G2 não é mutagênica.

I5O

I 7

4
B

Figura 1 — Indução de revertentes HIS + na cepa selvagem NI23 (• ), psol-1 (o ),
f6t>Z-l{m\ e /WOJ- I (A) após tratamento em presença de UVA, com concen-

trações equimolares (5.10-r'M) de 8-MOP(A) e de 3-CPs (B), como
uma função da dose de irradiação.

Enfim, a comparação da indução de mutantes HIS+ na cepa selvagem pela
fotoadição de furocumarinas mono (3-CPs) e bi (8-MOP) funcionais (Fig. 1A e
B) confirmam os resultados previamente descritos (Averbeck e Moustacchi, 1980;
Grant et ai., 1979) que tanto as pontes como as monoadições são mutagênicas,
sendo as primeiras potencialmente mais eficazes na indução de mutações.

Modelo genético e molecular da reparação das lesões
foto-induzidas pelas furocumarinas na levedura:

O exame da resposta de duplos mutantes psol-1, pso2-l e pso-rad a sensi-
bilidade à fotoadição de uma furocumarina bi-funcional em relação a dos sim-
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pies mutantes, nos permitiu definir por uma método genético, as interações entre
esses genes (Henriques e Moustacchi, 1981). Para a fotoadição do 8-MOP, psol-1
e rad-3-12 (ou rad2-6) defective no sistema de reparação por excisão demonstram
uma interação do tipo sinergística, indicando serem envolvidos em duas dife-
rentes vias de reparação. Entretanto, psol-1 foi epistático a pso2-I, rad6-I e a
rad52-l, sendo os dois últimos respectivamente bloqueados nas vias de reparação
mutagênica e de quebras de fitas de DNA. rad6-l e rad52-l demonstraram entre
eles uma interação não epistática, enquanto que rad3-12 e rad52-l são epistático
(R. Chanet, comunicação pessoal). Conseqüentemente, os produtos dos genes
PSOI e RAD3 controlam etapas precoces de reparação em duas vias indepen-
dentes, levando a um intermediário que poderia por sua vez ser reparado pelas
três vias independentes, governadas pelos genes PSO2-1, RAD6-1 e RAD52-1
(Fig. 2).

DNA

PONTES

-

-

1 *-

\ rad3-12 y

(rad2-6)

CONTENDO

E M O N Ü A D I Ç C E S

-- rad6-l

/ rad52-l

\_psoZ-l

Figura 2 — Representação esquemática da situação das vias de reparação que
interpretam os resultados obtidos após a fotoadição do 8-MOP.

O mutante pso2-l sendo epistático a radi-12, conseqüentemente os produtos
do gen PO2 agiriam a nível de uma etapa tardia que segue a incisão das lesões
induzidas pelas furocumarinas.

Recentemente, mostrou-se através de técnicas de sedimentação em gradientes
de saca rose neutro e alcalina (Fig. 3 e 4) que as células da cepa selvagem em
fase exponencial de crescimento são capazes de eliminar as pontes foto-induzidas
entre as fitas do DNA pelo 8-MOP ao longo de 2 horas de incubação em meio
nutritivo que seguem o tratamento (Magana-Schwencke et ai., 1981). Na remoção
dessas pontes ocorre a produção de quebras de cadeia simples (Fig. 3a) e duplas
(Fig. 4a) do DNA. Esta etapa de incisão é acompanhada, posteriormente, de uma
restituição de um DNA de alto peso molecular.

O mutante rad3-2, o qual é defectivo na incisão de dímeros de pirimidinas
induzidos pela UV de 254 nm é também bloqueado na incisão das pontes foto-
índuzidas pelo 8-MOP. Essas observações confirmam o modelo genético (Fig. 2),
e indicam que os produtos genes da via de excisão-ressíntese (tipo rad3) são ca-
pazes de reconhecerem, como em E. coli (Cole et ai., 1976) e em fibroblastos
humanos (Kaye et ai., 1980), lanto os dímeros de pirimidina como as pontes foto-
induzidas pelas furocumarinas.
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As figuras 3C e 4B, mostram que o mutante pso2-l é capaz de incisar as
pontes, mas é bloqueado na etapa de reparação das quebras de cadeia simples
e duplas.

»"4^ >
NU«C«O D€

mmtm M nuç4n

Figura 3 — Sedimentação em gradientes de sacarose alcalinos 15-30% dos DNAs
das células da cepa selvagemíA) e dos mutantes rad3-2(B) e pso2-l
(C) tratados em fase exponencial de crescimento com 8-MOP (5.IO-5)
mais UVA (6 KJm-2) e incubadas à 37°C para a remoção das pontes.
(• ) DNA das células não tratadas, (m) DNA das células tratadas
e não incubadas, (o ) DNA das células tratadas e incubadas por 15
minutos e por 2 horas ( A ) . A sedimentação é da direita para a
esquerda.

Figura 4 — Sedimentação em gradientes de sacarose neutro 15-30% dos DNAs
da cepa selvagem (A) e do mutante pso2-l. Mesmos símbolos c
condições de tratamento da Fig. 3.
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Similarmente a pso2-I, mostrou-se que o mutante radS2-l, implicado na re-
combmação genética (Saeki et ai., 1980), é também bloqueado na reparação das
quebras de cadeias que ocorrem durante a remoção das pontes foto-induzidas
pelas furocumannas (Jachymczvck e von Borstel, comunicação pessoal). Essas
observações, juntamente com o fato que pso2-l e rad52-l pertencem a duas dife-
rentes vias metabólicas (Fig. 2), nos permite sugerir que a reparação das que-
bras de cadeias em S. cerevisiae, requer as funções de dois processos de recom-
binação distintos controlados pelos produtos do gene PSO2 c RAD52.

CONCLUSÃO

O modelo proposto para E. coli (COLE et ai., 1976; SINDEN e COLE,
1978), parece de uma maneira geral válido igualmente para S. cerevisiae no que
concerne a intervenção provavelmente seqüencial dos mecanismos de excição e
de recombinação para eliminar as pontes foto-induzidas. Entretanto, a maior
diferença consiste no fato que em E. noli as quebras de cadeias duplas não são
detectadas (COLE, et ai., 1976), enquanto que na levedura tais intermediários
são claramente produzidos. Isto significa que a natureza dos intermediários de
recombinação e provavelmente o modo de remanejamento desses intermediários
sejam diferentes nos dois organismos.
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ALGUNS ASPECTOS DA INTERAÇÃO DE ONDAS
ELETROMAGNÉTICAS

COM SISTEMAS BIOLÓGICOS

José Thomaz Senise*

INTRODUÇÃO

Costuma-se denominar radiação eletromagnética não ionizante toda aque-
la cujo fóton tem energia inferior a 10 eV (1,6 x 10-18 j)t. valor esse con-
siderado o mínimo necessário para provocar fenômenos de ionização em
sistemas biológicos. Convém observar que, pela relação E = hf, 10 eV corres-
pondem a uma freqüência acima de ,— 10*5 Hz, ou seja comprimentos de onda
abaixo de .— 0,1 ^m no vácuo. Nessas condições, freqüências industriais, radio-
freqüências, microondas, infravermelho, luz visível e parte do ultravioleta não
constituem radiações ionizantes c a sua ação sobre sistemas biológicos difere da
que ocorre, por exemplo, com raios X e raios T •

O estudo e a aplicação dos efeitos biológicos dos campos eletromagnéticos
não ionizantes não constituem novidade. Contam-se na literatura mundial milhares
de publicações que atestam o trabalho pioneiro de pesquisadores isolados l e a
mais recente atividade coordenada de grupos institucionais de pesquisas.

É apreciável o número de livros, assim como de monografias e resenhas bi-
bliográficas, que oferecem uma visão ampla do conhecimento acumulado nesse
campo de estudo, de caráter nitidamente interdisciplinar.2-3-4-5-6-7-8

O objetivo desta comunicação é o de interessar e aproximar pesquisadores
brasileiros, de forma a incentivar o estabelecimento de programas interdisciplinares
e interinstitucionais, num campo de grande interesse cientiífico, tecnológico e
social.

CAMPOS NATURAIS E ARTIFICIAIS

O homem está sujeito à ação de campos eletromagnéticos de diversas origens.
Antes do advento do uso industrial de eletricidade, os únicos campos que agiam
sobre o homem eram naturais. De todas as radiações eletromagnéticas naturais
que nos circudam, temos consciência, no dia a dia, de apenas uma parte dimi-
nuta, que ocupa a faixa de \ = 0,40 ^m a 0,75 wm, correspondente à luz visível.
Na realidade, estamos sujeitos à ação de outros campos naturais, estáticos ou
variáveis.

* Escola de Engenharia Mauá do Instituto Mauá de Tecnologia.
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O campo elétrico estático atmosférico é da ordem de 150 V/m num dia de
bom tempo, podendo alcançar 10 kV/m durante uma tempestade. O campo geo-
magnético estático é da ordem de 5 x 10-5T (0,5 gauss). Bern mais fracos são
os campos naturais variáveis. Na faixa de 1 a lOHz observam-se campos elétricos
atmosféricos de IO2 a IO-3 V/m, valores que se reduzem a 10"* V/m nas fre-
qüências de 50 a 60Hz, mais utilizadas na indústria. Em freqüências mais altas,
radiações não ionizantes de todo tipo, além da luz, atingem a Terra, mas em
nenhum caso alcançam intensidades compatíveis àquelas das radiações artificiais
produzidas pelos equipamentos elétricos e eletrônicos da tecnologia moderna.

Cumpre lembrar que não só no meio ambiente, como no próprio interior do
corpo humano, detectam-se campos estáticos e variáveis. Através da membrana
celular existem diferenças de potencial estático da ordem de 50 mV, o que cor-
responde, para uma espessura típica de 7 nm, a intesidades de campo superiores
a 10« V/m. As ondas cerebrais, observas em eletroencefalogramas, são ondas
eletromagnéticas, com freqüências na faixa de 2 a 25 Hz.

No tocante às principais fontes de campos eletromagnéticos criados pelo
homem, devem-se mencionar inicialmente os campos de 60Hz ao redor de gera-
dores em usinas, linhas de transmissão e distribuição, equipamentos industriais
e eletrodomésticos. Na faixa de radiofreqüências encontram-se estações de rádio
AM e FM e de TV, além de equipamento industrial para solda, colagem de
plásticos e tratamentos térmicos, assim como aparelhos de diatermia utilizados em
medicina. Radares, sistemas de comunicações em terra e via satélites, fornos indus-
triais e domésticos, operam na faixa de microondas.

Diante dessa realidade, em que o homem e outros seres vivos se encontram
permanentemente sob a ação de campos eltromagnéticos de todo tipo, cumpre
perguntar que efeitos biológicos têm esses campos, particularmente os de origem
artificial.

Quanto aos campos naturais, podemos admitir que há nuito tempo estamos
condicionados à sua ação. O que nos leva a crer que alterações nesses campos,
provocadas artificialmente, possam afetar funções vitais. Há indícios de que isso
acontece, p.ex., com os ciclos circadianos de pessoas temporariamente isoladas de
todo campo elétrico e magnético terrestre.9

No tocante aos efeitos biológicos dos campos eletromagnéticos produzidos
pelo homem, alguns são da experiência diária, como é o caso dos choques elétri-
cos; mas há outros, conhecidos nos meios científicos e técnicos, que têm merecido
a atenção dos pesquisadores. Procuremos examinar, ainda que sem maior profun-
didade, os principais efeitos conhecidos.

EFEITOS TÉRMICOS

Havendo penetração de uma onda eletromagnética num meio biológico, ocor-
re o mesmo que em qualquer outro meio: há uma absorção de energia, que se
transforma em calor, provocando um aumento de temperatura. Podemos quanti-
ficar esse mecanismo com um modelo simples.

Tenha-se uma onda eletromagnética plana, de freqüência f, que incide per-
pendicularmente sobre a superfície plana de um material com condutividade tf.
Uma parte da energia é refletida e uma parte penetra no material. No interior
deste, a intensidade do campo elétrico da onda decresce exponencialmente com
uma distância z medida a partir da superfície: E(z) = Eoe-^z V/m. a é a
constante de atenuação do meio. Define-se como "profundidade de penetração"
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a distância D -- \/i onde a intensidade de campo se reduz a Eu/e =
0,37Eo. Fará materiais dielétricos (maus condutores), entre os quais se incluem os
de natureza biológica, D ^ 6,75 x !0~fl(fc" "r( *H-Han^-1)>*!2- f . - f / í o é
a constante dielétrica relativa; trang = ôjl^ít'— <£ "/£' é a tangente (ou
fator) de perdas do material e £ "r = £ 'rtrang é a constante de perdas relativa.

A potência absorvida por unidade de volume, pela ação do campo E (V/m
de pico) é dada por P = cr E^/2 = TT f E ^ " -± 2,78 x 10 " fE2 ê \ tranS W/mÂ
(Observe-se que 86% da potência P é absorvida até a distância D). Dessa potência
resulta um aumento de temperatura dado por £T/ 'oi ~ 2,39x 10-4P//> Q, °C/s
(pkg/nv* , CP kcalkg°C).

Pelas expressões acima, depreende-se que o valor do campo no interior do
material e portanto o seu efeito térmico dependem não só da potência incidente
sobre a superfície do material, como do coeficiente de reflexão dessa superfície,
da freqüência da onda e sobre tudo das propriedades dielétricas do material. Deve-se
também lembrar que £ \ e tan§ em geral variam com a freqüência e a tem-
peratura.

Qualquer estudo sobre os efeitos biológicos de ondas eletromagnéticas deve
pressupor um CL. ihecimento preciso das propriedades dielétricas do material bio-
lógico, na faixa de freqüências e no intervalo de temperaturas em estudo. Muitos
valores se acham tabelados.10 Cabe observar que esses valores são, na maioria
dos casos, indicativos do conteúdo de água do material. Assim, p.ex., tecidos com
alta porcentagem de água, como pele e músculos, têm na faixa de radiofreqüências
e microondas, a 37°C, £ \—70 a 30 e é "r — 180 a 15, para f entre 100 MHz
e 10 GHz. Por outro lado, para tecido adiposo, na faixa de temperatura e fre-
qüências, i'T — 12 a 4 e £ "r ~ 20 a 0,6. Cumpre observar que a água tem
propriedades dielétricas diferentes conforme se trate de água livre ou ligada
("bound"). Em particular, na faixa de fr—500 a 20O0 MHz, a água ligada (p.ex.,
a proteínas) absorve proporcionalmente muito mais energia do que a água livre.11

Percebe-se, mesrro com este tratamento simplificado, que não é fácil calcular
o aumento de temperatura no interior de seres vivos sujeitos à ação de campos
eletromagnéticos externos. Tamanho, forma, inomogeneidades. reflexões internas,
tanto podem reduzir, como concentrar a energia em determinados pontos. O au-
mento local de temperatura não depende apenas do campo e das propriedades do
tecido, mas também dos mecanismos termoreguladores dos seres vivos. Caracte-
rísticas de tecidos in vitro diferem das que podem ser medidas in vivo. Essas e
outras dificuldades são particularmente marcantes quando resultados obtidos com
animais em laboratórios são adaptados a seres humanos.

EFEITOS NÃO TÉRMICOS

Muito se discute sobre a existência de efeitos não térmicos, que seriam
observados em níveis de energia eletromagnética tão baixos (< imW/cm2) que
não causariam aumentos de temperatura significativos. Em inúmeros casos, o
que parecia ser um efeito não térmico, revelou-se resultante de variações de
temperatura maiores do que as estimadas por meio de cálculos ou técnicas de
medida imprecisos.

É o que ocorre, p.ex., com divergências entre a resposta de culturas de células
irradiadas por ondas eletromagnéticas e culturas de controle, atribuíveis a dife-
renças mínimas de temperatura, menores do que um grau, que podem passar
desapercebidas.12
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Por outro lado, há resultados experimentais que levam a crer na existência
de efeitos não atribuíveis a um aumento de temperatura. Entre outras hipóteses,
admite-se que a resposta de sistemas biológicos à radiação eletromagnética possa
ser caracterizada por fenômenos de sintonia, amplificação, retificação, etc, seme-
lhantes aos que ocorrem em equipamentos eletrônicos, p.ex., em receptores de
rádio. Seriam assim justificadas alten_;ões químicas, fisiológicas e do comporta-
mento, observadas em determinadas faixas, ou "janelas" de freqüência e de inten-
sidade de campos aplicados. Uma dessas "janelas" se encontra na faixa de 6 a
20Hz, para intcnsidades de campo de —10-7 V/cm. Outra "janela" foi identifi-
cada em intensidades de ~-0,l V/cm, para campos de radiofreqüência (147 MHz)
modulados nas mesmas freqüências dos sinais detectados em eletroencefalogramas.
Há indicações de que muitos desses fenômenos se originam ao nível da membrana
celular.1^

De qualquer forma, seja qual for a sua causa aparente ou verdadeira, muitos
efeitos relacionados com campos de baixa intensidade vêm sendo estudados por
pesquisadores em todo mundo: efeitos genéticos, metabólicos, cardiovasculares,
sobre o sistema nervoso central e sobre o comportamento. Estudos com animais,
estudos epidemiológicos em populações humanas, experimentação em voluntários,
medidas sobre células e simulações com "modelos fantasmas". Enfim, uma vas-
tíssima gama de especulações teóricas e de trabalhos experimentais visando à
melhor compreensão desses fenômenos.

PADRÕES DE SEGURANÇA

Diante da existência de efeitos biológicos devidos às radiações não ionizantes,
impõe-se a proteção de trabalhadores especializados e da população em geral
exposta àqueles possíveis efeitos. Na maioria dos países industrializados existem
e são respeitados níveis estabelecidos de segurança contra as radiações não ioni-
zantes, cobrindo todo o espectro eletromagnético.1415 A fixação de padrões não
é tarefa de fácil execução 16 e requer o apoio decisivo e constante de órgãos
governamentais a instituições de pesquisa. E uma vez estabelecidos os padrões,
deve-se garantir a sua observância, tarefa ainda mais difícil. Quiçá cheguemos
um dia a isso no Brasil.

EFEITOS E APLICAÇÕES

Cabe, finalmente, observar que a expressão "efeito biológicos" parece a
muitos ter conotação de "efeitos prejudiciais". Na realidade, toda reação detec-
tável é um efeito, mas não é necessariamente prejudicial. Haja vista a sensação
de calor ou o efeito visual produzido pelas radiações emitidas pelo sol e pelas
fontes de luz artificiais. Por outro lado, como ocorre com outros produtos do
engenho humano, as ondas eletromagnéticas artificiais, admitido que possam apre-
sentar perigos — que permanecem como tais enquanto não controlados —, têm
muitas aplicações úteis e benéficas. Além do uso em cozimento de alimentos, bas-
ta-nos citar as aplicações em medicina, desde as mais ant'gas, como a diatermia,
até às mais recentes, no campo do diagnóstico médico.17

As mais promissoras aplicações de radiofreqüências e microondas no campo
da medicina talvez sejam, no momento, as que se desenvolvem para a detecção e
o tratamento de tumores. Essas aplicações têm fundamento na constatação expe-
rimental de que a condutividade elétrica de tecidos cancerosos é maior do que a
de tecidos normais. Esta propriedade, se um lado permite a detecção de tumores
e o seu aquecimento seletivo por meio de radiofreqüências e microondas, leva-nos
também a crer que um estudo aprofundado do comportamento de células sob a
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ação de campos eletromagnéticos possa esclarecer alguns dos mecanismos que
transformam células normais em células cancerosas.

Quanto ao aquecimento seletivo, toda uma nova técnica de tratamento de
certos tipos de tumores tem se desenvolvido, utilizando hipertermia provocada por
ondas eletromagnéticas, isoladamente ou associadas com ultrasons, radiações ioni-
zantes e quimioterapia.18-^

CONCLUSÃO

Foram apresentados alguns aspectos da interação de ondas eletromagnéticas
com sistemas biológicos, com ênfase nos efeitos térmicos, mais facilmente quantifi-
cáveis e detectáveis. Foram apontadas algumas dificuldades existentes na realiza-
ção e interpretação de experiências, particularmente com tecidos vivos, realçando-
se a importância do conhecimento das propriedades dielétricas dos materiais bio-
lógicos. Lembrou-se que os efeitos não são necessariamente nocivos e citaram-se
algumas aplicações em medicina. Finalmente, reclamou-se da necessidade de se
estabelecerem no Brasil padrões de segurança contta radiações não ionizantes,
como existem em outros países.

Concluindo, deve-se enfatizar o caráter interdisciplinar do campo de estudo.
Da leitura das publicações sobre efeitos de radiações não ionizantes, depreende-se
que o progresso nesse campo teria sido muito mais rápido e seguro se tivesse
ocorrido maior troca de informações entre especialistas de diversas áreas. Par-
ticularmente entre engenheiros eletricistas, biólogos, físicos, psicólogos e médicos.
"Abismos de comunicação e de conhecimento tiveram que ser vencidos e come-
teram-se inevitáveis erros pelo fato de engenheiros eletricistas realizarem expe-
riências no campo da biologia e do comportamento, enquanto biólogos e médicos
mediam radiações eletromagnéticas. Idéias preconcebidas têm levado engenheiros
a duvidar da competência de biólogos no campo das ciências físicas; por sua vez,
biólogos freqüentemente julgam que engenheiros não possam compreender a Bio-
logia".20 Procuraremos evitar que o mesmo aconteça no Brasil.
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS SOBRE AGENTES
CANCERÍGENOS

Satoshi Kitamura*
René Mendes**

1. INTRODUÇÃO

Hoje em dia, é sabido que o câncer constitui-se causa das mais importantes
de morbi-mortalidade no mundo inteiro, principalmente nos países mais adian-
tados.

Entretanto, sua importância vem se constituindo em caus? de preocupação
mesmo em países menos desenvolvidos. Em São Paulo, por exemplo, as neoplasias
malignas ocupam o segundo lugar entre as causas de mortalidade (7).

HIGGINSON & MUIR (3) estimam que 50 a 90% dos cânceres são devidos
a fatores ambientais, embora muitas vezes seja bastante difícil estabelecer-se uma
relação de causa e efeito.

Numerosas substâncias químicas presentes no ambiente geral como contami-
nantes do ar, água e solo e ainda como resíduos nos alimentos são cancerígenos
ou suspeitos de produzirem câncer no Homem.

Mas a natureza da exposição aliada a outros fatores tais como inconstância
de exposições, migração dos povos, grande variabilidade de fatores que poderiam
agir como atenuantes ou agravantes existentes no ambiente geral, dificultam as
observações de natureza populacional.

Entretanto, o ambiente ocupacional e a população de trabalhadores permite
importantes observações epidemiológicas bastante necessárias no estudo da causa-
lidade do câncer humano.

É no ambiente de trabalho que o Homem dispende 30 a 40% de sua vida
útil. Além disso, o ambiente de trabalho proporciona ao Homem, exposições a
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fatores diversos, de certa forma controlada que podem constituir-se em cn'isas
de agravos à sua saúde. Ali, são permitidas exposições mais constantes a concen-
trações ou intensidades maiores destes fatores, por toda uma longa vida de trabalho.

Assim, para os agentes com um longo período de latência, como é o caso de
possíveis fatores cancerígenos ambientais, as exposições ocupacionais sem dúvida,
constituem-se em fonte de estudo de inestimável valor.

O acompanhamento epidemiológico dessa população, além de possibilitar o
controle das doenças, permite o estabelecimento da relação possível entre a causa
e efeito e quiçá de dose e efeito, além de, a longo prazo, permitir uma vigilância
epidemiológica da doença, tão importante no processo dt sen controle.

2. EPIDEMIOLOGIA

2.1 . O agente e o meio
De qualquer forma, o ambiente geral, ou ocupacional ou ambos permitem ao

Homem entrar em contato de forma lenta e crônica, com fatores que podem
causar o câncer.

Dentre estes fatores destacam-se as substâncias químicas, algumas reconheci-
damente carcinogénicas e outras, apenas suspeitas de serem causadoras de câncer.
Para umas, existem evidências de que produzem câncer no Homem, enquanto
para outras, existem provas de que são carcinogênicas apenas para alguns animais.

Listas de carcinogênicos suspeitados e em estudo alcançam a formidável cifra
de mais de 1500 itens (2). Documentação periódica e bem atualizada é publicada
tanto pela International Agency on Research on Cancer — IARC, quanto pelos
órgãos de Saúde Pública dos Estados Unidos, em especial o NIOSH — National
Institute for Occupational Safety and Health, o NIESH — National Institute of
Environmental Health Sciences e o National Cancer Institute entre outros (2,4).

O IARC — Agência Internacional de Pesquisas em Câncer (5), da Organi-
zação Mundial da Saúde, classifica as substâncias químicas quanto a sua poten-
cialidade em causar câncer no Homem em três grupos:

Grupo 1: Substâncias químicas carcinogências para o Homem
Para estas substâncias, existem evidências suficientes para suportar uma as-
sociação causai entre a exposição e câncer no Homem. São exemplos:

4 aminobifenil dietilestilbestrol
asbestos cloreto de vinila
benzeno cromo
benzidina etc.

Grupo 2: Substâncias químicas provavelmente carcinogênicas para o Homem
Estão incluídas substâncias cuja evidência de carcinogenícidade humana é
"quase suficiente" bem como substâncias cuja carcinogenicidade humana é
apenas sugestiva. Este grupo está subdividido em dois subgrupos, segundo
graus de evidência maiores (A) e menores (B). São exemplos:

Subgrupo A Subgrupo B

Aflatoxinas Acrilonitrila
Cádmio Berílío
Níquel Tetracloreto de carbono
etc. etc.
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Grupo 3: Substâncias que não podem ser classificadas como carcinogênicas
humanas

São exemplos:
— cloranfenicol
— cloroprene
— diclorcdifeniltricloroetano (DDT)
— dieldrin
— chumbo
— reserpina
— estireno
— etc.

BRIDBORD e colaboradores (1), num trabalho da NIOSH — Instituto
Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA cita as substâncias
químicas que produzem ou são suspeitadas de produzirem câncer em Homens,
conforme o órgão "alvo".

ÓRGÃO OU TECIDO

ALVO

CARCINÓGENO OCUPACIONAL

CONFIRMADO SUSPEITADO

Osso

Cérebro

Trato gastrointestinal

Tecido hematopoiético
(leucemia)

Rim

Laringe

Fígado

Berflio

Pulmão

Cloreto de vinila

Asbesto

Benzeno

Butadieno e outras substân-
cias ligadas à manufatura
da borracha

Emissões de fornos de co-
queificação

Asbesto, cromo

Cloreto de vinila

Arsênico

Asbesto

Chumbo

Aldrin

Tetracloreto de carbono
Clorofórmio

DDT

Dieldrin

Heptaclor

Bifenilas
policloradas

Tricloroetileno

Berílio

Cádmio
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continuação

ÓRGÃO OU TECIDO

ALVO

Tecido linfático

Cavidade nasal

Pancreas

CARCINÔGENO

CONFIRMADO

Bi (clorometil)
éter

Cromatos

Emissões de fornos de co-
queificação

Gás mostarda

Níquel

Fuligem e alcatrão

Urânio

Cloreto de vinila

Cromo, óleo isopropílico.
níquel, poeira de madeiras

OCUPACIONAL

SUSPEITADO

Cloroprene

Chumbo

Arsênico

Benzeno

Benzidina

Bifenilas

policloradas

Cavidade pleural

Próstata

Escroto

Pele

Bexiga

QUADRO 1 —

Asbesto

Fuligem e alcatão

Arsênico

Emissões de fornos de co-
queificação

óleos de corte

Fuligem e alcatrão

4-aminobifenila

Benzidina

Beta-naftilamina

Carcinógenos ocupacionais confirmados

Cádmio

Cloroprene

Auramina

4-nitrodifenil

Magenta

e suspeitados segundo o
órgão alvo (extraído do BRIDBORD e cob.).
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Além das substâncias químicas, vale lembrar a carcinogenicidade das radia-
ções ionizantes, particularmente do raio X para cujo estudo também a ocupação
teve uma grande parcela de contribuição.

Ê válido citar ainda que o ambiente proporciona ao indivíduo multi-exposi-
ções, isto é, exposições a fatores diversos ao mesmo tempo ou de forma seqüencial,
contínua ou não, podendo cada um deles agir isolada ou sinergicamente. Daí a
grande dificuldade para os estudos epidemiológicos visando à observação da
correlação entre causa e efeito.

2.2. O HOSPEDEIRO

Sendo as neoplasias malignas reconhecidamente um problema de saúde pú-
blica e conhecido o papel causai dos fatores presentes no meio ambiente e par-
ticularmente no meio ambiente ocupncional, fica evidente a importância de se
registrar os dados sobre exposição a esses fatores ao longo da vida do indivíduo,
como aliás recomenda a OMS (8).

No Brasil, de um modo genérico a correlação entre dados sobre o meio
ambiente e saúde ainda é incipiente. Mormente em relação a câncer e ocupação,
os registros deixam a desejar. O Quadro 2 esquematiza o círculo vicioso que
acreditamos existir para o baixo significado das relações entre câncer e ocupação.

Acreditamos válido lembrar alguns fatores mais importantes ligados a esse
círculo vicioso, tentando mostrar como agem.

ANAMNESE OCUPACIONAL:

Geralmente o médico não o realiza ou quando o faz, não se aprofunda. Não
é incomum encontrar-se dados genéricos como "operário", "metalúrgico", "aju-
dante gerai", "operador de máquinas" que mal definem a área de trabalho e não
definem a ocupação.

Por outro lado, os dados quando existem, referem-se geralmente à ocupação
atual ou a última ocupação. Praticamente inexistem registros sobre o tipo de
trabalho e/ou tipo de exposições ocupacionais.

Nos casos de doenças crônico degenerativas, especificamente de cânceres
cujo período de latência é exatamente longo, os dados específicos se perdem
na memória dos próprios pacientes.

REGISTROS DE CÂNCERES:

Se os registros de cânceres dependem da documentação hospitalar ou de
consultórios, ambulatórios ou laboratórios de patologia clínica, naturalmente dei-
xam a desejar neste particular. A obtenção dos dados de ocupação só seria pos-
sível através de visitas domiciliares, muitas vezes a parentes de pessoas que fale-
ceram de determinados tipos de cânceres. Se os próprios pacientes têm dificul-
dade de especificar o tipo de exposições, os parentes poderiam informar se tanto,
o tipo de atividade que exercia o paciente.

Por outro lado. vemos de uma certa forma difícil, o registro de todas as
ocupações que tiveram as pessoas, ao longo de suas vidas, num detalhamento que
talvez fosse desejável.

Finalmente, a inexistência de um "sistema de vigilância epidemiológica" agra-
va e fecha o círculo de ausência de informações em nosso meio. Naturalmente é
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um reflexo da ausência do estrutura e recursos humanos em epidemiologia nos
órgãos que se dedicrmi :KI ontiole da poluirão ar-ibiental, na rede de saúde
pública e v.o< órgãos qiv t;açam as diretrizes e executam a política de saúde
ocup;'Ci<jruil r>o B' >s;i

Para que v:i.t r>-wve' .•• co;i:.reti?açã<> d» ideal na direção da prevenção do
câncer. e\idorKLii ; c J^MO necessário, c importantes, estudos tentando correla-
cionar a doença •. i> ariiri.en'c

Naturalmente • > tvimeiro pa<-\so s r á conhecer a casuística no Brasil. Para
tanto sã.» necessárias u!punvjt etapa- p. eliminares:

a; conhece: .-'> -rh^uicus d>; ação cancerígena ou potencialmente cancerí-
genas, ia Oeíi-ícsi'1-.das, c\!v'en!.-s no Brasil;

b, conhecer nr Br^-i. ••• dn- ; \ '^çãu dos locais onde as substâncias canceríge-
nas ou poterKMiTUT.ic cii^ccríger.as sejam sinte'izadas ou de alguma forma
rr-anip'ilad.1

cf conhecer ;Í d.sr:ibiii,'..".• das pessoas ocufaciorsatmeníe expostas a es&as subs-
tância- no Brasil.

A pattii destes ;. irnenos trabalhos poder-se-á realizar estudos de natureza
epidemioióeija, ben- .or.iu teclir executar um piano para viabilizar um sistema
dí vigilância epidennológiwi piia o câncer d í origem ambiental.

Através de isn' órgão coordenador central — por exemplo, o Ministério da
Saúde, propõe-se realizar

— um melhor dimensionamí.-nro da população exposta: trabalhadores e resi-
dentes dá L.>rr.iir:i.iavk sob maior risco.

— cadastratnento das pessoas que trabalham ou trabalharam com substâncias
cancerígena-» c u>m substâncias potencialmente cancerígenas.

— aproveitamento do sistema de notificação existente para a realização de
inquéritos epidemiológicos, principalmente para os casos provenientes de
áreas de risco

— realização de estudos prospectivos e retrospectivos visando a levantar a
incidência de nenplasias reconhecidamente de natureza ocupacional, ten-
tando correlacioná-las com exposiões anteriores.

Dos estudos epidcmiológicos esperam-se resultados a médio e longo prazo.
Há que se reconhecer que para as substâncias cancerígenas humanas devidamente
comprovadas as medidas devam ser tomadas o mais rápido possível.

Assim, apôs as etapas preliminares propostas anteriormente, recomenda-se
que uma fiscalização mais efetiva e mais rigorosa seja levada a efeito em locais
onde sejam produzidas ou manipuladas substâncias reconhecidamente cancerígenas
humanas, tanto do ponto de vista do ambiente ocupacional como geral.

Para que isto seja viabilizado, os órgãos competentes deverão contar:

a) com pessoal qualitativa e quantitativamente adequado.
b) com legislaçá" que regulamente com bastante rigor a exploração, fabrica-

ção ou manipularão destes produtos.

Naturalmente, as arenções voltam-se prioritariamente para substâncias cance-
rígena» humanas. '.•«>:cndenüo-se para as substâncias dos grupos 2 e 3 (IARC) já
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d e f i n i d a s a n t e r i o r m e n t e e a f i n a l para a p e s q u i s a d e Í M ^ I - >ü:h-/.â:via> e o u f a t o r e s
d e c a r c i n o g e n i c i d a d e h u m a n a .

À guisa de exemplo, citamos o vaso do asbesto reconhecidamente causador
de câncer humano.

O asbesto ou amianto é uma fibra mineral muito utilizada -•;« indústrias de
artefatos de cimento amianto, lonas de freios para auton.,<.-.->is. tecidos e vesti-
mentas de proteção ao calor, isolante térmico, etc

Classicamente é reconhecida a asbestose. uma pneumocumeso do tipo colage-
noso associada à exposição ao asbesto. Apesar de rdaiado-- os primeiros casos
de câncer do pulmão em portadores cie asbevio-siliecAe em i y l \ vimente em
1964 ficou mais patente a relação earner do pulmão -- a p i s i ^ . i a asbesto.

Quanto ao mesotelioma, o primeiro relato cabe a Miüorv imitado em 6) que
descobriu um caso de câncer em trabalhador com asbestr. cm 1947. Desde a
década de 60, descrevem-se casos de mesoteiioma e asbe-tose rei orlando cada vez
mais a idéia de que existe uma associavam entre cáruer t aslv-ui.

Atualmente (1979) a produção mundial de fibras dt JSK:>.-M alcança a cifra de
5 , 5 m i l h õ e s d e t o n e l a d a s s e n d o o s m a i o r e s p r o d u t o r a a f ^ S s . • : » m i l h õ e s t . ) e
o C a n a d á (1,7 m i l h õ e s t.).

No Brasil em 1979 se consumiu cerca de 17Ü mil lorieiada-» v:ndo produzidas
134 mil toneladas. As principais (ninas nu Brasil est.i'. •. locaii/iidas nos estados
de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Rio ln.-.r.de no Norte e do Sul.

A tabela 1 mostra o número aproximado de poso.o . nupacionalmente ex-
postas ao amianto (6).

mineração e beneficiamento 3 500
fábrica de címento-amianto . . . 12 000
materiais de fricção 3 000
outros . . . . . . . . . . 3 000

21.500

Tabela 1 número aproximado de pessoas exposta» ocupacionalmente às fibras de
de asbesto.

Ê importante ressaltar o fato de que inúmeras famílias residem próximas a
minas e o setor primário de beneficiamento o que pode ter significado bastam*,
grande na ocorrência de mesoteliomas no futuro.

Uma vez que as atividades ligadas a asbesto no Brasil existem há cerca de 30
anos, é lícito esperar-se que poderá haver um aumento na incident ia de aeoplasias
malignas na população.

Desta forma, identificados os locais de exploração e manipulação do asbesto,
fica mais exeqüível um controle tanto da exposição quanto da ocorrência de cánce-
res nessa população.

Há agora, a necessidade de tentar identificar e listar os que trabalharam ou
trabalham nessa indústria ao longo desses anos. Tentar segui-los ao longo do pas-
sado e do futuro quanto a ocorrência de neoplasias não é tarefa das mais fáceis.

Por outro lado, há que se exercer um estudo epidemiológico na população
das cercanias das minas e dos "processadores" primários ou não do mineral.

Além disso, o inquérito epidemiológico que pode ser realizado através de
obtenção de dados no que concerne a notificação de casos de mesoteliomas (pleura
e peritôneo) e de câncer dos pulmões, tentando identificar uma eventual exposição
ocupacional ou mesmo ambiental, será sem dúvida um trabalho de inestimável
valor.
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INCREMENTO PROVOCADO PELA CAFEÍNA NA
FREQÜÊNCIA DE LETAIS DOMINANTES INDUZIDOS

POR RADIAÇÃO GAMA EM OÓCITOS DE
MUSCA DOMESTICA

Hamilton J. Targa*
Miguel E.G. Rodriguez**
André Rogatko*

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).

• Departamento de Biologia — I.B.-U.S.P.
•* Fundacion "Gran Mariscai de Ayacuho — Venezuela".
— Trabalho subvencionado pelo CNPq — PIG — Proc. n." 400.688/80.
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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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ALGUNS SISTEMAS BIOLÓGICOS PARA A DETECÇÃO
DE SUBSTÂNCIAS MUTAGÊNICAS

C S . Takahashi

A seleção do sistema biológico adequado para detetar substâncias mutagê-
nicas é muito importante pois este pode ter valores diferentes de acordo com o
local e de acordo com a substância a ser testada. É preciso atentar para um sis-
tema que seja bastante sensível e de fácil manipulação para evitar ao máximo os
falsos positivo e negativo. O baixo custo e o tempo que se gasta para o teste são
fatores que devem ser considerados.

Serão citados alguns dos sistemas biológicos utilizados em nosso laboratório
exemplificado com algumas substâncias )•'• testadas.

Sistema de pelos estaminais de Tradescantia: está bem fundamentada a sua
eficiência nos estudos dos efeitos genéticos causados por agentes físicos (radiação
e temperatura) e agentes químicos como é o caso dos poluentes ambientais. São
linhagens heterozigotas para coloração da flor e dos estames, sendo o tipo sel-
vagem azul e o mutante rosa. Qualquer mutação ou deleção que ocorra no gene
azul, fará com que as células dos pelos estaminais tornem-se de cor rosa, que são
facilmente detetadas. O tratamento pode ser feito diretamente sobre as inflores-
cências onde em cada flor encontramos 6 estames, em cada estame de 70 a 120
pelos e em cada pelo de 22 a 28 células que se dispõe linearmente uma ao lado
da outra através de divisões sucessivas das células terminais e sub-terminais. Por-
tanto cada flor possui uma grande população de células de genótipo conhecido,
o que permite uma análise mais correta das taxas de mutação (para metodologia,
ver revisão de Underbrink et ai., 1973). Entre os muitos experimentos feitos
pode-se citar um onde as inflorescências foram tratadas com EMS e a freqüência
de mutações somáticas rosa nos pelos estaminais aumentou de acordo com a "on-
centração utilizada e de acordo com o tempo de tratamento, mostrando uma re-
lação linear (Inchikawa & Takahashi, 1978).

Meristemas radiculares de Allium cepa. É um sistema também muito bom pois
apresenta um grande número de células em divisão, com raízes que podem ser
obtidas em espaço de tempo muito curto e como elas são expostas diretamente ao
agente químico os efeitos das concentrações conhecidas podem ser analisados
com grande eficiência. A análise é feita pelo cálcuH do índice mitótico, ie, se as
substâncias alteraram o número de células em divisão e se o ciclo celular foi afe-
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tado. Além do efeito no ciclo celular podem ser analisadas as alterações na es-
trutura e número de cromossomos. Este sistema foi utilizado para testar a ativi-
dade mutagênica de alguns fungicidas e as concentrações testadas foram as mes-
mas utilizadas na agricultura. Os resultados serão discutidos juntamente com o
sistema biológico seguinte.

Células de medula óssea de ratos Wistar. É um sistema de mamífero de fácil
manipulação e oferece métodos de estudos genéticos simples, apresenta cromos-
somos de diferentes tipos morfoiógicos (meta, sub-meta e acrocêntricos) e possibi-
lita a identificação individual dos cromossomos o que torna bastante fácil a de-
tecção de qualquer alteração que ocorra no número ou estrutura cromossômica.
O tratamento por substâncias mutagênicas pode ser feito por via oral, intraperi-
toneal ou sub-cutânea. Muitas drogas só se tornam mutagênicas após a metabo-
lização e isto ocorre naturalmente promovida pelas enzimas do rato, de tal modo
que não será necessário lançar mãe de nenhum esquema de ativação química.
Com essa técnica pode-se correlacionar o dano cromossômico com a concentração
da droga administrada e o tempo de tratamento. Os mesmos fungicidas foram
testados em ratos, onde a concentração foi sempre menor que a dose letal 50%
citada em literatura.

Os resultados para alguns dos fungicidas foram:

cebola raio

Aatinac inibição drástica da divisão
celular

Phygon-XL decréscimo pronunciado do ín-
dice mitótico, mesmo nas me-
nores concentrações

Dithane M-45 alteração no índice mitótico
apenas nas maiores concen-
trações

Daconii 2787 decréscimo do índice mitótico
de acordo com a concentração

efeito positivo apenas nas con-
centrações mais elevadas

efeito positivo somente nas
concentrações mais elevadas

efeito positivo e é concentração
dependente

efeito positivo na concentração
mais alta

Comparando-se esses 2 sistemas percebe-se que houve casos onde o efeito
foi drástico em cebola e não o foi em rato e onde ocorreu justamente o oposto,
o que mostra que o altamente positivo não o será necessariamente em todos os
sistemas. Isto dependerá da concentração usada e quais os parâmetros que se
leva em consideração para a determinação da concentração, razão pela qual de-
vem ser usados mais do que um sistema biológico para testes desta natureza.

Teste de letais recessivos ligados ao cromossomo X em Drosophila metano-
gaster. Trata-se o macho selvagem por via oral (alimento) ou por injeção e o
período e modo de tratamento vai depender da droga a ser testada. Cacia macho
tratado é cruzado com 3 fêmeas virgens M-5 por dois dias e depois transferido
para novos frascos contendo 3 fêmeas virgens para cruzar com as mesmas por 3
dias e novamente fansferido para novos frascos contendo 3 fêmeas virgens, dei-
xa-se cruzar por 2 dias e os machos são descartados. Desse modo estaremos fa-
zendo a análise dos gametas tratados na fase de espermatozóide, de espermátide
e de espermatócito. A análise é feita na geração F, e o não aparecimento de
machos de olhos selvagem indicará a presença de «enes letais recessivos no
cromossomo X.
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Teste do cromossomo X em anel de Drosophila melanogaster:

É uma linhagem especial onde o macho possui o cromossomo X em forma de
ane! e o cromossomo Y com partes do cromossom X e o fenótipo é de olhos e
corpo de cor tipo selvagem e olhos de forma Bar. Este macho é tratado do
mesmo modo que no caso anterior e cruzados com fêmeas virgens de corpo ama-
relo e olho branco. Esses machos são também transferidos para frascos novos com
fêmeas virgens de maneira a serem analisados os gametas tratados na fase de
espermatozóide, espermátide e espermatócito. A análise é feita na descendência
FL onde se observa a perda do cromossomo X em anel ou do cromossomo Y e
partes do cromossomo Y que carregam os marcadores do cromossomo X.

Para ambos os sistemas consultas a metodologia revisada por Würgler et ai.
(1977).

Nestes dois sistemas descritos foram testadas substâncias anti-chamas mais
conhecidos como Tris BP e seus derivados. Foram eles: Tris (2,3-Dibromo-pro-
pyl) phosphate, 2,3-Dibromo 1- propanol; 1,2.3-Tribromopropane e 1,2-Dibromo-
3-chloropropane. A substância anti-chama era de uso obrigatório em pijamas de
crianças e só em 1977 é que foi banido para pijamas e outras roupas de dormir.
Tem sido usado em tendas, sacos de dormir, cortinas, estofado dos móveis, car-
petes etc. São substâncias que podem ser absorvidas pela pele.

Em ambos os sistemas foram obtidos resultados positivos principalmente quan-
do testados na fase de espermátides e espematócitos, apenas o 2,3-Dibromo-1-pro-
panol não apresentou resultados convincentes nestes 2 sistemas usados.

Teste do micro núcleo em camundongo. Foi desenvolvido por Schmid (1976)
que descreve em detalhes a metodologia no seu «rabalho. As células mitóticas
tratadas por agentes químicos podem sofrer quebras de cromátide ou de cromos-
somo e na anáfase esses cromossomos não podem caminhar para os polos ou
formam pontes etc. O mesmo ocorre se houver a não disjunção mitótica. Na telo-
fase essas peças de cromatina não são incluídas nos núcleos das células filhas mas
formam pequenos micronúcleos no citoplasma das células. Esses micronúcleos po-
dem ser observados em inúmeras células, mieloblastos, mielocitos, eritroblastos
etc. Nos eritrocitos policromáticos a visualização é mais fácil pois após algumas
horas da última divisão, o eritroblasto expele seu núcleo, mas o micronúcleo per-
manece e nos eritrocitos jovens de menos de 24 horas colorem-se de azul em
vez de vermelho. Neste sistema o Dibromacloropropano e o Tribromopropano de-
ram resultados positivos, o Tris BP parcialmente positivo e o Dibromopropanol
um resultado duvidoso.

Sistema de células de ovário do Hamster chinês (CHO): É uma linhagem de
células com 21 a 22 cromossomos, coin um ciclo celular de aproximadamente 12
horas. As células são tratadas em tubos por uma hora a 37°C com as concen-
trações adequadas das substâncias químicas a serem testadas. Depois são lavadas
e incubadas. Podem ser fixadas em tempos diferentes para analisar as células
tratadas na fase S e na fase Gl e também adicionar Brcmodeoxiuridina para
estudo das alterações na freqüência de troca de cromátides irmãs. Como este é um
teste in vitro e cono muitas substâncias só terão atividade mutagênica após se-
rem metabolizadas pode-se usar o S9 (fração microsomal do fígado de rato) para
fazer a ativação metabólica. Usa-se o mesmo procedimento e durante o trata-
mento adiciona-se o S9 juntamente com a substância química a ser testada. As A
substâncias testadas apresentaram efeitos positivos tanto para aberrações cromos-
sômicas como também para troca de cromátides irmãs.

Por estes resultados, um resultado negativo num sistema não significa o mes-
mo resultado para todos os sistemas, de modo que para emitir o testiltado final
é preciso adotar todas as medidas de cautela.
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FUNDAMENTOS Y PROPUESTAS PARA EL
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE PESQUISA

DE MUTAGENOS AMBIENTALES EN ARGENTINA
Y OTROS PAÍSES DE LATINOAMERICANA

Marta A. Bianchi*
N. O. Bianchi*

FUNDAMENTOS

Es perfectamente conocido que una de las causas más importantes de dese-
quilibrio ecológico inducido es la contaminación ambiental, ya sea por pesticidas
o plaguicidas o por desechos colaterales de la industria que son eliminados en
los ambientes naturales. En muchos casos, la alteración de los ecosistemas desa-
parece en un plazo más o menos variable después de eliminada la contaminación.
Sin embargo, cuando los contaminantes son capaces de inducir alteraciones en el
material hereditario, estas persisten y se propagan a través del tiempo.

En el transcurso de los últimos años se ha hecho cada vez más claro que las
mutaciones génicas y cromosómicas pueden producir alteraciones ecológicas y
causar un serio impacto en la salud y economíia humana. Por otra parte, es tam-
bién evidente que día a día el hombre agrega a su entorno compuestos con acción
mutagénica potencial, los cuales se suman a la plétora de agentes contaminantes
con acción mutagénica conocida.

Cuando acontece un daño genético aumenta la carga de afecciones heredita-
rias en las generaciones futuras. Esta eventualidad da lugar al incremento de un
amplio rango de anormalidades, tales como retardo mental, enfermidades físicas
y mentales de distintos tipos, malformaciones congênitas, abortos espontáneos,
etc. Por otra parte, como estos defectos acontecen en las generaciones futuras, su
origen permanece ignorado y su incremento se hace prácticamente irreversible.

Actualmente se conoce que la mayor parte de los agentes carcinogénicos
poseen acción mutagénica. En consecuencia, cualquier contaminante ambiental
capaz de inducir mutaciones, es también un factor potencial de carcinogénesis.

Diversos países industrializados han reconocido la imperiosa necessidad de
identificar los distintos compuestos mutagénicos a los que está expuesta la po-

* Instituto Multidisciplinarto de Biología Celular (IMBICE). Casilla de Cor-
reo 403. 1900 La Plata, Argentina.
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blación. De esta forma, se han formado grupos de trabajo, se han creado nuevas
sociedades científicas especializadas, se han destinado importantes sumas de dinero
y se han montado laboratorios e instituciones orientados a analizar la acción ge-
nética de los contaminantes ambientales, y a desarrollar investigaciones científicas
en dicha área.

Por ser los países desarollados los primeros en tomar conciencia de la im-
portancia de preservar el medio ambiente, se ha llegado a suponer que el problema
y las eventuales soluciones al mismo les corresponde a ellos y no a los países en
proceso de desarrollo. Tal suposición origina una falsa antinomia, ya que la
pesquisa y control de la mutagénesis inducida por contaminantes es más importante
para los países em vía de industrialización que para los industrializados.

Los países en vías de desarrollo, habitualmente permiten la radicación de in-
dustrias o la implementación de tecnologías provenientes de países industrializados.
Sin embargo, en muchos casos, por desconocimiento, deficiente asesoramiento, o
falta de legislación adecuada, las nuevas industrias se instalan sin cumplir las
normas de control de contaminación que deberían cumplir en los países de origen.
Una adecuada información al respecto permitirá al Gobierno tomar la decisión
correcta ante cada nueva radicación de industrias, evitando la producción de modi-
ficaciones ecológicas y la incorporación de mutágenos en el entorno humano.

Por otra parte, un criterioso análisis de los peligros potenciales y de las even-
tuales formas de identificarlos y controlarlos, permitiría que el país se adelantara
a la aparición de los problemas.

ESTRATEGIA

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, sería de capital importancia iniciar
una acción sostenida destinada a individualizar y controlar los contaminantes am-
bientales.

Las acciones que en tal sentido deberían ser implementadas son las siguientes:
(a) recop;lación de la información existente en el país acerca del tipo y variedad
de compuestos con eventual potencialidad mutagénica, a los cuales está expuesto
un sector importante de la población, (b) obtención y análisis de la información
existente sobre compuestos con acción mutagénica y carcinogénica, (c) pesquisa
de la acción mutagénica y carcinogénica de compuestos que son propios de nuestro
país o de un área geográfica de nuestro país y sobre los cuales no hay informa-
ción suficiente, (d) asesoramiento sobre los tipos de tests más adecuados para la
pesquisa de mutagénesis y carcinogénesis en el ser humano, (e) evaluación de los
recursos humanos e institucionales existentes en el país y asesoramiento sobre
los centros que podrían desarrollar métodos para pesquisa de mutagénesis y car-
cinogénesis; (f) determinación de la necesidad de formación de recursos humanos
en el área y ascsoramíerAo sobre la eventual implementación del sistema de for-
mación de recursos humanos; (g) recopilación de las leyes y regulamentaciones
municipales, providenciales y nacionales relacionadas con el contralor de la conta-
minación ambiental; (hi asesoramiento a los sectores gubernamentales pertinentes,
sobre todos los aspectos vinculados con mutagénesis y carcinogénesis ambiental.

A continuación se hará referencia a !os puntos mencionados anteriormente,
que a nuestro juicio merecen ser expuestos en mayor detaile.

a) Recopilación de la Información Existente en el País Acerca del tipo de
Compuestos con Eventual Potencial Mutagénico.
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Es evidente que cualquier acción tendiente a pesquisar y controlar acciones
mutagénicas sobre las problaciones humanas y animales autóctonos, debe ir prece-
dida de una correcta identificación de los compuestos a ser investigados. En con-
secuencia, deberá recurrirse a los organismos nacionales, provinciales y munici-
pales pertinentes, con el fin de recabar información acerca de la variedad de
agentes a los que están expuestos en forma crónica sectores importantes de la
población. La investigación al respecto no deberá limitarse a los contaminantes
de origen industrial, sino que deberá extenderse a otros compuestos tales como
plaguicidas y pesticidas.

b) Obtención, Análisis de la Información Existente sobre Compuestos con
Acción Mutagénica y Carcinogénica.

La capacidad existente en todo el mundo para testificar la acción mutagénica
y carcinogénica de nuevos comuestos no excede de 500 por año (IARC — Infor-
mation Bulletin on The Survey of Chemicals being tested for Carcinogcnicity. Nos.
1-5, 1973-1975).

Los estudios convencionales de carcinogénesis en animales para testificar un
solo compuesto químico es extremadamente costoso, está en el orden de US$
100.000 a 200.000. Además el tiempo necesario para poder evaluar los resultados
obtenidos generalmente está entre dos y tres años (KRAHN, D. F. — Strategies
for short-term testing for Mutagens/Carcinogens. Byron E. BUTTERWORTH —
1979). En consecuencia, repetir en el país la evaluación de agentes químicos ya
evaluados en otros países implicaría una inversión en tiempo y dinero no justifi-
cada. Por tal motivo, debería ser prioritario recopilar la información existente a
nivel nacional e internacional con el fin de evitar la superposición de esfuerzos.
En tal sentido los distintos grupos de trabajo deberían estabelecer contactos con
instituciones que puedam ofrecer información acerca de los compuestos utilizados
en la actuaidad y los nuevos que se producen anualmente.

Entre las instituciones que pueden ofrecer estos servicios están:

a — Enviromental Mutagen Information Center.

b — Registro Internacional de Agentes Químicos Potencialmente Tóxicos (IRPTC),
pertenciente al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA).

c — Organización Panamericana de la Salud (OPS). En México existe un Centro
Panamericano de Ecología Humana y Salud que es un organismo regional
especializado de la OPS. Este Centro cuenta con un sistema de información
que proporciona datos sobre los problemas del medio ambiente causados
por la urbanización, la industrialización y la contaminación química.

d — En 1980 se creó la Sociedad para el Análisis de Riesgo, en Columbia, Ma-
ry nland, E.U.A. Una de las funciones principales es la de promover infor-
mación y la comunicación entre los individuos involucrados en el análisis
de riesgo.

Para el caso de las radiaciones existe la "International Atomic Energy
Agency" y la "International Çomission on Radiological Protection" que
dicta normas de uso y control para los distintos tipos de radiaciones.

En tal sentido el control y uso de agentes químicos está a cargo de
"Environmental Protection Agency" y otras entidades.

e —T Organización Panamericana de la Salud en colaboración con el Instituto
Nacional de Cáncer de los EUA (NCI) tiene el Programa de Banco Inter-
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nacional de Datos sobre Investigaciones en Cáncer (ICRDB). Este Programa
recopila, analiza y disemina todos los datos útiles para la prevención, el
diagnóstico y el tratamiento del cáncer.

c) Pesquisa de la Acción Mutagénica y Carcinogénica de Compuestos Em-
pleados en Latinoamérica.

Es evidente que pueden existir compuestos de uso masivo o contaminantes
ambientales propios de cada país latinoamericano, acerca de los cuales la infor-
mación existente sea deficitaria. Asimismo, es factible que la propuesta de nuevas
radicaciones industriales o del empleo de nuevos plaguicidas, pesticidas, aditivos
alimenticios, etc. pueda significar un riesgo potencial para la población.

En estos casos será fundamental la testificación de acción mutagénica y
carcinogénica de dichos compuestos con el fin de asesorar al gobierno sobre los
riegos inherentes al empleo de los mismos.

d) Evaluación de los Tipos de Test a Emplear para la pesquisa de Mutagénesis
y Carcinogénesis.

En la actualidad existe una gran cantidad de tests destinados a evaluar muta-
génesis y carcinogénesis. En líneas generales estos tests pueden ser agrupados en
cuatro niveles: A) Nivel primario, ensayos microbianos de mutagénesis; B) Nivel
secundario, ensayos de mutagénesis en sistemas celulares in vitro incluyendo cultivo
de linfocitos humanos; C) Nivel terciario, ensayos de mutagénesis in vivo emplean-
do animales de laboratorio; D) Nivel cuaternario, estudios epidemiológicos de mu-
tagénesis y carcinogénesis en el ser humano. Los tests de nivel primario y secun-
dario son los más simples y baratos mientras que los de nivel terciario y cuarte-
nario son los más prolongados y costosos. Es int.'resante mencionar que cada
compuesto químico que se testifica a nivel terciario insume aproximadamente un
gasto de US$ 300.000 — en un período de dos años (BUI'iEKWORTH, 1979).
Un compuesto que dá resultados negativos a nivel primario, no debe ser testi-
ficado a nivel terciario y menos aún cuaternario. En el útimo nivel (cuaternario)
solamente deberán ser testificados aquellos compuestos que hayan dado resulta-
dos positivos en los tres niveles inferiores. Deberá ser considerado prioritario de-
terminar y sistematizar los tipos de ensayos a emplear en cada nivel, el costo de
los mismos, su facilidad de implementación y su efectividad.

e) Evaluación de los Recursos Humanos e Institucionales Existentes en el
País.

Una de las acciones fundamentales a encarar es la de determinar los recursos
humanos e institucionales existentes en el área de mutagénsis, carcinogénesis y
teratogénesis existentes en cada país. Lq ALAMCTA en el transcrurso de este
año comenzó a trabajar en um censo de recursos. En estos momentos ya cuenta
con alguma información al respecto como consecuencia de la encuesta que se está
llevando a cabo con los miembros de la Sociedad. Por supuesto que este tipo de
censo debería incluir a los distintos especialistas vinculados con el tema como:
farmacólogos, toxicólogos, genetistas, médicos sanitaristas, legistas, etc. especializa-
dos, o por lo menos con interés en el área de mutagénesis, carcinogénesis y tera-
togénesis. Por outra parte, una vez determinado el número de investigadores exis-
tentes en las distintas áreas, y las facilidades y experiencia con que cuentan, sería
factible evaluar qué centros podrían estar capacitados para realizar las pruebas de
evaluación.

f) Formación de Recursos Humanos.

En la actualidad es dificultoso decir qué cantidad de técnicos o investigadores
especializados en mutagénesis necesita cada país. Una decisión correcta en tal
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sentido dependerá de Ia existência de información adecuada sobre la magnitud de
la tarea a realizar y del censo de personal e instituciones capacitadas para realizar
dicha tarea.

g) Leyes y Reglamentaciones sobre Problemas Ambientales.

La prevención o corrección de los hechos y omisiones humanas capaces de
inducir mutagénesis y carcinogénesis requier,- en primer término definir y adoptar
una política. La estrategia para su ejecución debe indicar las medidas materiales
o estructurales convenientes. Pero además es necesaria una legislación que esta-
blezca los deberes y derechos de los ciudadanos y de los organismos gubernamen-
tales al respecto; y finalmente, es preciso establecer los mecanismos institucionales
adecuados para aplicar esa política.

En la actualidad nuestro país cuenta con una legislación ambiental. Pero esta
se halla dispersa en numerosos cuerpos legales, lo que dificulta su conocimiento.
Por consiguiente, una tarea prioritaria sería reunir es.a legislación y determinar
hasta qué punto se adapta o es insuficiente para los aspectos de mutagénesis
inducida. Al analizar la legislación existente o al elevar sugerencias para la crea-
ción de una posible legislación futura, hay que tener en cuenta que esta se adapte
no solamente al ámbito municipal, provincial y nacional, sino también al ámbito
extranacional. Este último aspecto es particularmente importante si consideramos
que existen ambientes naturales que son patrimonio de la Humanidad y no de
país alguno: 1) el mar y su lecho y los recursos debajo de este, más allá de los
límites de las jurisdicciones territoriales nacionales; 2) la atmosfera y el espacio
aéreo; 3) las aves y otros animales, incluso insectos que emigran regularmente
entre países y océanos.

Todos esos recursos naturales pueden ser alterados de fuera de nuestro país
y producir contaminaciones ambientales que afecten la economía y defensa nacio-
nal de nuestro territorio y población. Así, por ejemplo, la contaminación del
agua de alta mar por el lavado de buques cisterna o por el depósito en su fondo
de compuestos qun.icos c radioactivos, pueden originar la llegada de mutágenos
a nuestras costas. Las publicaciones periodísticas han dado cuenta en forma rei-
terada de muchos casos del tipo mencionados. La contaminación de la alta atmós-
fera por radioactividad o agentes químicos es otra de las eventualidades que se
repite con alarmante frecuencia. Basta recordar el problema que se originó re-
cientemente al contaminarse la atmósfera con material radioactivo de un satélite
ruso que cayó sobre el territorio canadiense. Por último también es pos.bie que
animales migratorios contaminados transporten compuestos tóxicos de um país a
otro. Hace unos años diversas especies de peces contaminados con residuos
mercuriales provenientes de desechos industriales arrojados al lago Eire en Estados
Unidos, dieron lugar a intoxicaciones mercuriales humanas en habitantes de Cana-
dá que habían ingerido la carne de dichos peces. El tema de la legislación no es
uno de los objetivos fundamentales de esta presentación. Sin embargo, su impor-
tancia es tal que sería aconsejable efectuar una recopilación e inventario de las
leyes nacionales vinculadas con la preservación del medio ambiente. Una acción
de este tipo requerirá la colaboración de un legista especializado en problemas
ambientales.

h) Asesorar/liento a Organismos Gubernamentales.

Una de las funciones primordiales sería ofrecer información sobre problemas
de mutagénesis ambiental a los Organismos Gubernamentales Nacionales corres-
pondiente, con el fin de que estos puedan tomar las decisiones más adecuadas a
sus intereses. Además de desrrollar la tecnología necesaria para identificar las
acciones mutagénicas de los contaminantes ambientales, es necesario que en cada
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,'^ii existan grupos de alto nivel dedicados a realizar investigaciones originales en
la especialidad.

Un compuesto químico puede inducir mutagénesis en el ser humano mediante
una acción directa, o por la formación de compuestos metabólicos secundarios.
Á su vez la mutagénesis cromosómica o génica resulta de la interacción de dos
procesos, daño al material genético (ácido desoxirribonucleico) y reparación enzi-
mática de dicho daño. Cuando se determina la existencia de mutaciones, se está
midiendo el resultado final de los tres procesos anteriores, es decir metabolización
del compuesto mutagénico, agresión al ácido desoxirribonucleico y reperación de
dicha agresión. Hasta el momento existen muy pocos estudios que permitan des-
lindar la importancia que tiene cada uno de los mecanismos mencionados en la
producción de mutaciones. Sin embargo, la producción de información sobre estos
problemas sería de especial importancia.

Así como existen diferencias entre especies en la metabolización de un mismo
compuesto químico y en la eficiencia de los mecanismos de reparación del ácido
desoxirribonucleico, es probable que existan diferencias entre individuos. Siendo
también probable que estas dferencias sean la causa subyacente a la variable sus-
ceptibilidad de los seres humanos para desrrollar neoplasias o sufir mutagénesis.
Una correcta evaluación de estas variabilidades permitiría prever el riesgo de
mutagénesis que poseen diversos seres humanos y efectuar una orientación laboral
adecuada que disminuya la exposición a compuestos mutágenos, de los individuos
susceptibles.

Asimismo también permitiría determinar cual es el impacto mutacional de la
contaminación ambiental en especies autóctonas de valor económico. Los temas
de investigación mencionados anteriormente complementarían el desarrollo orgá-
nico de detección de mutagénesis por contaminantes ambientales, objetivo primor-
dial de esta presentación.

También sería aconsejable favorecer el desarrollo de investigaciones desti-
nadas a desarrollar técnicas sencillas, eficientes y baratas para la pesquisa de
mutagénesis.

Los temas mencionados anteriormente son simples ejemplos y no deben ser
tomados como excluyentes de otros temas.

Una investigación básica bien orientada en el área de mutagénesis está desti-
nada a transformarse a corto plazo en investigación aplicada.
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RISCOS PARA 0 HOMEM DE EXPOSIÇÃO A BAIXAS
DOSES DE RADIAÇÕES IONIZANTES

Eduardo Penna Franca*

I — EFEITOS BIOLÓGICOS DAS RADIAÇÕES IONIZANTES

Os conhecimentos atuais sobre os efeitos provocados pelas radiações ionizan-
tes sobre os seres vivos são, certamente, muito superiores àqueles relativos à ação
biológica de quaiquer outro agente físico ou químico conhecido.

A exposição do homem a doses elevadas de radiações produz, dentro de
períodos relativamente curtos, efeitos facilmente identificáveis: queimaduras na
pele (eritema), catarata, infertilidade, depressão da medula óssea. Na atual termi-
nologia, estes efeitos são denominados de não-estocásticos e só ocorrem acima de
um limiar determinado de dose de radiação. A sua severidade bem como a sua
freqüência são proporcionais à dose.

A exposição do homem a doses inferiores àquelas que produzem conseqüên-
cias a curto prazo pode induzir efeitos genéticos ou vários tipos de efeitos so-
máticos: leucemias, diversos tipos de câncer em diferentes órgãos, alterações do
crescimento, os quais se manifestam após longos períodos de latência. Estes efei-
tos são atualmente denominados de estocásticos e a probabilidade de sua ocorrên-
cia, mas não a sua severidade, ¿ função da dose de radiação.

Os diversos organismos internacionais e nacionais de proteção radiológica,
baseados inicialmente em observações diretas de lesões provocadas a curto prazo
por irradiação, e posteriormente nos estudos da Radiobiología e em levantamentos
epidermiológicos, vêm, desde 1927, estabelecendo limites de exposição para pro-
fissionais que operam com fontes de radiação, visando eliminar ou reduzir os
efeitos deletérios da irradiação.

Com o rápido desenvolvimento da energia nuclear, a partir da II Guerra
Mundial, e com a realização de provas de explosivos nucleares na atmosfera,
não só um número muito maior de profissionais passou a trabalhar com fontei de
radiação, como também aumentou a dose de radiação sobre grupos crescentes de
população. Foram então estabelecidos limites de dose para a população em geral
e concentrações máximas permissíveis, no ar, na água e na dieta, para radio-
nuclídeos descarregados por instalações nucleares no meio ambiente, visando res-
tringir os riscos de indução de eleitos genéticos e somáticos estocásticos.

* Instituto de Biofísica - - Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Na década de 70, a Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP)
e o Comitê Científico das Nações Unidas para Estudo dos Efeitos das Radiações
Ionizantes (UNSCEAR), desenvolveram métodos para estimar os riscos dos efei-
tos estocásticos induzidos por baixas doses de radiação. As estimativas de risco
de câncer letal e não letal foram obtidas, lançando-se em gráficos dose x efeito
os dados de levantamento epidemiológicos prolongados de grupos humanos ex-
postos no passado a doses e taxas de dose muito superiores às das radiações na-
turais ambientais, ou àquelas resultantes do trabalho em instalações nucleares ou
de descarga de rejeitos radioativos no meio ambiente.

Obtiveram-se curvas de regressão, que podem ser extrapoladas para a faixa de
baixas doses de várias maneiras. Como não existem dados estatisticamente signifi-
cativos sobre efeitos provocados por doses nestes níveis, nem evidência científica
conclusiva sobre a forma da curva, o ICRP decidiu, uma atitude precavida, adotar
uma extrapolação linear até dose zero, sem limiar portanto. Os riscos estimados
por estes processos são considerados limites superiores dos riscos reais.

Os riscos de indução de efeitos genéticos no homem foram estimados por
extrapolação de resultados obtidos em experimentação com grandes populações
de camundongos irradiados, por não existirem ainda dados estatisticamente signi-
ficativos de efeitos hereditários induzidos por radiação na espécie humana.

Algumas das estimativas de risco, adotadas pela ICRP e UNSCEAR são
listadas na Tabela 1, expressas em número de casos induzidos pala unidade óe
dose de radiação mSv (100 mrem) por milhão de pessoas expostas.

TABELA 1

Efeiío

Leucemia

Câncer do seio (mulheres)

Câncer de pulmão

Todos os outros tipos de câncer

Total (cânceres fatais)

Total (cânceres não fatais)

Efeitos hereditários graves nas duas
primeiras gerações

*(mSv-i x 10-6)

N.' de Casos*

2

5

2

6

12,5

14

4

Proporção

1 em 500.000

1 em 200.000

1 em 500.000

1 em 166.000

1 em 80.000

1 em 72.000

1 em 250.000

Uma importante conseqüência da aceitação da relação linear dose X risco, sem
limiar de dose, é que a dose coletiva de radiação numa população passa a ser o
indicador da probabilidade do risco comunitário. Nestes termos, se uma popula-
ção de 40.000 pessoas recebe uma dose, per capita, média de 2mSv e uma outra
de 20.00 indivíduos recebe 4mSv, a dose coletiva (produto do número de pessoas
pela dose per capita média) é a mesma em ambas as comunidades: 80.000 ho-
mem x mSv. A probabilidade de câncer fatal, de acordo com a Tabela 1 é de
1 caso em cada uma das populações.
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Ií — O SISTEMA ATUAL DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

Presentemente, o ICRP baseia as suas normas de proteção radiológica nos
seguintes princípios:

— Qualquer exposição às radiações envolve um certo risco de indução de
efeitos somáticos e genéticos.

— O risco cresce linearmente com a dose acumulada, mesmo para valores
muito baixos de dose.

— Não existe uma "dose segura" de radiações.
— A radiação natural ("bakground") apresenta uma certa probabilidade de

provocar danos somáticos e genéticos.

Em conseqüência, os requisitos básicos do ICRP aplicáveis à proteção ra-
diológica são basicamente os três seguintes:

— Nenhuma atividade que envolva exposição de indivíduos ou populações
às radiações deve ser adotada, a menos que ela produza benefícios reais.

— Todas as exposições às radiações devem ser mantidas tão baixas quanto
realmente alcançáveis, levando-se em conta considerações econômicas e
sociais.

— As doses de radiação sobre indivíduos não devem exceder os limites de
dose recomendados pelo ICRP em cada circunstância determinada.

As recomendações recentes do ICRP provocaram um grande impacto, enor-
mes controvérsias e uma mudança apreciável na filosofia da proteção radiológica,
que começa a ser gradualmente adotada em inúmeros países. A operacionalização
do novo sistema de proteção radiológica é porém difícil, pois envolve complexas
considerações sociais, e para ser adotada deveria levar em conta ioda a legisiação
relativa à segurança do trabalho e da população em diversos tipos de atividade e
os seus respectivos riscos.

Nos países em que a implantação do sistema está mais adiantada, a solução
adotada foi a da comparação das taxas de mortalidade anuais médias por aci-
dente, em vários tipos de indústrias ou em diversas atividades humanas, com as
estimativas de risco anual médio de morte por câncer induzido por- radiações. As
autoridades destes países estabeleceram então quais as taxas de dose de radiação
em profissionais, ou nos diferentes grupos de população, que não devam ser
exercidas para que os riscos de câncer e de efeitos genéticos sejam considerados
socialmente aceitáveis.

Os dados mais recentes sobre este tipo de abordagem foram publicados pelo
National Radiological Protection Board (NRPB) do Reino Unido e são apresen-
tados como exemplo na Tabela 2. Verifica-se que a taxa de dose per capita média
atual dos profissionais da indústria nuclear no Reino Unido de 4mSv/ano eqüivale
ao risco de indução de um câncer fatal em 20.000 pessoas, risco este comparável
ao de operários em indústria de móveis ou a média em todos os empregos, o que
foi considerado aceitável pelas autoridades daquele país.

A conseqüência prática das novas recomendações do ICRP, em inúmeros paí-
ses, foi uma considerável redução nas taxas de doses recebidas por profissionais
e pela população em geral, cujos valores, nos últimos anos, se situaram signifi-
cativamente abaixo dos próprios limites de doses estabelecidos, com conseqüente
redução dos riscos
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TABELA 2

TAXAS DE MORTALIDADE ANUAIS MÉDIAS POR ACIDENTES
EM VÁRIOS TIPOS DE INDÚSTRIA E ATIVIDADES HUMANAS E RISCO

DE MORTE POR CÂNCER POTENCIALMENTE INDUZIDOS
EM PROFISSIONAIS DE INDUSTRIA NUCLEAR (REINO UNIDO)

Risco de Morte
Indústria ou Atividade por ano

Mineração de carvão 1
Acidentes em estradas 1
Construção civil 1
Metalurgia 1
Acidentes em casa 1
Madeira, móveis 1
Média — todos em empregos 1

4.000
5.000
5.000
7.000

10.000
17.000
20.000

Nuclear (dose média de 4mSv/ano) 20.000

Alimenos, bebidas, tabaco 1
Têxteis 1
Vestuário 1

30.000
40.000

300.000

Os dados do NRPB para a população do Reino Unido são um exemplo
significativo. Para uma população de 50 milhões de pessoas, o número esperado
de mortes por câncer provocado por todas as causas é de 130.000 por ano.
Usando a distribuição das taxas de dose de radiação de várias fontes .ios profis-
sionais e na população em geral, e as estimativas de riscos de câncer fatal do
ICRP, atribui-se 1.150 mortes por câncer à irradiação natural ("background" 300
mortes à irradiação médica (raios X, medicina nuclear) e 20 mortes a todas as
outras causas de irradiação, incluindo exposição ocupacional na indústria nuclear,
contaminação provocada por explosões nucleares passadas na atmosfera, descarga
de rejeitos nucleares no meio ambiente.

No Brasil, a implementação das novas recomendações do ICRP encontra-se
na fase de elaboração final de normas pela CNEN. Os limites de descarga de
radionucíídeos no meio ambiente pelas instalações nucleares em construção porém
foram estabelecidos de acordo com a nova filosofia de proteção radiológica.
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u
DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA BRASILEIRA

PARA CONTROLE DE AGENTES QUÍMICOS
AMBIENTAIS MUTAGÊNICOS E CARCINOGÊNICOS

MESA REDONDA: VI SIMPÓSIO ANUAL DA ACADEMIA DE CIÊNCIAS

DO ESTADO DE SAO PAULO

Cadastro de Pesquisadores em Mutagênese

Edmundo Kanan Marques

O permanente desejo em atingir uma melhor quJidade de vida leva o indi-
víduo a procurar com intensidade sempre crescente a aquisição de bens duráveis
que lhe facilitem o trabalho ou complementem seu lazer, bem como itens de
consumo mais imediato, muitas vezes supérfluos, mas que lhe dão a sensação de
uma vida mais fácil, mais agradável. A sociedade como um todo, ao almejar
um nível superior de desenvolvimento, comparativamente a padrões de países
considerados mais desenvolvidos, provoca um processo crescente de demanda de
matéria prima e energia. O desenvolvimento industrial vinculado a este desjjo de
um padrão de vida mais elevado traz em seu bojo problemas de poluição, acumula-
ção de produtos não degradáveis, concentração populacional, monoculturas, doenças
e pragas, paradoxalmente provocando uma diminuição da própria qualidade de
vida que viria a propiciar.

Muitos são os fatos de nosso dia a dia que poderiam exemplificar o dese-
quilíbrio provocado pelo justo anseio de melhorar as condições de vida do indi-
víduo. Se hoje por motivos práticos e higiênicos bebemos o tradicional cafezinho
em recipientes plásticos descartáveis, considerando até ser inviável face ao volume
de trabalho, lavar e esterilizar as xicrinhas de louça, não chegamos a perceber
os efeitos secundários deste novo hábito: a necessidade de pagarmos a conta de
importação de petróleo. Esta conta paga com a exportação de nossos produtos
primários ou manufaturados provoca, por exemplo no Rio Grande do Sul, a mo-
nocultura da soja. Esta oleaginosa por ser cultivada em grandes extensões sofre
o perigo sempre iminente de destruição por grandes pragas, propiciando o uso
maciço de defensivos espargidos em sucessivas ondas sobre todo o Estado. Esta
defesa a muito deixou de ser mera escaramuça para se transformar em verdadeira
batalha, com o uso de aviões, pesadas máquinas de asperção, frotas de caminhões,
etc. Hoje estes defensivos drenados para as fontes de abastecimento de água das
grandes cidades gaúchas deixaram de ser um problema que causava a morte de
algumas cabeças de gadc e mesmo de agricultores para se transformarem em real
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ameaça para aqueles que na cidade permanecem tomando seu cafezinho em
recipientes descartáveis. Obviamente não há uma relação direta entre cafezinho e
pesticidas, o exemplo retrata um estado de espírito onde a comunidade individual
se contrapõe a uma visão mais geral do problema.

Podemos a qualquer momento mudar todo um estüo de vida? A complexi-
dade da vida moderna é semelhante a um tabuleiro de xadrez em que o movimen-
to de cada pedra representa uma infinidade de opções e conseqüências. A solução
é voltar a era da pedra lascada, negando-se uma melhor qualidade de vida para
populações carentes de um mínimo de conforto?

É um paradoxo para cuja solução os cientistas, por serem detentores de
algum conhecimento sobre a matéria, tem obrigação de trazerem sua contribuição.

Os sistemas biológicos são extremamente sensíveis à ação modificadora de
agentes físicos ou químicos. Efeitos tóxicos, teratogênicos, cancerígenos e mutagê-
nicos foram descritos para um grande número de substâncias químicas e para os
emissores de radiação ionizante ou ultravioleta, havendo, inclusive, significativa
correlação entre os efeitos de diferentes agentes. Não perdendo de vista o natural
objetivo de se atingir uma melhor qualidade de vida, faz-se necessário um conheci-
mento mais profundo sobre os produtos e subprodutos decorrentes desta procura
que possam prejudicar aquele justo objetivo.

Desde 1927, quando H. J. Muller publicou resultados de sua pesquisa com-
provando em Drosophila que os Raios-X eram capazes de induzir mutações e,
na década de 40 quando Auerbach provou, também com Drosophila, que produtos
químicos tinham semelhante efeito mutagênico, desenvolveram-se métodos e téc-
nicas para verificação da ação mutagênica dos mais variados agentes em organis-
mos desde o vírus até o homem. Simultaneamente formaram-se equipes de pes-
quisadores capacitados a estudar os mecanismos e as conseqüências da mutação.
O mesmo ocorreu no Brasil, multiplicando-se os centros de pesquisa que utilizam
organismos e técnicas que possibilitam a verificação da ocorrência de mutações
induzidas. Isto ocorreu nas áreas básicas e aplicadas da genética e da microbiolo-
gia, no estudo dos mais variados problemas da herança biológica. Assim, estes
mesmos grupos, face a excelência científica e técnica atingidas estão capacitados
para verificar a possível ação mutagênica de produtos químicos que são hoje uti-
lizados em nosso país nas áreas da medicina, agricultura, conservação de alimen-
tos e produção de energia ou são lançados no ambiente como sub-produtos do
desenvolvimento agrícola e industrial.

Para verificarmos a eventual capacidade indutora de mutação de um produto
químico ou de seus metabólitos faz-se necessário o uso de baterias de testes, uti-
lizando-se diferentes sistemas vegetais e animais que provem e comprovem seus
eventuais efeitos. Hoje, no Brasil, os centros de pesquisa genética apresentam ca-
pacidade de testar em um ou mais sistemas necesssários para uma resposta segura,
mas provavelmente não em todos os sistemas simultaneamente. Assim, com o
objetivo de contribuir para a formação de uma rede nacional de laboratórios e
pesquisadores competentes para analisar efeitos mutagênicos induzidos por ra-
diações e produtos químicos, bem como informar aos órgãos responsáveis pela
saúde pública ou mesmo para a empresa privada consciente da necessidade de
controle de eveintuais poluentes mutagênicos, publicamos, no corrente ano, com
o apoio da Fudação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul —
FAPERGS um Cadastro de Pesquisadores em Mutagênese. Este cadastro informa
sobre Instituições, Pesquisadores, Endereços, Linhas de Pesquisa e Técnicas em-
pregadas na análise da mutação induzida.

Esta é uma etapa necessária para definir-se uma política nacional para o con-
trole de agentes ambientais mutagênicos. É necessário conhecer-se as instituições
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e os pesquisadores competentes na área para que haja credibilidade nas informa»
ções veiculadas sobre possíveis efeitos mutagênicos, podendo-se, também, com-
parar resultados obtdos nos diferentes centros que de forma integrada realizarem
seus testes. O mesmo é necessário fazer-se nas áreas do câncer, da toxicologia,
das mal-formações congênitas, etc.

Além do cadastramento de quem é competente para analisar é preciso cata-
logar e divulgar com clareza o que já foi analisado. Por outro lado é importante
saber-se que produtos são lançados em nosso ambiente, caracterizando-se o que
é adicionado ao nosso alimento ou o que estamos empregando como princípio
ativo nos pesticidas agrícolas aqui vendidos. Muitos destes produtos não têm seus
componentes divulgados sob o pretexto de ser protegido segredo industrial. So-
mente conhecendo o que se utiliza em nosso meio poderemos analisar seriamente
seus possíveis efeitos, reduzindo-se não somente as despesas dos órgãos responsá-
veis pela saúde pública na correção dos danos já induzidos, mas, principalmente,
diminuindo a dor e as perdas humanas que acompanham a produção de agentes
mutagênicos e cancerígenos.
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EFEITO MUTAGÊNICO DA ELLIPTICINA SOBRE AS
CÉLULAS DE MEDULA ÓSSEA DE RATOS WISTAR

Elza Tiemi Sakamoto Hojo*
Catarina Satie Takahashi**
Mário Motidome***

A elliptícína é um alcalóide piridocabozol, largamente distribuído nos gêne-
ros de plantas Aspidosperma e Orchrosia. Essa substância e alguns de seus deriva-
dos exercem propriedades terapêuticas interessantes, tais como ação anti-inflama-
tória, tripanocida, bacteriostática, bactericida e principalmente anti-neoplásica.

O mecanismo de ação da ellipticina e de seus derivados tem sido intensa-
mente estudado, na procura de novas drogas eficazes na terapia do câncer, pois
a atividade anti-neoplásica desses compostos tem sido confirmada em vários tra-
balhos (Le Men et ai., 1970; Hayat et. ai., 1974>r

Com relação à mutagenicidade, existem poucos trabalhos, porém, Lecointe
et ai. (1978) consideram-nos como potentes mutagênicos em bactérias, sendo que
a atividade de alguns de seus derivados são comparáveis à do benzo(a)-pireno e
aminoacridinas.

O presente trabalho visa à determinação dos efeitos genéticos da ellipticina
(ao nível cromossômíco) sobre as células de medula óssea de ratos Wistar tratados
in vivo. O alcalóide (5,11-dimetil — 6-H-pirido (4 — 3b) carbozol) foi extraído
da planta Aspidosperma williansii (família Apocynaceae).

Os animais com aproximadamente 100 gramas de peso foram tratados i.p.
com injeções de 1 ml de ellipticina, segundo as concentrações: 0,00; 7,75; 15,50
e 31,00 mg/kg de peso, usando-se 6 animais para cada concentração, sendo 3
machos e 3 fêmeas. Os ratos foram sacrificados após 24 horas e as preparações
metafísicas foram obtidas pelo método convencional usado para medula óssea
(Ford e Hamerton, 1956). Foram analisadas 50 metáfases de cada animal, num
total de 300 por concentração, a fim de se detectar a ocorrência de aberrações
cromossômicas, tais como "gaps", quebras, fragmentos, translocações, etc.

Os resultados obtidos mostraram que a ellipticina induziu um aumento nas
freqüências de células com aberrações cromossômicas, sendo este bem acentuado
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na maior dose testada. As aberrações mais freqüentes foram "gaps" e quebras de
cromátides, além de fragmentos minúsculos isolados. Portanto, a ellipticina mos-
trou-se um agente clastogênico efetivo para o sistema teste empregado, atuando
provavelmente sobre as células que já tinham passado pelo período de duplicação
do DNA.

O mecanismo de ação pelo qual as ellipticinas atuam sobre a célula ainda é
pouco conhecido, apesar das tentativas de se obter um derivado de ação efetiva
sobre o DNA, de baixa toxidade em doses terapêuticas e incapaz de exercer efei-
tos inibitórios sobre a síntese de RNA e proteínas, pois estas características são
muito importantes na terapia do câncer. Estudos sobre a atividade mutagênica
dessas substâncias também podem ser úteis no sentido de que é possível obter um
derivado com ativiuade anti-neoplásica considerável, porém, com propriedades mu-
tagênicas praticamente ausentes. Assim, os estudos sobre a mutagenicidade da ellipti-
cina em células de mamíferos e o seu efeito sobre o ciclo celular podem fornecer
contribuições valiosas para a terapia do câncer.
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AÇÃO DO EXTRATO DE SEMENTES DE
Stryphnodendron obovatum BENTH (BARBATIMÃO)

EM RAÍZES DE Allium cepa E EM MEDULA
ÓSSEA DE RATOS WIST AR

Veronica E. P. Vicentini*
Catarina S. Takahashi**

C Stryphnodendron obovatum Be:.th (Leguminosae, Mimosoideae), conhecido
por Barbatimão, é uma planta do cerrado, mais comum no Brasil central. Durante
a seca no Nordeste, o gado se vê forçado a ingerir suas favas semi-camosas,
acarretando mortalidade por intoxicação e o aparecimento de lesões hepáticas; é
provável que as substâncias responsáveis por esta ação sejam saponinas, que as
favas contém em grande quantidade (RIZZINI e MORS 1976).

O extrato de semente de Barbatimão, tem efeito inibidor na germinação de
outras sementes. Parece haver um efeito de 60 a 80% na germinação das sementes
de feijão carioquinha e alface (GUSMAN, comunicação pessoal).

Com base no fato de que há muitas substâncias naturais cujo efeito principal
em eucariotos ocorre ao nível da divisão celular, objetivamos estudar a ação do
extrato de sementes de Barbatimão sobre células meristemáticas de raízes de
Allium cepa e células de medula óssea de ratos Wistar.

TRATAMENTO EM ALLIUM CEPA:

As cebolas foram tratadas na solução feita com o pó das sementes de Bar-
batimão, em diferentes concentrações (5,3 — 7,9 — 13,2 — 18,5 e 23,8 mg/ml),
em água destilada, sendo que a duração do tratamento foi de 24 horas. Após o
tratamento, as cebolas foram colocadas para recuperar em água por 6 e 24 horas.

As lâminas foram feitas pelo método de esmagamento e coradas pela reação
de Feulgen.

Foram determinados os índices mitóticos das raízes controle, tratadas e
recuperadas.
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Em todos os tratamentos feitos em cebola, os dados nos indicam que houve
um decréscimo brusco nos índices mitóticos, comparados ao controle, e este de-
créscimo não é dose dependente. Não houve recuperação da divisão celular quan-
do as células foram colocadas novamente em £gua, mostrando que o efeito se
prolonga por mais de um ciclo celular. O efeito principal do Barbatimão sobre as
raízes de cebola está na sua ação sobre o fuso celular, pois foram detectadas figu-
ras atípicas características desse tipo de alteração, tais como metáfases-colchicíni-
cas, endoduplicações; outros tipos de alterações foram também observados: pontes
anafásicas, prófases desorganizadas e anáfases atípicas. Portanto, em Allium cepa,
o extrato de sementes de Barbatimão teve um efeito depressivo sobre a divisão ce-
lular atuando predominantemente ao nível de fuso celular.

TRATAMENTO EM RATOS WIST AR:

Os ratos Wistar foram tratados com uma solução feita com o pó das semen-
tes do Barbatimão em água destilada, na concentração de 0,1056g/ml, usando-se
vários tempos de tratamento, sendo aplicado por injeção intraperitoneal, lml/100g
de peso do animal. Os animais foram subdivididos em diferentes grupos de tra-
tamentos:

/ — lml da solução de Barbatimão e tempo de tratamento de 1:30 e 24:00
horas, com e sem administração de colchicina — 0,16%, 1:30 horas antes do
sacrifício do animal.

2 — Controle I: lml de colchicina — 0,16% e sacrifício após 1:30 horas.

3 — Controle 2: sem tratamento com colchicina ou qualquer outra droga.

As lâminas foram feitas segundo a técnica de FORD e HAMERTON (1956),
modificada.

Foi feita a análise convencional das metáfases para verificai o número de
quebras e "gaps" das lâminas controle e tratadas com Barbatimão.

Os resultados obtidos em ratos Wistar, mostraram que o tratamento feito
com Barbatimão aumentou o número de quebras e "gaps" com relação ao con-
trole, porém não foi observado um efeito mitótico depressivo como em cebola.
A maioria das quebras e "gaps" observadas foram do tipo cromatídico sugerindo
que o Barbatimão provavelmente teve ação sobre as células após o período de
síntese de DNA.
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(a) monoéster (b) diéster (c) diéster cíclico

Figura 2 - - Estrutura química dos alcalóides pirrolizidínicos.

Os efeitos tóxicos desses alcalóides são conhecidos há muito tempo, tanto
para os animais como para os homens. A intoxicação dos animais se dá pela
ingestão de plantas que contêm esses alcalóides ou pela contaminação de alimentos
com essas plantas. Já no caso do homem, pode se dar através do uso popular
dessas plantas como ervas medicinais (ROSE, 1972 ) como alimento (Mclean, 1970;
ROSE, 1972) ou ainda através da contaminação de alimentos com as plantas ou
com os alcalóides em si (DEINZER e cols., J977).

MUTAGENICIDADE E CARCINOGÊNESE

A análise da natureza dos efeitos genéticos, produzidos pelos alcalóides pir-
rolizidínicos foi iniciada por CLARK, em 1959, que utilizou a Drosophila melano-
gaster, como sistema teste. Posteriormente, novos estudes foram feitos em Dro-
sophila por CLARK (1960 e 1963); BRINK (1963, 1966 e 1969); COOK c HOLT
(1966); PAULA-RAMOS e MARQUES (1978) e PACHECO (não publicado).

Outros autores, empregando outros sistemas teste, observaram a mutagenici-
dade e quebras cromossômicas, induzidas por alguns alcalóides pirrolizidínicos.
Entre eles: homem (HICHINSON e HILL, 1960 e MARTIN e cols., 1972); Poto-
rous tridactylus (BICK e JACKSON, 1968; BICK, 1970 e BICK e CULVENOR,
1971); Allium cepa (AVANZI, 1961); Vicia jabá (AVANZI, 1962); Arabidopsis
thaliana (VELEMINSK e cols., 1964); Asper?iUus nidulans (ALDERSON e CLARK,
1966); Salmonella typhimurium WEHNER e cols., 1979; YAMANAKA c cols.,
1979).

Lm nosso departamento, testamos o alcalóide bruto e o alcalóide puro, integer-
rimina, extraído? di Senencio brasiliensis Less. var. triparthus. Para tal, foram uti-
lizadas duas liníi?v,ens de Drosophila melanogaster. RCi e CO»

PAULA-RAMOS (1977) com concentrações de alcalóide bruto de 4,79; 9,57 c
14,35 mg/mJ obteve, respectivamente, 10,59; 7,63 c 12,83% de iatais recessivos
ligados ao sexo, para linhagem RC, e 11,07; 13,60 e 10,12% para a COa. Concen-
trações de integerrima de 0,0025; 0.005 e 0.01 M produziram 7,59; 16,23 e 16,38%
respectivamente, de letais recessivos ligados ao sexo. para linhagem RCi e 10,26;
9,R9 e 17,14% para a Cd . Sendo os valores obtidos nos controles de 0,19% para
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i e 0,28% para COa, pôde-se constatar a atividade mutagênica tanto do alcalóide
bruto como da integerrimina.

PACHECO (não publicado) observou a freqüência de letais dominantes induzi-
dos por 1 dose do alcalóide bruto (0,02 M) e sete doses de integerrimina (0,00031;
0,00062; 0,0012; 0,0025; 0,005; 0,01 e 0,02 M). Comparando esses resultados com
os obtidos para os controles, observou diferenças significativas em todos os casos,
concluindo que tanto o alcalóide bruto como a integerrimina podem induzir letais
dominantes em Drosophila melanogaster.

COOK e cols. (1950) foram os primeiros a demonstrar que alcalóides pirrolizi-
dínicos hepatotóxicos podem ser carcinogênicos.

As propriedades carcinogênicas de alguns alcalóides pirrolizidínicos como:
lasiocarpina (SVOBODA e REDDY, 1952); petasitenina (HIRONO e cols., 1977);
Clivorina (KÜHARA e cols., 1980) e desidroretronecina — metabólito pirrólico
de alcalóides cuja fração básica é a retronecida — (ALLEN e cols., 1975) já
foram constatadas.

A indução de tumores hepáticos em ratos foi demonstrada, com a utilização
de: alcalóide bruto extraído do Senecio jacobaea (COOK e cols., 1950 e SCHOEN-
TAL e cols., 1954); plantas secas de Senecio longilobus (HARRIS e CHEN,
1970); retrorsina e seu derivado N-óxido, isatidina (SCHOENTAL e cols., 1954)
e monocrotalina (SCHOENTAL e HEAD, 1955). Em pássaros, CAMPBELL
(1956) induziu tumores hepáticos primários com senecifilina.

CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS

Segando MILLER e MILLER (1971) as características estruturais requeridas
para ocorrência da mutagenicidade e carcinogenicidade são similares às requeridas
para toxidez. De acordo com MATTOCKS (1972a) essas características são:

a) Esterificação de pelo menos um grupo hidroxil (Figura 3a);

b) Dupla ligação na posição 1-2 do anel pirrolizidina (Figura 3b).

HO

0
II

CH20-CR(a)

Figura 3 — Características estruturais requeridas para toxidez dos alcalóides pir-
rolizidínicos
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ATIVAÇÃO METABÓLICA DOS ALCALÓIDES PIRROLIZIDINICOS

Há evidências de que não sejam os alcalóides, em si, os responsáveis pelos
efeitos tóxicos, mas sim seus metabólitos (MATTOCKS, 1972a).

Em ratos e em algumas outras espécies os alcalóides são metabolizados de
várias formas mas, principalmente, as seguintes:

1 — Hidrólise do grupo éster dando ácido e amino-álcool (base), solúveis na
água, que não são citotóxicos.

2 — Oxidação a N-óxidos, por enzimas microssomais hepaticas (mono-oxige-
nases). Os N-óxidos são altamente solúveis na água e portanto, facil-
mente excretados, o que sugere que a N-oxidação, da mesma forma
que a hidrólise sejam processos de detoxicação.

3 — Desidrogenação pelas enzimas microssomais hepaticas de função oxidase
mista, dando derivados pirrólicos ou ésteres dihidropirrolizina (Figura 4).

R-

C00 CH2OCO

R-

C00 CH2OCO

alcalóide (não reativo) derivado pirrólico (altamente reativo)

Figura 4 — Desidrogenação de um alcalóide pirrolizidínico insaturado MAT-
TOCKS, 1972a).

Ao contrário dos alcalóides de origem esses metabólitos são altamente rea-
tivos químicamente e há evidências de que eles sejam responsáveis por alguns,
senão todos, os efeitos tóxicos dos alcalóides (MATTOCKS, 1972a).

MECANISMO DE AÇÃO DOS PIRRÓIS

1 — Reatividade como agentes alquüantes

Os derivados pirrólicos primários, dos alcalóides tóxicos, são quimicamente
ésteres dihidropirrolizina, sendo também chamados de desidroalcalóides ou ésteres
pirrólicos. Estes derivados são altamente reativos, sendo esta reatividade devida
ao fato de o grupo éster, "ativado" por conjugação com o nitrogênio, poder ser
perdido deixando a fração dihidropirrolizina restante, positivamente carregada.
No caso de diésteres ambos os grupos ésteres podem ser ativados embora não ao
mesmo tempo (MATTOCKS, 1968).
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Segundo hipótese de MATTOCKS (1972a) a fração positivamente carregada,
pode ou se hidrolisar ou se alquilar (Figura 5):

a) Por hidrólise originam os desidroaminolcoois,que são derivados pirrólicos
secundários, que embora sendo quimicamente menos reativos que os desidroalca-
lóides, possuem considerável capacidade alquilante (PETERSON e cols., 1972).

alcalóide

fígado

pulmões
etc.

altamente reativo

pirrois ligados/à

pirróis solúveis excretados no urina

Figura 5 — Ação hipotética de metabólitos prrólicos reativos (éster dihiprodpir-
rolizina) no fígado de ratos (MATTOCKS, 1972a).

b) A alquilaçâo, da fração positivamente carregada, se dá com grupos negati-
vamente carregados (nucleofílicos). Esses grupos tanto podem ser grupos hidros-
solúveis como aminas ou tióis (ex.: glutation), o que daria origem a produtos de
alquilaçâo relativamente estáveis e solúveis, que poderiam ser eliminados pela
urina, quanto grupos de macromoléculas como proteínas ou ácidos nucléicos.
Esses metabólitos que se ligam à macromoléculas são conhecidos como "pirróis
ligados", pois ficam ligados aos tecidos.

Parte dos metabólitos reativos deve sobreviver o suficiente para ser trans-
portada pelo fluxo sangüíneo a outros órgãos onde se tornarão "ligados".
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ESTUDO DO EFEITO MUTAGÊNICO DA c<
DÍFENILHIDANTOÍNA EM CAMUNDONGOS

Glaucia Maria Machado-Santelli**
Alice Reis de Oliveira*
Lyria Mori***

INTRODUÇÃO

A difenilhidantoína (DPH) é um anticonvulsivante empregado no tratanienh-
da epilepsia há 40 anos. Apresenta vários efeitos colaterais e sua teiatogenícidade
foi verificada em ratos (Withowisky e col., 1979), em ,?atos (Khera. 1979) t em
coelhos (McCain e col., 1980). No homem a exposição do feto ao DPH causa a
Síndrome Fetal da Hidantoína (H:inson e col, 1976).

Suspeita-se que as drogas anticonvulsivantes sejam também carcinogêmeas c
mutagénicas (Grosse e cols., 1972). Análises de cariótipos de indivíduos sob
monoterapia com DPH (Alving e cols., 1977; Hehia e Obe, 1976) apresentam
resultados contraditórios.

O objetivo deste trabalho é testar o efeito mutagênico e teratogênico d;t
droga "in vivo"".

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados camundongos machos adultos da linhagem Balb C.

Solução de DPH em NaOH 0,05% (3 doses) foram esterilizadas por filtração
em filtros Millipore e injetados por via intraperitonial.

Os animais foram injetados com colchicina (0,1ml de colchicina 1%) 2:30
horas antes de serem sacrificados por deslocamento cervical e dissecados para a
retirada dos fêmures.

A medula óssea de cada fêmur foi aspirada em NaCl 0,9% e para a pre-
paração do esfregaço para o teste do micionúcleo usou-se a técnica de Zambra-
no e col. (1981). As preparações metafísicas foram feitas após hipotonizaçào (em

* Bolsista do CNPq (Proc. 103832/80).
** Fundação "Centro de Pesquisa de Oncología".

**• Fundação "Centro de Pesquisa de Oncologia", e Bolsista do CNPij (Pioc.
302042/80).



KC1 O.O75M) e fixação (em metanol: ácido acético 3:1) das células da medula
óssea.

As lâminas do teste de micronúcleo foram submetidas a álcool 70% por
20 min. e corados em solução de Giemsa em tampão fosfato pH6, 8 por 15
min. e lavadas em tampão fosfato e água corrente. As preparações metafásicas
foram coradas com Giemsa 2,5% por 15 min.

Analisamos 1.000-2.000 eritrócitos policromáticos jovens por animal para ve-
rificar a existência de células com micronúcleos e 200 metáfases por animal das
preparações metafásicas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O tratamento "in vivo" de camundongas grávidas com DPH na dose 50
mg/kg de peso injetada no 11.°, 12." e 13.° dias de gestação é teratogênico: matou
todos os embriões.

Os resultados obtidos com teste de micronúcleo (Tabela I) e análise de me-
iáíaseh quanto à presença de fragmentos cromossômicos (Tabela II) não mostram
difetcnças significativas entre os grupos controles (injetados com NaOH 0,05%)
e os grupos tratados com DPH.

Nussos resultados estão de acordo com os obtidos por Alvin e cols. (1977),
que compararam a porcentagem de micronúcleo e a existência de aberrações
eromussômicas de pacientes tratados com DPH e indivíduos não tratados (contro-
les), não encontrando diferenças significativas.

Entretanto, existem evidências de ação inibitória do DPH sobre a polimeri-
zação de microtúbulo e sobre a mitose em culturas de linfócitos humanos (MacKin-
ney e cols., 1980). Este efeito poderia acarretar alterações na ploidia das células
tratadas, justificando a avaliação da droga em tratamentos crônicos.

TABELA I

Análise de eritrócitos jovens de medula ósse de animais tratados com DPH (50
e 25 mg/kg de peso/ dia/3 dias) quanto à presença de micronúcleos; foram ana-
lisados 1.00-2.000 eritrócitos por animal.

Dose N.' células % células
Tratamento mg/kg analisadas com MN

DPH 50 10.000 0,10

25 10.000 0,27

NaOH (controle) . 9.000 0,16
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TABELA II

Análise de preparação metafásica de medula óssea de animais tratados com
DPH (50 e 25 mg/kg de peso/dia/3 dias) quanto à presença de aberrações
cromossômicas. Foram analisadas 200 metáfases por animal.

Tratamento

DPH

NaOH

Dose
mg/kg
peso

50

25

—

Normais
N.'

593

590

198

Metáfases
com fragmento

N' |

T

10

2

[%)

1.2

1.6

1.0
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FORMAÇÃO E AÇÃO DE ESPÉCIES ATIVADAS DE
OXIGÊNIO EM CÉLULAS EM CULTURA

Maria Edwiges Hoffmann*
Rogério Mcneghini**

INTRODUÇÃO

O estudo de efeitos deletérios da radiação ultravioleta longa (UVL) e visível
em sistemas biológicos é de especial interesse em termos fisiológicos, uma vez
que tais comprimentos de onda fazem parte do espectro solar que atinge a super-
fície da terra. Dentre esses efeitos se incluem: interferência no crescimento e
divisão celular, letalidade celular, indução de mutagênese e de câncer em animais
e no homem. Entretanto, pouco se sabe atualmente sobre os mecanismos molecula-
res da ação da luz.

Recentemente, mostramos que a radiação UVL e visível induz a produção de
quebras de fitas simples no DNA de células de mamíferos em cultura e identifi-
camos o fotoproduto ativo sobre o DNA como sendo o peróxido de hidrogênio
(Hoffmann e Meneghini, 1979 a). Essa substância mostrou-se tóxica e capaz de
induzir quebras no DNA de células humanas em cultura, em baixas concentrações
(Hoffmann e Meneghini, 1979 b) não atuando entretanto sobre DNA purificado
nas mesmas condições experimentais. O mecanismo molecular da ação de H2O2
envolve sua reação com um complexo nuclear, contendo provavelmente ferro,
dando origem a formação de radicais hidroxila ((HO.), que são altamente rea-
tivos e produzem quebras de fitas simples no DNA (Meneghini e Hoffmann,
1980).

Tendo em vista o mecanismo acima interessou-nos verificar se diferentes
linhagens de células de mamíferos em cultura apresentavam sensibilidades dife-
rentes a H2Or Constatamos essa diferença de sensibilidade analisando a sobre-
vivência celular e freqüência de quebras induzidas no DNA de diferentes linhagens
celulares por H7Or Determinamos também a eficiência com que essas células eli-
minam as quebras de seus DNA's e analisamos a possível relação entre a capaci-
dade celular de reparo e de sobrevivência a H2O2-

* Departamento de Bioquímica, Instituto de Biologia, UNICAMP, Campi-
nas, S.P.

*• Departamento de Bioquímica, Instituto de Química, USP, São Paulo, S.P.
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RESULTADOS

1. Indução de quebras de fitas simples no DNA por H?O2.

Fibroblastos estabelecidos em cultura de origem humana (VAI?), de harstei
chines (V79) e de camundongo (3T3) foram incubados com peróxido de hiurogí-
nio e os Usados nucleares analisados em gradientes alcalinos de sacarose para H
determinação dos pesos moleculares e freqüências de quebras dos DNA's, como
já descrito anteriormente (Hoffmann e Meneghini, 1979 a). Para uma mesma
concentração de H?O, (1(MM) e igual número de células, a freqüência de que-
bras encontrada em células humanas é 2,4 vezes superior àquela obtida em células
de camundonfio e 8,9 vezes superior à taxa encontrada em células de hamster
(Tabela I).

TABELA I

Freqüência de quebras de DNA induzidas por H2OZ em diferir' li- K .r, •
de céluias.

Linhagem VA13 W! V?9

Mn de células controle 138,8 (32.6 1!),?

Mn de células tratadas com H2O, 10"* 6,0 13,5 37,0

Nq 16,0 6,7 ', H

Fibrcblastos hujnanos (VAI3), de camurutonjo (3T3) e de hamster chines
f} (V79) previamente marcados com timidina-ÇH 10. í ^ Ci/ml, 48,2 m( i/m moT,

48 horas) foram distribuídos em placas de vidro (5 cm de diâmetro) numa den-
sidade de 5 X 105 células/placa. Após 13 horas de incubação a 17°C as células
foram incubadas com H2O, 10-4 M ou PBS-Ca+2 (2 ml/placa) a 37°C por V.)
min. Imediatamente após o tratamento as células foram Usadas corn u.'on (0.5vi
triton x 100, 0.01M EDTA, 0.1M Na Cl) por 1 minuto e os núcleos tratoJos
com 1 ml Na OH (0.3M Na OH, 0.1M Na Cl, 0.01M EDTA; por 1 hoia a 37 C.
Amostras desses Usados foram analisadas em gradientes alcalinos de saca; se cor' J
previamente descrito (Hoffmann e Meneghini, 1979 a).

Mn = peso molecular médio do DNA

Nq = número de quebras /108 daltons de DNA.

2. Efeito letal de H2O2.

A toxidade de H J O J para células em cultura foi avaliada determinando-se
a capacidade de células individuais crescerem formando colônias, >pós tratan:eniu
com concentrações crescentes de peróxido de hidrogênio.. As curvas de >obrrvi-
vencia das células VA 13 e V79 (figura 1) mostram uma maior sobrevivCnüa de
células V79 do que de VA13, quando submetidas à uma dada concentração dt
H2O?. Concentrações de H?O, altamente tóxicas para as células luirn;mas (0,^
1,0 x 10-5M) tem pouco ou nenhum efeito em células V/9.
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FIGURA I Curvas de sobrevivência de células (VA 13 e V79 tratada-; com
H2O7 Células VA13 ( • ) V79 ( • ) foram inoculadas em
meio de cultura (DME -f 15% sôrc ietal) em placas de Petri (5 cm0) numa
densidade de 800 ou 400 células/placa, respectivamente. Depois de 1? h. cíupli-
;~.fitMS de cada linhagem foram incubadas com H?O7, nas concentrações indicada,
oor ?0 minutos a 37°C. Após a remoção de H,O, as células foram mantidas em
crescimento a 37°C em meio + 15% soro fetal por 7 (V79) ou 10 (VA 13) dias
com troca de meio a cada 3 dias. Após esse período as colônias foram fixadas
(!0% formaldeído) coradas (1% cristal violeta) e contadas.

3. Reparo de quebras simples do DNA induzidas por H2O2.

A enorme diferença de sensibilidade de células VA 13 e V79 frente ao
pf<"óxido de hidrogênio, levou-nos a considerar a possível implicação- de processos
celulares de reparo nos efeitos observados. A eficiência de reparo dessas células
foi estudada determinando se a velocidade de desaparecimento -e quebras simples
do DNA induzidas por uma dada concentração de H2O?. (Tabela II). Enquanto
as células V79 reparam cerca de 80% das quebras de DNA em 1 hora, células
VAI3 eliminaram somente 36% dai quebras nesse mesmo intervalo de tempo.
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TABELA H

Cinética de reparo de quebras simples de DNA produzidas por H2Or

Tempo de incubação
(min.)

0

30

60

120

VA 13
% quebras

remanescentes

100

80

64

29

%
reparo

0

20

36

71

V79
% quebras

remanescentes

. 100

34

19

10

%
reparo

0

66

81

90

Células VA 13 e V79 foram distribuídas em placas de Petri (5 cm de diâmetro)
em meio +10% de soro fetal, numa densidade de 2,3 x 105 células/placa. Depois
de um período de lSh. as células foram tratadas com 2ml de H2O7 em PBS-Ca+2

(0,3xl(MM para células V79 e 0,3xlO-5M para VA 13), por 30 nm. à 37°C.
Células controle foram incubadas com tampão PBS-Ca+2, somente. Após a remo-
ção de H2O2, células de cada linhagem foram incubadas em meio fresco por inter-
valos de tempo de 0, 30, 60 e 120 minutos e então processai is para a análisf
de peso molecular dos DNA's como descrito na legenda da Tateia I.

DISCUSSÃO

A exposição de células de mamíferos em cultura a radiação UVL ou visível
leva à formação de quebras de fitas simples no DNA. Esse efeito é devido à um?,
fotorreação entre riboflavina e L-triptofano gerando peróxido de hidrogênio que
é o agente responsável pela indução das quebras do DNA celular (Hoffmann e
Meneghini, 1979 a t b). O peróxido de hidrogênio está sendo implicado também
na letalidade de células de mamíferos expostas à radiação UVL ou visível em meio
de cultura (Wang e Nixon, 1978) e na indução de aberrações cromossômicas por
luz fluorescente em células humanas (Parshad e col., 1980). Esses efeitos resultam
provavelmente da formação de lesões no DNA celular por H?O?. Acreditamos que
as quebras de fitas simples de DNA induzidas por H2O2 desempenhem um impor-
tante papel nesses processos. Uma evidência significativa dessa associação é o fato
de que, células mais sensíveis ao efeito letal de H2O, também mostram uma maior
freqüência de quebras simples no seu DNA.TMoslramos nesse trabalho que células
de hamster chines (V79) são relativamente resistentes à ação tóxica de H2O, (Fig. I)
e apresentam também uma menor freqüência de quebras no DNA celular, quando
expostas à uma mesma concentração de H7O, que células humanas (VA 13) (Tabe-
la I). Essa menor freqüência de quebras e menor letalidade celular das células V79
poderia ser explicada por uma maior capacidade dessas células de reparar as que-
bras simples do seu DNA. A presença de quebras simples no DNA durante a re-
plicação pode levar à formação de quebras cromossômicas cuja conseqüência, após
um novo turno de replicação, seria a morte celular, devido a uma alteração no
balanço gênico (Strauss e col., 1979).

A cinética de reparo de quebras simples do DNA de células V79 e VA 13
(Tabela II) reforça a hipótese acima. Realmente as células V79 Mostram uma eficiên-
cia de eliminação de quebras simples de seu DNA muito maior que as células
VAI3. Essa maior capacidade de reparo poderia explicar a menor freqüência de
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quebras detectadas nessa linhagem, considerando a possibilidade da r»corrência de
reparo durante o próprio período de tratamento das células com H,O2. Entretan-
to, outro fator a se considerar é o mecanismo de formação das quebras simples
de DNA via radicais hidroxila (HO). Uma composição diferencial dessas linha-
gens com relação ao complexo nuclear que n\?ee com H?O, dando origem aos
radicais hidroxila (Meneghini e Hoffman", '980> i-.<'uHéni r '^ '" ' i t -tplicar a dife-
rença de sensibilidade a H7O- observada

Ê importante considerar que a indução desse* efdt.>s de!'%ténos de H?O, deve
ocorrer quando a concentração intracelular des«e meiabólito for aumentada para
níveis acima do normal, superando a capacidade de defesa celular contra essa
espécie, representada pelas atividades de catalasc e glut-it<;>n:t p'r

Portanto, células que apresentam uma deficiência na atividade dessas enzi-
mas ou de enzimas envolvidas no processo de reparo de quebras simples do
DNA, ou ainda, que apresentem uma maior composição do intermediário nuclear
que gera os radicais hidroxila devem mostrar uma maior ••••nsibiüdado a peróxido
de hidrogênio ou luz. Nesse sentido torna cr mterps;pntí- ;p-..-stigat a ação de
H7O, em fibroblastos humanos oriundos de p->r ;.».<- ,res le ilgumns doenças ge-
néticas relacionadas com sensibilidade k luz solar, :-\diaç;i•.; ionizante ou outros
sistemas que geram espécies ativadas de oxigênio.
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O EFEITO DO ÁCIDO GIBERÉLICO (GA3) E DO
CLORETO DE 2 - CLOROETIL TRIMETIL AMÔNIO
EM EMBRIÕES DE BIOMPHALARIA GLABRATA

Toshie Kawano*,
L. C. G. Simões» •
G. Uemura***

INTRODUÇÃO

Dentre os fitohormônios conhecidos, as giberelinas são as que promovem
efeitos mais marcantes nos vegetais. Elas são substâncias promotoras do cresci-
mento cujos efeitos podem ou não ser semelhantes às auxinas.

Quimicamcnte as giberelinas são diterpenos cíclicos e as estruturas de todas
as giberlinas conhecidas são mais ou menos uniformes (Fig. I). Em virtude de
sua estrutura molecular complexa, não se produzem giberelinas sintéticas, o que
limita muito o seu uso a não ser em pesquisas de fisiologia vegetal. As gibere-
linas obtidas comercialmente são resultantes da secreção do fungo Giberella fu-
gikuroi, o qual produz várias giberelinas, sendo entretanto, o ácido giberélico
(GA,) a forma mais abundante.

Exiestem evidências de que o ácido giberélico teria influência no desenvol-
vimento de insetos, Carlisle et ai. (1963) mostraram que injeções de GA, em
ninfas do gafanhoto Locusta migratória um dia após a muda do 4." estádio pro-
voca uma muda prematura. Nation e Robinson (1966) observaram influencia do
GA3 no desenvolvimento de A pis mellifera. Panitz (1968) e Alonso (1971) traba-
lhando com dipteros diferentes observaram a influência do GA, sobre o padrão
de pufes dos cromossomos politênicos desses insetos. Mais recentemente, verifica-
ram em nosso laboratório (Simões e Uemura, 1980), que glândulas salivares de
Rhynchosciara mantidas "in vitro" e tratadas com solução 0.1M de GA, apre-
sentaram uma considerável intensificação da síntese de DNA (Fig. 2). Em Rhyn-
chosciara, conforme observamos anteriormente (Simões, 1970) uma intensificação
da síntese de DNA caracteriza.a entrada das larvas no 4." estádio larval e além
disto, glândulas "in vitro" sem a intervenção de hormônios de insetos mantêm

* Pesquisadora do CNPq — junto ao Departamento de Biologia do Ins-
tituto de Biociências da USP.

• • Departamento de Biologia do Instituto de Biociências da USP
**• Pós-Graduando — Departamento de Biologia do Instituto de Biociências

da USP
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um nível baixo de síntese de DNA (Simões et ai., 1981). Considerando essas im-
plicações do GA, relativo ao desenvolvimento de insetos resolvemos testar os
possíveis efeitos de hormônios vegetais sobre o desenvolvimento de B. glabrata.
Inicialmente resolvemos trabalhar com o GA, e o CCC, o qual é uma substância
sintética cujo efeito nas plantas é oposto ao das giberelinas, sendo considerado
um inibidor das giberelinas (Filippe, 1969; Felippe e Lucas, 1971). O CCC, 2—
Cloroetil trimetilamônio tem a seguinte fórmula:

CH,
1+

Cl — CH, — CH2 — N — CH3 . Cl

CH,

Esta substância considerada um análogo de colina foi chamada inicialmente
de cloreto de cloro colina, nome do qual se derivou a abreviatura CCC.

O CCC causa uma redução no crescimento das plantas e segundo a definição
de Cathey (1964) seria uma substância retardadora do crescimento uma vez que
diminui a taxa de divisão e alongamento celular em tecidos do caule.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizadas desovas de Biomphalaria glabrata, criação de laboratório.
Para maior facilidade de observação dos estágios embrionários da Biompha-

laria glabrata, foram colocadas folhas de plástico nos aquários (Olivier, 1960). As
desovas foram recortadas individualmente e em seguida através da lupa, classificadas
de acordo com o seu desenvolvimento.

A concentração de GA, utilizada foi a diluição de uma solução de 5 ;ig/ml
(1 ml desta solução para 19 ml da água ozonizada foi de concentração final 0,25
ppm).

A concentração de CCC foi de I0-3M e 10-*M diluída em água ozonizada.
Em todas as fases embrionárias as desovas foram expostas ao GA, e CCC

durante 24 horas. As desovas controle foram mantidas nas mesmas condições
com água ozonizada. Durante o decorrer de toda a experiência as desovas foram
mantidas numa câmara controlada a 25°C.

A observação dos controles e das desovas tratadas foi realizada diariamente
através da lupa, anotando-se cada anomalia apresentada pelos embriões durante
a experiência até sua eclosão.

Para estas experiências foram utilizadas as seguintes fases embrionárias:

a) antes da 1.* divagem do ovo
b) 1/ divagem — estágio 1 (Raven, 1946)
c) 2.* divagem — estágio 10
d) 3.* divagem — estágio 16
e) 4 / divagem — até blástula
f) glástrula — 24-30 horas após a 1.* divisão
g) trocófora jovem — 48-54 horas após a 1.* divisão

Durante o desenvolvimento embrionário vários graus de anomalia foram dis-
tinguidas em embriões (ratados. Termos utilizados por Raven et ai., (1956) e Gei-
lenkrichcn (1961).
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1. mortalidade no 1.* período — nesta categoria foram classificados todos
os embriões que morreram antes ou durante o estágio de gástrula. Eles conse-
guem sobreviver por 3 ou 4 dias e morrem sem mostrar um desenvolvimento
posterior.

2. Exogastrulação — são embriões vesiculares em que a invaginação do ar-
quentero foi suprimida. Esses embriões morrem dentro de poucos dias.

3 . Malformação cefálica — são os embriões que apresentam anomalias ao
nível da região cefálica como a sinoftamia, anoftaimia, duplicação do olho es-
querdo ou direito, etc.

4. Malformação da concha — Quando o tamanho da concha é despropor-
cional ao do corpo ou alongada e também quando ele é rudimentar ou não existe.

RESULTADOS

Nas tabelas I (controle) e II (experiência), estão apresentados o resumo das
experiências com GA, nos diversos estágios embrionários.

TABELA I — Controle

Istágin
ias desovas

tatesdal.»
rlivagem

L* clivagem

!.* clivagem

).* clivagem

•." clivagem
i blástula

Gástrula

Trocófora
ovem

N."de
deso\as

10

7

8

11

30

24

21

N.'de
ovos

132

126

143

178

428

384

410

Total de
eclodidos-%

127 — 96,0

121 — 96,0

135 _ 94,5

167 — 94,0

384 — 90,0

376 — 98,0

404 — 98,5

Total
de mortos-%

5 — 4,0

5 — 4,0

8 — 5,5

11 — 6,0

44 _ 10,0

8 — 2,0

6 — 1,5

A porcentagem de eclosão dos ovos tratados varia de 29 a 53,5% situado
nos extremos dos grupos analisados, a partir do estágio menos ou mais desen-
volvido.

As principais malformações observadas formam a exogastrulação, encontra*
da em três estágios tratados, na 1.*, 3.' e 4.' clivagem a blástula, em porcentagens
que variam de 0,15 a 1,5%, sendo a maior ocorrência encontrada em ovos menos
desenvolvidos.



TABELA II — Resultados obtidos com a GA, — 0,25 ppm.

Estágio
dos desovas

Antes dal.*

cUvagem

1/clivagem

2.* clivagem

3." clivagem

4.* clivagem

ablastula

Gástrala

Trocófora

jovem

N.'de
desovas

24

18

17

20

61

53.

46

N'de
ovos

497

392

350

451

1359

1233

964

Total de
eclodidos - %

143 — 29,0

122 — 31,0

67 — 19,0

182 — 40,0

310 — 23,0

569 — 46,0

571 — 53,5

Mortalidade
no 1," período

325 — 65,0

255 — 65,0

254 — 72,5

202 — 45,0

960 — 70,5

Total de
mortos %

354 _ 71,0

270 — 69,0

283 — 81,0

269 — 60,0

1049 — 77,0

664 — 54,0

447 — 46,5

Exogas-
trula

6-1,5

6-1,3

2-0,15

Malformação cefálka
Redupll. redupll. monoftaí.
áextra tlnlst. dextra anoftat.

1-0,2%

2-0,5

1-0,3

1-0,2

1*0,07

1-0,2 1-0,2

2-0,15

1-0,2



TABELA III — Resultados obtidos com CCC 10-3M.

Estágio
das desovas

Antes dal.*

clivagem

l.% clivagem

2.* clivagem

3.* clivagem

4.* clivagem

ablastula

Gástrula

Trocófora

N.'de
desovas

8

7

8

3

!7

40

37

N.'de
ovos

238

195

220

90

4S1

1193

1033

Total de
eclodidos > %

32 — 13,5

43 — 22,0

42 ~ 20.0

47 — 53,0

165 — 36.5

372 — 31.0

523 — 30,5

Motalidade
no 7.° período

3 -

3 -

4 -

11 -

17 -

- 1.2

- 1.5

- 1,8

- 12,0

- 3.7

Total
mortos

206 —

152 —

178 —

43 —

286 —

821 —

510 —

%

86,5

78,0

80,0

47,0

63,5

69,0

49.5

Malformações
~ FCeãuplícaçãò

dextra %

1 — 0,08

cefálkas
KêãupUcação

sinistra %

1 — 0,08



TABELA IV — Resultados obtidos com CCC HMM.

Estágio
das desovas

Antes da 1.»

clivagem

l.°cli vagem

2.* clivagem

3 / clivagem

4.» clivagem

a blastula

Gástrula

Trocófora

jovem

N.'de
desovas

10

9

6

13

39

43

42

N.'de
ovos

276

181

173

381

926

972

960

Total de
eclodidos - %

199 — 75,0

138 — 76,0

137 _ 79,0

310 — 81,5

706 — 76,0

784 — 81,0

791 — 82,5

Mortalidade
no 1° período

18 -

17 -

19 -

8 -

102 -

- 6,7

- 9,0

- 11,0

- 2,0

- 11,0

Total de
mortos %

68 — 25,0

43 — 24,0

36 — 21,0

71 — 18,5

220 — 24,0

188 — 19,0

169 — 17,5

Malformações cefálicas
redupli. redupli.

dextra % sinistra %

1 _ 0,1 3 — 0,3

3 — 0,3

Malformação
da concha

1 — 0,1



T a lahciu I. ' •>>>. • ' •!• •'•,-'., u>3 .*•• primeiros grupos) t iveram
u i i i a a l t a p o i c i ü i • L Í . n . i m •. t . -: ••<•.>••. -<:••: ^ !"':• a 7 " : . 5 % n o p r i m e i r o p e r í o d o
q u a n d o c o m p a u J j ^ m a m o n a l u i a J c í i ' . ; i .

Foram obseivadas diwisas maif rma.;-V-, ^iaiiVas sendo predominante a
duplicação do olho duvito. Hsta mald-ima.,,,o fui observada em todos os cinco
primeiros grupos tr.iiad.s. A duplicação sinistra do olho foi encontrada somente
no grupo do 3.J clivagem A nioaoftalmia dextra do olho foi observada em dois
grupos, 3." clivagem e 4" clivagem a blástula. A anoftalmia, ou seja, a ausência
completa dos olhos foi encontrada ern um grupo tratado, a 3." clivagem. Obser-
vou-se que nm< í:..-iii c atrasa significativo na eclosão dos embriões sobreviventes
ao GA, em relavão ,u gi up.i condole em todos os estágios tratados.

Resultadoi t'li-iuiuiiaio demonstrai am que o efeito do CCC em desovas de
Biomphalaria i;uibrata atuou à partir de 10 *M, como se observou nos dados apre-
sentados na tabela 111, na tabela IV, resultados do grupo controle.

A nioitalidadL :io 1." período lu lM tei baixa nestas experiências 1,2 a 12,0%.

Apesar da ta.w de moiialidade sei iclativamente baixa nestas experiências,
17,5 a 25,0ct obsei.ado nos extremos dus estágios embrionários utiluados), houve
o aparecimento de malfoiinação da cabeça.

A maifi'i inct.aw ctfa!ii.a nt,scr. áda fui específica, ou seja, replicação do olho
esquerdo ou direito do embiião F.stas malformações foram observadas em em-
briões quando o C( v." foi tesíadu, no estágio de gástrula e trocófora jovem. Ape-
nas uma malformação de Loncha foi encontrada (tipo concha alongada) quando
embriões foram tratúdus no estágio de 4.' clivagem até a blástula.

Na tabcl.t 1 -̂stã<• u.s louhudus do grupo controle e das experiências com
CCC a KI^M na taheK. 1IÍ.

A mortalidade UM Í poi iiuiu c on. n ( f i I0;fM foi muito baixa de 2,0 a
11,% em relação ao iot.il observado no final da experiência. A taxa final de
mortalidade variou entre 4i>.<i('f ,i K6.59?-. obseivado também nos extremos dos
estágiiis utili/ailos p.ira *s «. nf/^íién^ia.s, <•> cfiibiiões menos desenvolvidos tiveram
mortalidade mais alta. Ncsia omcn;u..ao de Í'CC lO^M, também foi observado
somente malformação metálica d») tip»; leplicação dextra e sinistra do olho, quando
foi tratado no estágio de gástiula

Fm ambas as conceiitiay'its de l.t C , embriões que sobreviveram até 6.° a 7.°
dia apôs o imVn> das experiências apresentaram um aumento desproporcional na
região da cabeça e do pé.

Os sobievivcntes dos diveisos estágios ti atados com CCC tiveram um atraso
na eclosão dos uwamujos que vatiou de 5 a 7 dias em relação ao grupo controle.

DISCUSSÃO

O efeito de diversos hormônios de vertebrados em Limnaea e Helix foi
constatado por Aubry (1962). Verificou-se que certos hormônios causavam o estí-
mulo ou a inibição da linhagem gamética masculina ou feminina ou ambas. Mais
recentemente Souza et at. (I978) analisaram o efeito de diversos hormônios de
vertebrados na reprodução da Biomphalaria glabrata, constataram que certos hor-
mônios (hecogenina e prcgnadienolona) desencadearam o aumento do número de
ovos enquanto outros (testosterona, dietilstilbestroi e valerianato de estradio) pro-
vocaram a diminuição da oviposição e um terceiro grupo que não causou altera-
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ções na oviposiçSo (pregnenolona, hecogenina bruta, prednisona, estradiol, ácido
diolico, diosgenin, estrona e pregnadiona).

Nakashimi (1966, 1968) encontrou um certo relacionamento hormonal em
plantas com insetos, observou que uma grande variedade de plantas possuíam
uma substância semelhante a ecdisona do sistema endócrino de insetos, posterior-
mente extraído por Takemoto et ai. (1968).

Carlisle et ai. (1963) injetaram GA, em ninfas de gafanhotos e obtiveram o
efeito semelhante ao da ecdisona. Alonso (1971) observou que o GA, em Droso-
phila hydei induziu uma seqüência de pufes semelhantes ao orginal.

Simões e Uemura (1980) observaram o efeito de GA, no desenvolvimento
de Rhynchosciara angelae e Trichosia pubescens. Injeções de 0,lm de GA, em
larvas de Trichosia afetaram a seqüência de pufes e promoveram a expansão de
pufes que no estágio estudado são induzidos por injeções de ecdisona.

Constataram também que houve uma aceleração no processo de desenvolvi-
mento desses animais. Na Rhynchosciara houve uma indução de pufes que são
característicos de estágios mais adiantados e observou-se uma alteração na síntese
de DNA.

O efeito do GA, e CCC nas diversas fases de desenvolvimento embrionário da
Biomphalaria glabrata foi mais acentuado nos estágios menos desenvolvidos como
se verificou no caso da cafeína, Kawano et ai. (1979). A maior ocorrência de
malformações cefálica.; observada nas experiência com GA, foi do tipo duplicação
dextra do olho, observada nos cinco primeiro estágios tratados. A duplicação
sinistra do olho e anoftalmia ocorreu somente num grupo tratado (3^ clivagem).
A monoftalmia dextra foi observada em dois grupos (3.* clivagem e 4." a blástula).

A malformação cefálica observada nas experiências com CCC foram do tipo
duplicação do olho obtida quando testadas em embriões mais desenvolvidos, como
no estágio de gástrula e trocófora jovem. Nos grupos de ovos testados antes da
1.' divisão do ovo até a 4.' clivagem a blástula não se verificou nenhuma malfor-
mação específica. No estágio de gástrula as células que formam as partes princi-
pais da região cefálica estão praticamente formadas, Carney e Verdonk (1970), a
não ser na região dos olhos e tentáculos.

O CCC portanto atua somente na região das placas cefálicas mais desenvol-
vidas, não interferindo nas primeiras divisões do ovo, o GA, porém só atua em
nível da malformação cefálica nos primeiros estágios da divisão do ovo, dando
assim a série de malformações ciclocefálicas, Raven (1958).

A formação de exogástrulas (embriões que não se gastrulam) também encon-
tradas nos grupos das primeiras fases de divisão do ovo tratados com GAj, tam-
bém se formam principalmente quando o efeito, se forma atuante nas primeiras
clivagens do ovo. Razão pela qual foi encontrada uma alta taxa de mortalidade
no 1.° período. Nos embriões :ra:ados com CCC houve retardo na ação da droga,
a maioria desenvolvendo além da gástrula.

A próxima etapa a ser estudada baseada nestes resultados seria a ação
conjunta do GA, e CCC nos diversos estágios de desenvolvimento embrionário e
também o seu efeito na reprodução dos caramujos.

Pesquisa financiada pelo CNPq — PIG-SIP 04/001 e CNPq — 2089/76.
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1. Controle = embrião 120 horas após a la. clivagem do ovo

2. Cafeína = embrião com duplicação dextra do olho.

3. Cafeína = embrião com duplicação sinistra dos olhos.

4. Cafeína = embrião com monoftalmia dextra.

5. Cafeína = embrião com monoftalmía dextra.

6. Em cafeína = embrião com monoftalmia sinistra.
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O EFEITO MORFOGENÉTICO DA CAFFÍNA FM
BIOMPHALARIA OLABRM \

I.ui7 C-ü'ns Gomes Simões**

INTRODUÇÃO

A origem das malformações cefálicas, od seja, a alteração do padrão dos
órgãos cefálicos já foi exaustivamente estudada por Raven (19i?., 1949) e Verdonk
(1965) em Limnaea stagnalis. Estas experiências foram realizadas com I.icl nos pri-
meiro estágios de divisão do ovo. Constatou-se que certas celu'as que sofreram na
orientação do fuso da divisão, acarretam mudanças na simetria bilateral do animal.

Geilenkirchem (1964, 1966), observou que nas primeiry; fases de segmentação
em Limncea stagnalis a diferença de susceptibilidade e malformação dependem da
fase mitótica específica em que o tratamento de choque térmico ou centrifugação
foi verificada.

Clement (1967) determinou com Ilyanassa obsoleta o valor embriônico dos
micromeros. Verificou que malformações específicas na região cefálica do cara
mujo dependem de eventuais lesões de determinado micromecro no estágio de 8
blastômeros (4 micromeros e 4 macromeros).

Kawano, Chaves e Simões (1979) expondo embriões de Biomphalaria glabrata
a uma solução de cafeína, 0,1% durante 24 horas observaram o aparecimento de
indivíduos com diferentes tipos de malformações.

A mortalidade dos embriões tratados variou de 9% a 77% dependendo da
fase em que foi feito o tratamento. Tratamentos feitos em estágios mais avança-
dos provocam mortalidade menor que aqueles efetuados durante os primeiros
estágios de divisão do ovo. Nestes primeiros experimentos trabalhamos com a va
riedade albina de B. glabrata, em decorrência disso todas as malformações cefá-
licas foram agrupadas numa única categoria já que nessa variedade não é possível
visualizar os olhos.

Esta série de experiências foram realizadas a fim de verificar em que fases
da segmentação celular houve o início da malformação rio embrião.

• Pesquisadora do CNPq — junto ao Departamento de Biologia Ho ínstifntn
de Biociências da USP.

** Departamento de Biologia, instituto de Biociências da USP.
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MATERIAL E MÉTODOS

As desovas utilizadas nestas experiências foram de B. glabrata pigmentado,
criados em laboratório. Estas desovas foram obtidas naturalmente, mantidas em
temperatura ambiente até que 50% dos ovos atingissem o estágio I (Raven, 1946),
início da 1.* divisão do ovo. Neste estágio foram colocadas na solução de cafeína.
Durante toda a experiência e até ao término das observações, as desovas foram
mantidas em câmara controlada cerca de 25°C.

A solução de cafeína utilizada a 0,1%, diluída de uma solução estoque de 1%,
todas as experiências foram realizadas com 0,1% de cafeína com 24 horas de
exposição. Após o termino da exposição, as desovas foram lavadas 3 vezes e re-
colocadas na câmara com temperatura controlada, sendo retiradas para serem fi-
xadas. A técnica de fixação utilizada foi a do nitrato de prata 0,75% (Verdonk,
1965).

Os embriões foram fixados em 5 grupos num intervalo de 24 a 24 horas a
partir de 24 horas após o término da exposição à cafeína.

RESULTADOS

Foram selecionados os embriões que apresentaram características mais mar-
cantes de malformação durante o desenvolvimento embrionário.

O início do estágio de gástrula se caracteriza com o achatamento do embrião
na direção do polo animal vegetative Na região do polo animal observamos um
conjunto de células que irá formar a figura em cruz. Estas células irão fazer parte
da região cefálica do caramujo, Carney e Verdonk (1970). Esta forma em cruz
se compõe uma região central, formada pelas células da roseta apical la1 "-Id111,
células da roseta periférica Iai2i-Id121, as células medianas externas la»2»-ld122

e as células basais 2a"-2d".

O grupo I, fixado 24 horas após o início da experiência apresentou um re-
tardo de aproximadamente 7 horas com relação aos controles. Quando os em-
briões foram fixados, os controles já se encontravam no estágio correspondente
a 28 horas ao passo que os tratados estavam ainda no estágio correspondente a 21
horas após a primeira clivagem.

Dentre os embriões observados, dois apresentaram anomalias específicas: 1)
localização da célula lc" 2 , a qual normalmente se encontra entre Id»2", lc21 e
lc12»', sendo encontrada entre as células Id1211, Id1212 e lc1 2". Formação hori-
zontal do fuso da célula basal do braço ventral da cruz 2b". 2) Célula de roseta
periférica deslocada de sua posição habitual para Id1211, la1212, ld"2 , lc112,
lc112, ld111, lc111 e lc21. Outra anomalia seria a divisão da célula basal do braço
direito da cruz Ia121 que se dá na direção longitudinal ao braço ficando as
células lado a lado.

O segudo grupo fixado 48 horas após a 1.* clivagem do ovo, estágio de
trocófora jovem. Neste estágio num embrião controle já se observa nitidamente,
as regiões pré-trocal e pós-trocal (Carney & Verdonk, 1970). A região pré-trocal
é constituída por um conjunto de células situada na parte mediana central, for-
mando a placa epical: la"», lb" i , lc"», ld»»», Ia»»2», lb»»2» e lb'2»*. Lateral-
mente à placa apical, se encontram as duas placas cefálicas, que são constituídas
por um conjunto de células pequenas. A parte dorsal destas formações é margeada
por 12 células maiores, que formam a vesícula cerebral Id12»», Id»212, ld»22, 2d»1,
lc2», ld2», lc22, ld22, Ia»22, lc»22, 2a" e 2c". Em geral as células Ia»22, ld22,
lc22, lc122 são fortemente coradas com nitrato de prata, destacando-se das demais.
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O prototroco é formado por duas fileiras de células, sendo a primeira, formada
pelas células: 2b" ' , 2b>i2, ia2i, ia22, ib2i e Ib22. A segunda fileira é formada
pelos descendentes das células: 2b'2i, 2b2U, 2b122 e 2b212. Descreveremos algumas
anomalias encontradas neste estágio após tratamento com cafeína. Em todos em-
briões fixados houve um retardo considerável no desenvolvimento em relação no
controle.

Grupo II — 1) Um embrião cuja placa apical que se compõe normalmente
de 7 células, teve um acréscimo de mais 4 células. A placa apical está cercada de
ambos os lados por uma reduzida placa cefálica e, na sua parte dorsal por um
conjunto de pequenas células descendentes da célula ld'2l.

2) Este embrião se apresenta com a união das duas placas cefálicas direita
e esquerda por um conjunto de células pequenas na região dorsal do embrião,
formando uma figura em ferradura.

A placa apical formada pelas 7 células, vesícula cerebral que se apresenta
com 10 células, a ausência de 2 células Id121> e ld1212 que em condições normais
permanecem indivisas, neste caso continuaram dividindo-se e formando uma ponte
de células unindo as duas placas cefálicas.

3) Neste embrião ocorreu a mesma anomalia na divisão da célula basal do
braço direito da cruz Ia121. Como no caso relatado anteriormente no grupo I e
II. Neste embrião, porém, o lado oposto formado por descendentes da célula
lc '2 1 que tiveram divisão normal, já sofreram mais divisões enquanto que as
descendentes Ia12l> e Ia1212 permaneceram indivisas.

4) Embrião com placa cefálica esquerda aproximadamente o dobro da direita.
As 7 células componentes da placa apical são maiores e estão para a direita do
embrião provavelmente em virtude da assimetria nessa região.

5) a. Deslocamento no sentido horário das 4 céculas, Id1211, Id12!2, Id122 e
2d-1, constituintes da vesícula cerebral.

b . Crescimento exagerado da célula Id21, a qual pode ter sido responsável
pelo deslocamento das 4 células supramencionadas.

c. Presença de 13 células na vesicula cerebral em decorrência de divisão
adicional da célula lc '2 2 .

6) Precença de exogástrula em ferradura com união das placas cefálicas na
parte dorsal.

Grupo III
Fixado 72 horas após o início da experiência. Os embriões controle já se

encontram no estágio de trocófora, já apresentando com nitidez a sua estrutura
cefálica, conforme descrito anteriormente.

1) Embrião com placa apical consideravelmente maior que as placas cefáli-
cas sendo a placa cefálica direita muito mais desenvolvida que a esquerda. Ponte
constituída por duas células entre a vesícula cerebral e a célula do prototroco
superior lb22.

2) Embrião apresentando placa apical por uma única fileira de células, sendo
dupla somente entre as células l a " i e l c ' " . A posição da boca do embrião
ligeiramente deslocada para a direita do embrião.

3) Presença de exogástrula com a figura em ferradura, conexão das duas
placas cefálicas na região ventral do embrião.

Grupo IV — Fixado após 96 horas
O embrião controle já se apresenta com a formação dos olhos na região das

placas cefálicas, estágio de veliger jovem.
1) Embrião em estágio de trocófora, tendo conseqüentemente retardo de apro-

ximadamente 48 horas com relação aos controles. Assimetria pronunciada na
região cefálica. A placa direita apresenta alongamento dorso-ventral, sendo a
esquerda mais arredondada.

2) Embrião com placa cefálica esquerda atrofiada, retardo de aproximada-
mente 24 horas em relação dos controles.
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3) Embrião com placa cefálica direita atrofiada. Presença de célula adicional
na vesícula cerebral, provavelmente oriunda de divisão da célula basal 2b"l .

Grupo V — Estágio "hippo" 120 horas após a primeira clivagem do ovo.
A figura 1 apresenta embrião normal no estágio referido acima, esta figura

servirá como termo de comparação para as demais a serem mencionadas a seguir.
1) Embrião com duplicação dextra dos olhos (fig. 2). A vesícula cerebral que

normalmente é composta por 12 células, aqui se compõe de apenas 10 células.
Note-se separação entre a placa apical da vesícula cerebral.

2) Embrião com duplicação sinistra dos olhos (fig. 3).
3) Embrião com monoftalmia dextra (fig. 4).
4) Embrião com monoftalmia dextra (fig. 5), vesícula cerebral composta por

10 células e separação entre a placa apical e a vesícula cerebral.
5) Embrião com monoftalmia sinistra (fig. 6) placa apical com célula super

numérica.

DISCUSSÃO

Para melhor compreensão dos resultados aqui relatados teria sido conve-
niente apresentar figuras de todos estágios estudados juntamente com as malforma-
ções correspondentes, isto entretanto, alongaria sobremaneira o trabalho, tornan-
do-o imcompatível com as normas desse Simpósio. Tentamos descrever os estágios
estudados e as anomalias correspondentes. O trabalho definitivo com todas as
ilustrações está em final de redação e será proximamente enviado a revista espe-
cializada.

O trabalho anterior, realizado com cafeína por Kawano, Chaves e Simões
(1979) em Biomphalaria glabrata apresentou nos resultados o agrupamento de mal-
formações designadas como teratomórficas. A diferenciação de uma malformação
na região cefálica não foi possível devido a utilização de uma cepa albina, a
única na época criada no laboratório. Mais tarde a cepa pigmentada íoi criada e
assim para estas experiências foram utilizadas estes exemplares. Estes caramujos
apresentam pigmcntação escura nos olhos, notando-se perfeitamente a formação
dos mesmos no estágio de veliger.

Neste trabalho foram apresentadas as observações das diversas malformações
ao nível da região cefálica do embrião desde o estágio de blástula adiantada até
veliger.

A comparação dos embriões malformados foi possível devido ao estudo nor-
mal de linhagem celular da Biomphalaria glabrata ter sido estudado por Camey
e Verdonk (1970). A linhagem celular em moluscos tem sido estudado desde
Blochmann (1882) em Neritina fluviatilis, até mais recentemente em Limnaea stag-
nalis, Raven (1958) e Verdonk (9165).

A clivagem em espiral é característica dos moluscos, exceto os cefalópodos.
Os ovos têm uma clivagem determinativa (ovos em mosaico), depois da fertilização
e antes da 1." divisão, o destino das diferentes partes no ovo são determinadas.

Experiências com Limnaea stagnalis utilizando o Lid. Raven (1947) e Ver-
donk (1965) e o choque térmico Raven et at. (1955); Geilenkinchen (1966),
Verdonk & Groot (1970) atuam na cóxter do ovo, especialmente no pólo animal,
determinando um desvio no padrão de formação dos órgãos cefálicos. Verdonk
(1955) demonstrou que o LiCL causa desvio no padrão de clivagem no período
decisivo entre as células que permanecem sem se dividir e as células que continua-
rão a sua divisão.

Vários trabalhos foram realizados para demonstrar a potencialidade morfo-
genética de blastomeros isolados, o exemplo mais típico de Wilson (1904) com o
molusco Patella coerulea. Isolou um bíastomero, o trocoblasto primário que sofreu
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as divisões normais com o aparecimento das células ciliadas como acontece no
embrião normal.

Experiências com deleção de um determinado blastomero em llyamassa obso-
leta Clement (1967), em Bithynia e Limnaea, Cather, Verdonk & Zann (1976);
Cather e Verdonk (1979); em Bithynia; Verdonk e Cather (1973) demonstraram
que a retirada de determinado blastomero causou malformações de acordo com
a região que iria formar mais tarde.

Em nossas experiências todas as fases embrionárias observadas, os embriões
controles estavam bem mais desenvolvidos que os da experiência.

No grupo I fixado 24 horas após a i . * cli vagem do ovo observou-se que en-
quanto o controle estava no estágio de gástrula Hem desenvolvida, os embriões
da experiência no estágio avançado de blástula. Duas anomalias principais foram
observadas neste estágio. 1) A divisão da célula terminal do braço ventral da
cruz 2bH, fig. 2, ficando uma célula sobre a outra e não lado a lado. 2) Outra
anomalia verificada seria a alteração também no plano de divisão da célula basal
Ia121. Verdonk (1965) em Limnaea também obteve nos embriões tratados com LiCL*
o retardamento na divisão desta célula mas não a alteração no plano de divisão.
Esta alteração no plano de divisão da célula é que seria provavelmente uma das
conseqüências da atrofia em um dos lados do desenvolvimento da placa cefálica,
ou produzindo malformações como monoftalmia dextra ou sinistra relatadas nos
resultados.

O embrião do grupo II se apresenta no estágio de trocofora jovem, sofreu a
divisão das células Id'211 e Idi2i2 pertencente a vesícula cerebral, estas células
nas condições normais nunca se dividem. Neste caso porém, ocorreu divisão for-
mando uma ponte entre as duas placas cefálicas.

O embrião do grupo II-1 do estágio de trocofora jovem se apresenta um
supernumerário de células que formam a placa apical, o mesmo foi observado em
Limnaea quando tratado com LiCL Verdonk (1965).

Com estes resultados podemos observar que as malformações cefálicas cau-
sadas na Biomphalaria pela cafeína são semelhantes àquelas causadas pelo LiCL
na Limnaea, Verdonk (1965).

1) a divisão retardada da célula basal do braço lateral Ia1211 ou le1211, se-
guida de uma divisão alterata ocorrendo assim assimetria na formação das placas
cefálicas.

2) a divisão do Id1211 e Id12'2, na Limnaea quando tratado com LiCL é
equivalente ao mesmo plano de divisão normal na Biomphalaria.

3) Vesícula cerebral formada por 13 células, provavelmente pela divisão do
2dH.

4) Ocorrência de maior número de células na formação da placa apical.
5) Ocorrência de malformações cefálicas da série ciclocefálica como anof-

talmia.
6) Outras malformações como monoftalmia dextra ou sinistra e duplicação

dos olhos em um dos lados do embrião.
7) Formação de exogástrula.
O conjunto dos resultados obtidos até o presente corr» a cafeína em embriões

de Biomphalaria glabrata é significativo, uma vez que possibilitou delinear a am-
plitude de ação de droga neste organismo e possibilitou agora outros ensaios ex-
perimentais, usando como base os resultados já obtidos. Já foi iniciado um estudo
sinergístico da cafeína e radiação gama e pretendemos em seguida tentar estudar
a resistência à droga.

Pesquisa Financiada pelo CNPq — PIG-SIP 04/001 e CNPq 2089/76.
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RESULTADOS PRELIMINARES DO
ESTUDO DE METAHEMOGLOBINEMIA E

SULFOHEMOGLOBINEMIA EM POPULAÇÃO
DE CUBATÃO, SP

Paulo Cesar Naoum*
Celso Abbade Mourão*
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Alberto Pessoa de Souza***

INTRODUÇÃO

Denomina-se por metahemoglobinemia a situação clínica em que mais de
1% de hemoglobina no sangue foi oxidada para a foi ma férrica. Existem três
diferentes causas que podem levar ao estado de metahemoglobinização do sangue,
quais sejam: a) anormalidade na porção globínica da molécula de hemoglobina,
pela substituição do aminoácido Histidina proximal ou Histidina distai, que faz o
contacto com o grupo heme, por outro aminoácido de características diferentes.
A causa dessa anormalidade é hereditária, co-dominante de penetração incompleta;
b) diminuição da reconversão de metahemoglobina por oxihemoglobina devido a
uma deficiência enzimática, também de origem hereditária, provocada por uma
alteração funcional da enzima NADH redutase ou diaforase; c) Excessiva forma-
ção de metahemoglobina por agentes químicos, causando a metahemoglobinemia
tóxica. Essas substâncias químicas tóxicas podem ser provenientes de medica-
mentos (Sulfonamidas, lidocaína, derivados de anilina e nitritos), ou do meio
ambiente, principalmente o TNA (triniiroanilina), TNB (trinitrobenzeno), etc, pro-
dutos esses que são geralmente expelidos por indústrias químicas (1,2).

Nos estados de metahemoglobinemia tóxica a metahemoglobina é uma indi-
cação do stress oxidativo dentro dos eritrócitos. Isto causará, eventualmente, des-
naturação da hemoglobina que precipitará sob forma de corpos de Heinz, tornan-
do as pessoas expostas a essas drogas extremamente cianótícas, podendo em de-
terminadas circunstâncias desenvolver patologias secundárias (2).

• Departamento de Biologia — IBILCE — Universidade Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita Filho — São José do Rio Preto, SP.

** Disciplina de Hematologia — Faculdade de Medicina de Santos — Santos,
SP.

••• Hospital Oswaido Cruz — Cubatão, SP.
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A sulfoKv v i •••••: : -.-' i in:e derivado do fato de poder ser produzida
' P v i t? j" pii: ••"• ' ^ ' : r-íiiic.^ sobie a oxihemoglobina. A sulfohemoglo-
hjíM tem side i:>' •:•...• .J-rii'iir/1-ação de vários medicamentos, sobretudo sul-
fanamidas, fen:K „"':•'a •? •cnc.fHda (3).

O presente t:**:'1" r-. '-ita a comparação das concentrações de metahemo-
globina e suifohems C' ' e"t(e :>.s populações de duas cidades: Cubatão e São
José do Rio Preto, an.. »s l;o Estado :ie São P:\ulo. A primeira é conhecida como
uma das cidades cem n .ior índice de political industrial no Brasil, devido a
"resença de indústrias qiun.icas, siderúrgicas e de petróleo. A segunda, pela
ausência de industrias poiuidoras, pode ser considerada como uma cidade sem
poluição industrial

MATERIAL E MÉTODOS

Foram analisadas amostras de sangue, coletadas em frascos contendo anti-
coagulante EDTA, de 98 indivíduos, hematologicamenfe normais, de São José do
Rio Preto, e 368 penencentes a moradores de Vila Parise, Cubatão.

O material de Cubatão, remetido diariamente em caixas de isopor com gelos
recicláveis, foi analisado no espaço de tempo variável entre 20 e 24 horas após
a coleta; esse mesmo tempo foi considerado para analisar os de São José do Rio
Preto.

O estudo das concentrações de metahemoglobina e sulfohernoglobina foi rea-
lizado em espectroíotometro Bausch I.omb 70, utilizando hemolisados diluídos em
tampão fosfato, pH 6.6.

A relação de inctalieuuiglobina nas densidades ópticas de 500:600 nm e
630:600 nm foi eslnuada pelo método de Traverse & Coquelet — método 1 — (4).

A leatividade da rnetaneinoglnhina com cianetc de potássio foi medida em
concentrações variavei.i (1/15 M e 1/60 M) de tampão fosfato, pH 6.6. O grau
desta reação foi estimado pela adição de 5 ul de cianeto de potássio a 5% em 2,6
ml de hemolisado oxidado por ferricianeto de potássio nas densidades ópticas de
600 e 540 nm, pelo método de Gerald & Gerald - • método 2 — (5).

A concentração de suifoheiiioglobina fui determinada pelo método 2, usando
620 nm.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 mostra a média e o desvio padrão de metahemoglobina e sulfo-
hemoglobina paia as amostras das duas populações. Esses resultados sugerem que
os níveis de metahemoglobina e sulfohemoglobina na população Cubatão são
significativamente altos em comparação com os obtidos em São José do Rio Preto.

Considerando os valoies da população analisada de São José do Rio Preto
como normais. 13,89% (método l) e 30,48% (método 2) da população de Cuba-
tão padecem de metahemoglobínemia, e 35,36% de sulfohemoglobinemia.

A metahemoglobineniia constatada na população de Cubatão é do tipo tóxica,
por duas razões: os dados obtidos pelo método 2, cujas concentrações não excede-
ram a 15% nos pacientes portadores dessa patologia, e pela presença do nível
aumentado de sulfohemoglobina (2,6).

Desta forma, pelos dados obtidos, aos parece sugestivo que a metahemoglo-
binemia e sulfohemoglobinemia observada na população de Cubatão são de ori-
gem tóxica devido a poluição ambientai.
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DETECÇÃO DE SUBSTÂNCIAS MUTAGÊNICAS EM
ÁGUA — RESULTADOS PRELIMINARES

Maria Therezinha Martins*
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Maria Inês Zanoli Sato*
Sebastião Gaglianone*

INTRODUÇÃO

Na última década os fatores ambientais vêm se constituindo numa ameaça
à saúde humana, assumindo importância fundamental na etiologia do câncer (9).

Assim, um grande número de contaminantes químico' sintéticos (constituintes
de drogas, alimentos, cosméticos, solventes, aditivos, pesticidas, etc.) ou produtos
naturais, tais com otoxinas de fungos, de bactérias, etc, estão sendo continuamen-
te adicionadas acidental ou deliberadamente no meio ambiente (8), expondo a
população a uma variedade de fatores de natureza diversa.

Dos contaminantes ambientais presentes, os mutagênicos e carcinogênicos de
natureza química parecem constituir a maior ameaça à saúde humana devido às
propriedades de acumulação ao longo das cadeias alimentares e à persistência no
meio ambiente (11).

Grande parte desses produtos químicos atingem o meio aquático através das
descargas de despejos industriais, refinarias de petróleo, resíduos de áreas urbanas
e rurais, decomposição de matéria orgânica de origem vegetal e animal, práticas
de cloração da água e esgotos, etc, sendo que tais contaminantes acabam chegan-
do até nós quando da utilização dessas águas contaminadas como fonte de abas-
tecimento, resultando em risco para a população que faz uso dessas águas.

Estudos recentes parecem indicar uma possível relação entre o consumo de
água potável clorada com o aparecimento de câncer, principalmente de estômago,
fígado e rim, entretanto, esses resultados ainda não são conclusivos (3, 8, 10).

Em vista dessas suspeitas, programas de monitoramento de compostos muta-
gênicos e/ou carcinogênicos estão sendo conduzidos por várias instituições dos
E.U.A. e Europa, com o propósito de avaliar os sistemas convencionais de trata-
mento de águas, e prevenir a ocorrência de efeitos adversos no futuro.

* CETESB — Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental.
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Recentemente uma série de estudos visando a detecção de compostos mutagê-
nicos e/ou carcinogênicos no meto ambiente vem sendo realizada em diversos paí-
ses, tendü-se evidenciado a presença desses compostos em diferentes tipos de águas
(3, 4, 6), inclusive, em água tratada clorada.

Entre os novos sistemas de testes "in vitro* que apareceram no decorrer dos
últimos anos com o objetivo de detecção de substâncias mutagênicas ou carcinogê-
nicas, o Teste de Ames (2) tem sido o mais estudado e o melhor avaliado, tendo-se
obtido bons resultados correlacionando mutagênese e carcinogênese, quando com-
parado com outros métodos existentes.

O teste tem sido muito utilizado para detectar a atividade mutagênica de
águas de efluentes industriais, águas de rios poluídos, lagos e principalmente em
águas recicladas destinadas ao abastecimento público, e em estudos para se verifi-
car a possível formação de mutagênicos em processos de tratamento de água
potável (3, 6, 7).

O teste detecta grande variedade de mutagênicos, e é de grande utilidade
como teste de triagem na localização de fontes potenciais destes compostos, em
áreas industrializadas, agrícolas e urbanas, principalmente na primeira etapa dos
estudos a fim de se delimitar áreas de maior prioridade, visando o controle dos
referidos poluentes.

Este estudo foi realizado, visando a implantação do teste de Ames no Labora-
tório de Microbiologia da CETESB, bem como para se verificar a viabilidade de
sua utilização nos exames de rotina.

Foram analisadas, através do Teste de Ames, 34 amostras de águas tratadas,
34 amostras de águas brutas e 14 amostras de esgoto, utilizando-se diferente^
volumes de amostras e diferentes métodos de concentração. -

MATERIAIS E MÉTODOS

Amostragem — A colheita de amostras foi realizada segundo técnica descrita
no "Standard Methods for the Examination of Water and Waste waters", 14th
ed. (1).

As amostras foram colhidas em frascos estéreis e transportadas ao labora-
tório sob refrigeração (4-10°C).

Amostras — Para este estudo foram colhidas 34 amostras de águas tratadas,
34 de águas brutas superficiais e 14 amostras de água de esgoto no período de
abril de 1979 a outubro de 1980.

Concentração das Amostras — As amostras foram concentradas através da
técnica de membrana filtrante (0,45 ^m) e através de evaporador rotatório à
vácuo (45°C), de acordo com técnica descrita por Dutka (5).

Volumes adequados de água e esgoto (5 litros para as amostras de água
tratada, 2,5 litros para água bruta e 1 litro para as amostras de água de esgoto)
foram concentrados através de evaporador rotatório à váculo (,45°C), obtendo-se
assim um extrato*.

Paralelamente, volumes de 50 ml de amostra (diretamente) e 50 ml do ex-
trato* foram concentrados através da técnica de membrana filtrante, utilizando-se
membranas tipo HA 0,45 ^m e 47 mm de diâmetro. Após filtração as membranas
foram dissolvidas em 5 ml de DMSO a 80% e preservadas a 4°C em tubos de
ensaio até o início do teste; os filtrados também foram testados.



Paralelamente, foram analisadas amostras de água diretamente (sem con-
centração).

Teste de Ames — Para o teste, volumes de 1 ml (para amostras não concen-
tradas e filtradas) e 0,1 ml (para o extrato) foram examinados de acordo com a
técnica descrita por Dutka (5).

O teste foi efetuado com e sem a fração S,, e, paralelamente foram feitos
controles com amostras positivas (2 acetilaminofluorene e azida sódica), controle
negativo (água destilada esterilizada) e teste de toxicidade.

Cepas de Bactérias — As cepas mutantes de Salmonella typhimurium depen-
dentes da histidina utilizadas neste estudo foram a TA 98, TA 100, TA 1535 e
TA 1538.

Nos testes preliminares foram utilizadas as cepas TA 100, TA 1535, TA 98
e TA 1538, na segunda fase do trabalho, utilizou-se apenas a TA 100 e TA 98.

Fração 5, — A fração S, (extrato de microssoma de fígado de rato) utilizada
par simular "in vitro" um sistema de ativação metabólica foi procedente do Labo-
ratório Litton Bionetics — Kensington, Maryland — USA, sendo preservada em
nitrogênio líquido.

Curva — Dose — efeito — As substâncias mutagênicas utilizadas como con
trole positivo foram a azida de sódio e 2 acetylaminofluorene.

Para a determinação da quantidade adequada dos controles positivos foi efe-
tuada a padronização prévia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados relativos às amostras de água analisadas que apresentaram ativi-
dade mutagênica através do teste de Ames utilizando-se diferentes cepas d; S.
typhimurium e diferentes métodos de concentração, são apresentados nas Tabelas
1 a 3, estando os resultados sumarizados no Tabela 4.

Na Tabela 4 verificamos que a porcentagem de amostras concentradas que
apresentaram atividade mutagênica para os diferentes tipos de água foi: 20,6%
para as amostras de águas tratadas; 44,1% para as amostras de águas brutas e
64,3% para as mostras de esgoto. Nas amostras de água não concentradas a por-
centagem de amostras positivas foi bastante inferior: 3% para as amostras de água
tratada, 6% para as amostras de água bruta e 7,1% para as amostras de esgoto.

Na tabela 1, relativa às amostras de água tratada, podemos observar que a
maioria das amostras que apresentou tividade mutagênica, foi onde se acrescentou
a fração S4 (microssomas de fígado de rato), portanto, os compostos mutagênicos
aí presentes seriam pró-mutagênicos, necessitando de ativação metabólica para sua
detecção. Apenas duas das amostras foram positivas sem a fração S,. Nas amos-
tras de água e esgoto (tabela 3) ocorreu o inverso, pois a maioria foi positiva sem
a fração S9, já nas amostras de água bruta (tabela 2) o número de amostras
positivas com ou sem a fração S,, foi praticamente igual.

Verificou-se também (tabela 1, 2 e 3) que a cepa de Salmonella typhimurium
TA 98 foi a que mais freqüentemente apresentou respostas positivas. Isto significa
que a maioria dos mutagênicos detectados foram " mutagênicos frameshift".

Cumpre ressaltar que o número de amostras examinadas não foi significativo
para se determinar a qualidade das águas examinadas, pois a finalidade deste
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estudo prévio foi apenas a implantação da metodologia proposta pela Interna-
tional Organization for Standardization — ISO (método Padrão para a detecção
de compostos mutagenicos em águas e depósitos formados pela água).

Neste estudo prévio a metodologia utilizada permitiu detectar a presença de
compostos mutagenicos em algumas das amostras analisadas, evidenciando que o
Teste de Ames em combinação com apropriadas técnicas de concentração, é um
teste de triagem relativamente simples, econômico, rápido (72 h) e sensível, sendu,
portanto, apropriado para uso em programas de monitoramento rotineiro da qua-
lidade de água quanto à presença de mutagenicos e avaliação dos processos de
tratamento aplicados nas Estações de Tratamento d.; Água, bem como em estudos
sobre outras fontes potenciais de poluentes mutagenicos no meio ambiente (ar,
solo, alimentos, substâncias químicas, etc).

Para programas de avaliação da qualidade da água é conveniente realizar em
paralelo aos testes "in vitro", análises físico-químicas mais completas na tentativa
de se determinar quais os compostos que poderão estar contribuindo para a positi-
vidade das amostras no Teste de Ames e verificar se existe algum tipo de correla-
ção entre eles.

Resultados dos Diferentes Métodos de Concentração Testados

Na Tabela 5 podemos observar as porcentagens de amostras que apresenta-
ram atividade mutagênica no Teste de Ames, utilizando-se diferentes volumes e
diferentes métodos de concentração. Verifica-se que a maior freqüência de amos-
tras positivas (47,3%) foi evidenciada nas amostras de 50 ml do extrato (Ext-MF)
100 x concentrado por evaporação à vácuo e posteriormente concentrado através
da técnica de membrana filtrante (membrana dissolvida), portanto, entre os vá-
rios métodos testados, foi o que apresentou maior eficácia na detecção desses
compostos, entretanto, novos métodos de concentração devem ser desenvolvidos,
visando a determinação de método mais simples, econômico e confiável, para uti-
lização em programas de monitoramento de águas.

Em relação aos outros métodos de concentração testados, verificamos que
alguns resultados positivos foram obtidos, entretanto a freqüência de positividade
foi bastante inferior, pois dependendo do método as porcentagens variaram de
7 a 15%.

Resumindo podemos concluir que a metodologia utilizada no presente estudo
constitui-se em importante instrumento, no planejamento de medidas de como eli-
minar ou minimizar os riscos dos contaminantes mutagenicos e carcinogênicos em
águas, visando a manutenção de níveis não prejudiciais à saúde humana.

RECOMENDAÇÕES

Considerando-se que os contaminantes mutagenicos e carcinogênicos ambien-
tais constituem uma ameaça à saúde humana recomenda-se:

— Efetuar estudos sobre fontes potenciais de poluentes mutagenicos e carci-
nogênicos no meio ambiente (água, ar, solo, alimentos), dando-se priorida-
de às áreas industrializadas, áreas agrícolas e áreas densamente habitadas,
visando assessorar os órgãos governamentais na tomada de medidas pre-
ventivas e corretivas.

— Incluir testes rápidos "in vitro" para a detecção de compostos mutagenicos
da água, nos programas de monitoramento da qualidade da água, para
avaliar a eficiência dos processos de tratamento aplicados nas Estações
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de Tratamento de Água na remoção desses compostos, bem como para
se determinar as causas, para sua eliminação ou minimização, visando a
proteção do consumidor da água quanto aos possíveis efeitos da ingestão
de compostos prejudiciais à saúde.

— Planejar estudos epidemiológicos visando verificar se entre a população
mais exposta aos poluentes ambientais, existe maior número de casos de
câncer e efeitos teratogênicos em relação a populações menos expostas.
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INDUÇÃO DE SÍNTESE DE DNA EM CÉLULAS V. 79
RECÊM-IRRADIADAS COM LUZ UV,

ATRAVÉS DE FUSÃO COM CÉLULAS IRRADIADAS
HA UM LONGO PERÍODO

R.I. Schumacher*
A. M. Ventura*
R. Meneghini*

INTRODUÇÃO

Já é um fato bem estabelecido que a presença de lesões em DNA, de diversas
naturezas, acarreta conseqüências biológicas extremamente relevantes, tais como
mutações, transformação maligna ou mesmo morte celular (1). Além disso, existem
evidências cada vez mais sólidas de que o desencadeamento de respostas biológicas
ocorre durante a replicação do DNA lesado (1).

As diversas lesões em DNA até hoje estudadas se traduzem numa degenera-
ção da capacidade de cópia por parte de maquinaria de replicação, uma vez que
não são codificadoras e impedem o pareamento correto de bases. Porém, apesar
das lesões representarem bloqueios para a replicação tanto in vivo como in vi-
tro (1), sabe-se que mesmo um número considerável de lesões no genoma não im-
pede que a célula mantenha a viabilidade e mesmo capacidade reprodutiva.

Isto indica que a célula detém uma estratégia adequada para contornar as
lesões presentes durante a replicação, e que permite a duplicação integral do ge-
noma. Esta propriedade consiste de um ou mais mecanismos «inda não elucidados
para o caso de eucariotos, e que operacionalmente é definido como Reparo Pós-
Replicação (RPR).

Tem sido. verificado por diferentes pesquisadores (2, 3) e mesmo em nosso
laboratório, que longos tempos após a introdução de lesões no genoma, ou após
cargas fracionadas de lesões, ocorre uma aparente normalização da replicação de
DNA. Esta normalização acontece, não obstante o fato do conteúdo de lesões no
DNA permanecer essencialmente inalterado.

Uma das interpretações dadas assume que a introdução de lesões em DNA
desencadeia um processo induzido de RPR e que permite a maquinaria de replica-

* Instituto de Química — Departamento de Bioquímica — Universidade de
São Paulo.
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ção ignorar as lesões não-codificadoras presentes no DNA-molde. Esta hipótese
baseia-se num mecanismo já estabelecido em bactérias, e referido como meca-
nismo SOS (4), o qual permite a efetiva síntese translesão, às custas de um au-
mento significativo da taxa de mutações na progenia.

No caso de eucariotos, a existência de tal processo induzido permanece porém
uma questão ainda controvertida, apesar de muito importante, devido à possibili-
dade de ser um mecanismo altamente mutagênico.

Com o intuito de obter informações mais consistentes acerca da existência de
um processo induzido de RPR em células de eucariotos, idealizamos uma aborda-
gém experimental baseada fundamentalmente na possibilidade de se transferir o
hipotético processo induzido de RPR de uma célula para outra. Os resultados as-
sim obtidos, ainda que preliminares, favorecem a hipc* se de ocorrer um processo
induzido de RPR, mecanismo este passível de ser transferido de uma célula para
outra.

RESULTADOS

Como já mencionado na Introdução, buscamos obter evidências mais diretas
da ocorrência de um sistema induzido de RPR em células de eucariotos, verifi-
cando a possibilidade de haver transferência desse suposto sistema de uma célula
para outra.

A abordagem experimenta1 baseou-se na fusão de células com polietileno gli-
col 6000 (PEG) (5). Assim, células previamente irradiadas com luz UV há um
longo período (doadoras de um hipotético sistema induzido de RPR), foram hi-
bridizadas com células não irradiadas (receptoras). Após a fusão celular, subme-
teu-se as células a uma nova irradiação UV, procurando-se então determinar uma
possível diferença, ao nível de síntese de DNA, em células receptoras lesadas quan-
do estivessem isoladas ou quando formassem parte de um híbrido contendo células
doadoras.

Esta comparação é viável através de autoradiografia das células submetidas
a diferentes tratamentos com UV, hibridizadas ou não. Neste caso, o parâmetro
de transferência de indução de RPR adotado foi o de recuperação da taxa de
síntese de DNA em células receptoras recém irradiadas, hibridizadas com células
doadoras irradiadas há um longo tempo. A taxa de síntese de DNA pode ser
estimada através da contagem de grãos de autoradiografia sobre núcleos de células
receptoras. —

A distinção visual em autoradiografia, entre células doadoras e receptoras
foi possível, uma vez que as células doadoras são previamente marcadas com
uma alta atividade de j'H^Tjrnjdina, e aparecem com um núcleo intensamente
marcado, ao contrário de células receptoras, as quais após a incorporação com
uma baixa atividade de •!H.Timidina, contém grãos esparsos e isolados, passíveis
de uma eficiente contagem.

Dessa forma, estimou-se o número médio de grãos por núcleo em células re-
ceptoras isoladas e células receptoras formando híbridos com células doadoras,
após diferentes tratamentos com luz UV, conforme mostra a Tabela I. Esta estima-
tiva permitiu as seguintes observações:

a — Células receptoras recém-irradiadas (Ruv) formando híbridos com célu-
lulas doadoras irradiadas há um longo período (Duv), apresentam uma
taxa de síntese de DNA nitidamente mais elevada que no caso de célu-
las receptoras isoladas (ver Tabela I).
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b — Esta diferença só ocorre quando ambas as populações (doadoras e re-
ceptoras) são irradiadas com UV (ver Tabela I).

DISCUSSÃO

A possibilidade de ocorrer em células de eucariotos um processo induzido de
tolerância a lesões em DNA já foi sugerida (2, 3), apesar de permanecer um
ponto ainda controvertido. Este processo facultaria à maquinaria de replicação
uma efetiva síntese translesão, com um possível prejuízo na fidelidade de cópia,
de forma análoga ao que ocorre no mecanismo SOS de bactérias (4). Neste tra-
balho, buscamos obter evidencias mais diretas da existência de tal processo indu-
zido utilizando a metodologia antes descrita em "Resultados".

Já foi verificado que longo tempo após irradiação UV, ocorre uma retomada
da taxa normal de síntese de DNA em células V.79, não obstante o fato do
conteúdo de dímeros de pirimidina no DNA-molde permanecer essencialmente
inalterado (3). Assim, após uma dose de UV de 5 J/m2, ocorre uma inibição da
taxa de síntese de DNA (—.50%), seguindo-se uma gradual recuperação desta
taxa, até a normalização aparente, 9 a 10 horas após a irradiação UV (3). Aqui
foi utilizada a mesma linhagem celular e condições de irrdiação UV análogas ao
trabalho antes mencionado. Também o tempo decorrido para haver a suposta in-
dução de RPR após a irradiação das células doadoras (total de 12 horas) seria
suficiente para a total expressão deste fenômeno.

TABELA I

Estimativa de Síntese de DNA em Células após diferentes Tratamentos com UV.

Série

1 — DxR

2 — DxRuv

3 — DuvxR

4 — DuvxRuv

5 — R

6 — Ruv

7 — R s/PEG

8 _ Ruv s/PEG

Morfologia

Isoladas
híbridos

Isoladas
híbridos

Isoladas
híbridos

Isoladas
híbridos

Isoladas
híbridos

Isoladas
híbridos

Isoladas

Isoladas

N.° de núcleos
contados

50
50

35
35

50
51

50
50

50
50

50
50

50

50

Média de grãos/núcleo
(± desvio-padrão das médias)

73,9
71,8

50,9
50,6

82,4
82,5

54,6
72,4

73,8
74,8

38,7
37,6

98,0

44,5

± 4,9
± 2,5

-H 2,8
± 2,6

± 5,1
± 2,9

± 2,4
± 2,9

± 4,3
± 3,7

± 2,5
± 2,1

db 4,6

± 2,1

Células V.79 foram sincronizadas em meio 2mM hidroxiuréia por 14h, o
bloqueio revertido e as células pulsadas por 30min com 10 ^ Ci/ml de 3H.Tími-
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dina. Após o pulso, as culturas foram irradiadas com zero (D) ou 5 J/m2 de UV
(Duv), tripsinizadas e transferidas para "multivials" contendo células crescendo sobre
lamínulas (R). Após 9h de incubação, as culturas mistas foram submetidas a fusão
com PEG (5), incubadas por mais de 3 h e então irradiadas com zero (R) ou
5 J/m2 de UV (Ruv), e novamente incubadas por lh. Seguiu-se um pulso de 30min
com 0,5 n Ci/ml de 3H.Timidina, ao término do qual as células foram exausti-
vamente lavadas, fixadas e as lamínulas submetidas à autoradiografia com "strip-
ping-film" AR-10 Kodak (6). Após revelação o material foi corado com azul de
toluidina e contados visualmente grãos de autoradiografia em núcleos de células
R e Ruv, isoladas ou formando híbridos com células D ou Duv, para avaliação
de taxa de síntese de D NA.

No caso de se efeaiar fusão com PEG de células receptoras apenas, verifica-
se que tanto a taxa de incorporação de 3H.Timidina. bem como a inibição desta
taxa após a irradiação UV, são equivalentes tanto no caso de células isoladas
quanto em células formando híbridos (ver Tabela I). Estes dados indicam que
tanto o tratamento prévio com PEG quanto o processo de fusão não alteram de
maneira visível o padrão de comportamento das células irradiadas ou não com
luz UV, no que se refere à taxa de síntese de DNA.

O tratamento prévio com PEG parece todavia alterar sensivelmente a taxa
de incorporação de precursor radiativo, possivelmente devido a uma alteração no
"uptake" celular do precursor marcado no meio de cultura. De qualquer maneira,
a taxa relativa de inibição de síntese de DNA após UV tem valores análogos em
ambos os.casos (+ PEG, S/PEG), com um valor em torno de 509; dos controles
não irradiados.

No caso de se efetuar hibridização cruzada (doadoras x receptoras), nota-se
que não existe diferença apreciável na taxa de síntese de DNA en células recep-
toras isolodas e células receptoras formando híbridos com células doadoras, a
não ser quando células doadoras previamente irradiadas são hibridizadas com
células receptoras, seguindo-se uma nova exposição a luz UV. Neste caso, as
células receptoras isoladas tem uma taxa relativa de síntese de DNA nitidamente
inferior àquelas fazendo parte de híbridos com células doadoras, neste último
caso havendo uma aparente normalização da taxa de síntese de DNA (ver Ta-
bela I).

Estes dados são compatíveis com a hipótese de ocorrer um sistema induzido
de RPR, passível de transferência de uma célula doadora irradiada há um longo
período para outra célula receptora recém-irradiada, através de fusão, e que
acarretaria uma rápida normalização da taxa de síntese de DNA na segunda cé-
lula, não sendo portanto necessário o tempo usual para que a indução se ex-
pressasse.
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RELAÇÃO ENTRE VIABILIDADE E SISTEMAS DE
REPARO EM CÉLULAS DE MAMÍFEROS

C. F. Menck*
Rogério Meneghini*

INTRODUÇÃO

Células de mamíferos conseguem sobreviver mesmo contendo lesões em seu
genoma. Vários mecanismos celulares já foram identificados que auxiliam esta
resistência a lesões no DNA (Meneghini et ai., 1981).

Em alguns destes mecanismos as lesões são simplesmente eliminadas: células
de mamíferos são capazes de remover danos por reparo excisão. Este mecanismo
envolve uma série de etapas enzimáticas na qual há a substituição dos nucleotí-
deos contendo a lesão. No caso do dímero de pirimidina, lesão introduzida no
DNA por luz ultravioleta a 254 nm (UV), pode haver ainda a eliminação por
simples reversão ao monômero: a fotorreativação, um processo enzimático que
depende de luz e que é específico para dímero de pirimidina (Rupert, 1975). Nem
sempre a lesão é eliminada antes que seja alcançada pela maquinaria de replica-
ção da célula e esta replicação pode ter conseqüências tais como morte ou mu-
tação celular (Mather et ai., 1979). Entre os mecanismos que permitem a repli-
cação de DNA lesado destacamos a existência de processos que seriam induzidos
pela presença de lesões no genoma.

Em bactérias, há o reparo SOS no qual modificam-se as propriedades cata-
líticas das DNA'S polmerases de modo que a região da lesão é mais facilmente
replicada aumentando a viabilidade celular em detrimento de um aumento na
freqüência de erros.

Em células de mamíferos vários resultados indicam a existência de um meca-
nismo semelhante, sendo que recentemente estes resultados foram discutidos em
detalhes por Radman (1980).

Neste trabalho, utlizando células de camundongo (3T3) sincronizadas, obser-
vamos uma recuperação na sobrevivência celular após irradiação com luz UV
que não pode ser explicada somente pela eliminação de dímeros.

• Departamento de Bioquímica — Instituto de química — USP — São Paulo
— Brasil. /
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Sugerimos que esta recuperação é devida à indução de: um mecanismo que
auxilia a replicação do genoma lesado.

RESULTADOS

Excisão de dímeros de pirimidina — Utilizando UV-endenuclease (Menck e
Meneghini, 1981) determinamos o número de dímeros presentes a zero ou doze
horas após a irradiação com luz UV a 4J/m2 em células 3T3 sincronizadas. Nos-
sos resultados, apresentados na tabela 1, nos permitem concluir que: 1) o número
de dímeros introduzidos por irradiação no início de G, (A) ou no início de S (B)
não varia significativamente; 2) em células irradiadas no início de G, é cultivadas
por mais 12 horas (C, D) cerca de 90 por cento dos dímeros introduzidos inicial-
mente, ainda estão presentes no genoma. Isto nos indica que durante o período de
12 horas anteriores à fase S apenas 10 por cento dos dímeros são eliminados.
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FIGURA 1 — Sobrevivência em células 3T3 irradiadas durante fase Go-G,
do ciclo celular. (—O—O—) Células 3T3 confluentes por pelo menos dois dias,
foram plaqueadas em baixa densidade (2800 células por placa de 5 cm) em
meio com 0,2% SF. Doze horas depois houve substituição por meio com 10%
SF (tempo zero). As células foram irradiadas (4, OJ/m2) nos tempos indicados.
Oito dias depois contou-se colônias com mais de 20 células. Em linha pontilhada
apresentamos o resultado de um experimento paralelo em que as células foram
sincronizadas da mesma maneira sendo no tempo zero adicionado meio com
H^-timidina (5 ^ Ci/ml). Mediu-se nos tempos indicados a quantidade de isótopos
radioativo incorporado em material ácido insolúvel.
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TABELA T

Excisão de dímeros em células 3T3 sincronizadas.

Experimento

A

B

C

D

Tempo em que as
células foram irradiadas

(hora)

0

12

0

0

Tempo em que foram
medidos os dímeros

(hora)

0

12

12

12

Número de
dimerosfW

daltons

0,57

0,59

0,52

0,53

Células 3T3 foram cultivadas em meio normal (10%SF) contendo timidina H3

(0,25 MCi/ml) por 48 horas. Dois dias após as células alcançarem a confluência,
elas foram plaqueadas e mantidas em meio com apenas 0,2% SF. Doze horas
depois (tempo zero) o meio foi substituído por meio normal. Nestas condições as
células iniciam a fase S do ciclo celular após doze horas. As células foram irra-
diadas (4,0 J/m2 de luz UV a 254 mm) nos tempos indicados. Imediatamente após
a irradiação (A, B) ou doze horas depois (C, D) medimos a quantidade de dímeros
a paritr do número de sítios sensíveis à UV-endonuclease de M. luteus.

Recuperação de sobrevivência

Células 3T3 sincronizadas foram irradiadas durante a fase G, e foi medida a
sua sobrevivência, em termos de capacidade de formação de colônias. Observa-
mos (fig. 1) uma grande variação na resistência celular à luz UV quanto maior
o tempo entre a irradiação e o início da fase S. De fato enquanto a sobrevivência
de células irradiadas no início de fase S é cerca de 21 por cento, as células irra-
diadas no início de fase G, alcançam 56 por cento de sobrevivência.

DISCUSSÃO

Células 3T3 apresentam uma capacidade de eliminar dímeros de pirimidina
bastante pobre, apesar de apresentar uma alta resistência à luz UV, em termos
de sobrevivência (Menck e Meneghini, 1981). Confirmamos este fato medindo o
número de dímeros eliminados durante a fase G, do ciclo celular: apenas 10 por
cento dos dímeros são eliminados em 12 horas. No entanto, observamos nestas
células uma recuperação na viabilidade de células irradiadas a tempos mais dis-
tantes da fase S. Uma vez que é durante a replicação do DNA lesado que ocorre
a fixação do evento letal, esta recuperação deve ser explicada por uma prepara-
ção da célula irradiada durante a fase G,. Esta preparação pode ocorrer por
simples eliminação das lesões do genoma, porém nestas células o baixo reparo-ex-
cisão de dímeros não pode explicar sozinho a variação de sobrevivência obser-
vada. Assim acreditamos que durante G, possa haver a indução de um sistema
de reparo que diminua o efeito letal da replicação do dírr.ero de pirimidina, talvez
de um modo similar ao reparo SOS de bactérias.

Agradecimentos:
Este trabalho foi financiado por FAPESP, CNPq e FINEP.

126



REFERÊNCIAS

MENEGHINI, R.; MENCK, C F . M. & SCHUMACHER, R.I. (1981) — "Me-
chanisms of tolerance to DNA lesions in mammalian cells", Quarterly Rev.
Biophys, 14: 381-432.

RUPERT, C. S. (1975) — Enzimatic photoreactivation; Overview. In Molecular
Mechanisms for Repair of DNA. Part A. (eds. P. C. Hanawalt & R. B. Se-
tlow) pp. 73-87, Plenum Press, N. York.

MAHER, V. M.; DORNEY, D. J.; MENDRALA, A. L.; KONZE-THOMAS, B.
& McCORMICK, J.J. (1979) — DNA excision repair processes in human
cells eliminate the cyto toxic and mutagenic consequences of UV-irradiation.
Mut. Res. 62:311-323.

RADMAN, M. (1980) — Is there a SOS induction in mammalian cells? —
Photochem. Photobiol. 52:823-830.

MENCK, C. F.M. e MENEGHINI, R. (1981) — Resistence of 3T3 mouse cells
to UV-light in relation to excision and transfer of dimers to daughter Strands,
Photochem. Photobiol., no prelo.

127



AUMENTO DOS DANOS CROMOSSÔMICOS
RADIOINDUZIDOS POR PRODUTOS USADOS

REGULARMENTE COMO CONTRASTE EM
RADIOGRAFIAS

R. Santos-Mello*

INTRODUÇÃO

Anualmente, um grande número de pessoas são submetidas a exames radio-
gráficos tais como: angiocardiografias, urografias excretoras, etc. Nesses exames
são utilizadas, além da radiação, substâncias contrastantes à base de iodo, como:
Hypaque (Winthrop) e Renografin (Squibb).

Em 1977, publicamos trabalho (1) demonstrando que esses radio-opacos, não
só potenciam os danos celulares radioinduzidos, bem como provocam aberrações
cromossômicas em células não irradiadas.

A importância em estudar tais agentes é evidente, tendo em vista que a maio-
ria dos compostos químicos que induzem aberrações cromossômicas, também são
capazes de provocar câncer.

Como nossos resultados prévios (1) sugerem que o aumento dos danos radio-
induzidos, quando o radio-opaco é utilizado paralelamente, está intimamente
relacionado com a energia da radiação,.descrevemos no presente trabalho os re-
sultados de vários experimentos, nos quais procuramos verificar a correlação dos
danos genéticos — aberrações cromossômicas — com radiações de várias energias
(raios-X = 100, 125 e 250 kVP; 60Co) e algumas concentrações de radio-opacos.

Considerando a capacidade destes agentes em potenciarem grandemente a fre-
qüência de aberrações cromossômicas radio-induzidas, e levando em conta que
essas aberrações estão intimamente relacionadas à morte celular (6), descrevemos
também a primeira tentativa de utilizar o Hypaque associado aos raios-X, para
tratar tumores sólidos de Ehrlich em camundongos SW-40.

* Fundação Universidade de Brasília, Instituto de Biologia, Caixa Postal,
153081 — 70910 Braiília, DF.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Experimentos com linfócitos cultivados:

Sangue periférico de indivíduo sadio, foi coletado em tubos heparinizados e
centrifugado. O "buffycoat" foi retirado e colocado em meio de cultura RPMI.
Antes da irradiação com uma dose aguda de 200 rads de raios-X (100 kVp —
8 mm Al; 125 kVP — 2.2 mm Al e 250 kVp — 2.2 mm Cu) e 6(>Co, foi adicio-
nado Renografin-76, nas seguintes concentrações finais: 0,0% 2,5% e 5,0% para
os experimentos irradiados com raios-X e 0,0%, 4,0% e 8,0% para os irradiados
com 6üCo. Quimicamente a Renografin-76 é uma mistura de metilglucamine e sais
de sódio de 3,5-diacetamido - 2,4,6 - ácido triiodobenzóico. Após a irradiação, as
células foram lavadas duas vezes em RPMI — 1640 e colocadas em meio de cul-
tura completo (RPMI — 1640 com Hepes, 10% de soro bovino inativado, Penici-
lina, Estreptomicina e Phytohaemagglutinin — Wellcome (0,1 ml em cada 10 ml
de meio). As culturas foram então incubadas a 37°C durante 50 horas, sendo que
nas últimas 20 horas foi adicionado 0,5 mcg/ml de colchicina. Terminado o perío-
do de cultura, as células foram centrifugadas, ressuspensas durante 10 minutos
em uma solução hipotônica de KC1 0,075 M), fixadas (3:1 metano] — ácido acé-
tico), colocadas em lâminas as quais, uma vez secas, foram coradas em uma so-
lução a 1,0% de Cristal Violeta. Mais detalhes sobre a cultura de linfócitos, pre-
paração das lâminas, e o método de análise dos cromossomos, podem ser vistos
na referência (3).

Obtenção e métodos de irradiação dos tumores:

Células tumorais de Ehlich, cedidas pelo Instituto Nacional do Câncer, Rio
de Janeiro, foram injetadas subcutâneamente no dorso de camundongos SW-40.
Aproximadamente 20 dias após, selecionamos camundongos, cujos tumores apre-
sentavam diâmetros entre 0,8 e 1,0 cm. No total, irradiamos 40 animais com doses
diárias de 200 rads, durante 10 dias. Metade dos camundongos foram injetados
com 0,5 cc de Hypaque 50% (Winthrop) na base do tumor, 10 minutos antes da
irradiação. Quimicamente o Hypaque pode ser definido com 3,5 - diacetamido -
2,4,6 - triiodobenzoato de sódio. A irradiação foi realizada com um aparelho de
raios-X "Stabilipan" da Siemens (100 kVp - 2.2 mm Al — 80.9 Rads/minuto —
distância de 25 cm).

RESULTADOS

A tabela I mostra o resultado da análise cromossômica realizada em linfóci-
tos cultivados e irradiados com raios-X de várias energias e 60Co, em presença de
algumas concentrações de Renografin-76. Considerando a freqüência total de
quebras cromossômicas (2 vezes a freqüência de dicêntricos e anéis mais a fre-
qüência de fragmentos livres), verificamos que as células irradiadas com raios-X
de 100 kVp em presença de 5,0% de Renografin, mostraram quase 5 vezes mais
quebras do que aquelas irradiadas com raios-X de mesma energia, mas em ausên-
cia do citado contraste. Entretanto, quando foi usado raio-X de maior energia, o
aumento da freqüência de quebras cromossômicas foi menor: o fator de aumento
foi de aproximadamente 4 e 3 para 125 e 250 kVp, respectivamente. As células
irradiadas com MCo, mesmo em presença de 8,0% de Renografin, não mostraram
alterações significativas na freqüência de quebras cromossômicas.
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TABELA I

Efeito de radio-opacos em linfócitos irradiados com várias energias
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Na tabela II podemos verificar o comportamento de tumores de Ehrlich, tra-
tados e não tratados com Hypaque, 8 dias após terem recebido uma dose total
de 2.000 Rads (10 doses 200 Rads) de raios-X.

TABELA H

Comportamento de tumores de Ehrlich após irradiação com 2.000 Rads
em presença e ausência de Hypaque.

Com Hypaque

Sem Hypaque

Sem
regressão

1
(5,0%)

18
(90,0%)

Regressão
parcial

3
(15,0%)

2
(10,0%)

Regressão
total

16
(80,0%)

—

N." de animais
examinados

20

20

A fotografia acima, tomada oito dias após o término do tratamento, mostra
no camundongo da direita (irradiação + Hypaque) regressão total do tumor, en-
quanto que no camundongo da esquerda (irradiação, apenas) o tumor contínua a
evoluir.
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DISCUSSÃO

Em nosso primeiro trabalho (1) sobre efeitos citogenéticos de Radio-opacos,
verificamos que tanto a Renografin como o Hypaque, além de potenciarem os
danos cromossômicos rzdioinduzidos, também são capazes de provocar quebras
cromossômicas em células não irradiadas. Estas características foram confirma-
das posteriormente por Norman e cols., 1978 (5) e Adams cols., 1978 (2). Embo-
ra não esteja completamente elucidado, é possível que a clastogenicidade seja
devido a compostos aminos (3-amimo-5 acetamido - 2,4,6 - ácido triiodobenzóico),
os quais, podem constituir impurezas ou serem formados metabolicamente a par-
tir do diatrizoato.

Em relação a característica de potenciação dos danos cromossômicos radio-
induzidos, sugerimos que isto pode ser devido ao fato de uma maior absorção
(fotoelétrica) de energia pelos átomos de iodo do diatrizoato, aumentando tam-
bém a dose de radiação absorvida pelas células que se encontram no meio (Johns,
1971) (4). Isto está de acordo com nossos achados pois raios-X com uma voltagem
de aceleração de 100 kVp (exatamente aquela que em presença de Kenogratin in-
duziu maior número de quebras cromossômicas), produz a maioria dos fótons
com energias inferiores a 50 keV, portanto com energias próximas ao requerido
para absorção fotoelétrica na região K (logo acima de 33,2 keV) dos átomos de
iodo, presentes no radio-opaco. Assim é bom relembrar que, pelo menos os con-
trastes aqui estudados podem, além de potenciar os danos cromossômicos radioin-
duzidos, produzir aberrações cromossômicas, mesmo muito tempo após o término
do exame radiológico e em partes do corpo bastante afastados do local irradiado.

Apesar dos efeito* acima descritos, e levando-se em conta que, embora já
existam técnicas como ecocardiografia e cardiografia Doppler, é pouco provável
que procedimentos nos quais são utilizadas substâncias como Hypaque e Reno-
grafin sejam abandonadas, pelo menos a curto prazo. Em termos de proteção, o
máximo que podemos sugerir, é a diminuição do tempo de exposição e da quan-
tidade do contraste utilizado.

Em 1974, o boletim da "Oak Ridge Associated Universities", comentando
sobre experimentos em andamento com a droga WR-2721, com a qual esperava-se
aumentar a radiorresistência dos tecidos normais, argumentava que se a dose de
radiação em radioterapia pudesse ser aumentada em 20%, a eficácia da radiotera-
pia seria aumentada marcadamente. Como nossos achados mostram um grande
aumento de quebras cromossômicas em linfócitos irradiados com 100 kVp em
presença do contraste e tendo em vista, que quebras cromossômicas estão inti-
mamente associadas a morte celular (Santos-Mello e cols., 1974 (6), resolvemos
testar a possibilidade de utilizar Hypaque para sensibilizar células de tumores de
Ehrlinch em camundongos SW-40. Nossos resultados (Tabela II), embora prelimi-
nares, não deixam dúvidas que este radio-opaco, além de aumentar a radíossensi-
bilização do tumor, o qual pode ser exterminado com doses de radiação bem me-
nor que o normalmente requerido, protege as células normais adjacentes, uma
vez que a maior parte da radiação é absorvida pelo local em que se encontra o
contraste, isto é, o tumor. Para mencionar um dos benefícios proporcionados pela
diminuição da dose de radiação utilizada para tratar um determinado tumor, basta
citar que quanto maior a dose utilizada, maior o risco de danos nos tecidos
adjacentes, incluindo o aparecimento de outros tumores malignos.

Embora no momento, por facilidade técnica, estejamos trabalhando com tu-
mores superficiais, não descartamos a possibilidade de que no futuro, estes radio-
opacos sejam também utilizados em tumores de localização interna. Desta ma-
neira, o contraste poderia ser levado através dos vasos sangüíneos, no caso de
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tumores irrigados, ou mesmo por meio de técnicas não convencionais capaztj de
levar drogas a locais específicos do corpo, como por exemplo, através de lipos-
somos. Também não podemos descartar a possibilidade de conjugar radiação, ra-
dio-opaccs e hipertemia, com a finalidade de obtenção de melhorias no tratamento
radioterápico e de diminuir as possibilidades de danos nas células normais adja-
centes ao tumor.

Tendo em vista os efeitos aqui descritos, bem como as novas possibilidades
de utilizar estas substâncias contrastantes em radioterapia, não temos dúvida que
este assunto merece que continue a ser estudado.
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