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I - IDENTIFICARÃO IR) VROJKTÜ

"O reparo e a muta»;enc-;e cai :»ro«"ari»"to> o orce respostas i-eiulare:- Ti i r ra -

diação".

Pesquisador Kesncr.savel: Roberto Alcantara líones

Ins t i tu ição : Universidade rio "stado J.» Sic do .lar.eiro

ins t i tu to õe Siolo^ia

Departamento rtt» Ciências Fisiológicas

Setor de Biofísica

I I - TÍTULO DOS SVB-PROJKTOS

II.A - Kíeito do ácido ascorbico r.as funções SOS: base.- r-.olo; ;•.". ares .

II.B - Estudo do efeito da acetona t r i p l e t e sobre o barter ióia-̂ »? ,\ .

II.C - Avaliação da potencialidade cico^ênira de íárnacos.

I l l - EVOLUÇÃO DOS SU3-PKOJETCS

I I I .A - " fe i to do at: ido asc.i:'bico nas funçnes SOS: bases no! i-culan-

I I I .A. l - Vundanentoí» Científicos

Diversos mirripo-itcs químicos ten se nostraJ.o

de produzir lesões nas noleculas de DNA, atuando por neio de espécies at iva-

das de oxigênio, entre as quais perÕ:<idos, radicais superoxido e r.uiir:iis hi

d r o x i l .

A hidrõl i se , em pH alca l ino, de sacarídeos redutores

conduz 5 formação de diversos cotr.postos, entre os quais pelo menos um capaz

de produzir incensa inatívaçao em células bacterianas, especialwenie se es-

tas tivoren sido previamente expostas ao u l t r av io le t a . Esis* elei to inariv.i-

tlor é esí.rí "cimente cUpendent-:- rtc o::irênio o poJo ser inteir.jnentc bloqueaáo

pela catalast ' (Oliveira a Alcantara Ccnes, 1980; Oliveira et_ «1 , 1VS1 > - As-

sim, parece provável que v\v se ia mediado por espécies aiív.utas ii»' cxii-cmo,



o?.

ta lvez o prcprio perÕxido de hidrogênio (para revisão c referências .íof>re - s

r a d i c a i s l i v re s do oxigênio, ve r : Hall iwell e Gutteridge, 19SM.

A fornuçao do compostos capazes ãv lesar o PNA, «.-n,

consequent* i a tie ro.i^oi-s tio t ipo "caramel Í:MÇ.IO". p.uoto n-vest ir-.-;»' -.!< ír.qn::

tancia biológica, uma voz que compostos desta natureza ptxfeci e x i s t i r cimo

cons t i tu in tes da d i e t a humana. Recentemente, a reação nac» enziri\tic--< iío su>-

carideos redutores com proteínas (a chamada reação de Maillard) vem sendo a-

pontada como um dos prováveis mecanismos de envelhecimento de te i»'.os Hiolõ-

gicos independentes de insul ina e que contenham elevadas concentrações -.«•

g l i cose , ent re os quais o c r i s t a l i n o , a membrana basal de a r t é r i a s , os n-1.-

vos e o tecido conjuntivo; os açúcares redutores san capazes de oiomover mo-

dif icações e s t r u t u r a i s no DNA, provocando quebras na cadeia polínucleotídica

e perda de a t iv idade (Bucala et_ al_, 1984; .

A redutona, um ceto-aldeido produzido peTa ternode-

gradaçao de diversos sacar ideos , eni pri a l ca l i no , acarreta i r tensa inatívação

em células p rof ic ien tes em reparação previamente expostas ao M\ (por;» r ev i -

são e re fe renc ias , v e r : Alcantara Comes et^ al^, 1970; Alcântara ro:nes et. 3 I ,

1973; Leitão, 197/; Alcantara Gomss, 1979). Esía ÍAãCivaç,ão pároco s- ' ^c:.-

seqííente ao bloqueio da atividade exonucleol i t ica ikt polimerase I, tio t\\.e

r e s u l t a a impossibilidade de eliminação daj fotolesofç (Leitão e^ ai , l '.Sla;

Alcantara Gones, 1982).

A redutona produz roturas eu rvolêculws Jc DNA, i»1.»!»1-

pendentemente destas conterem ou na o fotopredutos (Motta, 198C; l.eitai1» er

a i , 1981b). Esta substancia é capaz de induzir o profagu X era cepas li'jot;e-

nicas de E .co l i , produzir mutações para a v i ru lênc ia em bactarióíagos e acar

r e t a r importante mutagênese em cul turas de S.typhimurium, fenGir.otv. s que inJ :

cam sua atuação nas funções SOS e seu provável papel oncogênír.o (Valsa,1980;

Valsa e Alcantara Gomes, 1981; Alcantara Cones, 1982; Valsa e Alcantara Go-

mes, manuscrito em preparação; .

Diversos agentes redutores , t a i s corno o iii t lo t ro i tu l

e o ascorbnto, produzem roturas simples en moléculas de DNA, desilo que os

tratamentos sejam efetuados em presença de oxigênio (Bode, 1'Obl).
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McCarty U945j descreveu a perda de atividade de USA

transforniante em conseqüência de seu tratanento con ácido ascõrbiro ou com

outros agentes redutores, sendo o efeito, dependente de oxigênio, provável -

mente mediado por peróxido.; formados pela oxidaçao do radical ascorbato. Re

centemente, Richter e Loewe 1.1982) mostraram a rápida inativação de prepara-

ções do bacteriófago T, quanaa tratadas coni ácido ascórbico, talvez correla-

cionável com o aparecimento de roturas simples nas cadeias polinuclcotídicas,

muitas das quais talvez reparaveis após a penetração do ácido nucleico viral

na bactéria hospedeira.

0 ácido ascórbico é substância largamente ingerida

pela espécie humana, como integrante da dieta e conto medicamento. Sua utili

zaçao em quantidades elevadas tem sido recomendada por diversos autores (pa-

ra referências, ver: Cameron e£ ai, 1979), nac somente para a prevenção e

(TU) retardo do desenvolvimento de tumores neoplásicos, ras tarr.bém para r&x!u

zir a formação ds compostos potencialmente or.cogênicos no tubo digí-stivo (pa

ra referências, ver: Stích ec al_, 1976). Alguns de seus efeitos bioquímicos

sao, provavelmente, dependentes tie sun capacidade oxirredutora, semelhante,

aliás, ã da redutona, acima referida (Caldas et̂  zl_, 1968).

0 ácido «íscórbico, principalmente na presonça de ion

tes Cu , que íacilitam sua exidaçao, proiluz roturas simples en moléculas de

DKA de fibroblastos humanos, do que resulta degradação e intensa síntese de

reparação do ácido nucleico, alem de aberrações crotnossonicas, podendo ainda

acarretar mutagênese em bactérias (Stich et̂  al_, 1976). Em preparações de

DNA tratadas com ácido ascórbico foram tanbén detectadas roturas duplas das

cadeias polinucleotídicas (Van der Schans, 1978).

III,A.2 - Resultados

Os resultados apresentados na figura 1, c constantes

de relatório anterior (PIG 111), são referentes a cinéticas de inntivaçao de

culturas de E.coli por soluções oxidadas de ácido ascórbico. A curva de ína_

tivação da cepa rccA_ permito sugerir qvie as vias v\v rcp.ivo c»nurol.nlas pelo

produto do gene rtcA r.«o cssent-iais para a sobrevivência das ctlulas .suhtncli_

das ao tratamento. Kntretanfo, n mutação no (;cr.c l_exÂ  (cuja expressão rtfsul_

ta na produção clf uma proteína LcxA super-repressora, o que r.ao porníte a ir̂
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dução da maioria das funções SOS) não afeta de forma acentuada a sobrevivên-

cia das células tratadas por soluções oxidadas de AA. Este resultado sugere

que o conjunto destas funções nao seria induzido, o que é conflitante com

outros da literatura (Valsa, 1980; Stich et_ al^ 1976). Além disso, é impor-

tante ressaltar que os tratamentos feitos com soluções de ácido ascórbico e

soluções de CuSO^, isoladamente, não exercera nenhum efeito de inativação bac

teriana e os resultados sao apresentados na figura 2.

Em resultados mostrados anteriormente foi verificado

haver produção de peroxido de hidrogênio pela reação de AA + CuSO. em experi

men tos nos quais catalase fo* .-i!c." t»'*-» ao meio, protegendo as célu-

las da ação de AA + CuSO,. 0 H-O- seria capaz de inativar as bactérias a-

través de espécies ativadas de oxigênio (radicais hidroxil ou Tons superóxi

dos). Desta forma, a adição de manitol, que atua conto aceptor de radicais

hidroxila, mostrou suprimir, apenas parcialmente, o efeito letal da solução

oxidada de AA e a enzima superõxido disntutase (SOD) mostrou-se completamente

ineficiente na supressão do efeito. Estes experimentos sugerem que o efeito

letal da reação AA • CuSO nao seria devido ã ação direta do íon superóxido,

e nao excluem a possibilidade de serem geradas espécies ativadas de oxigênio

muito próximas ao DNA, não sendo, então, suprimidas pelo manitol c pela SOI).

Uma vez caracterizada a presença de H?0~ no mei«,

era necessária sua quantificação na reação. Para isso, alíquotas de 0,06 ml
- -1 -3

de solução de AA 10 N e CuSO, 10 M eram retiradas e adicionadas, em cube

ta de quartzo, a tampão acetato, HRP c Kl. 0 ensaio era lido espectrofotome

tricamente e a partir da absorbancia a 353 nm (A) e da constante c, determi-

nava-se a concentração de H^O- pela relação C • -—— Assim, pode-se estimar

a quantidade de H-0o, produzida por AA + CuSO, durante a incubação das bac té
-6 - ~

rias, em aproximadamente 2 >: 10 M, para uma média de 3 dosagens.
A tabela I indica a concentração de f^O- produzida

pela reação em diferentes tempos, a 37 C. Verifica-se que a dosagem é apro-

ximadamente a mestna em até 30 min de incubação, sugerindo que o equilíbrio

da reação seja alcançado rapidamente.

1'ir.a vez determinado que a ação letal da reação AA *

CuSOj é mediada por tt-fij* t o r na~ s e importante a realização de uma cinêtica
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TABELA I

Produção de em do terapo pels reação do

AA e

Tempo de Incubação
(min)

0

.15

30

Concentração
(K).

2.5 x

2.6 x

2,0 x

de K 20 2

IO'6

IO"6

IO"6

Para dõsagens de H2O2 em diferentes tempos de incubação, com agita-
ção a 37°C, alíquotas de 0,06 ml foram retiradas de uma solução de
AA (10"^M) • CuSO- (10"3M) e lidas espectrofotometricamente em pre-
sença de HRP (5 x 10"8M) e Kl.
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de inativaçao com esse agente nas concentrações produzidas pela reação. Es

te experimento foi realizado apenas com a cepa AB243O, por ser esta uni duplo

mutante (uvrA recA) e, portanto,bastante sensível a qualquer tratamento rela

cionado cora a reação de AA + CuSO .̂ 0 resultado está apresentado na tabela

II e indica não haver qualquer efeito na sobrevivência da bactéria ao trata-

mento por HjO-, mesmo em concentração 10 vezes superior ã encontrada na rea-

ção, sugerindo que possa existir um efeito de potencialização, por parte do

ácido ascórbico, na ação do perOxido de hidrogênio.

Uma vez quo a ação letal, sobre as bactérias, no tra

taraento com AA + CuSO, seria mediada por H90,, procurou-se correlacionar a

possível formação de quebras com a queda na sobrevivência. Para determina -

ção de quebras de fita simples (qfs), bactérias E.coli AB2430, contendo

DNA pré-marcado com timidina- II, tratadas ou nao com AA • CuSO , eram Usa-

das no topo de gradientes alcalinos de sacarose e então efetuada a sedi-

mentação do DNA (figura 3).

Verifica-se que, en>. relação ao perfil de sedimenta-

ção do controle, os tratamentos com soluções de AA e de CuSO,, separadamen-

te, produzem um número de quebras baixo; essas condições, no entanto, não

afetam a sobrevivência bacteriana. Após o tratamento com AA + CuSO,,a vüissa

molecular do DNA diminui era relação ao DNA de células nao trat.-ulns, sendo

portanto maior o número dê quebras formadas, o que pode ser visto na figura

4. Estudou-se ainda a correlação entre número de qfs produzidas no DMA em

função de doses crescentes de AA • CuSO.. 0 resultado apresentado na figura

5 indica que, pelo menos para doses baixas de AA + CuSO,, o núnero de que-

bras é uma função linear: Em doses altas, deixamos de observar a linearida-

de, mas isto pode ser devido a perda de sensibilidade do método, una vez

que as frações de baixa massa molecular se deslocariam todas pnr;i o topo do

gradiente, prejudicando a analise desses resultados. Demonstrada a formação

de quebras de fitas simples no DNA, pela reação, nnrt^i-sp para o estudo do

reparo dessa? quebras. Inicialmente foran feitos, trao control es:

(i) estudo da influência da temperatura na formação

de quebras (figura 6A e 6B);

( i i ) ação da catai ase (figura 6C e 6D).
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Í;: i>rc-:.í.':v.;i: r!o V.^O

Tratamento . U/U9 (fração de sobrevivência)
ao fir.al de l?0 rain.

Não trr.tadr.

«2° 2
(10"fjH)

H..0» -Í- Cu;.O>

AA + CuSO. „ 7 i n - 3
•J V ) / H I I I

(3 >; 10

3 x 10

C é l u l a s de E . c o ] ^ AU?tBO fora:.» c rcsc i í l - i s a 37°C. A u o s l r a s I!ÍÍ

2 ml íoraw t r a t c d a s cor?, scluçõc-s ' de HgOgt H ^ • CuSO^ c AA *

CuSOx nni. cor .coní r í içbcs i n d i c r a l â s . Ao fin«tl d s 120 w i n . ce

incubaçao en banho n 1>7°C, cor/, r .y i t i t ção , a lTquotor . forait: r e t i -

r a d a s para c á l c u l o dao r n v c i ? do sobrtvivõncí í 1 . . .
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F i g . 3 - Efeito de AA, CuSO. c ;\A + CuSO,, nz predução de quebras vt

DKA. Cõli<la& E.coli ALvy.RO foram civsci t íaj CHI r.cio cen
-3

tniiidinfl II por 3 horsR. Et̂  icr.iívJa foram tralntlas duranti? 30 min. ,

..a 37°C: a linha tracejada---repreisuí:» o p e r f i l de sedinontação do

DN". das celular. v»!ío trnUulns, :n {'\) ••• o:,oi:irjto de A/\ 3 r V)""H; (i?)-»o

solução de Ci/S'^ 3 x lÜ"f>M; (C)o-ov.oluç5o do A/\ 4 Cof.0^ (3 x 10"*'M,

3 x IO"**!-!)' r'., celulns for.tm, c:'.iío, depositadas sobre o gradiente

ai cal i no <le snorose co:n soluçíc fie l i so no topo. Ap?s 1 horn (c l i -

'S.e, o UM foi f.ccHüU-ítt.tclo, A r,ciii':;onUv.<r3 c d-.s d i re i to p:.iv. a Cí.;;ricr

• da. Os v;'.lof?:i ;i;vror:e»Vii<ít.;s r-, -,][-> ria fji"H'ric-.i ?. rfíreü*1 corrr'-|->;i-

di ' i i i ao pof-o i '!. ' Í :"•(.'(( I r r n i l (!Í'. !.•..••. :. ; t < j ' i t o t i s ; w\ ro i» ' . " . ' " . 1 ' ! ' . . ^ o f . e -
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cni presença de cobre. 0 tratamento das celubs de E.coli A3?4?0

e icjual so describe na legenda da figura 3, sendo controlo

(não tratado) ; AA + CuS04 (3 x 10'3H, 3 x 10"3M) o~o e

AA + CuSO4 (3 x 10" H, 3 x 10~V/ o—o. Os valores apresenta-

dos ã d i re i ta do gráfico correspondem ao peso molecular (f-ín)

do DHA x 107 dal tons.
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Fig. 6 - Efeito da temperatura e cataiase na produção de quebras pelo tra-

tamento de AA + CuSO^ no DMA. Suspensões bacterianas de E.coli

AB2480 foram tratadas como descrito na legenda da figura 3 C. A

linha tracejada corresponde ao perfil de sedimentação do DJ.A de

células não tratadas. (A) AA + CuSO^ eti banho de 0°C por 3ftnin.

(B) AA •:• CuSO^ a 3?°C por 30 min. (C) AA + CuS04 * 50 vg/ml de

catai ase 3 37 C por 30 min. (0) AA • CuSO^ a 37°C por 30 min.
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Quando a incubação era realizada en banho a 0 C du-

rante 30 min, observava-se que o número de quebras produzidas era ECnor que

aquelas fornadas quando a incubação era feita a 37 C, o que sugere uma possí

vel ação de enzimas na geração das quebras, ou uma reação qulnica influencia

da pelo aumento de temperatura.

Ea relação ã catalase, tem-se que, aparentemente, es

ta enzima protege as bactérias de, pelo menos, parte das quebras produzidas

por AA +

Para estudar o reparo das lesões promovidas por

AA + CuSO,, as bactérias da cepa AB248O (uvrA recA) foram submetidas ao tra-

tamento por 30 min, sendo a ação do perõxido de hidrogênio bloqueada por

adição rte catalase. As bactérias foram então incubadas a 37 C e , era difcrcn

tes tempos, retiradas alíquotas para a verificação da rias^a r»l«cuiar do ÜNA

em comparação ao UNA de bactérias não tratadas. O resultado apresentado na

figura 7 mostra que nao hã uma diminuição do numero de quebras pela incuba-

ção de at i 90 min com catalase. Resultados semelhantes foram obtidos com a

cepa ABI157 (selvagem - resultados não mostrados). Esses dados sugerem que

as duas cepas sao incapazes do reparar as quebras cm fita simples de DMA,

introduzidas por Ai. + CuSO . Entretanto, estes resultados não podem ser

considerados conclusivos, jã que a proteção pela catalase de formação tias

quebras não é total (ver figura 6C e 6DJ .

Experimentos realizados cora D*'A super-hêlice (forma

I) de virus 5V40, em diferentes condições, com ácido ascórbico (ver relató-

rio PIG I I I ) , mostraram haver introdução de qfs quando a incubação era feita

com solução cúprica de ácido ascórbico, o que deixava de ocorrer ero presença

de catalase. Da mesma forma, essas quebras igualmente ocorriam em presença

de ácido ascõrbico sem cobre e tanto o manitoi quanto a SOD nao ofereceram

proteção ã ação de AA * CuSO,.

0 DNA de vírus SV40 tratado cor» HJJ-, curiosamente

não apresentou quebras, como pode ser v isto na figura 3.

A inativação celular provocada pelas soluções cúprí-

cas de ácido ascórbico não parece, entretanto, poder ser explicada pela sim-

ples ação do peróxido de hidrogênio. Recentemente, Denple et_ a_̂  (1982) des-
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í!9

Fig. 7 - Estudo de reparo cm E.coH A3248O tretada com AA + CuS0A.
As células forsn tratadas corao descrito ra legenda da fi-
gura 3C. Após 30 nil de inc/bação a 37°C, adicionou-sc»
50 p3/ml de catalase. As suspensões bacterienas foram no-
vsinente incubadas d 37°C por diferentes tempos: (A)
C min; (B) - 30 r.iin; (C) - 60 min; (D) - 90 rain. A
linha tracejada corresponde ao perfil de sedimentação de
DNA de células não tratadas.
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Figura 8 - Representação esquematica da eletrofcreíe em gel Cs
agarose de DNA de SV4O tratado por lUO». 0 Cí<A so-
freu o seguinte tratâr.snto: (A) - DfíA nco tratado
(forma I); (B)-- DNA circular contendo qfs (forra
II); (C) - tíesnaturado em ãlcali; (D) - com enzina
EcoRI (forma III)5 (E) - com AA + CuSO4 (3 x 10"

3f-\
CuSO. (3 Y. 10~3M, 3 x3 x 10"JK); (F) - com AA + CuS04

10 K) e superoxido dis^utase (50yç/ml);
com K 20 2 * CuSO4 (2 :< 10"

6M, 3 x 10"5H).
(G)
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creveran excepcional sensibilidade a H-0, de células de E.coli deficientes

em exonuclease III, os tautantes xthA, bastante mais significativa que a ob-

servada nos mutantes recA. Quando, entretanto, culturas de xthA são trata-

das con ácido ascórbico, em presença de sulfato de cobre, a inativação obser

vada i mais reduzida que a provocada, por tratamento análogo, em células

uvrArecA, coao pode ser visto na figura 9.
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Figura 9 - Cinética de macivaçao por solução cuprica de ácido

ascórbico (AA - 3 x 10~ M; CuSÔ  - 10~5 *U de cu l -

turas bacterianas das cepas BW9091 (xthA) e AB248O

(uvrArecA) .

0,D - controles; 0 ,B - culturas tratadas.
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III.B - Estudo do efeito da acetona triplet» sobre o bacteriõfago X

III.B.I - Fundamentos Científicos

Todos os seres vivos emitem luz, nesao que es baixa

intensidade. A universalidade desse fenSrteno sugere a importante participa-

ção de processos de quimiolurainescência ea sistemas biológicos. De fato,qui

mioluiainescencia enzimatica I observada durante a estinulação de nacrófagos

era mamíferos (Allen, 1982) ou em processos oxidativos de plantas (Abeles

e£ aj_, 1973). Fenômenos intra-cclu lares, tais como a mi tose, sao acompanha-

dos por emissão bastante fraca de luz visível e d* ultravioleta (Quickenden

e Quetlee, 1976). Una revisão recente de processos de emissão de luz de bai

xa intensidade foi feita por Slawinska e Slawins*i (1983).

A emissão de luz por bioluminescência propriamente

dita (Shimomura, 1983), como a fluorescência observada em bactérias, dinofla

gelados, vagalumes, etc., i conseqüência de uma reação enzimática, gerando

um produto quircioluminescente. 0 fenômeno está associado a uma reação oxida

tiva exergônica, na qual parte da energia liberada é dirigida para formação

de um estado eletronicamente excitado de um intermediário ou do produto da

reação, o qual emite um fóton e volta ao estado fundamental. Trata-se, as-

sim, de um caso típico de conversão de energia química em energia radiante.

Processos de biolirciinescência desempenham em geral

papéis adaptativos e,conseqüentemente, seletivos. 0 oimetismo, a atração c a

corte sexual e a defesa contra predadores constituem alguns exemplos de meca_

nismos adaptativos que ocasionalmente podem envolver processos bioluminescen

tes (Lloyd, 1983). Entretanto, é possível que eles sejam apenas manifesta -

ções funcionais de um fenômeno mais abrangente: a formação bioquímica de es-

pécies eletronicamente excitadas com importância em processos metabSlicos,in_

formacionaís e de organização celular. Ds fato, vários fenômenos podem ser

explicados se admitirmos que a célula possui um potencial fotoquímico na au-

sência de luz (revisões: Cilento, 1982, 1983, 1984).

As hemoproteínas (principalmente as peroxídases)atuam,

também, como oxidases aerõbícas que determinam a formação de compostos dioxi

et anos e, ?. partir destes, de moléculas excitadas. Como exemplos de produ-

ção de espécies eletronícanente excitadas cm reações envolvendo peroxidase
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temos a oxidação de: (a) un a Ide Ido linear para ua aldetdo menor e ácido for

mico; (b) um ácido indol-3-acético para indol-3-carboxaldeído c CO.; (c) âci

do indol-3-pirúvico para indol-3-acetaldeIdo; (d) ácido isonicotlaico para

pirimidina-4-carboxaldeldo; (e) compostos contendo grupos OCUt)-CH-CO.

A oxidarão do isobutanal para acetor.a triplete e ác i -

do fõraico constitui parte integrante do sistema peroxidase. Eii meio a grau

de variedade de reações que levam 1 formação de compostos excitados, esta

última (.oxidação do isobutanal) será estudada mais detalhadamente, de vez

que foi o processa utilizado neste sub-projeto para formação de caibonila ex

citada, no caso a acetona triplet*.

0 sistesa isobutanal/HKP/Oj, como aostr ado abaixo.per

mi te a oxidação enzimática do isobutanal, determinando a forssação de u» in-

termediário dioxetano extreoamer.ee instável, que é clivado ainda no interior

da enzima, originando ácido fõraico e acetona, esta últitaa no estado tr ip le -

te (Duran et^ al_, 1977; Faria Oliveira e£ al_, 1978; Cilento et_ al̂ , 1979;

Bechara Ç£ al̂ , 1979; Cilento, 1980a,b; Rivas-Soarez e Cilento, 1981). A í in

pies emissão de fosforescência da acetona triplete sugere que esta é formada

no interior da enzima e, portanto, protegida «ias colisões com oxigênio mol£

cular. A formação, no interior da enziea, do intermediário dioxetano e, con̂

sequence, de seu precursor hiJroperóxido requer que a enzima fique transitan

do entre dois estados (HRPI e HRPII), que se inter convert em cnituaaente atra-

vés de reações oxirredutorns (.Bechara et_ ai., 1979; Cilento, 1982, 1933).

v—i-« • • • , —.••?'??-—

c».
\ r : 9 * , HCC
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Ten sido demonstrado que produtos earbonllicos eletro

Ricamente excitados são capazes de transferir energia para vário* coepostos

aceptores, emissivos ou não. Entre tais aceptores figuras vários compostos

cora funções bem definidas no metabolism dos seres vivos (para revisão e re-

ferências, ver: Cilento, 1982).

Rivas-Suárez et_ al_ (1951) mostraram que a acetona tri

plete é capaz de transferir energia para quinonas (tipo especial de cetonas

insaturadas, anplanente difundidas na natureza e que, es nuitos casos, pare-

ces tosar parte nos eiclos de oxidação-redução essenciais aos sistemas vi-

vos): utilizaram, sara tanto, o sistema IBAL/HRP/O- e constataram que a neea

diona sofre alteração de espectro sempre que ê exposta ao sisceoa em questão.

Essa alteração do espectro não pode ser atribuída a nenhuma espécie de oxigê

nio ativada (perõxido de hidrogênio, radicais hidroxil, oxigênio single te

ou ionte superõxido) e é muito semelhante ao fenóraeno observado quando o cc»

posto é irradiado com UV.

Cilento (1932) menciona ainda o envolvimento de al-

guns dos sistemas estudados por ele e colaboradores em fenóWnos como a emis_

sao de luz por cloroplastos e a formação de adutos de lisozista-nbof lavina

semelhantes aos que se obtêm quando uma mistura desses dois compostos é irra_

diada com luz UV.

Dentre todos os possíveis aceptores de energia de cora

postos carbonilicos excitados, o RNA e o DNA devem merecer especial atenção,

de vez que são moléculas informacionais existentes em todas as formas de vi-

da conhecidas. Uma alteração na estrutura do DKA, por mais simples que seja,

pode resultar era perturbações graves na célula. A possibilidade de altera-

ções fotoquimicas no DKA, decorrentes de reações que conduzen 3 formação de

moléculas energizadas, tem merecido a atenção de diversos pesquisadores.

Hello et aj[ (1980) evidenciaram a transferência de

energia do indol-3-aldeído (IAl) era estado tripletc, gerado enzimaticamente,

para a molécula de tiouridma, o p,rupo cromõforo do tR>A responsável pela in_

dução de retardo no crescimento após irradiação de E.coli con luz UV de

330 nra. Além disso, constataram A formação de adutos na molécula de tRNA,

a partir do aparecimento de TAl na mistura de reação com resíduos de uridí-
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na no tRKA.

Heneghini e£ al̂  (197?) mostraram que quando IBAL é

oxidado enzimaticamente, produzindo acetona em estado triplete e ácido formi

co, na presença de DMA, induz a formação de quebras na cadeia polinucleotldi

ca, visualizadas ea gradientes alcalinos de sacarose. Alfa disso, Faljoni

et_ ai. (1979) observaram alterações no espectro de dicroisno circular do DXA

tratado con acetona criplete, coa decréscimo de uma banda positiva en 2S0 nu

e aparecimento de nova banda negativa em 300 nm.

Utilizando uma estrutura biológica relativamente sim-

ples, como o bacteriofago lambda, • o sistema enzimatico gerador de carboni-

la excitada, este sub-projeto teve como objetivos:

a) estudar os efeitos da acetona triplete sobre a

infectividade de fagos lambda;

b) constatar se a acetona triplete é capaz de induzir

a formação de lesões no DNA de fagos lambda e a natureza dessas lesões;

c) verificar se as bactérias utilizadas cono indicado

ras da infectividade dos fagos são capazes de reparar as lesões induzidas pe_

Ia acetona triplete;

d) avaliar a integridade estrutural dot bacteriofagos,

após o tratamento com o sistema IBAL/HR?/02;

e) analisar a maneira através da qual a energia da

acetona triplete é transferida ao DNA dos bacteriofagos e considerar a possi_

bilidade de fenômenos fotobioquínicos ocorrerem na ausência de luz.

III.B.2 - Resultados
*

Como acaba de ser referido, a oxidação aeróbica de

isobutiraldeído (IBAL), catalisada por peroxidase de rabanete IHRF), deterraí̂

na a formação de ácido forraico e acetona, sendo esta última no estado triple

te (Faria de Oliveira ç£ aJU 1978; Secharn e£ al^ 1979).

Quando bacteriofagos A são tratados com IBAL ou IBAL

• HRP, há uma inibiçao na capacidade desses fagos infectarem bactéria K.coli.
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Ha figura 10 pode ser visto que essa inativaçao do fago X é dependente da

concentração de IBAL, tanto na presença quanto na ausência de enzima (HRP).

Ê importante observar que a inibição do fago I sensivelmente maior quando a

enzima (HRP) está presente no sistena, sugerindo que a acctona tripletc pos-

sa formar lesões adicionais no bacteriofago, as quais determinam sua inativa

çao. A constatação de que a diferença entre o percentual de viabilidade das

amostras tratadas cca IBAL + HRP se acentua na medida que ê adicionado IBAL

ao sistema está de acordo com o fato de que o acréscimo de reagente UBAL),

em condições saturantes de enzima, 5 seguido de aumento da quantidade de a-

cetona triplete (Dunford e£ al_, 19S4j .

A capacidade que a célula bacteriana tem de reparar

lesões existentes no genoraa do fago está relacionada aos recursos enzimati -

cos da célula hospedeira, que lhe permitem reconhecer,e eventualmente elimi-

nar as lesões. Desta forma, células mutantes nos sistemas de reparo exibem

baixa eficiência na reativação de vírus contendo lesões no genoma, quando

comparadas a células proficientes en tais sistemas. Isto justifica uma

maior inativaçao de vírus submetidos a determinados tratamentos.

Examinando a tabela III ou a figura 10, observa-se

que a inativaçao dos bacteriofagos tratados com IBAL ou IBAL • HRP ocorre

da mesma forma em bactérias proficientes em reparo e em mutantes uvrA

(AB1886), recA (AB2*63) ou no duplo mutante uvrArecA IAB2480J . Não há, por-

tanto, diferença significativa na capacidade de reativação de vírus, previa-

mente tratados com este sistema,entre as cepas selvagens e mutantes desprovi

dos de vias de reparo dependentes dos produtos dos genes uvrA ou recA.

0 sistema IBAL/HRP/Oj mostra-se capaz de ínativar par_

tículas do fago com maior eficiência que o IBAi- na ausência de enzima, suge-

rindo que acetona em estado triplete exerça papel importante no processo de

inativaçao desses bacteriofagos. Entretanto, a formação espúria ic molécu-

las ativadas de oxigênio ou de qualquer outro radical lesivo ao fago, duran-

te a oxidaçao de IBAL por HRP, pode também explicar a perda da capacidade in

fectante do fago. Assim sendo, algumas alternativas relacionadas a essa

questão foram analisadas.
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Figura 10 - lnatívação de fago lambda pelo sistema IBAL/HRP/O,

,9Condições experimentais - Bacteriófagos lambda(10 unida-

des formadoras de placa/ml) foram incubados em tampão fos

fato pH = 7,5, por 15 minutos, a 37 C, nas concentrações

indicadas de IBAL, na presença (linha tracejada) ou na au

sência llinha contínua) da enzima HRP. Apôs o tratamento,

os fagos foram diluídos em MgSO. 20 mM e medida sua infec

tividade em E.coli, cepas AB1157-selvagem (V V ) e

AB2480-uvrArecA (• 0 ) .
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Tabela III - Sistemas de reparo

CGUOICOES l l i r E C T l v 1 D A D E % t
A 3 M 5 7 ASISSi AS2-JS3 A-I

EXPERIMENTAIS (SELVAGEM) luv rA) ÇrtcA) íuvrA

CONTROLE 100 100 H'0 ^ 00

IB AL 6 7 ( 4 )

I B A L • HRP 1 81 3 > 1 7 ( 2 ) 20 CO)

O B S . : O s n u r f t e r o s d e n t r o c i o s p a r i r i ; * 5 5 S r ~ ? r t i * r i í i r .; c » ; v i - ;

p a d r ã o .

O s b s c t s r i o ' < 3 í o s f o r a m i r . c u . s ó c s p o r 1 5 ' i i r . u t o , a 3 ? C c-->»

7 m M de- I B A L » 4 y M d e H R P eu- t a w r p á o f o s f a t o ? H = 7 , 5 .

A p í s o t r a t a m e n t o , o s f s s o s f o r a m d i l u i á c í in. : ' ? r O 4 .'.'?i;.M

e m e d i d a s u a i n f c-c t i v i d a c e r a s c s p a s \n4icâ>is% . •

Comparação entre as inativaçoes do fago produzidas por

IBAL e por IBAL/HRP/02> medidas em cepas proficientes ou

não em reparo.
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Além de acetona em estado triplete, formam-se, tam-

bém, durante a reação oxidativa, ácido fõrmico e acetona era estado fundamen-

tal. Contudo, esses produtos da reação ou mesmo a enzima (HRP), na ausência

do substrato (IBAL), são inócuos aos fagos (tabela IV).

A presença de etanol na mistura de reação, ou a adi-

ção de benzoato (ambos aceptores de radicais hidroxil ) praticamente nao al-

tera o efeito de inativação dos fagos produzidos pelo sisterca 1BAL/HRP/0,

(tabela IV) . Embora não seja provável que o sistema produza oxigênio single

te, já que a acetona triplete encontra-se protegida da colisão con oxigênio

IDuran e£ al^ 1977), a influência de oxigênio singlete foi analisada através

do emprego de compostos capazes de interagir con o mesn». Observa-se ainda

que diazobiciclooctano (DABCO) e desoxiguanosina (ambos aceptores de oxigê-

nio singlete) não alterara significativamente a viabilidade dos bacteriõfagos,

razão pela qual a participação desses radicais no processo de inativação dos

fagos pode ser excluída; tampouco a catalase consegue codificar o efeito do

sistema IBAL/HRP/O, sobre os bacteriõfagos, o que elimina a possibilidade de

participação de perõxido de hidrogênio. A analise da tabela IV revela que

dois compostos foram aparentemente capazes de promover alguma ação protetora

contra a inativação gerada por IBAL + KRP: a enzima superóxido dxsmutase

(.SOD) e triptofano.

A SOD é capaz de dismutar Tons superóxidos em peróxi_

do de hidrogênio. Entretanto, é importante considerar que, dependendo da

concentração desta enzima na mistura de reação, a emissão de fõtons pode ser

inibida era até 80% (Duran et_ ai_, 1979). Assim, a pequena proteção oferecida

pela SOD pode ser, ao menos em parte, atribuída ao efeito inibidor que esta

enzima exerce sobre o poder eraissivo da acetona triplete.

Por outro lado, quando o triptofano, um excelente a-

ceptor de energia da acetona triplete (Rivas-Suárez e Ciler.to, 1981) é acres

centado I mistura de reação, a inativação é similar aquela observada quando

os fagos são tratados com IBAL na ausência de enzima (HRP) . Dessa forma, é

possível que a acetona triplete, produzida durante a oxidação aeróbíca de

isobatinldeído participe dí; alguma maneira da inativação adicional observa-

da na presença de F T ,
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Tabela IV - Efeito de algumas substâncias na inativação do íago X

por acetona triplete

TRATAMENTOS t l f p ( » ,

CONTROLE 100 (S)

ACETCrt4A + ÁCIDO FÓRMICO 100 t4>

HRP 100 13)

1BAL 35 (1 )

1BAL •» HRP 15 (2>

IBAL • HRP • CATALASE 16 ( 2 )

IBAL + HRP * £00 23 11)

IBAL + HRP + DABCO 1£ C2)

IBAL • HRP * BEN2OATO IS ( 2 )

IBAL + HRP •» DESOXIGUANOS IMA 16 (2 )

IBAL + HR? • TR1PTOFANO 30 (1 )

Condições experimentais - Os bacteriofagos foram incu_

bados por 15 minutos, a 37 C, en tampão fo s fa to , pH -

7 , 5 , contendo: 1 mM de acetona; 1 mM de ácido fórmico;

4 VM de HRP; 12 mM de IBAL e: 50 yg/ml ou 50 pg/ml de

SOD ou 10 mM de DABCO ou 1 mM de benzoato ou 1 mM de

desoguanosina ou 1 mM de triptofano. Após o tratamen^

t o , os fagos foram diluídos em sul fato de magnésío

20 mM e a infectividade dos riesmos medida cm E.co l i

AB1157
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Na tentativa de determinar se a inativação do fago

ocorre como conseqüência de lesões na capa protéica, que impediriam a adsor-

ção do fago e(ou) a injeção do DMA, foran feitos experimentos similares aos

de Hershey e Chase (1952), utilizando-se fagos contendo DKA- H. Após incuba

ção de fagos com bactérias a 37 C por 15 minutos, os mesmos foram subset idos

a uma agitação forte, suficiente para soltar os fagos adsorvidos 3 superfí-

cie da bactéria, sem, entretanto, inativar as células. Após este tratamento,

todo DNA associado a bactéria corresponde ao DNA injetado nesta. A tabela

V mostra que a percentages» de DNA- H associado ã bactéria E.coli cai aproxi-

madamente para 50%, apôs o tratamento com IBAL ou IBAL • HRP. Este resulta-

do sugere que o IBAL individualmente produz lesões na capa protéica, as

quais diminuem a adsorção e(ou) a injeção de DMA do fago na bactéria. Não

obstante, a comparação entre a capacidade de formação de placas e a injeção

efetiva de DMA indica que aproximadamente 1/3 das moléculas de DNA introduzi

das nas células, no caso de tratamento com IBAL, e 2/3, no caso de tratamen-

to com IBAL + HRP, não são capazes de produzir "plaques" visíveis. Isto su-

gere que o produto da oxidação enzimatica de IBAL determina a formação de

lesões no DNA do fago, uma vez que uma fração expressiva da população de DNA

infectante mostra-se incapaz de completar o ciclo litico.

Tratando-se fago lambda contendo DNA- H com IBAL

(figura 11.A), ou apenas com a enzima HRP e os produtos finais da reação (á-

cido fórmico e acetona em estado fundamental, fig. 11.B), obtem-se o DNA se-

dimentando na mesma região do DÍ'A de fagos não tratados. Entretanto, quando

o fago é incubado com IBAL • HRP antes da sedimentação em gradiente alcalíno,

observa-se nítido deslocamento do DNA do fago para o topo do gradiente (figu_

ra 11.C). Esses, resultados encontran-se tanbém na tabela VI, eo termos aas

modificações observadas na massa molecular do DNA dos fagos durante os expe-

rimentos .

Pode-se então, concluir que, nessas condições experi-

mentais, o sistema IBAL/HRP/02 é capaz de introduzir simples quebras no DNA

desses bacteriófagos.
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Tabela V - Avaliação do efeito produzido pelo sisterta 1BAL/HRP/0.

no processo de injeção do DKA en bactérias

TRATAMENTO « f P (7.) % D N A IMFECTANTE

CONTROLE 100 ( 5 , 4 1 94

I9AL 3? ( 0 , 7 ) «s

1BAL • HRP 16 ( 3 , 2 ) «5

Condições experimentais - Bacteriofagos X contendo DNA marcado f£

ram tratados durante 15 minutos, a 37 C, en tampão fosfato, pH »

7,5 contendo: 12 mM de 1BAL; 4 \i*A de HRP. Bactérias E.coli foram

incubadas com estes fagos durante 15 minutos a 37 C; imediatamen-

te após a incubação, alíquotas de cada amostra foram retiradas pa_

ra determinação de viabilidade e capacidade de injeção de DNA.



30.

J
1»

I
I a

•

A

:

/

L
* C(«T»O«.t

V

J c:»-«5it
• 1 . Í:IJS»A• J *»«>
! i

ii
Hi

c

i

•

i

to . so ia to

cvjmsrtt d

>5

(ração

Figura 11 - Lesões em UMA de fago X produzidas pelo sis tecia
IBAL/HRP/O2

Condições experimentais - Fagos X contendo DMA marca

do foram incubados por 13 minutos, a 37 C, era tampão

fosfato pH • 7,5, contendo: (A) 88 taM de IBAL; (B)

1 nH de ícido fÕrmico + 1 mM de acetona • 3 yM de

HRP; tC) 88 inM de IBAL + 3 vM de HRP. Após o trata-

mento, os fagos foram lisados e o DNA analisado em

gradiente alcalino de sacarose. As linhas poncilha-

das representam o DNA de fagos não tratados; a sedi-

mentação é da direita para a esquerda.
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Tabela VI - Quebras no DNA de fago X produzidas pelo sistema

IBAL/HRP/O2

TRATAMENTO Mn n q

CONTROLE 1 7 , 5

ÁCIDO FÓRMICO • ACETOtJA + HRP 13,5 - 0 , 0 3

IBAL 16,5 0,03

IBAL •» HRP 10,9 C.S5

(Mn) - Massa molecular em milhões de dal tons

(nq) - Numero de quebras por 10 daltons.

Condições experimentais - Fagos X com DNA marcado foram incubados
o •-

por 15 minutos, a 37 C, em tampão fosfato, pH » 7,5, contendo:

1 mM de ácido fórmico; 1 mM de acetona; 3 pM de HRP e 88 mM de

IBAL. Após o tratamento, os fagos foram lisados e o DNA sedimen-

tado em gradiente alcalino de sacarose.
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O simples fato de serem observadas alteração no per-

fil de sedimentação e na massa molecular de DNA, oriundo apenas de fagos ex-

postos à ação do sistema completo (I5AL/HRP/0.), constitui, por si, uma evi-

dencia da participação de acetona triplete no aparecimento de quebras em

fita simples de DNA viral. Contudo, como já foi dito, poderiam ocorrer rea-

ções secundarias no sistema, que determinariam a produção de espécies ativa-

das de oxigênio altamente reativas, conhecidas por sua capacidade de produ-

zir lesões no DNA (.Cadet e Teoule, 1978; Hoffmann e Meneghini, 1979; Detnple

e Linn, 1982; Fridovich, 1978). Considerando que a mistura de reação con-

tem etanol, seria improvável a hipótese de correlação entre as quebras obser

vadas e a presença eventual de radicais hidroxil.

Observa-se, na tabela VII, que superoxido dismutase e

catalase, enzimas que eliminam radical superoxido e perõxido de hidrogênio,

respectivamente, não são capazas de evitar a formação de lesões no DNA de

fago lambda.

Por outro lado, a participação de oxigênio singlete

no fenômeno observado não parece provável, pois: (a) nao há indicação de for

mação de oxigênio em estado singlete durante a oxidação enzinútica de IBAL c

(b) desoxiguanosina, um aceptor de oxigênio singlete, nao é capaz de prote-

ger o DNA do fago, quando adicionado à mistura de reação (tabela Vil). En-

tretanto, quando a incubação e efetuada na presença de triptofano (eficiente

aceptor de energia da acetona triplete; Rivas-Suárez e Cilento, 1981), ocor-

re significativa redução do numero de quebras, como indicado na tabela VII.

Além disso, a produção de lesões no DNA de fago depen_

de da concert ração de IHAL (figura 12), o que se mostra compatível com o au-

mento da quantidade formada de acetona triplete em altas concentrações de

IBAL, em condição saturante de enzisa. Assim sendo, a acetona em estado trí_

plete parece ser indispensável ao aparecimento de lesões no genoma dos fagos.

A fim de distinguir entre quebras verdadeiras na ca-

deia fosfodiester de DliA e formação de sítios sensíveis a álcali, que, quan

do em pH alcalino, apareceriam cono quebras, o DNA, proveniente de fagos tra_

tados e não tratados, foi analisado por sedimentação em gradiente neutro de

formamida,en condições desnaturantes.
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Tabela VII - Efeito de cataiase, SOD, desoxiguanosina e Criptofano

sobre a formação de quebras en DXA de fajyis X trata-

dos com o sistema lBAL/ttRP/O-

TRATAMENTO V.r. nq L r=Õ£Ç ^%)

CONTROLS

IÊAL +

IBAL *

IBAL •

IBAL +

IBAL •

HRP

KRP +

HRP r

HRP *

HRP +

CA7ALASE

05.ZO? I GUAfiO?-1 'i.\

3OD

7RIPTOFAHC

1 ! , -J

?,7

~ »t

5iO

". •*,. t

D

0 i

c.

•j,

0,

0,

£4

«

5t

01

0

:;.O

r7

* *y

: c

(Mn) - Massa molecular em milhões de Jaltons.

(nq) - número de quebras por 10 daltons.

Condições experimentais - Fagos X com DNA marcado foram incubados

por 15 minutos, a 37°C, em tampão fosfato, pH - 7,5, contendo:

88 mM de IBAL; t pM de HRP; 50 Mg/ml de catalase; 1 nM de desoxi-

guanosina; 50 Vg/tnl de SOD e 1 mM de triptofano. Apôs o tratamen

to, o DNA foi extraído e analisado em gradiente alcalino de saca-

rose.
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Figura 12 - Formação de lesões no DNA de fagos X em função da con-
centração de IBAL

Condições experimentais - Os fagos Coram tratados com

IBAL nas concentrações indicadas, era presença de 3 UM

de HRP; o UNA foi analisado era gradiente alealino de

sacarose.
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Os resultados apresentados na figura 13 mostram que

nenhuma alteração do perfil de sedimentação do DNA de fagos não tratados í

observada, quando este £ submetido a pH alcalino, antes de ser colocado no

gradiente. Tampouco ocorrem quebras capazes de ser evidenciadas por este mé

todo ca pH neutro; entretanto, se o DXA é submetido a pH alcalino, antes da

centrifugação, este sedimenta aais lentamente, sugerindo que muitas das le-

sões introduzidas no genoma do fago, provavelmente pela acetona triplete,são

sítios sensíveis a aicali, e não quebras reais na cadeia fosfodiester do DNA.

A enzima UV-endonuclease de M.lutens i capaz de teve*

lar, com eficiência, a presença da lesões especificas (dimero de pirimidina)

na molécula de DNA, uma vez que atua no sitio do dimero por uma ação combina

da de duas atividades. Dessa forma, surgem quebras na fita do DHA, que po-

dem ser quantificadas através de determinação do peso molecular do DNA, tra-

tado ou não com a enzima (UV-endo), por sedimentação em gradientes de sacaro

se (Menck e Meneghini, 1932).

A análise da tabela VIII mostra que as lesões introdu

zidas por acetona triplete no DNA de fago lambda não constituem substrato pa

ra UV-endonuclease, pois esta não c capaz de introduzir quebras em DNA de fa

gos tratados cora o sistema IBAL/HRP/O2> Nesta mesma tabela, pode ser visto

resultado mostrando que esta enzima cliva DNA irradiado com UV.

Os efeitos produzidos por acetona triplete era DMA pu-

rificado já haviam sido descritos (Faljoni et_ al_, 1978; Meneghini et ai,

1978). Alem disso, durante o trabalho , foi observado que a capa proteica

dos bacteriófagos é lesada após tratamento com IBAL ou IB AL • HRP. Assim,

tornou-se importante verificar se o DNA do fago ainda permanece protegido

pelo invólucro protéico ou se o fago seria decapsulado quando exposto ao sis_

tema IBAL/HRP/O-, a ponto de se tornar diretamente acessível i ação da ace-

tona triplete. Isto pode ser testado pela medida da atividade da nuclease

DNase I no DNA de bacteriófagos, através de gradientes alcalinos de sacarose.

Os resultados desse experimento estão resunidos na ta_

bela IX, onde se vê que a DNase efetivamente não pode atuar sobre o seu subs_

trato, quando incubada com fagos íntegros, tratados ou não com IBAL + KKP. A

atividade dessa enzima em DNA purificado não é totalmente inibida pelo trata_
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Figura 13 - Formação de sítios alcali-sensíveis em DNA de fagos X

tratados com o sistema IBAL/HRP/O2

Condições experinentais - 0 DNA de fagos nao tratados

IA) ou tratados (B,C) com 88 nH de IBAL + 3 pM de HRP,

foi extraído e analisado em gradiente neutro de saca-

rose em formamida. Em A e C, antes da sedimentação

o DNA foi tratado durante 10 minutos com NaOH 0,1 N,

seguindo-se a adição de HC1 e TRIS HC1 (.50 mM) até

pH - 8,0. A linha tracejada representa o DNA de fa-

gos não tratados. A sedimentação é da direita para a

esquerda.



Tabela VIII - Teste para sítios sensíveis a UV-endonuclease

TRATAMENTO
NUMERO DE SÍTIOS SENSÍVEIS A

UV-ESDO POR IO7 DALTONS (*)

Controle

IBAL + HRP (**)

DNA irradiado cem UV (***)

- 0,04

- 0,03

0,27

(*) - Determinados através de gradiente neutro de sacarose, em
formamída

(**) - os fagos foram tratados com 88 nM de IBAL e 3 pM de HRP

(***) - UNA de fagos X irradiado cota UV (10 j/m )
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Tabela IX - Avaliação do acesso de DNase ao DNA de fagos X tratados
com o sistema IBAL/HRP/0,

TRATAMENTO
NUMERO DE 0 U Ê 3 S A S IMTROD' . 'Z IDAS

P R L A D M a s s POR IO 7 f iALTOUS ( » >

FAGOS

FAGOS + I B A L + HRP ( * « )

DNA

DNA + I B A L + Hf<P ( * * )

0 , 0 1

- 0 , 0 3

0,53

0 , 2 4

(*) - A ação da DNase foi analisada através de gradiente alca_
lino de sacarose

(**) _ para tratamento dos fagos, ou do DNA, foram utilizados

88 mM de IBAL e 3 yM de HRP
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mento prévio do substrato com o sistema IBAL/HRP/O, (tabela IX), sugerindo,

portanto, que os bacteriófaços continuam íntegros, isto é, o DNA continua

protegido pela capa protcica, após o tratamento. j

0 possível papel de moléculas eletronicamente excita-

das no interior das estruturas vivas i nuito discutido. Algumas possibilida

des sao: (a) estoque energético (as diferentes configurações topológicas do '

DNA, por exemplo, poderiam atuar como uma espécie de reserva de fótons den- j

tro das células, como proposto por Popp et. ai.» 1980); lb) ativação de sisCe- ;

mas bioenergéticos dependentes de luz (coo» fotossíntese) na obscuridade; |

(c) ativação (no caso de carência energética) de sistemas bionergeCicos de- j

pendentes,.essencialmente, do metabolismo de carboidratos (cadeia respiratÕ- i

ria); (d) ativação de processos dependentes de energia fotônica na obscuri- ;

dade (por exemplo, fotorreativação de dímeros de pirimidinas introduzidos no '•

DNA por irradiação de luz Uv);(e) de maneira bem geral, "regulação e transfe [

rencia de informação". j

~ I
As implicações biológicas dos resultados aqui descri-

tos ainda são desconhecidas. Na o obstante, a produção de compostos carboní-

licos energetícamente excitados nas vizinhanças do genoma celular pode itnpli j

car em danos no material genético. De fato, a emissão de fótons nas proxini

dades do DNA tem sido observada. Radiação UV e mesmo radiação visível muito
I

fraca podem ser emitidas por cultura de células, um fenômeno provavelmente |
relacionado com mitoses celulares (Quickenden e Quee Hee,l976). Além disso, j

i

Popp e£ alj 1980, propõem que as diferentes configurações topolõgicas do j

DNA possam atuar corao uma espécie de reserva de fótons dentro das células. j

Assim, as lesões no DNA de fagos lambda» introduzidas

por compostos carbonilicos eletronicamente excitados, podem corresponder 8 ]

um fenômeno natural, talvez correiacionável com um processo deieté-

rio "espontâneo", localizado no genoma, como a mutagenese.

Nesse sentido, a estreita correlação estabelecida por

Sargentiní e Smith (1981) entre deficiência de reparo por excisão e mutagêne

se espontânea em bactérias mutantes nos genes normalmente envolvidos no repa_

ro de lesões induzidas por UV é de fundamental importância, na medida que

mostra que o genoma celular é constantemente agredido, sendo necessário, nes
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te caso, que o sistema de reparo por excisao seja acionado para remover le-

sões no DNA, que, de outra forma, deterninariam alterações no taecanirnto de

informação genética. Portanto, é possível que a formação eiulõgena de espé -

cies eletronicamente ativadas esteja relacionada a essas lesões introduzidas

no DNA pelo metabolismo normal da célula.



III.C - Efeito do ácido ascórbico nas funções SOS: bases moleculares

III .Cl - Fundamentos Científicos

k detecção de atividades mutagenicas e(ou) oncogenicas constitui medida ab-

solutamente prioritária no atual contexto de desenvolvimento econômico-social. Mui-

tas substâncias presentes no meio ambiente ou ãs quais está exposta e espécie humana,

tais como poluentes industriais, fármacos, aditivos utilizados na conservação de ali-

mentos, cosméticos, pesticidas, produtos de combustão, etc., são capazes de modificar

o conteúdo informational e, em muitos casos, de promover o desenvolvimento de tuisores

neoplásicos.
i

Os compostos químicos artificiais já ultrapassam a faixa dos 50 000 e, a !

cada ano, entre 500 e 1 000 novos produtos são introduzidos no mercado. Em função de i

necessidades industriais, alguns compostos, já sabidamente cancerígenos, são sinteti- I

zados em grandes quantidades, como é o caso do cloreto de vinil e do dicloreto de eti i

leno (alguns milhões de toneladas de cada um sao produzidas, anualmente, somente nos :

Estados Unidos; Ames, 1979). j
t

Ê -.evidente que a obtenção dos dados clínicos e epidemiológicos sobre ctutagê !

nese e carcinogênese deve ser antecipada por experimentos com animais de laboratório •

ou, sempre que possível, por t es tes mais simples e menos onerosos, capazes de propi - i

c i a r , com re la t iva margem de segurança, indicações sobre os riscos envolvidos na u t i - j

lização de determinada substância ou na exposição da espécie humana a certa condição. ;

Al ias , c iisportante ver.s.i! tnr qu-j o. rc.ili::.-»çao de estuda." t-pidcciológicos ;

no Hone~. é, froqUtnCiir.ente, bas'.nr.tc d i f í c i l ; ü s i r . , por excr.plo, a avaliação das

conseqüências genéticas das expiocõcr. nv.cle.ires ác üircshi-.i c fcgasaki, 3«csar dos

esforços de inúmeros grupos e corri, tes c ien t í f icos , ao lor.50 de quase iO anos, ainda :

não forneceu resultados cotn sisr.if icação t s t . i t í s t ic . i (Schull C£ a_ .̂, 1981; Schull
et a i , 1932; ver também: Miller , 1981b).

1

A realização sistemática rir; t e s t e s , cor: Anirc.iis Je lit'inratorios para n

ident i f icação de atividades r".uí.figênif:-r.5 e'oc) orxogenicir. esbarra cr. inúr.eros cbstncvi

los técnicos , algu-s ptatír.a-iev.:*» ir.trr.r.oíoníveir,, er.tre cc quais peden ecr apontados:
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a) d i v e r s o s e f e i t o s genér icos pot!er<. ;>:ieir r.-riCiis ^craroes para s e r ç a dctec

cados;

b) t e s t e s com ar.irsais de laboratorio ÍCÍSO coelhos, ratos eu íürurtdanços)

são extremamente onerosos (cerca tie 3C0 ÜOO c 'Lires para i:r.-. únies* ccrr.T-to culcico) ,

resultados só sendo obtidos a?cs, v.o r.íni~3, 2 -ru i ar.of. de <wr.r-?rirer.:.sça-.> (Accs,

1979);

c) a sensibilizai-:? 2 r«l«iti\\--;n;<: r-j.:^=i::.i e V.-A v:rrv:: cv.o rr^i-.r-, por

exenplo, ter-.orcs eni somente 1^ dos STVIT-IÍP tr;ii->..:os c/.i»---, p.i'.i c-^« .-ç.-..> ú> r«a ítivi^

dado cncog?nica, a rc-alizaça.i c!e te ;•;•;•, c:-r. 10 ."0 ar.ir. r. s . -•• ;.v. • *• r. •».••.;•••.• ir.viavel

, 1979).

Outro aspecto a ser consict-rnio é que c progress? tecnrlõgícr. torra indis-

pensável a obtenção á-i iníorrraç J « Í SC" ~C OS ri.-^os inert r.tc:: a? t:so «!<• :!'.»tr:rr.!r..i<ís

corc-osto químico air.dn durante o --o-; vc-vínvolvir.cr.to, rí-c sev.de íT^iro rocorriT c :cr.

tes con an i ra i s de: laboratório para •:• '.2 í i ~ , -_~.i ver. cuo cs r^:.«-.!ta.:cr :•.:"• t-f tarsin

disponíveis quando jíí tivessem sido ir.vvitidas a'.:rsntias •.>:tror:?.r -r.to s-.:br.ca-..:!.•»ir. ro

processo de sua indust r ia l ização.

Dadas as dificuldades para .->. realização de teste;; de carcir.crcr.ese cn sr.i- i

mais de labora tór io , alguns procedirortor, experimentais foran introduriJos, r.os ú l t i - j

tnos anos, visando ã avaliação de aberrações crrr.o5sõ^icas o(cu) sutíifêr.ese, erequí- ]

vei.s era prazos mais oiirtos e com custas operacionais relativa-r.cnte redu^idea. Estes j

testes, genérica e iir.precisatnentc designados CPT.O testes ii^ yivê  a curto prazo !

("short-terni in vivo assays"), incluo:.» (para revisão e referencias, ver: Ashby, !983; \

International Coraission for Protectirrrt against Environmental Kvt.ifcr.s an.! Carcinogens, !

19S3a): j

a) ínoculação de bactéri.-n e-. ratos ?u car.-jr.dcnr.os, aras tracar.entos des- 1

tes cora o composto qv.xmico evr. estudo, sendo por.tcriorr.cr.:e avaliada .1 rutnfcr.osc bac- •

teriana provocada :io interior do org?.r.ír.:r.o; j

b) a n a l i s a citoger.étiC'1. C.'- crcn-.osrc::.os obt idos de cíl-.-.i.is .̂c (..eduln Ósct?.,

de celular , gertnin.-HtivüiB CM da lír.f . j e i -os , 1 eu 2 s.;'.r..ir..is ai-*-.. ?. .-.ihr.i :•{:•• tr.nj.-»» de usi

co~.posto qu ín ico a anir.iair, de la:>orp.-.:rio, i-.'.cluinJ.o a líftocçao dy .ly^naçÕco cronof.-

son icas de divcrnc.í t i p o s Ü a der. c:-..---.;*.'los "r.i j-onfiv-ic. r " , r..: ' :.rr r • •.-•.i!r.fr..1ticas i!o

cromatino provavf i r .cnte forr.adnr, <!•:• : ra^r-entits crci-osiH^ico'.: r . : ;ulc.-:: .-:: J.i «r.un-

ção de drogas que pro-Juze-: n::c\;rrr, \; :;;rvr>".,! r-: por'.v.:•:.«•.:.. o r : t -<rr-.- .'•• f.-iT?<;ai' «!o
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c ) detíírf.»ir..-!ça3 òo a?.-, roc ironic ca -.berr.ijrcs rrcr^vs .u:it-;-;-, - ̂Ji. t :c;:qce.-;

fenotípicas «u: da jxpro%s::0 d:: .\cr.o.-. iotair •'"i-.-.isr.t•..--. :v. ?r:.-\r.: i :.•;.«.•» .\v-Cr- o

tratac-.er.'o cc>r: C S - ^ O R Í O S çuír.ic.->s, c >•; :c exi :'-,T>C-1O r.ar.;:-, ÜI-.V.E :..-.•:•-. Í -̂ «- -N::r ri-.cr.

t.içao.

Ecbora tcstss cesta navarcsa trajar». .-.1 gírias vantagens, sv..\ rxccur.ão é rela-

tivamente complexa, seus custos clevaícs e a interpretação dos resultados ainda cen -

trovertida (para descrição dos diferentes testes, análise t!as dificuldades para sua i

realização e referencias bibliogrãfIC-ÍÍS, ver: International Cosission íor Protection

against Environmental Kutagens sai Carcinogens, 1983 ) . 6 possível çuc, nos próxieos j

anos» con o crescente aperfeiçoanrente destes r:?todos, eles possan ser cnpregados roti ;

neiramante, não para a analise des bilhares <!e conpostos qcíraicos que preciuan «cr ra j

pida&ente avalia-los, mas para a validação de resultados obtidos cor» ier.tes cc~. cultu- !

ras de células, que serão abordadas a seguir. i

1

As ariális-25 de atividades rv.itascnicas c(ou) cncogêr.icas r c - células cn cul- !

tura sao, freqUent-rr.i-inte, englebadsis sob a designação genériev. úz tes tes rápidos

in v i t r o , es te qualif icat ivo sendo onorefceuio r.a acepção adct.mía r.a l i t e ra tu ra ré-licii

e nao na biologic"., *.i.i qual , quar.o Etnpre, procedimentos ^r. v: t:ro rof«:r••"•.-r.i> a netedo

logias nas quais ."s células forr̂ .-! les.idas. Hajo oxister: cercn c*o ICO : c s t t s desta

natureza (Ashby, 1983) e quase tci; í ; potlen ser i:;clu:U.>s CTÍ u:r. t'cs itv-.inCes grupos

(Veinstein, 1981):

a) rautaf.êr.ese obserwáa e~ culturas de bactér ias , c'e "cvcJ-v-r."1.!. »s d<;

de ntaniíferos; i

— ~ í
b) avaliaçoo da cransfcrr-içao celul.-r; j

j

c) tnedida da interação c.;-, rcrposte; ;;-.;::..Icos ror; u 'SY.fi. cv. a-.v.liacãe dns l£ |

soes nele produzidas;

d) determinação da eficiência do reparo do Dt.W np?s tratar ento coa a su!i£

tap.cia ec estudo;

e) aveli.fl.7a0 da exprcjcic tias fun;;?es SOS;

£) detecção d'; abcrraçcc-, cror.onscr.icao ir/Juniír.c e i d« trocas entre croxatl

des irrrafi.
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Os testes fundamentados na medida da ciutagenese de células em cultu

ra são de execução relativamente simples,, especialmente quando utilizadas pre

paraçôes de bactérias ou de levedura;. Certamente a metodologia hoje mais

difundida com esta finalidade é o chamado "teste de Ames" ou "Hutatest" (para

revisão e referencias, ver: Maron e Ames, 1983), empregado talvez por 2000 la I

boratórios no mundo e por meio do qual jã foram analisados muitos milhares de

compostos químicos (Ashby, 1983). Analises desta natureza visam a determina-

ção da reversão para prototrofia de cepas de Salmonella typhimurium auxotrôH i

cas para histina e biotina e, conforme a natureza da cepa empregada, permi-

tem distinguir compostos que atuem promovendo substituições de bases nitroge i

nadas dos que agem por defasagem do referencial de leitura; procedimentos aná ,

logos têm sido eventualmente adotados com outros gêneros de bactérias, inclu- [

sive E.coli e B.subtilis. i
j

Os testes baseados na avaliação da expressão das funções SOS (entre j
í

as quais inclui-se grande parte da nutagenese, como ja referido) constituem '

indicadores de valia para a avaliação da genotoxicidade de compsotos qunaicos. |

Entre as diferentes funções SOS, além da ja mencionada modificação do pacrimô j

nio genético, constumam ser analisadas a induçlo lisogenica e a filamentação.

A medida da primeira constitui o chamado "Induteste", normalmente realizado i

em culturas de E.coli deficientes no reparo por excisão e partadoms de nutn- j

ções que as tornam bastante permeáveis a inúmeras drogas (ver Moreau e£ ai,

1976; Moreau e Devoret, 1977; Devoret, 1979; Moreau, 1981a; Moreau, 1981b). A {

filamentação pode ser medida diretamente, especialmente se empregados dispôs^ !

tivos eletrônicos capazes de estabelecer as dimensões das células em cultura, i

mas sua avaliação fica bastante facilitada quando, por meio de manipulação ge_ ;

netica, o gene estrutural para determinada enzima fica controlado pelo opera-

dor do gene sfiA (Quillardet e£ al^ 1982a; Quillardet e£ aj[, 1982b). !
i

A escolha dos testes a serem realizados em um projeto de detecção de j

atividades mutagenicas e(ou) oncogênicas depende de diversos critérios, entre ',

os quais merecem especial menção; j

a) o formato das curvas dose-resposta normalmente obtidas, de forma

a assegurar extrapolações e permitir a medida do efeito sem que este suja pre_ j
i

judícado pela ínativaçao celular provocada pelo tratamento;

b) a experiência acumulada em cada teste, incluindo o número de com-

postos jã testados, as classes a que pertencem, os laboratórios envolvidos e ;

o tempo durante o qual foi empregado;
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c) a carrsl.-.çKo entro e* resultado ,bti :,s . „ *&,•{-•**; Sc cxrerir_e«toS
cos aniraais t!e labor; tSvio ou c-.v. i •.•.-:--.•.:aC5cs -ú^-icl^i^ * ~v .«. , . - ,-;
cas;

d) a reprocutibilidace .-:» resultados. c'.cr.rro do a- r.csr.o laboratório ou er.

tre laboratories «iir.tíntos; ~

e) a sensibilidade, express;; pala r.er.or ccse c?.?r.r. tie :.-cJ-i:ir efeito esta-

tisticamente significativo, pela faixa de variação cbsorvnda cr.trc a resposta cínica

e a 3iSxin-a e pelí! :.-.?.icr conceniraçãc que pels ser tô t.ic.": (lr.ierr.atior.al Aj-.er.cy for

Research on Cancer, 19S0);

f) a rapidez de sua e:-:ecaç.-o e dz obteii^ão de rcssiltacíor-;

g) os custos envolvidos tia sua rsaiim^ão;

h) a conplesiáade técnica.

A enáliso dos resultadas oStidos polos diferentes f,r.:;;os, !-ojc cbieco de

extensa bibliografia publicada er. diversas revistar, intcrnacicnaic, p<-rr.:itc cstaba'c-

cer alguns critériess para a realização sistcriãtica de testes t'jv:. culrv.ras de cclul.-ít,

de forsa a reduzir substancialmente a incidência de rusv-ltaJo; errênece (falsos-posi-

tivos ou falscs-negacivos). Estes critérios sao:

a) o mesmo composto deva ser ensaiado por r.ais de u:n teste c, ŝ r/.pre que

possível, eai diferentes sistCTas biológicos, cor.pnrar.do-se, por trcr^lo, .̂r. resulta-

dos obtidos ecu bactérias e cc~ célula'; de p.ar.tfores;

b) en cada cxticrir.cv.to, dovcíii ser utilizados ccntrolt-s sabicrar.;e!it-? n?.o nut£

gênicos, aleT! de cocpostss que forneçam res-.iltad'js pesitivor.;

c) o controle da qualiúa-dc :ls ativação rit.-bóiicn por í.pçco nicrorscwal

i absolutamente indispensável;

d) é fundamental veri:':-:ar se n s^bstSniia cr. estud:- c cap.i:- do ;cnírtrar na

célula, r.esr-j qu.inr.ci cn.progado-- ruímícr, b.ictcrirr.cr. bf.starac

Çors base no que acaba ir- ser referido, alguns testes parece;?, n-unir o

maior número de característi::^. í.r-.-oráveis no seu c-prego c:". proji-tci, de Jnvcf.tij-,açao

da ação mut£f.3nic?. o (ou) oncef^nir.- de fSrr.acos e, per esta rcrao, sao os utilizados

no presente sub-projeto.
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a) a mutagênese em Salmonella typhimurium, empregando-se cepas indicadoras

de mutações por alteração de bases nitrogenadas e por defasagero do referencial de lei

tura (para revisão e referências, ver: Maron e Ames, 1983; Levin et ai, 1982);

b) a indução lisogênica de culturas de E.coli e a mutagênese, para virulên-

cia, do fago X (para revisão e referencias, ver Moreau Çt_al, 1976; Moreau e Devoret,

1977; Anderson et̂  al_, 1980);

c; o acúmulo da enzima beta-galactosidase, colocada sob o controle do promo

tor do gene sfiA (ou sulA), que comanda a filamentaçlo bacteriana, uma das funçeos SOS

(Quillardet e£ a^, 1982a; Quillardet et̂  al^ 1982b) .

Até passado relativamente recente, as tentativas de avaliação dos riscos

mutagenicos, teratogênicos e oncogênicos inerentes ao emprego de medicamentos visavam

tão somente complementar evidencias clinicas ou epidemiolõgícas de sua participação

na hiscoria natural de determinadas entidades patológicas (revisão: Beretnblum, 19/9).

As evidências acumuladas nos últimos anos sugerem a existência de significa

tiva correlação entre atividades mutagênicas e oncogênicas, o que parece justificar,

na maior parte dos casos, a avaliação das primeiras como indicadoras das segundas

Iver, por exemplo, McCann e Ames, 1977; Moreau e Devoret, 1977; Ames, 1979; Mohn,

1981; Maron e Ames, 1983). 0 sempre crescente número de trabalhos publicados sobre es

ta correlação vem progressivamente reforçando a idéia de que a caracterização de uma

substância como capaz de alterar o conteúdo informacional de uma célula permite atri-

buir-lhe o cunho de potencialmente cancerígena, o que parece ser verdade para mais de

80% dos compostos mutagenicos.

A revisão da literatura publicada nos últimos oito anos sobre o emprego de

testes microbíanos para avaliação do risco inerente ao emprego de fármacos é bastante

eloqüente, podendo ser observada uma significativa correlação entre atividades muCag£

nicas e oncogênicas.
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A avaliação dos riscos mutagênicos e(ou) oncogênicos torna-se pais importan

te em relação a medicamentos de utilização contínua por determinados segmentos da po-

pulação, como é o caso dos diuréticos e ant id istônicos, freqüentemente empregados por

um mesmo paciente durante vários anos.

Em experimentos realizados no Instituto de Biologia da Universidade do Esta

do do Rio de Janeiro foram estudados diversos diuréticos usualmente empregados, era

nosso meio, em pacientes portadores de doença renal, matéria de elevada importância

dada a exposição crônica destes pacientes ãs mencionadas drogas. Dentre todos os com

postos testados, dois, o ácido tienllico e a espironolactona, mostraram-se capazes de

induzir o profago em culturas lisogênicas e de promover mutações em bacteriófagos e

em células de S.typhimurium (Quadra, 1980; Quadra e Alcantara Comes, manuscrito em

preparação). Assim, tais estudos sugerem sejam os dois diuréticos citados possíveis

agentes oncogênicos e justificam a realização de trabalhos adicionais, capazes de me-

lhor quantificar os riscos a que estão expostos pacientes que os empreguem rotineira-

mente .

Mais recentemente, com o apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Mi-

nistério da Saúde, foram estudados os efeitos de dois analgésicos c antipiréticos lar

gamente empregados no país, o acetaminofen e a dipirona, nao tendo sido detectada mu-

tagenese, indução lisogênica ou indução de beta-galactosidase dependente do promotor

da filamentação (Valsa et_ al_, 1984).

Testes microbianos podem ainda ser utilizados para avaliação da atividade

antineoplásica de fãrmacos, uma vez que a maior parte destes é capaz de induzir as

funções SOS, havendo boa correlação entre potência antineoplásica e potência indutora

(Anderson ejt al_, 1980). bstudos desta natureza permitem:

a) o controle de qualidade de drogas empregadas em quimioterapia anticance-

rosa, inclusive o acompanhamento da perda de atividade em função das condições de con

servação da preparação;

b) o fornecimento de subsídios â indústria farmacêutica, capa7.es de permi-

tir, mediante adição ou remoção de determinados radicais da molécula, o isolamento de

compostos cada vez mais potentes;

c) a análise em larga escala de produtos, especialmente naturais, visando ã

identificação daqueles que possam eventualmente ser úteis como antíneoplásicos.
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I1I.C.2 - Resultados

Visando a consecução dos objetivos propostos neste

sub-projeto, foram realizados experimentos sobre a indução lisogenica, a nu-

tagênese bacteriana e a indução da enzima 3-galactosidase por uni grupo de

diuréticos e parte dos resultados obtidos pode ser vista nas figuras 14 e 15,

onde estão repiesentadas as curvas demonstrativas do fenômeno observado. En

tre os compostos testados, sem previa tnstaboliataçao, apenas a forca comer-

cial de clortalidona mostrou efeito indutor. A cutagenese bacteriana não

foi observada para nenhum üos cco.postos testados, com as copas usualmente èm

pregadas de S.typhimurium (resultados nac mostrados).

A continuação destes estudos se faz necessária, ten

do em v is ta a utilização em terapêutica, atualmente, de associação de diuré-

t icos , o que poderia acarretar uma potencializadas de e fe i tos , nac observada

quando da util ização de uma das drogas apenas. Igualmente, o emprego de no-

vas cepas de S.typhimurium, desenvolvidas recentemente, com características

especiais e bem distintas das .interiores, pode perrr.itir a obtenção de dados

mais conclusivos.

Foram também realizados os tostes de indução lisogê

nica, de mutagênese bacteriana e de indução da er.ziira {$-galactosidase com

citostãticos utilizados em terapia de câncor, adquiridos aleatoriamente em

farmácias do Rio de Janeiro ou obtidos em centros hospitalares.

Nos experimentos em que não houve prévia r.etaboliza-

ção dos fárrcacos, foram obtidos resultados positivos com a mi comicina C, a

bleoraicina, a neocarcinostatina e a cloramina(cloridrato de bis(g-cloroeti l)

metilamina) e algumas das curvas representativas dos fenômenos po.ij. ser vis

tas nas figuras 16, 17, 18 e 19. As figuras 20, 21, 72 indicam ter a t r i e -

tíleno-tiofosfaramída pequena atividade indutora, mesmo quando i.atabolizada

previamente.

A muta^ênese bacteriana, nedida através da reversão

para His de cepas de S.typhimurium nao foi observada quando as linhagens

TA98 e TA1O0 foram tratadas por cloramina, corr.o vode ser observado nas figu-

ras 23 e 24.
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Figura 1* - Iiulução tio pirnfago X jjapri pain clorta
liciomi o pela fuirosoiuiCla.
Alíquotas do. cultura cio K.coli GY5027,
on lacio LBE (1 wil, cerca de 1,5 x 10
células) foram tratadas com diieren -
tcs concentrações de clortalidona (C)
eu furosemiüa ( o ) , a 37°C, durante
2S luiiiutos, sem acrnçno c cm ausência
de luz. Após o término das iicuba -
çoes, os números de centros infeccio-
sos foram determinados poi.- plaque omen
tos contra GY4015 CM wcio GT contendo
ampícilina (10 pg/nl ) . rode ser v i e -
to um ponto (* ) referente a tratamen
to idêntico por mitomiciiin C (MMC),
subrstância ust^da cono controle*
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Figura 15- Inação do fl-cjalactosidaao era K.colt PQ37 pala

""*;•• clortalidona.

Roí ações dose-respoata obtidas com z. clortali-

âona. No eixo cias nbscissas» estão representa-

das as quantidt ies do clortalidona por ensaio

(0,3 ml). No eixo das ordenadas estão repré -

sentadas: (o) atividade de 0- çjaloctosidass; •

(O ) atividade de fosfataso alcalí-A e (O )

a relação da atividüdü do B-gíilactooidase/ttti-

vidade de fosfatase alcalina rlividici^ pela re-

laçHo destas para a cor.ccntri.-^o :;evo da subs-

tância testada; a linha tracejada representa a

' atividades de i? <jal<\c':x jtáazã obtida co;t\ concein
mm

traçõòg tiiâtintas do -l:iQ0, utílí'Zi.ca CC.TIO coa-
trclo.
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«ITDHICINA C

FICURA i^T Induçêo do prof030 Xp_ap£ por mitomiclfia C ÍMMC) cm

cu l tu ras de GYOC1?2 o CYt'C27.

Allquct«a do cultura» do E.co}l_ CVJ022 ( f ig . l.A)

-•' 0 GY'in::'/ ( f i c . l Q) om ir,cio mil ( l mli corns da

10* cc lu ln s ) , foro'ti t ra tadas com dif«rtsntc» concun-

trnçôrr. do MMC, a 37°C, üurünto 25 minutos, soro

aernçfio e cm ouscncio da l u ; . Apúu o tôrmino tías

inculxsfãcsj oa números i!3 cíintrcr» Infccciosofl fo -

rom ciutKrniinoclos por plec;ucu:..cntos contra GY4015

cm melo GT content!© runpicilina (lOiig/mll*
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FIGURA 17-; Indução do prof050 Xp«po • i c r ncocürcinoctotina (NCS)

Pm culturas do GY5022 u GYC027.

Alíquotas clo culturos Uu n^coli^ CYSÜ22 [fig, 4A) 0

CY5027 (fig. "iDI, cm iiulü LEE tlr.il, curca do IO3 cã-

lulau) , fcrtan tratodaa com riifttrci.tea concentreçÔQS

do neccarcir.oatntina (PJCS) ou oitonlcina C (WC), co

mo ccnti*ulo, a 37 C, durcrttu 25 minuto», sem acreção

e cm ouscrtcia de luz. Apóa o tnrmíno rion incuboçcos,

ou nún-sros da centrou infoceioaos forem detorminsdes

por plaquGor.-.ontoii contro CY^Olô prn ueio CT centenrfo

nmpicilina (10
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FIGURA IB- - ' Intíüçõo o mits^snaso tio -Taco XGY14 pslo bleanlcina.

Alíquota? do cultura dô'GY4Ò54 "fórum trotadün cera d i foro£

ten ccncf-ntraçõco c!c blecmícina, noo condições doscritas

na f i£ i : ra 2. Porá medida da indução t f i j» . 6A), es alíquo-

tar. tratados (1 ml) continham corco de 10 cáluíaa v iá -

veis r, para os plaquc^nentoâ, f o i crrprcgocio e cepa

CY-'»01'J cuíio inilicedoi'ci. Porj mudido da ir,utei»ènosa I f i g t

60), forom trocados cerca ac 1U cnlulfjo por ml o

cctno inclíciidora cio ii\ga v i ru lcnto, o copa ÜY384G. A HKC

fo i cr.prrr,ad3 ccr.m controle cm aròon ca ROIOO (não mostro

do).
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concentração _(ng/ensaio)

Figura 19 - Indução do G-galactocidaso cm E.coli PQ37 pela
cloraiaina.
Relações dosc-resposta obi-Uías cora a cloramina.
No eixo das abscissas estão representadas as
quantidades de cloramina por ensaio (0,3 mlJ.Wo
eixo das ordenadas estão representadas: (D )
atividado de H-galuctoüidaso, (O)atividade do
fosfatase alcalina e {o ) a relação da ativida
do do S-galactosidaso/atividndG do fosfataso
alcal ina , dividida pela relação destas para a
concentração zero dn substância tostada.
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FIGURA 20- lnciuçüo do profngo >££££ pcilo. tviptiletio-tiofoaforcmida.

' Alíquotas tin nultiTci cie n_.c£li UYS077, cm moio IDE (I ml»
3 *

cerco tin 2.10 colulao), fureín tratados com diferentes
-. ccnccntrcrcG» d.s triut.tlr.no-tLofout'oraniida I J ou WC

( i ) , ii S7 •-, cíurtíP.tu 2'J rninutos, r.rm ceração e cm auacn -

cia cia lur . Após o tórit.ino üw, incubíiçÔGs, o& números c!e

-̂  ctíntree InfccsioDos iovtim clatcmin&dos por plec;ueamento9

centro CV'»G15 tw moio CT cotitetncio oiHpirilina CIO
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FIGURA 2 1 - Inciu<;ãc .tia sc en t..cr.U PQ37 pnla triuLilor.o

tjs dt-.sc-rocpcsta obtiri.::; ccn 3 trlotilRno-tiufusfc-

ri'.:".ii:.j. A .i!)Ui-.ltiiui i-npvouonte n ciiututidodo t!u t r lc t i leno-

tiofoBfcrcMida per ensaio Cii.âtr.lJ. A nrdencido representa:

Í.C) ntiviJaJu tlo C"jjaltV.toi-.i<Jtiac, ( Q ) otlvitíodu rio

fof.fcí'j-e alenlina c (M a rülagãu du tttividncio Cn B-ga -

JjctL'rtirtnr.fj/otivicL-ida riu fosíiitor.o olctillnot o . linha

tracejaria repre-aonta a ativirí:v;ifl t'o p-j',olactü5ÍdaGti cliti-

clci ccn r.i'^ccntx'ocen.-i t'lütlnt>r. cio 4NQO, uti l izada como

ccntrolo.
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Relações Uosc-rcsposta obtidas i-.iim a tticcilpno-tiofosforamida nct3-

previamente. No oixa vias abscissas estão representadas"' à$ .

ttc trielilcno-tiotosfovumida pot ensaio (0,3 ml), tio ei

xo das ordenadas estão rcproscntnJ.ns: ( Q ) atividade du fi-galactosi

d.isc, { o )t atividade dc iortfaln:;c alcalina, ( • ) fator de induçSo

c ( x-x ) fator t)c indução obtido para concentrações distintas de

aflntoxina BI niotabolíz;ul,t, utilir.mln como controle. »\ actaboliza-

çao foi realizada segundo dnscrito mi Metodologia.
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Ficjrira 23 - Mutagônose na cepa TA98 de S.typhitnuriutn por
soluções envelhecidas de onco-cloramína.
Alíquotas de cultura do TA93 foram tratadas

•" por 25 minutos,' a 37°C, sem aeração, coro dife
rcntC3 concentrações de onco-cloramina envo -
lhocida 13 dias (O) e 21 dius ( O ) . Em se -
(juicla, as células foram espalhadas em placas
íle Pe t r i contendo meio gelosado e traços de
biotina e h is t id ina . As colônias foram conta^
das após incubação das placas por 72 horas. O
mctanossulfonnto de hicantone (Q) foi orr.pre-
cjado como controle.
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Fip.urn 24 - Muuj;cnesc na eo\»a TAIOÜ Jc S.t^jiímowviwi por Boluçõc» de onco-clo

rawiu.% c uulfaLo Jc v incv i s t i iu .

Ali({Ui.<tau du cultttv» Je TAIOO to ram trntiulas por 25 minutos a 37 C,

»cm ucraçno c viu nusSiuria th* Uiz, c.cnn diferentes coiw.cntraqõcs do

otvo-clov.iwiiva ( u ) c r.iilk'.-ito iU» vhicristina ( • ) . Km seguida,

a-i cchilas foram rs\>.ilh.ni :\-' \'w pi ara úc. Vctrl contendo meto gelosa

ilo c tragos de bíotin.i c Iiistidínn. As rolônio?» foram contadas

a\)3s incubação das placas por Ti horn», n 37°C. K azida sódica

( O ) foi empregada COTO conlvolu.
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Um outro composto, o sulfato de vincristina, obtido

sob forma comercial, nao apresentou capacidade de indução da enzima fj-galac-

tosidase e de mutagênese bacteriana, como pode ser visto nas figuras 24 e 25.

Foram ainda realizados experimentos em que as solu-

ções dos compostos eram utilizadas imediatamente apôs sua "-olubilização ou

com diferentes tempos de envelhecimento, cujos resultados estão mostrados

nas figuras 23, 26 e 27.

Foram realizados experimentos sobre a indução lisogê

nica e a indução da enzina 0-galactosidasa, provocadas pela dipirona, aceta-

minofen, oxamniquine. Os resultados representados nas figuras 28, 29, 30,

31 e 32 indicaram que o acetaminofen e o oxamniquine não tem atuação nas fun

ções SOS estudadas, quer metabolizados ou não, enquanto que a dipirona, sob

forma de sal de magnésio, apresenta efeito indutor, nas duas situações, isto

i, com ou sem metabolização.

Experimentos sobre mutagênese bacteriana, incluindo

a utilização de novas cepas, devem ser realizados para, juntamente com os r«s

sultados obtidos em células de mamíferos, confirmar a, embora pequena,

dade potencialmente oncogenica da dipirona.
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Figura 25 - Indução de 0-galactosidase ew B.coIi PQ37 pelo
sulfato de Vincristina.
Relação dose-resposta obtidas com o sulfcto do
vincristina. t̂ o eixo das abscissas estão re -
presentadas as quantidades de sulfato de vin-
cristina por ensaio (0,3 ml). Ko eixo das or-
denadas estão representada-õ: (o )atividade de
0-cjalactosidasa, (° ) atividade de fos£atace
alcalina e (o ) a relação da. atividade de 0-ga
lactosidase/atividade do fonfatasc alcalínn^i^
vidida pela relação doutas para a concentração
zero da substância tostada.
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Figura 26 - Indução da 0-qaliictouicUir.C! cm E.coll PQ37 pola

onco-cloraminii.

Relações dosc-resposta obtidas com a onco-clo-

rnnina era diferentes tempos de envelhecimento.

No eixo dns nbscissíis ostão roirt'ccenta^is as

quantidades de? onco-cloramimi por ensaio ÍQ,3ml).

No eixo dns orôcnaclna os tu representada a rola

ção entre a atividade de O-galactosidasc e de

fosfntase aicalin.i, dividida por esta relação

na ausência da substância tostada.

(4 ) Experimento renlrzütlo imediatamente após

a &olubili»açõo da. clroyci.

(O ) Experimento re.iliziulo 2 dias após a solu~

bilixação iin ciiroçja.

(O ) Experimento rcriliziifio B diafi cu;óo r. colu-

bl 1 i zação dc C vo.j i\.
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FIGURA 27';- Intiuçr.-? do prcf.;f,c Xpn£.i p -̂r

cu!u-r.;u i!.? nY5027.

ii C

trV-, rio cultiuw.; c!.- •'•rol) ÍU"')?/, v.m wiio U\z

r.'.s ['Trc.i de li ' cólul.v.'.) fcrrcW) t ra tados com difu-

jcívi »H: t'iiC, n.;s; c(;r,(.i.Li;òcr> drrr.trr. Prn

Í:C •.u;i:[;.r!o CrtJ, i s t iU-t i í i i .;;?óiJ RutQcn(r
(cin tía cerco cie

30 dias a -?G°C (bj ü u t i K r x t o apeu Cütocci;etn do

corei cie ?(? clidü o 'i0C ir.).0C
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FIGURA 28 - IfitJução i!o pro-T^^o Xpspn pelo dlpiionu cr.» culturus do

E.ccli GYD027.

íc.tiotas tia culturas dii F^ol i . GY5027, cm tr.aiü LC>E

(1 nl> covea cie 10' cclul j i ) i'ori»i trotíicloa com dípi-

rono, sob furn-a tio sol IÍO niif.nijoi;; Io) Ü r.al d'J r.ódio

(VTi ) , r.onrcv'^. cKijcrito tu íi&iivu 1. h lii.ha treca-

JaJd i-cproüCJito o efoita t!:1. fV.C ícont-olr) , toluçõo
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FIGURA 29 - Induçr-õ de p-jjalactesirinr.o rm jj^2!?2i FÍCÍ:Í7 P f l l a

(Gcb f^rmu de r.al cí« nmrjr.ú:;io).

Rolcjiifir, do;;o-resposta obtlites cem n dJplrciut (fonil(!tm£

tH-piv.r.'olono-r(!Jtilcr,iino-mntiinor5r.ulfiito da wacnáriio)

act duria -foriiias ccr.inrcioír.. t\ .tbycir.r.íi reprcaonto o ci'ir.n

díüc i!3 dípirana per cnritáo (O,3m3). A ordonoda repra- .

t . j : (í~) , A) etividiicio dii (^-f.nl^ofcor.itlíwa» (Q, ^ ) a-

víiiü.! ilu f or.fotir.-.3 iilodl.'.ii.i o (\Ji ,h) a foloçõo da a~

)iio do (5-(',.?L'íi:tcr>iti..Vjo/.il'.,lv:Li|lj.Io do fOÍVFutov.»o olco-

lint>. A l inha tracejada rcpruucntü u btivíciedfj tí«3 fj-[,a -

lectíüí-Lítaüc obtido poro li-.i'- .• ..<!»ito &c.milh;into da cul tura

cem -K;,"J.
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FIGURA 30 - l::iu^co tia fi-j'/ilocto'.iitJ^o tn i'^tnli. PQ37 pclo acctc/nino-

ft'.rw •

RalaçSea dof.c-respoiitd otitidtir. con o trütcnunto pelo ecc-

;e"i^ofi:n óü culture dc F .coli_ P0ÍJ7. A abaciasa represen-

ta a kincntlil^dc fli iicct.'ivLncCcii por oriünlo (0,3nl). A or-

ccnoiia rCifjioüDnta: Í0) etividu'.lu d-j P>-jjalnetoaldose, ( i)

ativicljdit do forifatii'.in rilcoHrM, O'.i) ^ riilotjoa de c t iv i -

c'ac'i.1 c!ci C^alactHfiidoriO/utividivJu du fotfotaac alcolína o

e Unho t rawjüdj u ntiviiliitio cio íi-ir,oldctoíiidüso d

tra'vfir.'jnto da culture i;c»i ''iQC (cuntioloi.
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Figuro 31 - Indução da (J-tjalacto:;idnsc cw E.coll PQ37 por
oxcimní quina.
Relações tlosc-rcoposua obtidau com oxanniqui-
ne. No eixo das abscissas estão representa -
das us quantidades de 0xa1nniqui.n0 por ensaio
(0,3 ml). No eixo das ordenad-is estão repre-
nentadas: (o ) atividade do è-çjalactosidase,
(0 ) atividade de fosfatnso alcalina e (0 )
a relação da atividade do p-cjalnctonidase/ati
vidade de fosfatase alçolina dividida pela re
lação destas parn a ooncortxaçíio ücro de subc
táncia testada; a linha tracejada representa
a ntividr.de de 6-cjnlactocidaso obtida com con
contrações dictint;\B do 4H00, utilizada como
controle.
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Figura 32 - Indução de 0-cj.iluctCu.icUise em E.coll PQ37 por

cj:r«mniciuir.(í após ínetabolizaçõo.

Relações dose-jrcspoota obtidas CON oxsmniquinc

tratada por 59-Mix. No eixo cias abscissas cs~

tão representadas ns quanticlndec de c>:cu:miqui-

ne por ensaio (0,3 wl). lio eixo das ordenadas

crtno rc-nro.sentniuir,: (D) ntivitiadc de (i-ya -

lactosidaso, (o ) ativiil.vjc tie fosfataso alca-

lina e (o ) n rolu<;ão da ntividado do (l-rjalac-

tosidasc/ntividndc do foüfatass alcalina divi-

dida pela rcliiçno dnr.tíiü iJ.̂ ra a concentração

zero da substância tostada (fator de indução).

A linha tracejada repro.'icnta ft atividade de

ft-gnlactosidasc obt.ítla cc:c. concentrr.çÕGs dis -

t in tas do af latoxina Bi (iV.;Iil) / oub;.,;tida ?,o

roosmo tri'.fcan'.ento, r.nuda c&i'.o controle.
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