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zante 45

1.4. Efeitos mutagênicos da cafeína 52
1.4*1. Efeitos mutagênicos em microorganismos ... 52

1.4.1.1. Cafeína somente 52
1.4.1.2. Cafeína em combinação com outros

agentes 54
1.4.2. Efeitos mutagênicos em organismos superio-

res L 57
1.4.2.1. Mutação gênica 57

1.4.2.1.1. Cafeína somente 57
1.4.2.1.2. Cafeína em combinação

com outros agentes ... 58
1.4.2.1.3. Cafeína e mutação gêni,

ca em Vxo&ophila. ..... 64
1.4.2.2. Mutação cromossômica 70

1.4.2.2.1. Cafeína somente 70
1.4.2.2.2. Cafeína e mutaçãc cro-

mossômica em Vnoòoptií-
ta 77

1.4.2.2.3. Cafeína em combinação
com outros agentes mu-
tagênicos 81

1.4.2.2.4. Cafeína em •combinação
com outros agentes e
mutação cromossômica
em VXQÒ o phi Ia 92



Ill

Página

1.4.3. Cafeína e reparo 96
1.4.4. Mecanismo da mutagênese induzida pela ca-

feína 99
1.4.5. Resumo 100

1.5. Efeitos mutagênicos do etilmetanosulfonato 102
1.5.1. Caracterização e interação com o DNA 102
1.5.2. Mecanismos da mutagênese induzida pelo e-

tilmetanosulfonato 106
1.5.3. Efeitos routagênicos em Vxo&opkila 119

1.5.3.1. Mutação gênica 11S
1.5.3.2. Natureza das mutações letais indu

zidas por etilmetanosulfonato ... 131
1.5.3.3. Mutação cromossomica 135

1.6. Mecanismos de reparo do DNA 139
1.6.1. Fotoreativação enzimãtica ou reparo fotoen

z imã t i co 7 139
1.6.2 . Repare por excisão , 140
1.6 .3 . Repar/ (õs-replicação 152

1.7. O b j e t i v o s . . . . . 170

2. MATERIAL E METO 174
2.1. Estoques r; azados 174
2.2. Determinari < .a sensibilidade â indução de muta-

ção 174
2.3. Tr at amenta Y s machos 175

2.3.1. TécMja para irradiação 175
2.3.2. TÍÍ. J ca de tratamento com EMS ou cafeína . 176
2.3.3. Ti uLca para tratamento combinado de cafej[

n * irradiação ou EMS 7 177
2.3.4. Ttvnica de análise de estágios da esperma-

tor, ünese , 177

3. RESULTADOS 179

4. DISCUSSÃO .... 200

5. SUMARIO E CONCLUSÕES 219

6. SUMMER* p&Q CONCLUSIONS 221

7. BiBLIOCPAFIA 223

ABREVIK L r̂ Aü DCS MUTAGÉNICOS QUÍMICOS 277.



A G R A D E C I H E N T O S



IV

Ao Dr. Edmundo Kanan Marques por sua orientação, estírau

Io e amizade» em todos os momentos.

A Mestre Heloisa Helena Rodrigues de Andrade, não só pe

Io auxilio em muitas das etapas dos experimentos,proveitosas dis

cussões e a ajuda na revisão deste trabalho, mas por seu apoio a

raigo nas horas de dificuldades.

As colegas, e antes de tudo amigas de convívio diário,

Dra. Marly Napp, Dra. Alice Kalisz de Oliveira, Dra. Maria Hele-

na Lartigau Pereira Franco e Ms. Maria Clara Gimmler, pelo incen

tivo constante.

Ao Prof. Flavio Lewgoy pelo auxílio na tradução da no-

menclatura química e no preparo da solução descontaminante, tão

importante para nossa segurança.

Aos Tecnologistas Nena Basílio Morales, Vera Maria Go-

mes Rodrigues, Ema Gladis S. Corrêa, Danúbio Ramila e Sra. Jura-

cy Xavier, sempre prontos para dar seu auxílio técnico, tanto no

preparo de minhas culturas como na manutenção dos meus estoques.

A Sra. Virginia Ferreira Merch e Sra. Sueli Sebastião

pela trabalhosa datilografia de meus manuscritos.

Ao Girley Valério Simões pela datilografia da tese.

A Srta. Anna Falkenberg Albanu-, pela confecção das figu

ras.

A Ms. Maria Teresa Schifino pela versão do sumário para

o inglês.

A Srta. Claudia Petersen pelo auxilio na revisão final



da datilografia.

Ao Departamento ue Energia Nuclear da UFRGS pelo auxí-

lio quando das irradiações.

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande

do Sul (FAPERGS), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi-

co e Tecnológico (CNPq) e Câmara Especial de Pós-graduação e Pe£

quisa da UFRGS, instituições que, através de auxílios concedidos,

permitiram a realização deste trabalho.



1. I N T R O D U Ç Ã O



1.1. MUTAÇÃO E SEU CONTROLE

Para que haja evolução e necessário a irp«5i»nça de varia_

biiidade genética em uma população pois é sobre esta quo a sele-

ção natural, a principal força direcional da evolução, vai atuar,

moldando a variabilidade através da reprodução diferencia?, resol

tante da diferente adaptação dos vários genõtipos ãs condições

ambientais.

0 mecanismo básico de introdução de variabilidade gené-

tica em uma população é a mutação, sendo a recombinaçao gênica, o

processo decorrente da permuta e segregação ao acaso dos cromos

somos na meiose nos organismos de reprodução sexuada, o mecanis-

mo multiplicador da diversidade genética, constituindo-se desta

forma, mais que a mutação, na fonte imediata de liberação de va-

riabilidade genética na população.

Berg (1945) refere-se ã mutabilidada como uma qualidade

básica do indivíduo que é tão característica deste quanto seu me

tabollsmo e considera que a expressão qualitativa e quantitativa

da mutabilidade representa uma das adaptações específicas que ga

rentem a possibilidade de evolução das espécies.

No entanto, o nível de mutação em uma dada espécie não

pode ser muito baixo pois, isto levaria a uma falha nos proces-

sos de adaptação das espécies ãs mudanças ambientais como conse-

qüência da pouca variabilidade que elas apresentariam. Mas, co-

mo as mutações acarretam um aumento da carga genética deletéria



das populações, através do surgimento de genes que isolados ou

em combinações especificas são detrimentais, um aumento na carga

mutacionai, constituída pela recorrência de mutações detrimen-

tais , dificultaria a formação de genótipos co-adaptados; em de-

corrência disto ê de se esperar que, durante o processo evoluti-

vo» a seleção natural tenha favorecido o desenvolvimento de me-

canismos controladores da mutabi1idade.

A descoberta dos raios X por Roentgen (1895), da radioa

tividade por Becquerel (1896) e da desintegração atômica por Ru-

therford (1919) juntamente com o trabalho de Muiler (1927) que,

usando como organismo modelo a Vfio&ophila, demonstrou de modo ir

refutãvel, que a radiações ionizantes provocavam um aumento na

taxa de mutação, forneceram aos geneticistas os meios físicos pa

ra a modificação das taxas naturais de mutação, possibilitando

desta maneira o desenvolvimento de pesquisas não só dos mecanis-

mos em si como também sobre o modo de ação das radiações no mate

rial biológico.

As radiações, ao provocarem alterações nas moléculas de

DNA, estarão induzindo mutações as quais são,em sua grande maio-

ria, deletérias e, na ausência de uma proteção adequada as radia

ÇÕes, estas mutações resultarão em um aumento da carga genética

atuante sobre as populações.

Sabemos que, desde os primórdios de formação da Terra,

as radiações (UV e ionizante), de origem galácticaeposteriormen

te originadas pela ação destas na atmosfera da Tetra, e também

as originadas de materiais radioativos da crosta terrestre/ estão

sempre presentes no ambiente terrestre. Portanto, durante o pro

cesso evolutivo, a seleção natural deverá ter controlado a fre-

quSncia com que surgem as mutações pois uma alta instabilidade



gênica modificaria demasiadamente rápido as características sele

cionadas impedindo sua incorporação em sistemas geneticamente co

adaptados. Assim, a mutação mesmo deve ter fornecido elementos

para a seleção natural no desenvolvimento de processos anti-muta

gênicos, tanto com relação à mutação espontânea quando â induzi-

da» seja pela acumulação de mecanismos que protegem contra a a-

ção de agentes físico-químicos, seja por adaptação nos processos

de reprodução ou pelo ajustamento da velocidade com que as gera-

ções se sucedem em relação a taxa de mutação (Marques, 1968).

Stone e cols. (1954) acreditam que, ao longo da evolu-

ção, a seleção deva ter favorecido a fixação nos organismos de

mecanismos protetores aos efeitos detrimentals da radiação ultra

violeta. No entanto, não crêem que o mesmo tenha acontecido em

relação as radiações ionizantes uma vez que estas não teriam si-

do um fator de maior importância em grande parte da história evo

lutiva dos seres vivos (para discussão veja Sagan, 1961). Acre-

ditam que se tal proteção existir ela deve ter sido selecionada

em função da radiação ultravioleta ou de outros processos metabo

licos úteis aos organismos. Entre os sistemas de proteção desen

volvidos, acentuam a importância de sistemas enzimáticos tais co

roo as \!?. calases, yeroxida&ps e citocromo oxidases, que atuar: am

sobre cs eleitos <\<ir radiações ultravioleta e ionizantes (e&'.ee

principalmente sobre os indiretos) por fotoreativação, usando pa

ra isto a energia da luz visível.

Sagan (1961), ao discutir a origem e evolução dos seres

vivos, contesta a hipótese de vários autores de que a evolução

doa organismos só foi possível devido a um aumento na taxa de mu

tação ocasionada pela radiação de alta intensidade existente nos

primôrdios da vida e que resultaria em uma grande variabilidade



de genõtipos sobre os quais a seleção poderia atuar. Ao contrá-

rio, o autor acredita que, na ausência do controle existente nas

células contemporâneas, as taxas de mutação devidas a erros de

copia seriam tão grandes que a seleção natural seria inoperante

pois, as características a serem selecionadas mutariam tão rapi-

damente que não poderiam ser incorporadas ao patrimônio genético

das populações. Assim, os organismos atuais exibem taxas de mu-

tação (tanto espontânea como induzida) reduzidas em conseqüência

do desenvolvimento de mecanismos de controle da routabilidade que,

sendo adaptativãmente vantajosos a seus portadores, foram fixa-

dos pela seleção natural.

Também Zamenhoff e cols. (1966) acreditam que mecanis-

mos mantedores de mutabilidade constante foram estabelecidos por

seleção e sugerem que os processos pelos quais as espécies man-

têm um nível constante de mutação podem ser múltiplos e resultan

tes ou de alterações que afetassem a parte não gênica das célu-

las, impedindo ou neutralizando a ação dos mutagênicos sobre o

gene ou de alterações que afetassem o próprio gene, através do

desenvolvimento de processos que restaurassem os danos induzidos

no material genético.

0 trabalho de Zamenhoff e colaboradores mostra a impor-

tância dos sistemas de reparo do DNA na manutenção dos níveis de

«utabiUdade nue garantem a estabilidade genética necessária pa-

ra a sobrevivência dos organismos pois, no momento era que o ba-

lanço existente entre mutação e sobrevivência for alterado, como

conseqüência da perda das funções do reparo, os organismos tor-

nam-se extremamente sensíveis à ação dos mutagênicos.

Desta maneira, a resistência ã indução de mutação, ocor

rendo simultaneamente com a ação mutagênica de substâncias quíroi



cas, evidenciaria a existência de mecanismos de controle da muta

bilidade que, por serem comuns a mutagênicos com diferentes for-

mas de ação, representariam a qualidade básica prevista por Berg

(1945).

1.2. RADIORRESISTÊNCIA E SEU CONTROLE.

A muito que se sabe que as diferentes espécies animais

e vegetais variam em sua susceptibilidade âs radiações. Assim,

quando se compara as diferentes espécies em relação a U>cn' °b~

serva-se que os organismos unicelulares são muito resistentes âs

radiações, os insetos menos resistentes que estes,mis muito mais

resistente que os vertebrados e que, entre estes, os mamíferos

são mais sensíveis que os pássaros, peixes, anfíbios e répteis

(Sacq & Alexander, 1961).

A comparação entre os mamíferos e os insetos mostra que

a dose média de raios X ou raios gama necessária para matar um

inseto e cerca de 100 vezes maior que a necessária para matar um

mamífero. Discutindo as razões para tal diferença Dacq & Alexan

der (1961) chamam a atenção para o fato de que estas diferenças

podem estar correlacionadas tanto com a estrutura como com a com

posição de cada grupo de organismos. Assim, os autores acredi-

tam que a alta resistência apresentada pelos insetos adultos não

deve resultar somente do fato dp .ai/ organismos apresentarem dî

visões celulares semente a.í g*i das, una vez que em mamíferos a

Irradiação com 700 B caus/. uma esterilidade permanente, enquanto

que, em Vioòophila., uma dose de Í'4,000 R é necessária para se ob

ter igual resultado. Isto mostra que mesmo as células sexuais

insetos são mais resistentes âs radiações. Ao discutir as



prováveis causas de tal resistência, acentuam estes autores a im

portância de diferenças fisiológicas entre os organismos uma vez

que, na maioria dos invertebrados, a pressão osraótica intracelu-

lar é mantida por meio de arainoâcidos e pequenos peptídios en-

quanto que nos mamíferos o balanço osmõtico ê efetuado quase que

exclusivamente por ions inorgânicos. Como os aminoãcidos são rã

dioprotetores mais eficientes, os autores acreditam que,pelo me

nos parte da radiorresistência apresentada pelos insetos, possa

se> devida a causas fisiológicas.

Trabalhos de Õstergren e cols. (1958), Wakoning-Vaarta-

ja (1963), Terzi (1967) bem como os dos grupos de Tobias e de

Sparrow veja por ex., Tobias, 1952; Sparrow & Mirksche, I960,

1961* Sparrow 1962, 1964; Sparrow e cols., 1965 e Sparrow e

cols., 1970) mostraram a importância não só do tamanho e volume

do cromossomo como também do núcleo e do conteúdo de ácidos nu-

leicos na determinação da radiossensibilidade dos diferentes

organismos.

õstergren e cols. (1958) e Wakoning-Vaartaja (1963), tra

balhando com diferentes espécies de plantas dos gêneros tíyacin-

thui, Allium, Tfia.dtoca.ntia. e Vicia, mostraram que espécies com cro

mossomos maiores e com maior volume nuclear são mais radios sens jt

veis aos efeitos letais dos raios X. Sparrow e seus colaborado-

res, analisando os efeitos de doses crônicas de raios gama em

mais de 40 espécies de plantas diplõides e de raios X em várias

espécies de anfíbios, ctoservaram uma correlação positiva entre ra-

diossensibilidade e maior volume celular, nuclear e/ou cromossô-

mico e conseqüentemente, com a quantidade de DNA. Tobias e seus

colaboradores, comparando linhagens haplóides, diplóides e poll-

Ploidea de levedos, observaram que quanto maior o nível de ploidia,



ou seja, a quantidade de DNA, maior a sensibilidade a doses le-

tais de raios X.

Já T-írzi (1965), correlacionando a dose letal média indu

zida por radiação e o conteúdo de ácidos nucleicos em organismos

unicelulares, encontrou quatro níveis de radiorresistência inve£

samente proporcionais â complexidade genética dos organismos. 0

primeiro nível de radiorresistência é o de vírus de RNA ou de DNA

de üma só cadeia; o 2v é o de vírus de DNA de dupla cadeia,corres

pondendo ao 39 nível as bactérias e fungos haplõides e ao último

células poliplóides de levedo e células diplóides de vertebrados.

Ao par destas diferenças entre espécies animais e vege-

tais , a análise de diferentes linhagens de uma mesma espécie tem

demonstrado diferenças significantes no grau de susceptibilida-

des aos efeitos biológicos das radiações. Este fato indica a e-

xistência de diferenças genéticas que direta ou indiretamente a-

tuam na determinação da radiorresistência (ver Witkin,1946, 1947).

0 primeiro mutante sensível ã radiação foi isolado por

Hill (1958). Esta linhagem, derivada de E. coti B, ,, mostrava

não só um aumento muito grande na sensibilidade ao UV e raios X

quando comparada com a linhagem selvagem, mas também era incapaz

de propagar certos bacteriófagos irradiados com UV. Posterior-

mente muitos mutantes sensíveis à radiação UV foram derivados des

ta e de outras linhagens e muitos deles (por ex. os mutantes iyn ,

hc\ , avx )i em contraste com os mutantes 8 .$ eram somente um

pouco mais sensíveis aos raios X do que as linhagens selvagens

correspondentes (Howard-Flanders e cols., 1962; Adler, 1963; Gre

enberg k Woody-Karrer, 1963; Rorsch e cols., 1963; Harm, 1963;

Hill I Feiner, 1964, 1964; Howard-Flanders e cols., 1966; Van

de Putte e cols., 1965).
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Por outro lado, mutantes de E. coti 6 ou seus derivados

podem também ser selecionados para resistência ã radiação ultra-

violeta (Witkin, 1947; Greenberg e cols., 1961; Greenberg A Wo

ody-Karrer, 1963; Rorsch e cols., 1962; Alper & Gillies, 1960).

Os mutantes resistentes ã radiação UV adquirem, concomitantemen-

te, resistência aos raios X e a uma série de substâncias quími-

cas sendo que muitas linhagens puderam ser distinguidas em base

a seus padrões de resistência cruzada.

Foi demonstrado que a sensibilidade da E. coti â irra-

diação UV ou X é determinada por vários locos (Greenberg, 1964 a,

b, 1965, 1967; Adler « Hardigree, 1964; Howard-Flanderse cols.,

1966; Van de Putte e cols., 1965; Mathern e cols., 1966). O u

so de linhagens nas quais um ou mais destes locos estão altera-

dos por mutação levou a informações sobre o controle genético da

sensibilidade ã radiação e dos mecanismos bioquímicos ai envolvî

dos, (Boyce & Howard-Flanders, 1964; Rorsch e cols., 1964; Se-

tlow & Carrier, 1964; Rorsch e cols., 1967) pois, alguns dos mu

tantes radiossenslveis não só perderam a capacidade de reparo do

DNA danificado mas também perderam a habilidade de sofrer recom-

binação (Clark * Margulies, 1965; Howard-Flanders & Theriot,196O

Van cie Putte e cols., 1966} o que demonstra a importância dos

mecanismos de reparo no controle da sensibilidade aos efeitos le

tais das radiações.

Nos últimos anos tornou-se cada vez mais evidente a im-

portância dos mecanismos de reparo não só na sensibilidade aos e

feitos letais das radiações e de agentes químicos como também na

sensibilidade á indução de mutação.

Muitos trabalhos têm também demonstrado a influência da

constituição genotlpica no controle da radiossensibilidade em vá



rios outros organismos, tanto procariotes como eucariotes.

Assim, mutantes sensíveis â ultravioleta e/ou raios X e

raios gama foram obtidos não sõeraE. col¿t Pòiudomontu at>iug¿no¿a.,

Baciltuò ¿ubtilliò e em bacteriófagos entre os organismos proca-

riotes (Harm, 1964; Zamenhof e cols., 1965; Mahler, 1965; Ad

1er, 1966; Holloway, 1966), como também em Üòtilago maydis, A¿-

pombe., Nzuioòpona ciaòba, Chlamijdvmonaò \e.inka.tid¿ e mesmo em P&£

iophita e mamíferos (Holliday, 1965; Lanier & Tuveson, 1965, Len

nox ft Tuveson, 1967; Haefner ft Howrey, 1967; Chang * Tuveson,

1967; Davies, 1967; Ogaki & Nakashima-Tanaka, 1963, 1966; StrS

mnaes, 1951, 1952, 1959, 1963; Grahn, 1958; Doolittle, 1961;

Roderick, 1963).

Estes e outros trabalhos tem mostrado que,em muitas ins

tâncias, a variação na resposta das várias linhagens é devida mui^

to mais a diferenças na capacidade de reparo das lesões radioin

duzidas do que a uma diferença inerente de radiossensibilidade.

1.2.1. Radiorresistêncía em Vn.oooph.ila: diferenças en-

tre linhagens

Em Vxoiophita. m<Ltanu$abtiKp diferenças inter-linhagens

na radiossensibilidade foram observadas -já em 1935 por Dubovskij

ao verificar que as linhagens Fíoiida e Ciimian apresentavam uma

freqüência significativamente mais baixa de letais recessivos li

gados ao sexo quando comparadas com a linhagem pyatiQofik quando

submetidas ã 4.000 R de raios X.

Demerec (1937), estudando a freqüência de mutação letal

recessiva ligada ao sexo em 15 linhagens do V. tmtanoQaitzx, ve-
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rificou que 3 delas tinham uma taxa de mutação espontânea signi-

ficantemente maior que as demais. Em outros trabalhos (Demerec,

1938 a e 1938 b), o autor verificou que a taxa de mutação de le-

tais recessivos ligados ao sexo induzida por uma mesma dose de

raios X era duas vezes mais alta no estoque Stfzdiik-b que no es-

toque Oregon-R, enquanto que a taxa de letal dominante induzida

por raios X era maior no estoque Otegon-R, o que mostrou que o

grau de radiossensibilidade varia com tipo de efeito genético a-

nalisado.
N

Stromnaes (1951) investigou a mutabilidade de 13 linha*

gens relacionadas e 17 linhagens não relacionadas de V. me.la.no-

gaòtex, expostas à 2.380 R de raios X, em relação a letais domi-

nantes observando diferenças de mutabilidade entre ei. .- ao en-

contrar linhagens resistentes e extra-sensíveis a mesma dose de

raios X. A análise, por repetidos testes, das linhagens I4o-Am

htntt e Oito, mostrou diferenças consistentes nas taxas de eclo-

são entre as duns linhagens a mesma dose de raios X (Stromnaes,

1955 b ) . Ao testar posteriormente tais linhagens, não só em re-

lação a letais dorainantes induzidos em 12 ninhadas consecutivas

de machos tratados com 1.800 R de raios X mas, também, em relação

a letais recessivos ligados ao sexo e a translocaçoes induzidas

na 3-, 6- e 8- ninhadas, não sõ foi confirmado o resultado ante-

riormente obtido mas os dados também mostraram que as 2 linha-

gens diferiam na velocidadede desenvolvimento ou seja, na veloci^

dade de maturação das células germinais. Como veremos mais a-

diante, células em diferentes estágios da gametogênese apresentam

variação na sensibilidade ãs radiações. Assim,quando machos de

mesma idade/de linhagens que diferem na velocidade deíiescnvolvimento,
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são tratados com mutagênico, diferenças de sensibilidade podem

ocorrer devido a heterogeneidade inter-linhagens das células a-

nostradas em cada ninhada. Esta parece ser a base para as dife-

renças de sensibilidade observaoa por Strômnaes em seus experi-

mentos (StrSmnaes, 1959, 1963). Por outro lado, isto demonstra

a importância de diferenças genéticas não diretamente correlacio

nadas com a ação do agente mutagênico nos mecanismos de contro-

le e proteção da mutabilidade induzida.

Estudos de Ward e Bird (1962) sobre a indução,por 2.000R

d« raios X, de letais recessivos ligados ao sexo nas 1-/ 3-, 5-

6-# 7-, 8-, 9- e 11- ninhadas de um dia, derivadas de machos das

mesmas linhagens utilizadas por Strômnaes (1959), forneceram for

te apoio aos resultados obtidos por este autor. A investigação

do padrão de atividade da enzima citocromo-C oxidase mostrou que,

apesar deste diferir nas duas linhagens, ele por si só nao expH

caria as diferenças de radiossensibilidade observadas.

Watson (1969), estudando a letalidade dominante induzi-

da por raios X nos estágios 7 e 14 de oõcitos da linhagem mutan-

te c3G (deficiente em recombinação) de V. mita.noqaite.ii concluiu

que a linhagem mutante era mais radiossensível que linhagem 0\-K

••1 vagem. Ao analisar a indução, por raios X, EMS e DEB, de le-

tais recessivos ligados ao sexo e de translocações em esperm«.to-

xoide maduro destas mesmas linhagens, observou uma maior frequên

cia de letais e translocações na linhagem c3G tratada com raios

X, confirmando assim a maior radiossensibilidade desta linhagem.

&«ta linhagem apresentava também maior sensibilidade ã indução

• letais por EMS enquanto que com DEB o reverso foi verdadeiro.

*o testar a resposta ao EMS de espermatozóide c3G e Ox-K, trata-

o« no mesmo macho,detectou uma igual resposta na indução de le-
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tais recessivos ligados ao sexo, o que demonstrou que a radios-

sensibilidade observada era devida ao loco c3G e não a diferen-

ças na composição genética de cada linhagem (Watson» 1972).

Ainda em V. metanogaA-te*, Ogaki & Nakashima-Tünaka 1963,

1966) observaram diferenças de radiossensibilidade, medidas pela

mortalidade relativa de adultos tratados com radiação gama de

60CO, entre 5 linhagens (3 selvagens [Hlkonz-H, Mino-H e Vamagu.-

c*") e 2 mutantes [bv;it-iò e vg-m*;4e), s c n d o que as linha-

gens Hikonz-H e tíino-H eram resistentes (LD..... = 150 kR) e as

demais sensíveis íLD50(7)
 = 1 2 0 k R ) a o s efeitos letais dos raios

gama. Por cruzamentos recíprocos, foi demonstrado que a tolerãn
m

cia a irradiação era dominante e controlada por um ou mais ale-

los situados no cromossomo III; em geral as fêmeas apresentavam

maior radiorresistência que os machos.

Também Parsons e cols. (1969), ao analisarem a mortali-

dade relativa de 18 linhagens selvagens após irradiação com ra-

diação gama de CO,observaram variabilidade para radiorresis-

tência e isto sugere a existência de um polimorfismo para os genes

controladores da radiossensibilidade em populações naturais de

Vloiophita. Cruzamentos dialélicos entre duas linhagens de ca-

da nível de sensioilidade mostraram que as diferenças entre as

quatro linhagens eram devidas, principalmente, a genes aditivos;

através da analise de substituição de cromossomos, foi demonstra

do que a principal diferença entre uma das linhagens radiorresis;

tente e uma das radiossensível era devida a genes aditivos no 29

• 39 cromossomo, coro pouca diferença associada ao cromossomo X, a

pr«tentando esta situação uma complexidade maior do que a encon-

trada por Ogaki * Nakashima-Tanaka (1963). Os autores também ve

'"icaram diferenças de radiossensibilidade entre os sexos pois,
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como o verificado por Ogaki & Nakashima-Tanaka (1963, 1966), as

fêmeas eram mais radiorresistentes que os machos.

Marques (1968, 1973) realizou uma série de experimentos

nos quais mediu, por meio de competição inter-específica, o va-

lor adaptativo de populações de V. ne.buloòa tratadas com diferen

tes doses (0, 500, 1.000 e 2.000 R) de radiação gama de Co e

de subpopulações derivadas de populações com e sem história pré

via de irradiação. Os dados obtidos nos diferentes experimentos

de competição mostraram que populações com história prévia de ir

radiação são menos sensíveis aos efeitos detrimentals de novas

exposições ã radiação e foram confirmados por testes de alguns

dos componentes do valor adaptativo (taxa de postura de ovos, ta

xa de eclosão e produtividade por casal fértil) realizados em

estoques retirados das populações sob competição na 13- geração

de irradiação. Os dados, tomados em conjunto, demonstram o de-

senvolvimento de radiorresiátência nas populações de V. nibulo&a.

que tinham sido irradiadas durante várias gerações, com altas do

ses de radiação gama de Co.

Eiche (1970) estudou a resistência somática a novas do**

ses (1,12; 1,40 e 1,80 kR) de radiação ionizante em larvas de u

na população derivada de um estoque isogênico de V. m&Zano$a.t>te.\

Irradiada por 12 gerações sucessivas com 1.120 R de raios X e ve

rtficou que as larvas desta população apresentavam maior resis-

tência de que as de uma população controle não irradiada.

Já Marques & Wallace (1971) obtiveram uma rápida sele-

Çao para radiorresistência em linhagens de V. melanoga&tli irra-

diadas, em gerações alternadas, com 5 kR de raios X, já que a fre

q encla de letais recessivos ligados ao sexo induzidos por novas

(3.000 e 5.000 R) de raios X, aplicadas apôs 7 gerações de
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seleção» foi significantemente menor na população irradiada que

nas controles não selecionadas (5,8 e 8,6 % no experimento com

3 kR e 1.,8 e 16,1 % no experimento com 5 kR).

Diehl (1974) estudou, 20 gerações após a interrupção da

irradiação, a mutabilidade induzida nestas linhagens e não sõ ob

servou que elas mantinham a resistência ã indução de letais re-

cessivos ligados ao sexo (agora induzidos por 4.840 R de radia-

ção gama de Co) mas que elas também apresentavam resistência ã

indução de letais por DES (0,3; 0,4 e 0,5%) e sugeriu que a re

sistência cruzada observada nestas linhagens seja devida a meca-

nismos de reparo capazes de restaurar as lesões provocadas por

ambos os mutagênicos.

Andrade (1976) e Andrade 4 Marques (1980) testaram as

populações fundadoras (C(K e RC .)das linhagens selecionadas por

Marques ft Wallace (1971) e observaram que a população C0^ não só

apresenta uma menor freqüência de letais recessivos ligados ao

sexo quando tratados com diferentes doses de radiação gama de

Co (2,5; 5,0; 10,0 e 15 kR) quando comparada com a RCj mas

que também era resistente a indução de letais por EMS (3; 6 e

12 x 10 M). Por outro lado o tratamento combinado de EMS e ra

diação (0,002 M + 10 kR; 0,003 M + 5 kR e 0,004 M + 2,5 kR) mos

trou um efeito sinergístico na indução de letais na linhagem CO 3

enquanto que na linhagem RC. o efeito foi aditivo.

Cordeiro e cols. (1973) compararam a radiossensibilida-

de de duas populações naturais de V. williitoni; uma habitando

uma área de alta e outra (controle) habitando uma zona de baixa

radioatividade natural (Morro do Ferro, MG, BR). Para tanto, ma

cho» de cada população foram irradiados com uma dose de 1.000R

radiação gama de Co, cruzados com as respectivas fêmeas não
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irradiadas e testados em relação a taxa de eclosão de ovos e pro

dutividade (número médio de descendentes, por macho irradiado, du-

rante 3 dias). Os resultados obtidos demonstraram que o decrés-

cimo observado nos dois parâmetros analisados foi significativa-

mente menor na população da ãrea radioativa do que na controle,

evidenciando-se, assim, o desenvolvimento de radiox resistência em

uma população natural submetida a um nível relativamente baixo

10,05 mR/h a 3,5mR/h) de radiação ionizante.

Com o objetivo de detectar e analisar geneticamente a

natureza de possíveis diferenças de radiorresistencia em popula-

ções naturais de V. mtutooa, Kratz (1973) analisou comparativa-

mente a sobrevivência (90.000 rads de radiação gama Co) e a pro

dutividade (machos irradiados com 3.000 rads) de linhagens ex-

traídas de duas populações de Morro do Perro (região com alta ra

dioatividade natural) e de populações controle {região cora radioa

tividade natural 20 vezes menor). Os resultados obtidos mostra-

ram que as populações de Morro do Ferro apresentavam uma maior

radiorresistencia que as populações controles. O estudo da natu

reza genética da radiorresistencia observada, realizado através

de cruzamentos dialélicos que envolveram 5 linhagens (2 radiorre

sistentes e 2 radiossenslveis extraídas das populações naturais

* 1 resistente selecionada por Marques (1968) de uma população

experimental), mostrou que as diferenças de radiorresistencia

são devidas a genes aditivos. As DL50/3 estimadas variaram de a

proximadamente 102 krads nas linhagens resistentes a 77 krads nas

linhagens sensíveis, valores estes que são inferiores aos obti-

do» por Parsons e cols. (1969) em V. mUanoQCUtei.

NOthe1 (1970, 1972) verificou que uma população de labo

ratorio de P. mi lano gaite.*. (ffíJli , na qual machos e fêmeas, mais
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precisamente, espermatozÕides, espermátides tardias e oòcitos de

69 ao 149 estagio, eram irradiados com 2.100 R de raios X em ca-

da geração, apresentava um decréscimo acentuado na radiossensiM

lidade quanio comparada com uma população controle de mesma ori-

gem.

Foi também demonstrado que, apesar de que esperraatozôi-

des, espermãtides, oócitos de diferentes estágios tenham sido ir

radiados em cada geração, a radiorresistencia observada estava

confinada aos oócitos de estágio 7, que na população RDl apre

sentaram a metade da sensibilidade observada na controle (popula

ção *60) em relação a indução de letais dominantes e de perda de

cromossomo X, sendo também menos sensíveis em relação e indução

de letais recessivos ligados ao sexo.

Estudos posteriores do mecanismo de radiorresistencia

mostraram que:

1. as diferenças de sensibilidade observadas nas populações R0I

e +60 não estão associadas com diferenças de radiossensibili-

dade dependentes do oxigênio ou no reparo dependente do oxigê

nio em oócitos de estágio 7 das duas populações (NOthe 1, 1973);

2. a radiorresistencia observada na população RUI é controlada

por um sistema genético estável e homozigoto que apresenta se

mi-dominância. A radiorresistencia â indução de letais domi-

nantes e de letais recessivos ligados ao sexo é controlada por

fatores localizados nos cromossomos I e II. Esses fatores são

aditivos, contribuindo cada cromossomo com a metade da resis-

tência relativa. A resistência ã indução por raios X de per-

da do cromossomo X é controlada somente pelo cromossomo II*

E»tes fatos sugerem que pelo menos 2 mecanismos independen-

e s e diferentes estão envolvidos no desenvolvimento da ra-
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diorresistência na população R0I INÕthel, 1974a);

3. a estreita correlação existente entre o padrão temporal de re

combinação e de radiorresistência relativa observado em oóci-

tos em desenvolvimento da população R0I sugere que algum tipo

de reparo por recombinação esteja envolvido nesta radiorresis_

tência (Nõthel, 1974b);

4. por aumento na pressão de mutação e seleção, obtido através da

irradiação com 4.000 R/geração de machos e fêmeas derivados

da população R9I, novas populações [R0I e R0I..1 foram obti

das nas quais houve um aumento na radiorresistência, tanto em

relação à indução de letais dominantes e perda de cromossomo

X como em relação ã indução de letais recessivos ligados ao

sexo (Nothel, 1974c; Nõthel ft Weber, 1976);

5. análise: pejeerlores da radiorresistência das populações RO],

ROÍ, e R(h .» e de estoques com cromossomos substituídos, mos-
* 40

traram que o sistema de radiorresistência é aparentemente "do

se modifying" e pode ser descrito por um fator denominado de

fator de redução de dose (DRP = razão entre o incremento, em

percentagem, do dano induzido por 1 kR na população controle

e o induzido na população irradiada), sendo controlado por,pe

Io menos 3 fatores genéticos independentes: \a\-\, xaK-Z e

*a*-3 (NÔthel, 1981a, b, c, d).

O fator XO.X-] controla somente a radiorresistência em

relação à indução de letais dominantes (DRF » 1,31) e de letais

recessivos ligados ao sexo (DRF = 1,31) e seu efeito em relação

* letais dominantes é inibido pela cafeína (0,2 % ) , sendo que o

fator de aumento de dose (DEF) da cafeína é aproximadamente i-

9ual ao DRF do cromossomo I (ou seja 1,31) (NÔthel, 1981a).

Este efeito inibitório da cafeína na radiorresistência
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já tinha sido observado por Nendelson (1974) ao verificar que o

tratamento com cafeína (à 0,2 %) aumentava a resposta ã 3.000 R

de raios X da população radiorresistente (em relação a indução

de letais dominantes no genoroa materno) até o nível característjL

co da população normal +60.

O fator ficm-2, além de controlar a radiorresistência à

indução de ambos os tipos de letais de igual modo que o ia*-1

{DRF = 1,31), também afeta a produção de perda do cromossomo X e

seu DRF em relação a este tipo de dano ê de 1,72. Os resultados

de vários testes levaram â hipótese de que este fator atua nos

estágios de oõcito depois da recombinação e antes do estágio 14,

reduzindo a associação de cromossomos heterõlogos quiasmáticos

no centrômero no tempo e/ou espaço, minimizando assim as pré-con

dições para a produção de alguns tipos de inter-trocas e não-dis

junção (NOthel, 1981a).

O fator xa/i-3, responsável pela maior radiorresistência

da população RÕI,, ê um fator recessivo, localizado no cromosso-

mo III, de ação independente do nan-) e ia\-2. 0 DRF em relação

a indução de letais recessivos ligados ao sexo é de 1,87 e em re

lação â letais dominantes, inter-trocas de cromossomos homólogos

e nâo-disjunção é 1,58, o que mostra que tal fator está envolvi-

do não só no controle da indução de letais como também de aberrs

çoes cromossômicas numéricas e estruturais. Os dados obtidos tam

bem mostraram que não há diferença no tipo de letais ligados ao

sexo induzido num estoque lai-S comparado com um estoque 10.1-3

6 que a freqüência de recombinação é igual nestes dois estoques.

Foi demonstrado que os efeitos deste fator estão rest ri

» a todos os estágios da oogênese, com excessão de oócitos ma-

°«» nao tendo efeito em nenhum dos estágios da esperm?togêne-
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se analisados (espermatozóide maduro, espermátide e espermatõci-

to ). Ele também não afeta a resistência somática das células â

irradiação, conforme o medido pela sobrevivência ã idade adulta

de larvas de 39 estágio irradiadas com 3 kR de radiação X, e é a

parentemente inativo nas oogônias de larvas (NO the 1, 1981, b, c,

d).

1.2.2. Radiorresistencia em Vioòophila: diferenças na

espermatogenese e suas causas

Nao só diferentes linhagens de uma mesma espécie apre-

sentam diferente susceptibilidade ãs radiações ionizantes, mas

também os vários tecidos ou células de um mesmo indivíduo apre-

sentam diferentes radiossensibilidades.

Em Vioiophila,a observação de que as células germinais

em diferentes estágios da gametogênese não são igualmente sensí-

veis à ação mutagênica das radiações ionizantes é quase tão ant_i

ga quanto os primeiros estudos de Radiogenética. Já em 1929, os

experimentos de Harris e de Hanson e Heys mostraram que a irra-

diação de células pré-meiôticas de machos de V. m&lanogcLitzfL pro

dúzia uma menor freqüência de mutações do que a irradiação de e£

tagios mais maduros da espermatogenese. Um claro declínio na fre

qüencia de espermatozõides mutantes foi observado aproximadamen-

te duas semanas após a irradiação de machos adultos com raios X,
e à presença de "clusters" (conglomerados) de mutantes na progê-
n*« de machos individuais sugeriu que as células amostradas nes-
9 tempo eram espermatogônias no momento da irradiação.

Lflning (1952a/ b, c) foi o primeiro investigador a de-

•onstrar que as células germinais pôs-meióticas também apresen-
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tarn consideráveis diferenças na sensibilidade à indução de muta-

ção por radiação ionizante. Observou que as espermátides, que

são amostradas entre o 7? e 109 dia após a irradiação de machos

adultos, são muito mais radiossensíveis ã indução de letais domi^

nantes e de machos hiperplõides que espermatozõides amostrados

nos 6 primeiros dias após a irradiação.

0 progresso posterior no conhecimento do padrão comple-

to da radiossensibilidade dos vários estágios da espermatogenese

adveio do de (.envolvimento, por Auerbach (1951 e 1954) e Khishin

(1955), da técnica de fracionamento da progênie de machos trata-

dos em ninhadas pelo cruzamento repetido de um macho com uma su-

cessão de fêmeas virgens (3 a 10) por uma série de intervalos de

tempo definidos (1 a 3 dias), seguido da determinação da taxa de

mutação em cada ninhada separadamente, representando cada ninha-

da células germinais que estavam em estágios sucessivamente mais

jovens no tempo do tratamento.

Este procedimento, que visa a separação de células em

um estágio individual da gametogênese, no momento do tratamento,

em uma ninhada particular, resulta em um padrão temporal de fre-

qüências de mutação que pode ser transformado no padrão de sensi^

bllidade dos diversos estágios da espermatogenese, usando-se pa-

ra isto efeitos genéticos que estão limitados a estágios especí-

ficos da gametogênese.

0 efeito mais amplamente utilizado para separar as ni-

r.hadas pré-meióticas das põs-meióticas é o período de esterilida

• ou baixa fecundidade temporária que ocorre, dependendo do ti-

Po de esquema de fracionamento utilizado, em uma ou mais ninha-

«» (usualmente entre o 69 e o 99 dia) após o tratamento de ma-

adultcs com doses altas de raios X ou raios gama. Segundo
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Friesen (1937) e Auerbach (1954) este efeito é devido a destrui-

ção, pela radiação ionizante, de espcrmatõcitos jovens em cresci_

mento e de espermatogônias tardias. Estudos histolõgicos de Wel_

shons s. Russel .1957) confirmaram esta suposição de modo que o

período de esterilidade possibilita a delimitação das ninhadas

nas quais são utilizadas células meióticas e pró-meiõticas (no pe

ríodo de esterilidade e após o período de esterilidade) e as pós_

-meiõticas (antes do período de esterilidade).

Os outros tipos de efeitos genéticos que foram utiliza-

dos na delimitação do tempo de amostragem de estágios cruciais

da espermatogênese são: indução de recornbinaçao gênica e ocor-

rência de grupos de mutações e ou recombinantes iguais e comple

mentares (delimitando espermatogônias e espermatõoitos); indu-

ção de nào-disjunção dos cromossomos paternos X e Y (delimitando

células tratadas em meiose, antes da anáfase I); indução de

translocações (células tratadas depois da anáfase I) (Auerbach,

1-954; Chandlcy & Batcman, 1960; Ives, 1960; Savhagen, 1960,

1961a; Kveland, 1962; Fahmy & Fahtr.y, 1964).

No entanto, quando se usa a técnica de análise de dife-

rentes ninhadas, deve-se ter em mente que o testículo do macho

adulto de Vioòupki í<x apresenta um espectro contínuo de células

em diferenciação,do maneira que qualquer tentativa do fraciona-

mento da linhagem germinal continua em estágios celulares separa

^os em várias ninhadas é incompleta e aproximada e que alguma

mistura de células em diferentes estágios da gametogênese deve

-ler esperada em cada ninhada (Auorbach, 1954; Mossigc, 1955; Fah

ny S fahmy, 1964; . JÜLO 6 espocia lmuiit <J importante quando perío

4° s ^ais longos do cruiiamunto (3 a 5 dias) são usados. Fatores

s como a idade do macho irradiado/ o tempo de cruzamento de
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cada ninhada, o número de fêmeas por macho, por ninhada,podem â .

terar a quantidade de mistura de células em uma determinada ni-

nhada.

Em vista disto, várias modificações da técnica de fra-

cionamento foram utilizadas por diferentes autores, visando to-

das elas a completa e rápida utilização dos espermatozóides a me

dida que amadurecem evitando-se, assim, a heterogeneidade de es-

permatozóides em uma ninhada. As modificações utilizadas incluem

o tratamento de machos adultos com uma idade que variava de pou-

cas horas após o nascimento até 2 dias; o cruzamento diário de

cada macho tratado com 2 fêmeas virgens (Bateman, 1956, 1957; Chan

dley & Bateman, 1960; Fahmy & Fahmy, 1964), 4 fêmeas (Ives, 1960)

ou atê 6 ou 10 fêmeas virgens (Mossige, 1955; Traut, 1963; Davi

sch e cols., 1966; Shiomi, 1967) e o cruzamento de cada macho

com 6 fêmeas por períodos de 2 dias (Sobels, 1963,1965a,b; 1966a).

Apesar destas modificações, não se pode assegurar uma completa

uniformidade de estágio celular em cada ninhada. Contudo,tem si.

do observado na prática que as relações entre ninhada e freqüên-

cia de mutação são razoavelmente constantes entre diferentes ex-

perimentos, particularmente quando o intervalo de tempo entre as

ninhadas, a idade dos machos por ocasião do tratamento e a razão

entre machos e fêmeas cruzados são mantidos constantes. Isto su

gere que, sob condições experimentais comparáveis, mesmo perío-

dos de cruzamento mais longos resultam no fracionamento da linha

gem germinativa em uma sucessão consistente de ninhadas, cada u-

ra« com proporções progressivamente maiores de células germinati-

v a t ma*s jovens. As causas das discrepâncias observadas pelos

1 "crentes autores podem ser atribuídas a um ou mais dos seguin-

• 'atores: idade do macho tratado; a duração de cada período
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de cruzamento (ninhada); o número de fêmeas cruzadas com cada

macho em cada ninhada; a temperatura durante o fracionamento das

diferentes ninhadas; o genõtipo das linhagens utilizadas tanto

para machos como para fêmeas e a dose de irradiação utilizada

(Fahmy & Fahmy, 1964; Sankaranarayanan & Sobels, 1976).

Um grande número de pesquisas realizadas nas décadas de

19S0 e 1960 estabeleceram um padrão mais detalhado das taxas de

mutação induzidas por raios X e raios gama nos diferentes está-

gios da espermatogênese de Vxoòophila. Estas pesquisas demons-

traram uma concordância de resultados em relação ao padrão tempo

ral de efeitos genéticos e mostraram que a mais alta freqüência

de mutação coincide com células germinais tratadas nos estágios

iniciais da espermiogênese (espermátide inicial) ou em estágios

raeiõticos tardios (esperraatõcito tardio ). Estes estágios são

amostrados em Qfiatophita mzla.nogaòttn aproximadamente de 4 a 10

dias apôs a irradiação de machos adultos. Os resultados também

mostraram que os estágios pré-meiôticos são menos sensíveis ã in

dução da mutação por radiação ionizante em comparação com os es-

tágios de espermátide e espermatozóide maduro.

Também os vários estágios das células germinais femini-

nas de Vfio&ophiZa diferem em radiossensibilidade. Como nosso tra

balho não envolve este aspecto, somente uma breve descrição des-

te problema será dada, mas maiores detalhes podem ser obtidos nas

revisões de Parker (1963) Sankaranarayanan & Sobels (1976), wür-

9ler e Ulrich (1976) e Parker & Williamson (1976).

Estudos de King e cols. (1956), envolvendo a indução de

etais dominantes, perda do cromossomo X e letais recessivos li-

0 8 a o sexo em sucessivas amostras de ovos de fêmeas adultas

a 4 dias de V. me.lanoQaòte.1, irradiadas com 2 kR de radia-
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çao gama, levaram a classificação das células germinais em 3 gru

pos de sensibilidade: as células da classe A, que correspondem

a ovos produzidos no 19 dia apôs o tratamento e que incluem oócJL

tos primários do estãgio-14, apresentaram as mais altas freqüên-

cias dos 3 efeitos genéticos analisados; as células da classe B

(ovos produzidos do 29 ao 129 dia após o tratamento,corresponden

do a oócitos de 39 a 79 estágio) mostraram uma sensibilidade inter

mediaria e as células da classe C (ovos postos entre o 139 e 359

dia após o tratamento) eram as menos sensíveis e correspondiam a

oogônias tratadas.

Nos anos subsequentes, a maioria dos trabalhos concen-

traram-se no estudo dos estágios 7 e 14 e tais estudos não só con

firmaram a maior radiossensibilidade dos oócitos do estágio 14

mas também mostraram que a magnitude das diferenças de sensibi-

lidade detectadas depende do tipo de dano genético analisado (par

Jcer & Hammond, 1958; Parker, 1959, 1963; Rinehart, 1964; Traut,

1964b, 1967; Sankaranarayanan, 1969a, b) pois foi observado que,

para haver uma redução de 50 % na eclosão de ovos, são necessá-

rias doses aproximadamente 10 vezes maiores em células tratadas

no estágio 7 do que as no estágio 14. Por outro lado, nos casos

em que comparações significativas foram feitas, observou-se que

os oócitos de estágio 14 são de 2 a 3 vezes mais sensíveis que o

ocitos de 7ç estágio ã indução de letais recessivos ligados ao

sexo e 5 vezes mais sensíveis em relação ã indução de intertro-

-aa cromatídicas (Sankaranarayanan e Sobels, 1976).

Uma revisão da literatura pertinente feita por Sobels

«• 1965a, permitiu arranjar as células germinativas de ambos os

•exos na seguinte ordem de sensibilidade decrescente, em relaçãc

* Indução de letais recessivos ligados ao sexo? espermátide e
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espermatócito tardio > espermatõcito inicial > espermatozoide u-

tilizado no 19 dia após o tratamento > espermatozoide utilizado

no 29 dia após o tratamento e oõcito do estágio 14 > oócito do

estágio 7 > espermatogônia e oogônia.

Foi também demonstrado que a radiossensibilidade das ce

lulas em diferentes estágios da espermatogênese varia com o efei

to genético analisado.

Para letais recessivos ligados ao sexo o pico de mutabi_

lidade é observado em espermátide inicial ou seja naquela ninha-

d<* que precede a amostragem dos estágios meióticos (Tabela 1)

(Auerbach, 1954; Bateman & Chandley, 1959; Chandley & Bateman,

1960; Ives, 1960; Kveland, 1962; Sobels, 1963; Fahmy & Fahmy,

1964; Shiomi, 1967).

Estudos de Khishin (1955), Oster (1958, 1959) ,Fritz-Hi2.

gli (1958a) e Falk (1962), que envolveram a irradiação de pupas

(na maioria dos casos pupas de 48 h ) , confirmaram a alta sensibi.

lidade deste tipo de célula na indução de letais recessivos liga

dos ao sexo.

Ives (1960), Hannah-Alava C1964) e Fahmy & Fahmy (1964)

demonstraram que o mesmo é verdadeiro em relação a indução de mu

tação recessiva visível (em locos específicos de cromossomo III),

dominante e "minutes" em todos os cromossomos e Fahmy & Fahmy

(1964) verificaram que a freqüência de "minutes" permanecia alta

também no estágio de espermatócito.

Clark (1955), Oster (1955, 1959), Sobels (1957),Schacht

<1958), Stromnaes (1959), Bateman & Chandley (1959), Chandley &

94teraan (I960), Savhagen (1960a) e Shiomi (1966) verificaram que

P co na freqüência de translocações induzidas por radiação io-

«*nte f.ambém ocorre no estágio de espermátide, sendo o padrão
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de sensibilidade dos diferentes tipos de células o mesmo que o

de letais recessivos ligados ao sexo.

Em contraste, a indução de deleções no cromossomo X nos

tra um pico em espermatõcitos, no 89 dia após o tratamento (Bate

man 1957; Bateman & Chandley, 1959 e Chandley t Bateman, 1960).

Já os dados de Fahmy & Fahmy C1964), para deleção dos locos ,j e

g no cromossomo Y, mostram que o pico da freqüência destas dele*

ções ocorre,concomitantemente com o de letais recessivos, no está

gio de espermãtide.

Savhagen (1960b, 1961a, 1961b, 1963) e Strangio (1961,

1962) mostraram que a freqüência máxima de indução de machos XO

e de fêmeas resultantes de não-disjunção também ocorre em esper-

matõcito (antes da anãfase I) . Também Sobels (1957, 1963) obse:r

vou que o pico de perda de cromossomo X ocorre em um estágio ga-

aetogênico anterior ao do pico de letais recessivos e transloca-

çôes, o mesmo sendo observado por Tates e Leigh (1964) ao irra-

diai pupas de diferentes idades e por Leigh (1964) ao irradiar

•idultos. Ao contrário de todos estes resultados, Fahmy & Fahmy

<1964) determinaram que a freqüência de machos XO é considerável

sente mais baixa em espermatócito do que em espermátido inicial,

enquanto que a freqüência de não-disjunção aumenta naquele está-

Os dados em relação a indução de letais dominantes mos-

ara» que os estágios mais sensíveis são os de espermãtide ini-

e*«l • «spermatócitos já que as freqüências deste tipo de dano

*«ontaa significativamente a partir do 5? dia após a irradiação,

• ctnçando o pi c o de mutabilidaie entre o 69 e o 109 dia, segui-

• um declínio no 119 dia (Luning, 1952a, Bateman, 1956; Ste

Stone, 1956; Fritz-Níggii, 1958a; StrSmnaes, 1959;
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Chandley * Bateman, 1960; Hoeninsberg, 1964).

Por outro lado, não só as análises acima descritas, nas

também uma série de outros estudos revisados por Oftedal (1964),

mostraram que, apesar de terem sido observadas reduções por nafa

tor de 18, as espermatogônias apresentam uma radiossensibilidade

que e aproximadamente 3 a 4 vezes menor que a de espermatozóide

maduro, sendo portanto, as células espermatogênicas de menor sen

sibilidade aos efeitos das radiações ionizantes.

No entanto, estudos de Slizynska (1963 a e b) e de Ofte

dal (1964) mostraram que as espermatogônias constituem-se em uma

população heterogênea de células, sendo algumas altamente mutá-

veis e sensíveis ã morte por efeito da radiação e outras relati-

vamente menos mutáveis e mais resistentes aos raios X. Os dados

de Slizynska, que foram obtidos no estudo de aberrações estrutu-

rais produzidas em larvas derivadas de machos irradiados com

2.500 R de raios X, mostraram que, apesar dos espermatozóides

tratados apresentarem maior sensibilidade que as espermatogônias

tratadas (82 % dos machos apresentarem alterações estruturais em

espermatozóide tratado e somente 22 % tinham alterações em esper_

aatogônias tratadas), nestas 60 % das quebras ocorriam em célu-

4 9 c o m mais de 2 quebras, enquanto que em espermatozõides, 67 %

*• 9uebras eram observadas em células com somente 2 quebras. Foi

••ta concentração de quebras nas espermatogônicas que sugeriu a

•«tstencia de células radiorresistentes e radiossensíveis neste

«•tá^to da espermatogenese.

Já Oftedal (1964) baseou-se em dados sobre as relações

•feito na indução de letais recessivos ligados ao sexo. A

*»ao d e seus dados (que mostraram que com baixa exposição

ralos x - 55 a 16 3 R _ havia um desvio na linearidade entre
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dose e indução de letais) com os de Abrahanson ft Friedmann (1964),

obtidos com altas doses (3 a 12 kR) e que não apresentaram este

desvio, levou-o a propor que as espermatogônias são heterogêneas

quanto a radiossensibilidade e que algumas células ( as amostra-

das por ele) são altamente mutáveis e sensíveis ã morte por irrâ

diação enquanto que outras são relativamente menos mutáveis e re

sistentes (as amostradas por Abrahanson ft Friedman).

Diferenças de radiossensibilidade também foram verifica

das entre espermatozóides amostrados no 19 e no 29 dia após a ir

radiação e entre espermatozóides irradiados nos machos ou em fê

aeas inseminadas.

Baker & Von Halie U9S3) e Norback ft Auerbach (1956) ob

servaram que a freqüência de letais dominantes e de letais reces

slvos ligados ao sexo ou de translocações, induzidos nos esperma

tozóides utilizados no primeiro dia após a irradiação de machos

adultos de 3 a 4 dias de idade, era maior que a induzida no se-

?undo dia. Ives (1960, 1963) não observou esta diferença ao ana

Usar a indução de mutação em machos muito jovens e Os ter (1961),

Irradiando machos de 3 dias, obteve resultados variáveis,pois em

alguns experimentos a freqüência de letais recessivos era maior

•TO W que no 29 dia e em outros tal diferença não foi encontrada.

Por outro lado, Bonnier ft Luning (1953) e Abrahamson e

**lfer (1954) verificaram que a freqüência de mutação induzida (em

r«lação a letais recessivos ligados ao sexo ou perda total ou par

àl dos cromossomos sexuais e trans locações) em espermatozóide ir

Adiado em fêmeas inseminadas era maior que a obtida após a irra

*Ç*o de espermatozóides nos machos. Esta verificação foi con-

lríada P°r dados de Oster (1958, 1959, 1961) e Alexander (1962).

Ao contrário disto, Mossigue (1963) , Lefevre e Jonsson
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(1964), Traut (1963, 1964a), Strômnaes & Kvelland U964), Kvel-

land * Strômnaes (1965), Lefevre (1965a, 1965b), Sobels (1966b,

1969), Sobels * Broerse (1970) e Sankaranarayanan (1974), mostra

ram justamente o oposto, ou seja, que a freqüência de mutação é

maior em esperntatozôides irradiados em machos, com excessão da

perda de cromossomos X e de translocações, que é maior quando os

espermatozõides são irradiados nas fêmeas (Abrahamson e Telfer,

19S4; Alexander, 1962; Sobels, 1969).

Os resultados acima descritos levaram ã sugestão de que

a freqüência de mutação não seria constante durante as primeiras

24 horas após a irradiação de machos adultos de Vxo&ophita. (Lu-

ning, 1961).

Em vista disto, Lefevre & Jonsson (1964) realizaram uma

série de experimentos nos quais machos de diferentes idades (l,5h?

l» 3 e 7 dias) foram irradiados com 4.000 R de raios X e cruza-

dos individualmente com uma sucessão de fêmeas virgens de modo a

amostrar, separadamente, espermatozóide maduro, espermátide tar-

dia, intermediária e inicial. Em adição, grupos de fêmeas inse-

ninadas, consecutivamente, por machos de 3 dias não irradiados,

foram expostas a mesma dose de radiação, de maneira que a mutabi^

lidade de espermatozõides irradiados nas fêmeas pode ser compara

ia com a observada quando machos foram irradiados. Os resulta-

dos da irradiação de fêmeas inseminadas mostraram que a mutabili^

«ade induzida nos espermatozõides irradiados nas fêmeas é menor

(U»e a observada no primeiro cruzamento de machos irradiados. Os

r«»ultados obtidos nus séries em que os machos foram irradiados

«aonstraram que existem diferenças na indução de mutação por ra

Çao nos diferentes estágios põs-meiõticos da e-spermatogênese

"lOioPhila, sendo que espermatozóide maduro apresenta umamaior
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iBUtabilidade do que esperroãtide tardia c intermediária e que es-

permãtide inicial tem uma maior mutabilldade que espermatozóide

maduro.

Os autores concluiram que a freqüência de mutação fobser_

vada em qualquer tempo após a irradiaçãofreflete a proporção dos

vários tipos de células irradiadas (espermatozóide maduro, esper

mátide tardia, intermediária ou inicial) na amostra de esperma-

tozóides analisados e esta proporção depende da idade do macho

no momento da irradiação, de sua história prévia de cruzamento»

do tempo decorrido entre a irradiação e o cruzamento e do número

de inseminações desde a irradiação. Desta maneira, as observa*

ções contraditórias antes observadas poderiam ser devidas a fal-

ta de homogeneidade dos espermatozóides analisados.

Os dados obtidos por Lefevre e Jonsson (1964) junto com

os de Ives (1960, 1963) e Traut (1963a) permitem organizar os es

tagios põs-meiõticos da linhagem germinal de machos de VnotopliiZa.

na seguinte ordem de sensibilidade decrescente: espermãtide ini

ciai > espermatozóide maduro > espermãtide intermediária e esper

mátide tardia, sendo que espermatozóide maduro é aproximadamente,

2 vezes mais sensível do que espermãtide tardia ã indução de le-

tais recessivos ligados ao sexo.

Uma série de estudos posteriores realizados por Mossige

<1963), Traut (1963, 1964a), Trout (1964), Stromnaes & Xvelland

11964), Kvelland & Strômnae3 (1965), Lefevre (1965a, 1965b) So-

b«U (1966b, 1969), Sobels & Broerse (1970) e Sankaranarayanan

»1»74), não só confirmaram a maior radiossensibilidade de esper

•tozõide maduro em comparação ã espermãtide tardia (em relação

• indução de mutação letal recessiva ligada ao sexo, transloca-

autossômicas, mutação visível e letais dominantes) como tam
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bem confirmaram a influência da idade do macho no padrão de muta

ção e a maior sensibilidade de espermatozóide irradiado em macho

em comparação com o irradiado em fêmea.

Duas hipóteses foram levantadas para explicar as dife-

renças de sensibilidade existentes entre espermatozõide maduro e

espermãtide tardia ou entre espermatozõide irradiados em machos

e em fêmeas: diferenças na radiossensibilidade intrínsica e/ou

recuperação ou reparo dependente do tempo do dano induzido por

radiação.

A hipótese da recuperação do dano induzido foi invocada

por Baker e von Halle (1953) para explicar o fato de que se o

primeiro cruzamento de macho irradiado for protelado por 24 ho-

ras, a freqüência de mutação observada ê mais baixa que a obtida

quando os raacnos são cruzados imediatamente após a irradiação.

A suposição de que diferenças na oxigenação sejam res-

ponsáveis pela variação na radiossensibilidade, que é maior em

espermatozõide maduro, amostrado no 19 dia após a irradiação, do

que em espermátide tardia amostrada no 29, foi amplamente demons;

trado pela verificação de que iguais produções de todos os tipos

<fc alterações genéticas são induzidas nos dois tipos de células

âPÔs a irradiação com raios X em N2 (Baker & Von Halle, 19i»"i)>

Luning & Hannerz 1957; Luning & Soderstrom, 1957; LÜning,1961;

Alexander, 1962; Mossigue, 1963; Shiomi, 1967) ou quando neu-

rons, cujo efeito é menos dependente do oxigênio, eram usados

'Baker & Von Halle, 1954; Lüning & Sõderstrôm, 1957; Oster,1961;

Alexander, 1962).

Dependendo do enfoque utilizado , estes dados foram usa

tanto em apoio ã hipótese de radiossensibilidade intrínsica

fencial quanto a de recuperação do dano genético.
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Assim, Oster (1961) baseado em seus resultados com neu-

trons e admitindo que o posicionamento do espermatozôide maduro

junto â abertura genital levaria a uma maior oxigenação deste ti

po de célula em comparação com espermãtide tardia,localizada em

uma posição mais posterior no trato genital, concluiu que dife-

renças de oxigenação e não de reparo é que seriam responsáveis

pela maior radiossensibilidade intrinsica dos espermatozõides ma

duros. Luring (1961) acredita que, devido a baixa tensão de oxî

gênio a que são submetidas as espermátides tardias, haveria nes-

tas células uma maior oportunidade de ocorrência de reparo.

A observação de Mossigue (1963) de que a freqüência de

mutação obtida em machos jovens (0-4 h) irradiados é menor que a

de machos mais velhos (2-7 dias) também foi atribuída ã relati

va anoxia natural das células irradiadas no primeiro tipo de ma-

chos. Ao discutir seus resultados ela conclue que a anoxia pode

agir tanto decrescendo a radiossensibilidade intrinsica quanto

promovendo reparo. Também Sobels (1965a) acredita que estes dois

mecanismos não sejam mutuamente exclusivos mas que ambos sejam o

perativos.

No entanto, Lefevre (1963, 1965b), Mossigue (1963),Traut

(1964a) e Trout (1964) mostraram que as freqüências de mutação,

obtidas quando machos irradiados não são cruzados no primeiro

ala após o tratamento, são intermediárias às obtidas para esper-

*4tozõides utilizados no 19 e 29 dias após o tratamento. Estes

resultados parecem indicar que a diminuição da freqüência de mu-

t*çao observada seja devida a uma mistura de amostras de esperma

oxõldes com diferentes graus de sensibilidade e não a um reparo

««•rencial (Muller, 1965).

por outro lado, Lefevre (1965a) mostrou que, quando ma-
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chos de 3 dias de idade são submetidos a dois cruzamentos antes

da irradiação, a freqüência de mutação induzida é tão baixa quan

to a de espermatozõides amostrados no segundo dia apôs a irradia

ção.

Lefevre & Jonsson (1964} verificaram que, se machos de

3 dias são irradiados e submetidos a 3 cruzamentos consecutivos

dentro de um período de 1 hora apôs a irradiação, a freqüência

de mutação no terceiro cruzamento é tão baixa ou menor que a ca-

racterística de espermatozõides amostrados no 29 dia. Tais ob-

sevações, tomadas em conjunto, demonstraram que a menor mutabil_i

dade de espermátide tardia em relação a espermatozõide maduro são

devidas a radiossensibilidade diferencial e não a fenômenos de

reparo.

Experimentos conclusivos relativos ã causa das diferen-

ças de radiorresistência entre estes dois tipos de células esper

matogênicas foram realizadas por Sobels (1969) . Os dados obti-

dos mostraram que a freqüência de letais recessivos ligados ao

sexo e de translocações envolvendo os cromossomos II e III indu-

zidos em espermatozõides maduros (amostrados da primeira ejacula

Ç«o de machos de 7 dias) e em espermátides tardias (amostradasno

primeiro cruzamento por uma noite de machos de 1 hora) não dife-

rem apôs a irradiação com raios X tanto em uma atmosfera de ni-

trogênio, quando em uma atmosfera de oxigênio; este mesmo resul

t4<io foi obtido por Mossigue (1963) após a irradiação em nitrogê

°« Mostraram também que em cada um dos estágios, o resultado

• irradiação com 4 kR em nitrogênio não é diferente do da irra

aÇão com 2 kR em oxigênio. Assim, como a sensibilidade in-

dica das células dos dois estágios celulares é igual na pre-

v« do oxigênio, o autor concluiu que a maior sensibilidade dos
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espermatozõides maduros (relativa a espermátides tardias) ã irra

diação no ar ê resultante da maior disponibilidade de oxigênio

naquele tipo de célula.

Entretanto, Lefevre & Jonsson (1964) criticam esta con-

clusão que foi formulada pela primeira vez por Oster (1961). £m

base a inferências que são retiradas do tamanho e distribuição

similar do sistema traqueal das várias regiões dos testículos e

veslcula seminal, sugerem que a variação de resposta à irradia-

ção deriva de diferenças fisiológicas e metabólicas que podem ser

modificadas por condições externas. Segundo Sobels (1969) são

precisamente estas diferenças nas condições metabõlicas dos es-

permatozõides e espermátides tardiasfe talvez das células nutri-

tivas circundantes, que levam ã variação na disponibilidade de o

xlgênio nas diferentes células sob condições naturais.

Dados em apoio a conclusão de que a menor sensibilidade

<*• espermátide tardia aos efeitos resultantes da irradiação com

ralos X no ar são devidas a um menor grau de oxigenaçao foram fo£

necidos por Sobels & Boerse (1970) e Sankaranarayanan (1974). Os

•xperlmentos de Sobels & Boerse (1970] foram realizados com neu-

trons de 15 MeV. Como o dano induzido por neutrons rápidos é me

ao» dependente do oxigênio que o produzido por raios X, não só

•• «spera que as diferenças de sensibilidade entre os estágios

• ««permatozóide maduro e espermátide tardia sejam menos pronun

a* aPÔs a irradiação com neutrons mas, também, que os valo-

•• d* eficiência biológica relativa de neutrons em comparação

«raio» x seja maior em espermãtides tardias. Estas espectati

«oram amplamente verificadas nos dados obtidos pelos autores»

ea relação ã indução de translocações entre o cromossomo II

quanfr. 5 produção de letais recessivos ligados ao sexo. Já
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os dados de Sankaranarayanan 11964), obtidos pela análise da in-

dução de letais dominantes por irradiação com raios X no ar, ni-

trogênio e oxigênio, mostraram que, tal como o observado por So-

bels (1969) em relação a letais recessivos e translocações após

a irradiação no ar, espermátide tardia apresenta menor sensibili^

dade à indução de letais dominantes e que tal diferença desapare

ce com a irradiação em oxigênio, sendo a magnitude dos OER nos

dois estágios (espermatozóide maduro e espermâtide tardia) apro-

ximadamente a mesma. 0 exame das curvas de sobrevivência obti-

das em cada estágio e nas diferences condições de irradiação raos

tram que, em espermatozóide maduro, a curva obtida apôs a irra-

diação na presença do ir é mais próxima da obtida após a irradia

ção no oxigênio, o que é consís-.^nte com a expectativa de que es;

permatozõide maduro é relativamente mais oxigenado que espermáti

de tardia.

Como foi dito antes, sob condições normais de irradia-

ção (no ar) o estágio da espermatogênese de maior sensibilidade

ã indução de mutação em Vioàopkita é o espermâtide inicial.

Oster (1957, 1958, 1959} estudou a resposta de esperma-

tozôide maduro e de espermâtide â indução de mutação letal rece£

siva ligada ao sexo e de translocação por irradiação no ar,em o-

xigênio ou nitrogênio. Concluiu que a variação de radiossensibi^

lidade no ar resultaria, pelo menos em parte, da maior tensão de

oxigênio intra e inter-celular em espermãtide em comparação com

«Bpermatozóide ou a uma maior susceptibilidade das espermátides

a<> dano induzido pela irradiação na presença do oxigênio. Esta

conclusão está bareada na verificação de que: 1. depois da irra

iaçio no ar, as espermátides são mais radiossensíveis que os es

Permatozõides; 2. as dif* enças de sensibilidade entre os dois
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tipos de células desaparecem após a irradiação em nitrogênio, pois

hâ uma queda acentuada na radiossensibilidade de esp^rmátides ir

radiadas nesta condição; 3. a irradiação em oxigênio aumenta a

produção de letais e de translocações (em relação a observada no

ar) em células de ambos estágios e que, apesar da produção abso-

luta em oxigênio ser maior em espermátide do que em espermatozõi^

de# a magnitude deste aumento é menor em espermátide; 4. esper-

matozóide tratado em oxigênio é menos sensível, a uma mesma expo

sição de raios X, que espermátide tratada no ar. Resultados si-

milares a estes foram obtidos por outros pesquisadores (Fritz-Nig-

gli, 1958b, 1959; Pozzi e cols., 196/ F^bels, 195tía e 1961).

No entanto, a disponibilidade de oxigênio parece não ser

o único fator responsável pela radiossensibilidade diferencial

observada.

Sobels (1958a, b, 1960) observou que condições pós-irra

diação podiam modificar a produção de mutação letal recessiva,

porque um aumento na freqüência de mutação em espermátides e es-

permatócitos foi verificado quando gás cianldrico foi dado após

a aplicação de raios X em uma alta taxa de dose (2.200 R/min.). 0

aumento na freqüência C'Ô letais do grupo põs-tratado foi atribui

do ã inibiçao de um processo de reparo que, na ausência daquele

gas, restaura parte do dano pre-mutacional induzido.

Assim, um outro fator além da sensibilidade diferencial

a indução do dano pré-mutacional foi admitido para explicar as

diferenças de sensibilidades existentes entre espermátide ini-

cial e espermatozóide maduro: a operação de processos de reparo

do dano pré-mutacional.

Sobels (1964, 1965a, b ) , analisando o papel do oxigênio

0 0 sensibilidade â indução do dano pré-mutacional c nos proces-
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sos de reparo põs-radiação nos diferentes estágios da espermato-

gênese, comparou o efeito do pôs-tratamento com nitrogênio em re

lação ao com oxigênio depois da irradiação de machos adultos de

QKobOphitAt tanto em uma atmosfera de oxigênio como em atmosfera

de nitrogênio. Foi observado que após a irradiação em nitrogê-

nio, um pôs-tratamento nesta mesma atmosfera reduzia a freqüên-

cia de letais no estágio de espermatozõide maduro em relação a o

btida com o põs-tratamento com oxigênio; já era espermátide ini-

cial e espermatõcito a freqüência de mutação aumentava, ou seja,

a resposta de espermatozõides maduros de um lado e de espermé.ti-

des iniciais e espermatócitos do outro são exatamente opostas

porque uma diminuição na freqüência de mutação induzida era pro-

duzida pelo põs-tratamento com nitrogênio em espermatozõide madu

ro e pelo põs-tratamento com oxigênio em espermátide inicial e

em espermatõcito. Já em espermátide tardia e em espermatogônia,

não foi observado qualquer modificação significante com nenhum

dos pós-tratamentos; tanto o põs-tratamento com oxigênio como o

com nitrogênio produziam a mesma freqüência de letais. Supondo

a existência de processos de reparo do dano pré-mutacional indu-

zidos nos três primeiros tipos de células, foi concluído que o

reparo é favorecido pelo nitrogênio em espermatozõide mas por o-

xigênío em espermátide inicial ou espermatõcito.

Foi também verificado que, após a irradiação em oxigênio,

â3 freqüências de mutação eram iguais depois de ambos os pós-tra

tamentos, tanto em espermatozõide maduro quanto em espermátide i-

nicial ou espermatõcito mas que, em espermatogônia, o põs-tratamen

to com oxigênio diminuía a freqüência de mutação em comparação

com a obtida após o põs-tratamento com nitrogênio. Foi conclui-

*> que a irradiação em oxigênio restringe (pelo menos em esperma
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tozõides, espermãtides e espermatócitos) a capacidade de reparo

ou em outras palavras, produz mais dano pri-mutacional irrepará-

vel do que a irradiação em nitrogênio.

Comparando, sob condições de inibição de reparo (após o

pós-tratamento com oxigênio em espermatozõide e após o pôs-trata

mento com nitrogênio em espermátide e espermatõcito), as freguêri

cias de mutação induzidas pela a irradiação em oxigênio com as

obtidas em nitrogênio foram estimados os OERs (Oxygen Enhacement

Ratios), eir cada estágio, estimativas estas que fornecem uma me-

dida da radiossensibilidade dependente do oxigênio em relação à

indução do dano pré-mutacional. Os valores estimados foram de

1,6 a 2 para espermatozõide maduro, 3,3 para espermátide inicial,

2,5 para espermátide tardia e espermatõcito e 3,8 para espermato

gônia, o que mostra que a radiossensibilidade inicial das esper-

mãtides é bastante maior do que dos espertozõides.

O conjunto dos resultados obtidos neste trabalho permi-

tiu ao autor explicar com maior exatidão não só porque esper-

mátide inicial é mais sensível que espermatozõide maduro ã irra-

diação no ar como também as observações de que a irradiação em

nitrogênio elimina as diferenças de radiossensibilidade entre e£

tes dois tipos de células e que produções maiores de mutação se-

jam sempre obtidas a partir de espermãtides depois da irradiação

em oxigênio.

A razão pela qual maior quantidade de mutação é obtida

em espermátide provavelmente deriva do fato de que os efeitos

contrastantes da exposição pós-irradiação no ar sobre os siste-

mas de reparo dos dois tipos de células são sobrepujados pela

maior radiossensibilidade inicial ã indução do dano pré-mutacio-

das espermãtides.
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Por outro lado, a verificação da igualdade de indução

de mutação nos estágios em questão após a irradiação em nitrogê-

nio pode ser explicada pelos efeitos opostos do pós-tratamento

com oxigênio sobre os sistemas de reparo de espermátide inicial

e espermatozoide maduro observados nesta pesquisa. Como nos tra

balhos anteriores as moscas eram expostas ao ar apôs o término da

irradiação em nitrogênio e como esta mudança deve levar a um au-

mento na freqüência de mutação em espermatozoide maduro (por ini

bicão do reparo) e a uma diminuição em espermãtide inicial (o re

paro e favorecido), a conseqüência lógica deste procedimento e a

eliminação das diferenças de radiossensibilidade entre os dois

estágios.

Finalmente, a observação de que o OER de espermãtide i-

nicial é significativamente maior do que o de espermatozoide,jun

to com a verificação de que a capacidade de reparo é grandemente

reduzida após a irradiação cm oxigênio, tem como conseqüência o

fato de que a quantidade de dano pré-mutacional que é induzido e

que resulta em mutação após a irradiação em oxigênio deverá ser

sempre maior em espermátide do que cm espermatozoide.

1.3. EFEITOS MUTAGtíilCOS DA RADIAÇÃO IONIZANTE

1.3.1. Interação da radiação com a matéria e suas cons£

C i o •

As radiações ioniz-i.ntos interagem com a matéria, prima-

riamente, atrave:; da ionizaçao dos átomos ou moléculas das subs-

tancias por cias aLrdVüüsaJiS. Além de provocarem ionizações,as

radiações ditas ionizanten podem, também, causar excitação. Pela
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ionização um elétron é retirado do átomo e pela excitação um ele

tron ê movido para uma órbita de maior energia do mesmo átomo, al_

terando-se assim, a reatividade dos átomos e moléculas.

A energia necessária para produção do fenômeno de ioni-

zação das moléculas mais comuns na matéria viva varia de 10 a 25

eV; no entanto, ocorre,em media, uma ionização para cada 32, 5eV

dissipados no sistema irradiado. Como o potencial de ionização

é de 10 a 25 eV, a energia extra (entre 7,5 e 22,5 eV) é utiliia

da na excitação de moléculas do sistema. Algumas vezes, molécu-

las excitadas dissociam-se mas, freqüentemente e espacialmente

quando moléculas grandes estão envolvidas, a energia é distribui

da ao longo de toda a molécula. Não havendo concentrações de e-

nergia necessária para a ruptura das ligações na molécula ela

não se dissocia, sendo a energia removida de uma outra forma (e-

nergia oscilatória, etc). Por isto, acredita-se que o efeito

biológico das radiações ionizantes resulta, principalmente, das

ionizações por elas produzidas.

Durante o processo de ionização, a perda de um elétron

por um átomo ou molécula resulta na formação de um Ion positivo;

o elétron ejetado, capturado por outro átomo ou molécula, forma

um Ion negativo, constituindo-se, assim, pares de Ions de cargas

opostas. Alternativamente, por um processo denominado de neutra

lização de carga, o elétron ejetado pode ser recapturado pelo Ion

positivo do qual foi expulso. A molécula resultante, tendo mais

energia que a normalmente associada com a sua estabilização, dis

socia-se imediatamente e pelo menos um de seus produtos é um ra-

dical livre. Este processo parece ser incomum em termos de pro-

porção de eventos nos sistemas biológicos mas, quando um grande

número de ionizaçõos ocorre, a probabilidade de ocorrência de re
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combinação é considerável.

Os pares de lons formados pela ionização são muito rea-

tivos e, tendo um período de duração muito curto (menos de 10

segundos), por meio de várias reações,formam radicais livres.

Os radicais livres são moléculas eletricamente neutras,

com um elétron não pareado em sua órbita externa; em conseqüên-

cia disto, são extremamente reativos e vão reagir com. as molécu-

las próximas levando a modificações químicas pelas quais não só

moléculas são alteradas ou destruídas como também moléculas no-

vas são formadas acarretando, assim, profundas modificações no

sistema irradiado.

Devemos, no entanto, ressaltar que as radiações produ-

zem ionização ao acaso e que, quando ura sistema é irradiado, as

moléculas mais abundantes do sistema são as que tem maior proba*

bilidade de serem ionizadas. Isto não significa que somente es-

tas moléculas serão alteradas pois, ao se analisar as mudanças

químicas produzidas pelas radiações ionizantes em sistemas com-

plexos, dois tipos de efeitos puderam ser distinguidos: os efei_

tos diretos e os efeitos indiretos.

Os efeitos diretos resultam de alteração da própria mo-

lécula que recebe a energia da radiação; já os efeitos indire-

tos resultam da transferência de energia, ou seja, a molécula al_

terada recebe a energia através da reação química com outra mole

cuia que sofreu o efeito direto e foi ionizada.

Assim, os efeitos mutagénicos das radiações ionizantes

resultariam não só do efeito desta sobre o DNA como também de e-

feitos indiretos.

Quando uma célula viva, que é constituída por cerca de

*0 % de água, é irradiada a maior parte da energia é absorvida
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pelas moléculas de água.

A água ao ionizar, dissocia-se formando radicais livres

H° e 0H° e elétrons hidratados (e~ ). Os radicais podem inter-
aq

agir formando água, hidrogênio molecular e perõxido de hidrogê-

nio. Se o oxigênio molecular estiver presente, o radical hidro-

gênio pode com ele reagir formando radicais perõxido CHO2°) que

podem reagir entre si formando mais perõxido de hidrogênio ou,

por ter uma vida mais longa que os outros radicais livres forma-

dos, pode difundir de seu sitio de for.naçno e reagir com outras

moléculas. Quando o perõxido de hidrogênio e os radicais H°, 0H°,

H0-° e os e" entram em contato com o DNA piovocam lesões que

posteriormente poderão originar uma mutação.

Vemos assim que uma grande parte do efeito da radiação

sobre o DNA pode resultar de um efeito indireto, através da rea-

ção de radicais livres e elétrons hidratados, e dos produtos des

tes, originados pela radiólise da água.

Estudos fIsicos-químicos da radiólise de bases, nucleo-

sldeos, nucleotídeos,polinucleotídeos e DNA sob as mais variadas

condições (em solução aquosa, em solução congelada, em estado só

lido, na presença ou ausência de ar e de outros solutos orgâni-

cos, etc) tem revelado não só como as radiações interagem com DNA

roas também quais as posições que são atacadas e que produtos são

formados tanto pela ação direta como pela ação indireta das ra-

diações ionizantes. Não é nossa intenção revisar este assunto,

mas uma ampla revisão sobre os efeitos fisico-químicos das radia

Coes ionizantes no DNA pode ser encontrada nas secções I e II do

Uvro editado por liuttermann, Kohnlcin c Toulé (1978).

De uma maneira resumida podemos dizer que os principais

tl>pos de lesões induzidas pelos efeitos diretos e indiretos da
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radiação ionizante no DNA celular são: dano de base, em conse-

qüência da alteração química das bases púricas e pirimídicas e

quebras simples (SSB) e duplas (D5B) de cadeia que resultam das

alterações fisico-químicas que levam a uma ruptura da ligação fos

fodiester em uma cadeia (SSB) ou, no mesmo lugar, em ambas as ca

deias (DSB) da dupla hélice do DNA. Também a desoxiribose pode

sofrer dano químico, o que resulta tanto na perda de bases quan-

to em quebras de cadeia.

Um outro tipo de dano induzido pela radiação ionizante

foi observed-.- quando da irradiação "in vitro" do DNA: a forma-

ção de ligação cruzada der.'.ro e entre cadeias de DNA e entre mo-

léculas de DNA e proteínas.

Apesar de que indicações da ocorrência de ligação cruza

da entre segmentos de DNA e entre DNA e proteína tenham sido ob-

servadas após a irradiação de fagos (Bohne e cols., 1970), este

tipo de dano não tem sido detectado com freqüência após a irra-

diação de células inteiras com raios X e raios gama (Lehir.ann,

1978).

O dano induzido às bases pode variar desde de pequenas

alterações (por ex. desaminação de bases, ionização de bases) até

grandes modificações, que levam a degradação e perda de bases (de

purinação e depirimidinação) . As bases púricas são menos radios^

sensíveis que as pirimídicas e dentre estas a timina é a mais ra

diossensível.

A indução de quebras pode resultar tanto da ação direta

da radiação ionizante sobre o DNA, levando a cisão da ligação

fosfodiester do esqueleto externo da molécula, como de efeitos

ndiretos em conseqüência da destruição do açúcar, da depurina-

ou depirimidinação resultante do dano às bases, c da produ-
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ção de lesões alcali-labeis no DNA em conseqüência de danos indu

zidos na desoxiribose. Quebras podem ser introduzidas no DNA por

enzimas apôs a irradiação durante o processo de reparo do dano

pré-mutacional induzido por radiação ILehmann, 1978).

O dano induzido as bases pelos raios X i pelo menos duas

vezes tão freqüente quanto as quebras simples de cadeia {Setlow

ft Carrier, 1973; Sterniste & Wallace, 1975). Com irradiação de

baixa transferência linear de energia, a maioria das quebras in-

duzidis são quebras simples de cadeia, enquanto que com irradia-

ção de íilta tranferência linear de energia, a maioria das oue-

bras são quebras duplas de cadeia (Neary e cols., 1970, 1972).

Sabe-se hoje que a maioria das lesões radioinduzidas no

DNA podem ser reparadas tanto em células procariotes como em cé-

lulas eucariotes. Em conseqüência disto, a ação mutagênica da

radiação ionizante parece resultar também da falha do reparo ou

do reparo errôneo das lesões pré-mutacionais ou letais por ela

induzidas no DNA.

1.3.2. Mecanismos mutagênicos e a natureza das mutações

gênicas induzidas por radiação ionizante

O efeito mutagênico das radiações ionizantes foi desco-

berto por Muller (1927) ao observar que a irradiação de machos de

Qto&ophiZa com raios X produzia mutação letal recessiva ligada

ao sexo. Esta descoberta foi confirmada pelos trabalhos de Sta-

bler (1928 a, b) com cevada e milho. Nos anos subsequentes, uma

série de estudos com diferentes espécies animais e vegetais não

9° confirmaram o efeito mutagênico dos raios X (Timoféef-Ressovs

ky# 1934; Muller, 1954 a, b) mas também mostraram que outros ti
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pos de irradiarão (raios beta e raios yama (üanson, 1928), raios

alfa (Ward, 1935), neutrons íNagai & Locher, 1937) e ultra-viole-

ta (Altenburg, 1930}) também eram mutagênicos. Ate poucos anos

atrás, a maioria das discussões sobre o processe de indução de

mutação por agentes físicos e químicos concentravam-se em torno

dos tipos de lesões iniciais induzidas no DNA pois acreditava-se

que, uma vez induzidas, tais lesões eram automaticamente conver-

tidas em mutação pelos processos associados com a replicação do

DNA. No entanto, os estudos realizados com diferentes organis-

mos, que mostraram que as condições pré e pós-tratamento podiam

modificar o dano genético induzido e a descoberta de que uma sé-

rie de sistemas enzimáticos podem reparar o dano inicial induzi-

do no DNA, levaram a conclusão de que a mutação é um processo

muito mais complexo que o inicialmente imaginado.

A maioria das informações sobre a base molecular do e-

feito das radiações ionizantes é fragmentário. Deste modo, a e-

lucidação não sõ dos processos pelos quais o dano induzido pela

radiação no DMA é fixado como uma mutação mas,também a elucida-

rão da natureza das mutações gênicas e cromossomicas r3dioinduz_i

das,continua a ser um problema importante da Radiobiologia.

As evidências sobre a natureza das mutações gênicas in-

duzidas por raios X e raios gaira provieram de estudos sobre a in

dução de mutação tanto om genes específicos como cm locos não es_

pecíficos de organismos procatiotes <i eucariotes.

Assirr, Bleichrodt & Verhij (1974) e Bleichrodt e cols.

(1977) demon.-5tr.imm que os r.iios gama revertiam mutações sem sen_

nos bacter LOC.VJO </.'< í '-I e VI e Conkliny e cols. (1976) mos:

que 3 radiação gama produzia mutação, tanto por substitui-

ção de pares de bases como por deslocamento de modulo de leitura
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e por deleções, no gene ill do bacteriófago 14 . Já Bridgese cols.

(1968) observaram que as radiações ionizantes revertiam uma muta

ção ochre e mutações supressoras em B, zoli.

Glickman e cols. (1980) determinaram que o principal tî

po de evento mutacional induzido por radiação gama no gene Jac I

de E. toll era a substituição de pares de bases (tanto transições

como transversoes) e que uma mutação por deslocamento do modulo

de leitura não era revertida por raios gama. Já Schwartz & Beck

with (1969) , usando um outro sistema de análise envolvendo a re-

gião lac de E. coli, observaram que 3 % dos mutantes induzidos

por radiação ionizante nesta rejiãc eram devidos a deleções.

Também Stewart e cols. (1972) demonstraram que os raios

X induziam substituição de pares de base em um códon sem sentido

no gene ( iu-1 - c i ivr'u-mc C de Sacchafivmijcei ce.fi<ivi&iae. e de Serres

c colaboradores determinaram que as mutações induzidas por raios

X nos locos ad-3A e ad- 36 de Hzixnoopona. ciaòAa. podiam ser devi-
n

das a mudanças íntragênicas (mutação do tipo ad-3 ) ou a dele-
- • - 7R

çoes intergenicas (mutações do tipo ad-3 KdeSerres & Osterbind, 1962;

de Serres, 1964; de Serres & Weber, 1963). Mailing 4 de Serres

(1967 e 1973), analisando o padrão de reversão induzido por muta

gênicos químicos cujo modo de ação é conhecido era 101 mutantes

arf-3B induzidos por raios X no loco ad-3B, concluíram que mais

de 90 % deles eram mutações Íntragênicas, resultantes de transi-

ções (AT+GC e GC •* A T ) , transversoes, inserções e deleções de pa

fes de bases enquanto que, aproximadamente,6 % dos mutantes não

revertiam com nenhum dos mutagênicos testados, representando,por

tanto, deleções intergenicas.

Em VloioplUZa, as evidências em relação a natureza das

Mutações induzidas por radiação provem não só da análise de muta
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ções produzidas em locos ou regiões cromossômicas pré-seleciona-

das mas também de mutações letais recessivas em locos não sele-

cionados .

Usando técnicas citológicas e genéticas, vários autores

procuraram determinar a proporção com que as mutações radioindu-

zidas estavam associadas com aberrações cromossômicas detectãveis.

Painter & Patterson (1935), Ward & Alexander (1957) e

Alexander (I960) estudaram uma série de mutações visíveis reces-

sivas induzidas em locos específicos do 39 cromossomo de V. me.la

nogaòtzi pela irradiação de espermatozõides maduros,com doses de

raios X que variaram de 900 a 3.975 R, e observaram que uma par-

te considerável das mutações estavam associadas a aberrações cro

mossômicas (defiências, translocações e inversões). Os primeiros

autores verificaram que, dentre as mutações que em testes de via

bilidade mostraram ser letais, 59 % estavam associadas a aberra-

ções cromossômicas (32 % eram deficiências e as demais transloc<i

ções e inversões, em iguais proporções) e os restantes 41 % não

apresentavam associação com rearranjos. Também Ward & Alexander

(1957) observaram uma alta freqüência de rearranjos entre as 56

mutações por eles analisadas: 46,5 % das mutações visíveis indu

zidas em espermatozóide maduro estavam associadas com aberrações

cromossômicas e 53,5 % não tinham aberrações citologicamente de-

tectãveis. Das 33 mutações letais em homozigose, 42,5% não a-

Presentavam rearranjos, 39,4 % eram deficiências, 15,2 % transIo

cações e 3 % inversões. Das 23 mutações analisadas por Alexander

1̂ 60} , iridueidns por 900 R do raios X cm espermatozóide maduro,

78 2 eram citologicamente livro de rearranjos e 22 % apresentavam

cromoíjsômicos.

Walen (1962),analisando letais recessivos ligados ao se

Xo induzidos por 1.000 R de raios X em espermatozóidu e em es-
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permátides de V. mulanogaò Ux, verificou que, dentre os 52 letais

induzidos em espermatozóides, 7 (13 %) estavam associadosoom aber

rações; a análise de 39 letais induzidos era espermátide detec-

tou 36 % de rearranjos.

Dos 238 letais recessivos ligados ao sexo estudados por

Lefevre (1967), 26,8 % continham aberrações na região eucromáti-

ca do cromossomo X. Análises posteriores de cromossomos portado-

res e não portadores de letais, obtidos de experimentos nos quais

espermatozoides e espermátides foram irradiadas com 3.000 R de

raios X, mostraram que 45,6 % dos letais induzidos em espermato-

zôxáe maduro e 33,1 » dos induzidos em espermátide tardia, porta

vam rearranjos; a irradiação com 2.000 R produziu em espermato-

zoides ?4,5 'í e em espermãtides 12,9 -« de letais com rearranjos na

eucromatina do X. Em contraste, entre os cromossomos não letais,

somente 12,5 % dos cromossomos derivados de espermatozoides e 2,7 %

dos derivados de espermátides, apresentavam rearranjos.

Através de testes do complementação, Lifschytz & Falk

(1968) analisaram geneticamente 35 letais recessivos induzidos na

região i«a£ do cromossomo X de ospermatozóide maduro (e possivel-

mente espermátide tardia) de V. me.ta.noQa.itzi tratadas com 3.250 R

de raios X e determinaram que,aproximadamente, 85 % deles envol-

viam mais de uma unidade funcional,representando, portanto, dele

ÇÒes de vários tamanhos. A comparação com os dados obtidos na a

nãlise de letais induzidos por EMS, que mostrou que neste caso,

aproximadamente 80 °s dos letais afetavam uma só unidade funcio-

nal (mutações intragênicas), levou-os a concluir que a maioria

daS mutações letais recessivas induzi duu por radiação nas cólu-

põs-meiõticas de machos de Üx^iicphíia seriam deleçõos cromo

. Esta conclusão foi contestada por Schalet (19 73) e
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Schalet & Lofevre (1976),os quais acreditam que a alta freqüên-

cia de deleções induzidas na região mal seja devida a um efeito

de posição associado com sua proximidade à heterocromatina proxi^

mal do cromossomo X.

Por outro lado, Judd e cols. (1972), através de análi-

ses de complementação e citogenéticas, observaram que, a maioria

dos letais recessivos induzidos (1,0 kR - 7,0 kR em espermato-

zõide maduro) na região distai do cromossomo X (entre os locos

zzttti e urftcfe) , eram mutações de uma só unidade funcional, sem

deficiências citológicamente detectãveis. Este mesmo resultado

foi obtido por Hochman e cols. (1964) e Hochman (1971) na análi-

se de 41 letais recessivos induzidos no cromossomo 4 de 17. m&la-

nogaòt&M 73 % dos letais induzidos por doses de raios X iguais

ou maiores que 3 kR em machos adultos afetavam uma só unidade

funcional, 9,8 % foram citológicamente confirmados como sendo de

ficiências, 9,8% como translocações e 7,4 % eram suspeitos de

portarem deficiências.

Estudos mais decisivos sobre a natureza intra ou inter-

ginicas das mutações induzidas por radiação em VfioiophiZa pro-

vieram de análises de mutações em unidades genéticas que podem

ser caracterizadas como cistrons simples ou como locus complexos.

Assim, Chovnick e cols. (1964) mostraram que todos os 14 mutan-

*es, induzidos por raios X (4.700 a 4.760 R) no loco KQòtj (ry) de

P- rwcfanütjai tet eram capazes de experimentar recombinação intra-

cistrônica podendo, por este critério, ser classificado como mu

tações de um só sitio (intragênicas).

Rawls & Porter (1979) observaram que somente um dos 13

mütantes induzidos por 5.000 R de raios X no loco X estava asso-

lado com uma deleção multiloco e Aaron (1979) observou que 19
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das 31 mutações induzidas por raios X (500, 1.000 e 3.000 R ) que

produziam alelos nulos no loco Adíi eram deleções cromossóraicas,

sendo as 12 restantes, provavelmente, alterações intragênicas.

Racine e cols. (1980) estudaram a indução de mutações

em 7 locos {Got-2, cSldk,rt-Gpdh, \dh, Vip-A, He.x-C ,-i-Amy] enz_i

máticos do cromossomo II de V. me£ant>çjci4te* pela exposição de

1.000 sub-linhas de uma linhagem balanceadora desta espécie ã do

ses crônicas de radiação gama de Cesio-137 por 14 gerações; ob-

tiveram 15 mutontes com taxa de migração eletroforetica ou com

atividade (alelos nulos) alteradas, num total de 9 variantes ele

troforéticas. A análise de 7 mutantes nulos indenpendentes mos-

trou que nenhum deles estava associado a uma aberração citológi-

camente detectável; 1 dos 6 mutantes analisados estava associado

com letalidade recessiva, sugerindo uma ligação com uma deficiên

cia inter-locos submicroscopica; 4 dos 6 analisados produziam

um heterodímero ativo em combinação com um alelo ativo normal e

3 dos 5 analisados para a produção de CRM (Cross Reacting Mate-

rial) apresentavam resultado positivo, o que evidencia o fato de

que as perdas de bases (deleções intragênicas) induzidas nestes

locos devem ser pequenas, permitindo a codificação de pelo menos

parte da molécula enzimãtica. Os autores também discutem que os

mutantes CRM negativos poderiam resultar tanto da deleção do lo-

co como da substituição de bases (mutações com sentido trocado

°u sem sentido) ou de mutações por deslocamento do módulo de leî

tura, com a subseqüente degradação do polipeptídeo resultante.

Todos estes resultados sugeriram que, apesar do número de mutan-

fc«3 obtidos ser relativamente pequeno, a maioria das mutações in

«uzidas eram, com maior probabilidade, mutações intragênicas.

Tomados em conjunto, os resultados acima descritos mos-
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traram que tanto os raios X como os raios gama são capazes de in

duzir mutações intragênicas (transições, transversões e muta-

ção por deslocamento do módulo de leitura) e mutações intergêni-

cas, (em sua maioria deficiências, mas também inversões e trans-

locações).

1.4. EFEITOS MUTAGÊNICOS DA CAFEÍNA

1.4.1. Efeitos mutagênicos em microorganismos

1.4.1.1. Cafeína somente

A atividade mutagênica da cafeína, em relação à indução

de mutação gênica ou de ponto em bactérias e fungos, é reconnect

da desde fins da década de 1940 pelos trabalhos de Fries e Kihl-

man com o fungo Ophiobtoma muttíannaZatum e de Witkin com B&che.-

lichia coíi.

Fries & Kihlman (1948) observaram que a adição de cafeí^

nã a 0,2 % nas culturas de conídios em crescimento produzia um

grande aumento na freqüência de mutantes nutricionais em Ophioò-

toma. Foi também observado que os tipos de mutantes bioquímicos

obtidos com a cafeína eram os mesmos produzidos por radiação ul-

travioleta e que este efeito não era devido a seleção de mutan-

tes pré-existentes, através de mortalidade diferencial/ mas sim

un> efeito mutagênico verdadeiro (Fries, 1950) .

Nesta mesma época, Witkin, trabalhando r»o laboratório

d® Demerec (Demerec e cols., 1948), demonstrou que a cafeína i: -

duzia mutações para a resistência à fago em E. coll. Trabalhos

Posteriores, (Demerec e cols., 1949, 1950, 1951), com uma linha-
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gem de E. CÜÜ dependente de estreptomicina/ mostraram que o tra

tamento,por 48 h ,corn cafeína 0,6 % aumentava o número de mutantes

8 -
reversos para 31,1 x 10 células, enquanto que a taxa do cjntro-

le era de 9,8 x 10 células.

Novick (Novick & Szilard, 1951; Novick, 1956) estudou

o efeito de várias oxipurinas raetiladas na indução de mutação pa

ra a resistência ao fago T5 em E. coil 8. Foi constatado que,

sob as condições experimentais usadas, doses de 150 mg/1 das vá-

rias substâncias analisadas não produziam um efeito apreciável

na mortalidade celular mas que a mutação para resistência ao fa

go T5 era muito aumentada; o maior efeito mutagênico foi obser-

vado após o tratamento com cafeína, quando a taxa de mutação con

~8 - — 8

trole de 1,3 x 10 /h/ bactérias era aumentada para 19 x 10 /

/ h/ bactérias.

Estes resultados foram confirmados por Koch (1956a) que,

num experimento semelhante, obteve uma taxa de mutação para a

resistência ao fago T5 cerca de 12 vezes maior que o controle após

o tratamento com cafeína e por Gezelius & Fries (1952) que obti-

veram mutantes para resistência ao fago Ti através do tratamento

com cafeína a 2 % durante 9 horas.

Ao estudar o efeito do metabolismo e de fatores modifi-

Uores da mutacjênese, Novick (19 56) constatou que, na ausência de

oxigênio, desaparecia o efeito das oxipurinas e que a adição de

3denosina ou guanosina ao meio de crescimento suprimia completa-

mente o efeito n.utacjênico da cafeína, teofilina e várias outras

mobiladas (Novick & Szilard, 1952). Por outro lado,

de inibidores metabólicos esteeificos mostrou que a ação

mvjtagênica da cafeína requer síntese de DEJA, mas não de proteína

<Glass & Novick, 1959) .
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um põs-trataraento ã irradiação ultravioleta e como o pré-trata-

mento não tinha efeito e a habilidade de resposta à cafeína era

completamente perdida 20 minutos após a irradiação/ foi sugerido

que o efeito sinergístico da cafeína era, provavelmente/devido a

uma interferência com o reparo no escuro (Witkin, 1959; Lieb,

1961).

Também ioi demonstrado que o efeito da cafeína podia

ser revertido pelo tratamento com luz fotoreativante ou pela sub£

tituição de timina por seus análogos no ONA {Shankel & Kleinberg,

1967; Sideropoulos * Shankel, 1968), o que sugeria que o aumen-

to na freqüência de mutação induzido pela cafeína era devido a

uma inibição da excisão dos dímeros de pirimidina induzidos pela

radiação.

Um sinergismo entre radiação UV e cafeína foi também ve

rif içado por Doneson & Shankel (1964) em relação "a indução de mu

taçao para a resistência a altos níveis de estreptornicina em E.

coii 8/i, mas tal sinergismo não ocorreu quando do tratamento

combinado de raios X e cafeína.

0 efeito sinergístico da cafeína com UV em E. ao ti. apre

senta variação com o loco (Clarke, 1967; Paribok, Kasinovaft Ban

das, 1967) e mesmo com a linhagem analisada. Por exemplo, Clarke

11969) mostrou que em uma linhagem Act de E. coii B M , o põs-

tratamento com cafeína não induzia um aumento e sim reduzia a

produção de revertantes t\ij , mas que na linhagem hei havia um

aumento. Sideropoulos & Shankel (1968), Vechet C1968), Witkin ft

farquharson (1969) e Barfknecht & Shankel (1975), usando outras

linhagens hex e hei , obtiveram resultados similares, ou seja,

Ufl* aumento sinergístico na freqüência de mutação radioinduzida

em linhagens hen. e um efeito antimutagenico em linhagens hei ,
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sendo que o efeito antitnutagenico da cafeína foi também observa-

do em relação à mutação espontânea em ambas as linhagens.

Clarke (1970) observou estes mesmos efeitos da cafeína

em relação ã mutação induzida por ácido nitroso.

Ura modelo para explicar os efeitos antagônicos da cafeí^

na na linhagem licx foi proposto por Witkin e Farquharson (1969)

que suge. iram que a cafeína agiria inibindo um processo de repa-

ro põs-replicação que é promotor de erro, possivelmente o reparo

por recombinação, e que tal inibição resultaria, nas células tra_

tadas por UV, em maior efeito letal mas em uma menor freqüência

de mutantes entre as células sobreviventes.

O pós-tratamento com cafeína em E. coli tratada com DEB

reduziu a freqüência de revertantes tti/ mas aumentou a mutação

para resistência ã estreptomicina induzida por DEB, assim como a

freqüência de mutantes ttij induzidas por EMS (Brown e Shankel,

1970) .

Tanto o efeito sinergístico como o efeito anti-mutagêni^

co da cafeína em relação â indução de mutação por luz UV foi de-

tectado em Satmonuíía ttjphimutium (Williams & Clarke, 1971; Maç

?hee 1973) .

Em ScliLzoAacchaxemtjczi pombc, a cafeína tem um efeito an

timutagênico, diminuindo a freqüência de mutação direta induzida

por UV e MG nos locos arí-6 e ad-1 e a mutação reversa provocada

por UV em mutantes his' (Loprieno, 1969; Loprieno & Guglielmi-

netti, 1969; Loprieno & Sehüpbach, 1971).

Ela age sinorgísticomente com UV na produção de mutação

-N Anabaina dunuiuim (Sri.vastava e culs., 1971), Pínctomma bo-

*!/£*num (Simjh y, Kar.hap, 1 9 7 7 ) , D<c t ç/i-i' ò t > l ium diiruidi'um iIAwo-

rar»t & da Silva, 1975) c Pkyiaium patyc. i'plialum (Hauglí e cols.,
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1972; Haâ jli A Dove, 11J72).

1.4.?. Efeitos mutacjênicoi em organismos superiores

1.4.2.1. Mutação gênica

1.4.2.1.1. Cafeína somente

Estudos sobre o efeito muta<jênico da cafeína em oryani£

mos superiores dusr.onstraraui que este coniposto causa mutação pon-

tual em oi:;cò:c rr.J.\. Foi obtido um aumento na freqüência cie mu-

tação após a administração de diferentes doses de cafeína,ecu te£

tes de mutação loco específica (Viy, 1073). Todavia,Lyon ecols.

(1962) obtiveram resultados negativos quando testaram "in vivo"

a capacidade da cafeína induzir mutação loco específica em cairon

dongo.

Kao ̂  Puck (1969) mostraram que, cm células em cultura

de tecido de hamster Chinês, a cafeína parece não induzir mutan-

tes auxotróficos. Trosko i. Chu (1971, 1973) e Arlett & Harcourt

<1972), usando ura ensaio "in situ", detectaram efeito antimutagê

nico cm célula:; "in vitro" deste oryanismo, jã quo o tratamento

cafeína, durante tudo c período de incubacão das células ou

ente durante o perío-iu de expressão dos tnutíintes, diminuía a

nci i de T;'uta<s\io »'G[>ontüiua para a resistência a 8-aza(jua-

r'ina. [::ste efeito nã.-i foi ob.-̂ jrvâ io por McMillan â Fox (1979)

capiiio ur; fjr..;ai-j por ropla.jue.'ir.c-r to, verificaram que a ca-

nao iCet-ivi a freqüência de inut-icão espontânea.
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1 4.2.1.2. Cafeína em combinação com outros agentes

Resultados aparentemente contraditórios foragi observa-

dos quando diferentes autores analisaram o efeito da cafeína na

sobrevivência celular e na indução de mutação para resistência ã

8-azaguanina por radiação UV ou pelo agente alquilante MNU,em cé

lulas f79 de hamster Chinês "in vitro".

Trosko Ã Chu í 1971j mostraram que o tratamento com ca-

feína (lmM) por todo o período de incubação põs-irradiação, não

só diminuia a sobrevivência celular como também diminuía tanto a

freqüência de mutantes .x-j espontâneos como a de mutantes <i~g

indu2idos por LV. Morrow (197 2) contestou a validade deste ulti.

mo efeito mas, este foi confirmado num trabalho posterior de Tros_

ko & Chu [197 3). Redução similar na freqüência de mutação foi

observada quando a cafeína estava presente durante a primeira d.i

visão celular (0-18 h) ou durante todo o período de incubação

pós-irradiação (0-200 h ) . Estes mesmos autores propuseram que

os efeitos da cafeína na viabilidade celular e na freqüência de

mutação eram resultantes da inibição pela cafeína de um processo

de reparo põs-repli cação que é promotor de mutação e que a inibjL

ção deste reparo resultaria cm uma maior mortalidade celular com

a conseqüente eliminação de mutantes postenciais.

Arlett í, ikircourt (1972) verificaram que uma doso 0,51 mM

c->e cafeína aumentava ,.i freqüência do mutação induzida por UV e

reduzia a freqüência de mutação espontânea, quando presente du-

rante o período de exnrossau dos mutantes; no entanto, quando o

rstamcnto com c-.ifsT.na cr,i realizado durante todo o período de

^cubação põs-r.id iação, t-mto a freqüência de mutação espontânea

"!Uanto a induzúi.i por UV VZMW reduzidas. Kstes autores também
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mostraram que o efeito da cafeína na sobrevivência celular era

no sentido da diminuição deste parâmetro e sugeriram que a cafe_í

na tinha um igual efeito nas lesões potencialmente letais e po-

tencialmente mutagênicas produzidas por UV.

Roberts ft Sturrock (1973),Roberts & Ward (1973), Roberts,

Sturrock è Ward (1974) analisaram o efeito da cafeína (0, 75 mM)

na indução de mutação azg e na sobrevivência de células trata-

das com MNU. Observaram um decréscimo na sobrevivência celular

e um aumento na freqüência de mutação induzida, quer quando a ca

felna estivesse presente somente durante o período de expressão

dos mutantes, quer quando presente durante todo o período de in-

cubação pôs-tratamento. Ao compararem seus dados com o de Arlett

4 Harcourt (1972) observaram que a cafeína agia de uma maneira

similar nas células alquiladas, aumentando tanto o dano letal co

mo o dano mutacíonal. Propuzeram que a cafeína inibia um meca-

nismo de reparo põs-replicação do dano induzido por alquilação

no DNA, que é potencialmente letal e também potecialmente mutagê

nico para as células.

Como tanto o dano letal como o dano mutacional eram au-

mentados, este tipo de reparo não seria promotor tfe mutação, o

contrariava as observações de Trosko ft Chu (1971) em relação

inibição pela cafeína das mutações induzidas por UV.

Fox (1974) verificou que, em células 7̂ 9 de hamster CtU

a cafeína (0,75 mM) diminuía a freqüência de mutação para

resistincia â 8-AZG induzida por UV quando presente durante todo

período de incubação põs-irradiação e quando presente durante o

período de expressão de 48 h. Este resultado era compatível com

°» de Trosko & Chu (1971, 1973) mas diferia dos de Arlett 4 Har

c°urt (1972) que só observaram uma depressão na freqüência de mu
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taçao quando a cafeína estava presente por todo o período de in-

cubação pós-irradiação.

Um exame detalhado deste problema mostrou que a cafeína

produzia um atraso na expressão das mutações induzidas por UV em

células 179 que era dependente da dose de cafeína utilizada: o

efeito no tempo de expressão era menor quando a cafeína estava

presente no período de 0 a 48 h do que quando presente em todo o

período de incubação põs-irradiação. Resultados de natureza si-

milar foram obtidos com outro tipo de células [?3$& de linfoma

de cantondongo) e outro tipo do marcador genético (resistência ã

timidina). Assim, a diminuição na freqüência de mutação observa

da era somente aparente pois, se o período de expressão era au-

mentado, a freqüência de mutação nas séries tratadas com cafeína

era maior do que nos controles. Fox (1974) sugere que as dife-

renças observadas pelos vários autores no efeito da cafeína no

processo de indução de mutação por UV são, provavelmente/devidas

às diferentes doses de cafeína usadas. Com doses mais altas

10,75 mM e 1,0 mM), há um atraso na expressão das mutações indu-

zidas por UV, de modo que, quando um só tempo de expressão é usa

do, observa-se uma diminuição na freqüência de mutação. Como o

atraso relativo induzido por uma dose de cafeína provavelmente

difere após o tratamento com MNU, quando Roberts & Sturrock (1973)

usaram uma dose 0,75 mM de cafeína não foi observado uma diminui

Çào na freqüência. Os dados apresentados são compatíveis com a

Idéia de que a cafeína inibe um processo de reparo pós-replica-

Çao que não ê promotor de erro (Fox, 1974).

Chang e cols. (1977), estudaram o eftíito da cafeína na

ftodificação da freqüência de mutação para a resistência â oua-

induzida por ultravioleta em células de hamster Chinês "in
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vitro". Foi observado que um pÔs-tratamento com cafeína (0,2 ou

0,5 m M ) , administrado somente durante o período de reparo do DNA

e de expressão ou fixação dos mutantes (44 h ) , aumentava a fre-

qüência de mutação e diminuia a sobrevivência. Entretanto,a fre

quência de mutação era reduzida e a sobrevivência não era altera

da, quando a cafeína era adicionada depois do período de reparo

do DNA e fixação da mutação (44-240 h) ou imediatamente após a

irradiação e por todo o período de reparo, de expressão e de se-

leção (0-r240 h) . Para explicar estes resultados os autores apre-

sentaram a hipótese de que a cafeína dada logo apôs a irradiação,

mas restrita ao período de reparo, bloquearia um processo de re-

paro pôs-replicação constitutivo que é "livre de erro" e permiti

ria que um processo de reparo promotor de erro, provavelmente in

duzível, produzisse muitas mutações. Por outro lado, como a so-

brevivência não era afetada mas a mutação era reduzida se a ca-

feína fosse adicionada após o reparo do DNA, esta poderia causar

uma repressão das mutações induzidas explicando, assim tua ação

anti-mutagênica.

Tsuda (1979) estudou o efeito da cafeína na freqüência

de mutação e na sobrevivência de células de hamster Chinês tratei

das com MNNG. Observou um efeito sinergístico na redução da so-

brevivência celular quando a cafeína era adicionada logo após o

tratamento com MNNG (O-240 h)mas não quando presente durante o

Período de 24 a 48 h após o tratamento. Os resultados do estudo

do efeito da cafeína na indução de mutação para a resistência à

8"A2G indicaram que os efeitos diferiam, dependendo do período

0 tratamento! 1. quando a cafeína estava presente na primeira

etade do período de expressão da mutação havia um pequeno aumen

0 "a freqüência de mutantes induzidos por MNNG que podia ser as
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sociado com o efeito citotoxico observado, sugerindo que a cafeí

na inibia um reparo livre de erro neste período; 2. quando a ca

feínct ost.wa presente n:i outra :;;etade do período de c•x^ressão

(24-46 hj havia una redução na freqüência do mutação. C O P O não

foi observado uri efeito da cafoína no tempo de expressão das mu-

tações induzidas por MNNG, o efeito de redução na freqüência de

mutação foi atribuído a uma ação inibitõria da cafeína sobre o

rr,ccanis::;o úv reparo pós-replicução promotor de erro; 3. a cafeí_

na, presente durante todo o período de seleção de mutação (43 a

240 h 1 , reduzia drasticamente a freqüê.icíc. desta, resultado este

não interpretado pelos autores. Mo entanto, resultado semelhan-

te foi obtido por Charuj o cais. (197 7) que o interpretaram corao

decorrente de u;:i possível eleito da cafeína iiti modulação da ati-

vidade yênica.

Nos trab.ilhos antes descritos, sobro a influencia da cj

feína na indue.\o de mutação por a-jenLus físicos c químicos, o m«'

todo do an.'il is».: LiaprcjaLo foi o ensaio "in s i tu" , in trodu/ i •!o por

Chu e Mailing (1968), no qual o tratamento rnutacjênico e a sele-

ção dos ;nut. aritcí; sao real iz idos em um incs;:io conjunto de colônias,

•'oi observado, no entanto, quo a recuperação do colônia J mutantos

neste tipo de ensaio é severamente limitada por fenômenos de co-

°pe ração :î..'t ai«' • ] i 'a tr.l r i e inter color, i tr . Porém, o ensaio por

f oplaqucanento ;" rop Li' i iv;" ou " reüeedirv.j assay"), no qual culta

fJs de t.i-lulas já 'jvA>; vi idas ,io tratamento ;nut:iqOnico r,áo subeul

-ivauas por ro;> 1 ..i quea-u -nt <J para a posterior : Ocção, olinit.a a

•'r's-i! b i 1. idad'j rlf 'j )•);"-•; i'.'a'.j :!"•.•• ilc'Jica, e t a m b é m p r o v e o t e m p o

'lt!--»j:;:;..jr i < > p i r a i; ;..a::i::') fie i..';-:pre:;:; a o da-; m u t a ç o e r ; , r i . s s c j u r a n d o

I:'-;ÍM q u e a <;ri::<i'/ ; : I I I M I ; I n',\; ma» a n l<;:; i n d u z i d o s s-jjan d o t a c t a -

'••* ' M y h r ", D Í O M I . . . . , ir/íi; I-'.,;.;, \'illj', M c M i l l a n â YuX, V)'l')).
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Em conseqüência disto Myhr & Dipaolo (1978) e McMillan

s Fox (1979) reexaminaram os efeitos da cafeína na mutagênese in

duzida por AcAAF e por UV e EMS em células de hamster Chinês, vi-

sando o ensaio por replaqueamento.

Myhr & Dipaolo (1975, 1978) verificaram que, em células

cultivadas de hamster Chinês 1/7 9-4, a cafeína em concentração de

0,25 - 1 mM mudava significativamente a freqüência de mutação in

duzida por 0,1 - 25 ng/ml de AcAAF em relação â azgr ou tgrna po

pulação sobrevivente, mas causava um grande aumento na letalida-

de associada com o tratamento com AcAAF. Os autores concluíram

que a cafeína interfere com reparo põs-replicação, potencializan

do a letalidade, sem afetar a probabilidade de erro da atividade

de reparo põs-replicação remanescente e que o aumento na fre-

qüência de mutação induzida por AcAAF, observado quando do pós-

tratamento com cafeína no ensaio "in situ", ê um artefato resul-

tante da cooperação mctabólica.

Fox (1977) e McMillan (1979), usando o mesmo tipo de cé

lulas, observaram estes mesmos efeitos, isto é, um aumento na

mortalidade celular e uma falta de efeito do põs-tratamento com

cafeína 0,75 mM na freqüência de mutação espontânea ou induzida

por UV e EMS para resistência ã 8-azaguanina. Concluíram que:

1* o efeito da cafeína no aumento da freqüência de mutação indu-

zida observado em trabalhos anteriores podia ser explicado por

um artefato da metodologia "in situw usada; 2. não há apoio â

hipótese de que as mutaçõcü sao produzidas por um processo promo

tor de erro resistente ã cafeína coexistente com um processo de

r«paro põs-replicação sensível ã cafeína mas livre de erro, am-

*°* os processos atuando tanto no dano potencialmente letal come

no Potencialmente mutaaênico; J. que a ausência de um efeito da
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cafeína na indução de mutações sugere que este processo é inde-

pendente do reparo põs-replieaçào das lesões potencialmente le-

tais, fato este que não impede a possibilidade de reparo das le-

sões potencialmente mutagenicas, mas sugere que a mortalidade ce

lular e a indução de mutação são mediadas por mecanismos indepen

dentes.

1.4.2.1.3. CafeTna e mutação gênica em Dfioòopkila

0 efeito da cafeína na indução de mutação gênica em Vio_

iCphita tem sido avaliado através de análises da produção de mu-

tação letal recessiva ligada ao sexo (Tabelas 2 e 3).

Andrew (1959), estudando o efeito da cafeína na indução

de mutação em machos da linhagem Cantím-S de V. m<iltxnogaòtzi, tra

tados no estágio larval com cafeína a 0,25 % no meio de cultura

(série 1) e em machos adultos injetados com uma solução 0,50 % de

cafeína em salina (série 2), observou um aumento significativo

na freqüência de letais recessivos ligados ao sexo na progênie

dos machos das duas séries analisadas; a freqüência de letais

obtida no total de cruzamentos da série 1 foi de 0,669 % e a sé-

rie 2 foi de 0,579 %, freqüências estas que, comparadas com a fre

quencia de 0,136 % do controle, representam um aumento cerca de

5 Vezes na freqüência de mutação espontânea desta linhagem. Com

o objetivo de verificar a existência de uma possível resposta dî

Gerencial dos espermatozoides tratados nas várias fases das es-

permatogênese, as análises foram realizadas em 11 ninhadas de

*4 h, em ambas as séries; não foi possível detectar, com segu-

rança, diferenças de sensibilidade correlacionadas com os dife-

rentes estágios da espermatogênese, mas resultados obtidos na sé
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TABELA 3. Efeito da cafeína na indução de mutação letal recessiva ligada ao sexo em células germinais pré e pós-
-meiõticas de machos adultos dtí ÜxoáOfjkiía. Ktlaaí>g*itt\

NIN'HADAS
Autores. Linhagem Tratamento TOTAL

l 2 3 -'i 5 6 7 8 9 10 11

°'2:íZ - <]u Utais 0,80 1,16 0,85 O.tíi 0,51 Ü ,Ü 0,50 0,83 0,36 1,61
C<inton-S

1\ C r o x o s s o s IL>S ^ , 2 -if^f. ' a ? s(,f, ç,-f, s~-> 5 7 7 r S 7 5 5 2 4 6 7

O i W " £ J o l v t a i s 0 . 9 7 0 , 0 0 , 3 4 1 , 2 4 0 , 0 1 , ó 3 1 , 2 1 0 , 1 8 0 , 0 0 , 0

° ' 1 9 2 T. úc l e t a i s 0 , 2 3 0 . 3 0 0 . 1 0 0 . 2 2 0 , 2 0 0 . 2 S 0 , 0

r<

p. ,Q,J testados

' " Z d e l e t a i s 0 , 2 b 0 , 1 6 0 , 2 4 0 , l c > Ú . 2 7 0 , 1 6 U . 3 6

. , Ccomobsui-.JS , 2K=; 1 1 S7 1 "00 1 ">">T 1 1' * 1 1 "iT <K,ci

' Z d e l e t a i s 0 , 2 - i 0 , 3 4 0 , 2 3 0 , 1 6 0 , 4 0 0 , 1 6 0 , 2 0

. , C r o m o s s o m o s
•SJO ISO-60 - io7e testauos

* : : d e l e t a i s 0 , 2 2 0 , 1 1 0 , 2 2 0 , 2 2 0 , 0 0 . 3 S 0 , 0 U . 1 7 0

' . 7 2

0,0

513

0,0

5.B3O

0,609

5.679

0,579

it.lha.

0 .1S7

4.92'J

0,264

fi. ii.2

Axiati.Ul Cron:0S3Or~.0S 7 , j , „ , , 7 , , ; , , •, n 7 /

o * AA - / i o noa J / ü *Iv•- í l .u Í'*
c .-;< . ; jvan y D / s c y V fi i n c - . 1 testados
U 4 ^ ) VJ.1^3.', „ ^ l e t a i s o,14 0,15 0,0 0,0 0,096

923

0,22

0 ,0

S0 9

o.c
847

0.3S 0 ,0

a.i-..'.i«ists .'.ca m r.eio <3e c u l t u r a n o r r a l , setn ferr-.cnto, durante to jo o doscnvolvinionto; nia'.iadas de 24 h; esquema (ic CfuEa:'iei\tü s
I1, x i ou 3 ̂  M5
.í.1: inis t rai i . i en? solução s a l i n a ; nir-iad.i <ie 24 h; esquema <Jo cru ía r . ín t í ' : I O x 5 ou 3 ̂ "J M3
.!•" •lini-.trji'.a a r.ac'ios ia 24 h on solução s a l i n a à C,7r; (1 , .1); ninhaJ.i:. Jo 4Mb; caràuo:-.:n òo cru i jmcnto : 1 0* x 3 0ĵ  M5
..i.;. -uf . i^ t i . ida a cachos rcctr. i-eclodidos c~ solução üo sac.irose ã 10,0 "po r 72 h; ninViadas de 48 h; esquema do eruzar .ento: 1 ú x 3 (^ M5
,i.1:Tiiais t rada ea tncio de c u l t u r a sem ferrcento por todo o desenvolvimento; ninliaJas de 48 h ; estjucma de cmzaracnto: VOX 3 00 M5
aJi:iinistvai.l.t a machos de 24 h eco solução de sacarose ã 10 X por 48 1»; nir.liadas de 3 d i a s ; esquema de cruzamento; 1 (fx 4 - ? W
y s c s l l n 4 9 í i c 3 ; bw; S t ; pP. cs

cr*.
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rie 2 indicam que os estágios pôs-meiõticos parecem ser mais sus

ceptxveis que os pré-meiõticos.

Yanders a Seaton (19S2) analisaram o efeito da cafeína

na indução de letais recessivos ligados ao sexo em machos das li

nhagens Canton-S e Õncgün-R de V. metanogaitei. Dois métodos de

administração da cafeína (alimentação de larvas de 29 e 39 está-

gio em meio de cultura sem fermento e injeção de adultos) e duas

concentrações de cafeína (0,25% e 0,50%) foram utilizados. Não

foi observado nenhuma diferença significativa, tanto na compara-

ção das taxas de mutação obtidas nas séries tratadas e controles

dentro de cada linhagem, como nas comparações inter-linhagens.

Os autores concluíram que a cafeína não tent um efeito mutagênico

em Vioòophila, e sugerem que a discrepância observada entre seus

dados e os de Andrew (1959) poderiam decorrer de uma possível

sensibilidade diferencial, eventualmente desenvolvida nos esto-

ques mantidos nos dois laboratórios.

Ostertag e llaake (1966), usando fêmeas heterozigotas

tn-i 1

y In49 v/y w (In) xai , nas quais o cromossomo X y Ui49 v era

derivado de fêmeas que tinham sido alimentadas com cafeína a 1 %

em solução de açúcar, fermento e água durante 1 h no 39 estágio

larval, detectaram um efeito mutagênico da cafeína em fêmeas de

&• me.lanoga.ití\ através de um aumento altamente significativo na

freqüência de letais recessivos ligados ao sexo, que passou de

uma freqüência de 0,32 % no controle para a de 2,48 % na série

tratada.

Alderson e Khan (1967), baseados na observação de Novi-

ck * S2ilard (1952) de que alguns ribonucleosídeos naturais exe£

ciam am efeito antimutagênico na indução de mutação de £. coli e

em vista as difcerenças existentes na composição dos meios
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de cultura utilizados por Andrew (1959j e Yanders & Seaton (1962),

principalmente no que diz respeito à presença de RNA e ribonu-

cleosídeos no meio usado pelos dois últimos autores, que pode-

riam mascarar o efeito mutagênico observado por Andrew (1959), a

nalisaram o efeito da cafeína na indução de letais recessivos li

gados ao sexo em machos da linhagem Oieq^H-K 0. mutanogaòttn.

Foram testadas duas concentrações de cafeína (0,50 % e 0,75 % ) ,

administradas quando da alimentação de larvas em culturas ester_i

lizadas, com um meio qulmicamente definido, por um tempo variá-

vel de 48 a 240 h. Os dados obtidos nos vários experimentos mo^

traram que a cafeína não aumentou a freqüência de letais comple-

tos ou mosaicos, tanto na ausência quanto na presença de RNA (0,3

ou 0,6 % ) , dados estes que não apoiam os de Andrew (1959}mas que

concordam com a conclusão de Yanders & Seaton (1962) de que a ca

feína não tem efeito na indução de mutação letal recessiva liga-

da ao sexo em machos de Vio-iophita.

Clark & Clark (1960) trataram machos de dois estoques

de p. mzlanogaite.* [Cantcn-S e +$50 i.±o-óO) com cafeína 0,19 % e

determinaram a freqüência de letais recessivos ligados ao sexo em

1 ninhadas sucessivas de 4& h . Três métodos de administração da

cafeína foram utilizados: alimentação de larvas com meio de cul

tura sem fermento contendo cafeína (-0,01 M)? alimentação de a-

dultos com uma solução de cafeína em sacarose a 10 % por 72 h e

ir»jeção de adultos com uma solução de cafeína 0,01 M em salina â

' *• Os autores não observaram diferenças significantes na fre-

suencia de letais tanto entre os dois estoques analisados, quan-

to em relação a freqüência de mutação espontânea. A análise da

distribuição dos letais nas diferentes ninhadas parece não evi-

denciar diferenças consistentes na sensibilidade dos vários está

L
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gios da espermatogenese, mas existe uma indicação de um pequeno

declínio nas duas últimas ninhadas.

Mittler & Callaghan (1969) observaram que a cafeína age

como um mutagênico fraco em relação ã indução de mutação letal

recessiva ligada ao sexo em machos da linhagem Otcyc*i-R alimenta

dos, por 36 h, com um meio de cultura contendo cafeína a 0,50 % ,

sendo que os estágios mais sensíveis foram os de espermatozõide

maduro e espermãtide.

Shakarnis (1970), observou que a adição de cafeína a

0,115 % ao meio de cultura induziu mutação letal recessiva liga-

da ao sexo em fêmeas da linhagem radiossensível Cintcn-S e da li-

nhagem radioestãvel V-32. As freqüências de letais obtidas após

o tratamento com cafeína foram de 0,51 % na linhagem radiossensí^

vel e de 0,27 % na linhagem rádioestável, freqüências estas que

diferem significativamente das obtidas nos controles (0,21 e 0,05%,

respectivamente) .

Pachciarz & Luce (1970) analisaram o efeito da cafeína

no tempo de desenvolvimento e na sobrevivência de larvas trata-

das através da alimentação de larvas do estoque Icvingòton icd

com um meio de cultura químicamente definido contendo cafeína na

concentração até 0,1 % . Observaram que este composto prolongava

o período de desenvolvimento com um correspondente decréscimo na

Sobrevivência das larvas. A análise da freqüência de letais re-

cessivos ligados ao sexo derivados de machos tratados com cafeí-

na a 0,0025 % não mostrou um efeito mutagênico (0,77 % de letais

no controle e 0,48 ", na série tratada).

Forbes (1971) não observou uma influência da cafeína na

freqüência de letais recessivos ligados ao sexo na descendência

de fêmeas de 0. mef ÍIHO^O fc i tr<.itad<.m no 3v estágio larval ou com
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cafeína (0,2 ou 0,4 i) misturada ao meio de cultura ou com uma

solução de cafeína a 1 % , açúcar e fermento por 1 h.

Ao investigarem um possível efeito mutagênico de extra-

to aquoso de cravo (Eugenia, ca.tyuptiyi.atta), Abrahan & Kesavan

(1978), estudaram o efeito da cafeína, isoladamente ou como pré-

tratamento ao extrato de cravo, na indução de letais recessivos

ligados ao sexo em machos adultos da linhagem IJB/ÒC y*V de V. mt

lanoga*Cei, alimentados por 48 h com uma solução 0,125 % de ca-

feína em sacarose a 10 %; não foi observado um efeito mutagêni-

co de qualquer um dos tratamentos na indução de letais,tanto nas

células pré- como pÕs-meióticas.

Yeomans e cols. (1972) também não observaram efeito mu-

tagênico da cafeína em machos da linhagem Ún.£gün-R cultivados em

meio de cultura ao qual foi adicionado uma solução 0,2 % de ca-

feína em dextrose a 1,0 %; no entanto, a cafeína agiu sinergís-

ticamente com radiação gama de Cobalto-60 na indução de letais

recessivos ligados ao sexo.

Filippova & Jurkov (1973) referem que a cafeína foi a ú

nica, entre 14 drogas psicotropicas analisadas, que causou tanto

mutação gênica, detectada pelo método ClB em Vioòophita rmíano-

Qdòtíi, quanto mutação cromossômica em linfõcitos humanos em cul̂

tura de tecido.

1.4.2.2. Mutação cromossõmica

1.4.2.2.1 Cafeína somente

0 efeito da cafeína cm relação ã mutação cromossômica

demonstrado pela primeira voz por Kihlman 4 Levan (1949) ao



observaren que esta substância produzia aberrações eromusscmicas

em células cie pâ -ta do ral/ de ..vbul i. Dezesseis anos mais tar-

de, Osterta'j e cola. ..L965 • demonstraram que a cafeína causava

quebras cromossomicas era células humanas iK'Ia e leucócitos) era

cultura de tecido.

Estudos posteriores demonstraram a existência de várias

diferenças nos efeitos produzidos pela cafeína, e outras oxipuri

nas rnetiladas, em células de mamíferos e em células vegetais, o

que sugeria que estes compostos produzem aberrações crenaossor.i-

cas por necap.isnios aparentemente diferentes.

Assim, scjundo Kihlnr.n 11974}, os efeitos produzidos pe

Ias oxipurinas metiLadas (cafeína, 8-etoxicafeína, teofilina, teo

bromina, 8-met'">>:i cafeína e ácido 1, 3, 7, (j-totrametilúrico) nos

cromossomos, podem ser classificados em dois grupos: efeito Os-

tertag e o efeito Kihlman.

0 efeito Ostertacj con.vi.-;te em uma fragrentação pronun-

ciada ou mesmo er, uma pulverização de cromãtideo, corn uma baixa

freqüência de trocas cror.kitídicalque sao induzidas quando célu-

las de cultura de tecidos de mamíferos sáij expostas à cafeína, ã

31°C (Ostertarj e cols. , 1965; Ostertay, I960; Ostertacj & Grief,

1967; Kuhlman <_• coLs., 1963; Kihlman e colo., 1971a').

Ainda frue Ostort^'j afirme quo as lesões induzidas pela

cafeína possam ocorrer cm qu.iLquer fase do ciclo celular (Ostor-

, 1966; o."tertaq & Grief, 1967; Kuhlman o coU;., 1968),

e cols. il'JVla) mostr.jrnm quo, para ser efetivo na índu-

<ic (JJI.'ÍH".I:Í, '.Í tr..it isento cor.i OI foi na deve ser realizado du-

r-'nte a fase o d'' cit-lo coluL.ir; foi. também observado quo este

efeito n io ó .ifi.'". ido wolo r.ívtil de ATI' celular.

( j i ' U - i i . ' i ' i ; , t , M t . i ' i I M I Í A , . , I i v . i d < i v j i u d i f e r f j n ^ c j i j ] i n l i



de células cultivadas de hamster Chinês Lei" como cm células cul-

tivadas derivadas de rim, pulmão, Uri ;,c liníócitos humanos (Kao

ü Puck, 1960; Loo, 1971; Wemstein e cols., 1972; iiishun e

cols., 1073; Palitti e cols., 1974). No entanto, Thayer e cols.

(1971} não observaram um aumento na incidência de quebras cremos

sõmicas em células H. ia expostas por 9 semanas ã cafeína em do-

ses até 20 vg/n 1 /.-losos estas que correspondr-m a níveis maiores que

o pico transitório obtido no homem após a inyestão diária de 8

xícaras de café (5ug/ml). já Bishun o cols. (1973) e Bishun e

cols. (1974) observaram que COVA doseis riais altas de cafeína (de

40 a 160 (ig^ml) células íiVL;, e:q istas por <I semanas, mostraram

ura aumento significativo na freqüência de quebras e rearranjos

cromo~sõmicos, demonstrando assim, que a cafoína podo causar da-

no cromossonico om células de man*feros semente em concentrações

8 a 32 vezes maiores que o pico transitório habitua]menta obser-

vado e que há uma relação dosc-efeito na indução do dano cromos-

sonico pela cafeína.

Weistein e cols. (1973), analisando leucócitos hurn-'ir.os

em cultura, obtidos Je voluntários que ingeriram 800 nxj de cafeí^

na (4 x 200 mg } por dia, durante um mês e cujo nível da droga no

Plasma variava de 0,28 a 29,6 ;ig/rn] , não detectaram qualquer da-

no crt.MViossoi'ur•', o si,<_•:-;£!•• ̂  ,K.:uii t• r'.viidrj iju-.indo d^i exposição de cul

de leucócitO-i derivados de quatro doadores não tratados, ã

dose de 30 ;i-j/nil, lio entanto, um..» só exposição destas cclu-

, durante "i 4H.; hora em culturas de 72 h , a doses de cafeína

variaram do 2 50 a 7jO ^j/ml, produziu dano cromossômico. Es

a observação fei r:un í ir:ii ida em u:. LiMi-.tlho posterior no qual o

ratamento "in vitro" il" loii':óc:i ... dcriv.id-jü do 17 doadort;r; nor

i c o m cafeín.i, nvjuinár) o mesno protocolo anterior, produziu
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um efeito altamente significativo pois, 51,9 % das metâfases das

séries tratadas tinham pelo menos uma lacuna croiúatídica, enquan

to que apenas 1,65 % das metâfases das séries controles apresen-

tavam este mesmo tipo de aberração. 0 número médio por metáfase

dos vários tipos de aberrações observadas neste experimento fo-

ram: quebras cromatldicas 2.08? lacunas cromatídicas 0,40 e que

bras cromossômicas 0,23.

O efeito Ostertag não foi observado em células de mamí-

feros "in vivo" ou células vegetais, mesmo quando o tratamento

com cafeína foi realizado ã 35°C (Kihlman, 1974) . Segundo este

autor, é um efeito bastante ínespeclfico, que está, provavelmen-

te,restrito a células em cultura de tecido sendo, possivelmente,

causado por distúrbios metabõlicos ligados à replicação cromossô

mica de células cultivadas.

O efeito Kihlman é observado err. células vegetais e em

células de mamíferos cultivadas em temperaturas abaixo de 30°C.

Este efeito consiste na indução de trocas cromatídicas e sub-

-cromatídicas com poucas quebras; pode ser produzido em qual-

quer fase do ciclo celular, mas são mais sensíveis os estágios

G2 tardio e a prófase mitótica. Os tipos de aberrações produzi-

das no estágio G_ são, principalmente trocas intra e intercroma-

tídicas e as na prófase, trocas subcromatídicas iKihlman 1955a,

Kihlman, 1961; Kihlman e Oümark, 1965; Scott 4 Evans,1964; Kihl,

•̂ an, 1970; Kihlman e cols., 1971a e Kihlman 4 Kronborg, 1972).

Foi observado que o efeito Kihlman ê fortemente depen-

dente da temperatura durante o tratamento. Em células vegetais,

0 efeito máximo ô obtido entro 10° e 15°C e era células cultivadas

d e hamster Chinês entre 20° e 25°C, não sendo observado este e-

em temperatura acima de 25°C nas células vegetais e de 37°C
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era células de mamíferos. Nestas temperaturas o único efeito ob-

servado foi o de Ostertag, ou seja, a fragmentação de croraãtides

em células expostas durante a fase S (Kihlman, 1952; Kihlman,

1956; Kihlman e cols., 1971b; Kihlman e cols., li»7j.a; Kihlman

4 Kronborg, 1972; Norlên-Nilsson & Kihlman/ 1973). Foi também

observado que inibidores da fosforilação oxidativa suprimiam,com

pletamente, a produção do efeito Kihlman induzidos pelas oxipuri

nas metiladas s^ndo que a freqüência de trocas cromatídicas é re

duzida quando o nivel de ATP é diminuído e é aumentada quando o

nível e elevado, o que demonstra que este efeito é decorrente da

concentração do ATP nas células (Kihlman/ 19 55b; Kihlman e cols.,

1971c; Kihlman e cols./ 1971d; Norlén-Nilsson & Kihlman, 1973;

Kihlman/ 1974).

0 efeito Kihlman parece ser um efeito de ocorrência mais

geral que o efeito Ostertag, uma vez que é observado tanto em ce

lulas vegetais como em células de mamíferos em cultura de tecido,

enquanto que o efeito Ostertag é somente observado em muitas,mas

não todas, células de mamíferos cultivadas (Bishun e cols./ 1973,

1974).

Ainda que a cafeína, e outras cxipurinas metiladas /atuem

como um agente clastogênico em células vegetais e animais em cul

tivo, não hã evidências diretas de tais efeitos em células de ma

n»ífero3 "in vivo". *ssim, Cattanach (1962) tratou camondongos

machos C57/PBA por 3 meses com uma solução de cafeína ã 0,3 % na

água de beber e testou os machos F. em relação à indução de trans

locações reciprocas. Dos 201 machos examinados/ somente 13 pro-

duziram ninhadas de menos de 8 indivíduos, sendo, portanto, sus-

Peitos de portarem translocações; o examg citológico dos testí-

culos destes animais mostrou que somente em 2 indivíduos exis-
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tiam figuras citologicamente anormais, mas sem uma clara evidên-

cia de translocações.

Adler (1966 e 1968) e Adler & RÕhrborn (1969) trataram

camondongos machos da linhagem C3N ou com uma dose única de ca-

feína â 0,20 g/kg de peso ou com doses diárias de 0,25g/kg por

3 semanas e examinaram, citologicamente, células tratadas em di-

ferentes estágios da prõfase meiõtica I, bem como células de to-

da a espermatogênese prê-weiótica, incluindo a última fase de

•Intese de DNA antes da meiose. Não foram observadas evidências

da indução de quebras, translocações e bivalentes supernumerá-

rios, que foram raros tanto nos animais tratados como nos contro

les; também a freqüência de univalentes nos animais tratados não

foi significativamente maior que nos controles.

Extensos estudos de Adler (1969) sobre a indução de le-

tais dominantes nos diferentes estágios da espermatogênese de ca

mondongos C3H tratados com uma só dose de cafeína a 0,25gAg âe

peso apresentaram resultados negativos, dados estes que confirma

ram estudos comparáveis de Epstein (1963) bem como os Lyon e cols.

(1962) que tratara*, machos da linhagem J01 /H com doses de cafeí-

na de 0,05; 0,10 e 0,20 % administradas cromicamente jx>r 10 se-

manas .

Em contrário a estes resultados, Kuhlman e cols. (1968)

observaram a indução de mutação letal dominante após o tratamen-

to crônico de machos C5 78J com doses de cafeína que variaram de

°»025 a 0,50 %. Adler e Rohrborn (1970, ver Adler, 1970) ques-

tionaram a validade destes resultados. Em vista das interpreta-

ÇO«» contraditórias suscitadas, experimentos mais amplos foram

'•alízados por RÔhrborn (1969), que tratou machos das linhagens

C5 7BÍ e F. (J0J x C3H• com doses ciõnicas de cafeína em con



76

centrações que variavam de 0,0023 a 0,50 % na água de beber. Não

foram encontradas evidencias de um aumento na taxa de implantes

mortos nas séries tratadas em comparação com as controles. Tam-

bém o tratamento de fêmeas F, (701 x C3H), com uma única injeção

de cafeína a 0,25g/kg du peso, não mostrou qualquer indicação da

indução de letais dominintes. Por outro lado, a análise citoló-

gica da 1- divisão meiótica de células de indivíduos dos grupos

de animais machos C3H e híbridos mostraram que,mesmo após o tra-

tamento crônico, não foi encontrado um aumento na freqüência de

aberrações cromossômicas quando o grupo tratado foi comparado

com o controle (Adler & Rohrborn, 1969).

Epstein (1970) e Epstein e cola. (1970), analisaram o

efeito mutagênico, em relação ã indução de letais dominantes, de

uma dose crônica de cafeína (à 0,1 % administrada na água de be-

ber, por um pe. lodo de íi se nanas) ou de doses agudas de cafeína

(injetadas intra-perifcoaialmente nas concentrações de 168 a 240mg/

kg de i>fcsu) em camondongos Swiss machos (linhagem ICR/tía). Não

fei obtida qualquer indicação de um efeito mutagênico tanto no

experimento com dose crônica como nos 5 experimentos com dose a-

9uda. Thayer & Kensler (1973) testaram o efeito de várias do-

se* de cafeína, administradas cronicamente à machos desta mesma

linhagem de camondongo. Não foram encontradas diferenças esta-

tisticamente significantes entre as séries tratadas e controles,

apesar de que os valores do índice de mutação obtidos para as do

••• 0,002 e 0,006 %, fossem, respectivamente, 25% e 28 % mais

*ltos que o controle em um experimento e 34 % e 64 % em um segun

*° experimento. No entanto, resultados com doses 10 x mais al-

*•• (0,02 e 0,06 l ) não mostraram evidências de um efeito de tal

"po.
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Legator & Zimmering C1979 > # em uma revisão dos dados da

literatura sobre os efeitos genéticos da cafeína» concordam com

o fato de que os resultados dos estudos citológicos e dos testes

de letais dominantes envolvendo animais híbricos não evidenciam

um efeito mutagenico da cafeína. Não acreditam, no entanto, que

as varias diferenças não significantes nas linhagens C3H e ICR/lía

observadas entre as séries controles e tratadas com baixas doses

de cafeína (Adler, 1969 e 1970; Thayer & Kensler, 1973) repre-

sentem resultados absolutamente negativos e sugerem que experi-

mentos críticos, grandes o suficiente para detectar pequenos mas

consistentes aumentos na freqüência de mutação, devem ser reali_

zados antes de descartar um efeito mutagenico da cafeína "in vi-

vo"

O único estudo envolvendo o efeito direto da cafeína em

uma população humana foi publicado por Vogel e cols. (1966). Foi

investigada a influência do hábito parental de consumo de cafeí.

na indução de mutação ligada ao sexo. Os resultados negativos de

tal investigação levaram os autores à concluirer que a cafeína,

em um consumo médio de café, não leva a um aumento tanto de le-

tais recessivos ligados ao sexo nas células germinais da mulher

como na indução de letais dominantes nas células germinais maseu

Una.

1.4.2.2.2. Cafefna e mutação cDmossomica em Vnoòophila

Em Vioiophita, os primeiros resultados sobre um possl-

v*l efeito da cafeína na produção de aberrações cromossômicas fo-

*am obtidos em termos de perda e não-disjunção dos cromossanos se

(indivíduos XO e XXV) na progênie de indivíduos tratados
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pois, um aumento significante na freqüência de machos XO em rela

ção a fêmeas XXY, poderia indicar a indução de aberrações cromos_

•ômicas. Os dados da literatura estão sumariados nas Tabelas 4

e 5.

Os resultados dos experimentos em relação a indução de

perda do cromossomo sexual sugerem que a cafeína tem um efeito

positivo em Vioooph-iZa através de um aumento significativo na fre

qüência de machos XO em 13 dos 21 testes nos quais controles apro

priados foram efetuados, sendo que nos d testes restantes o au-

mento observado não foi estatisticamente significante. Os resol

tados concernentes ã não-disjunção são variáveis: dos 21 experi^

mentos com controles apropriados listados nas Tabelas 4 e 5, 12

apresentam um aumento (sendo 5 estatisticamente significativos)

e 6 (2 significativos) uma redução na freqüência de indivíduos

XXY.

Apesar de que em alguns testes haja indicarÕes de que o

aumento na freqüência de perda cromossômica possa ser devido a

indução de aberrações cromossômicas, a variabilidade de resposta

dos diferentes estudos não permitiu uma conclusão definitiva so-

bre um efeito da cafeína nos cromossomos de Vfio&ophiZa.

No entanto, De Marco & Cozzi (1980), examinando citolo-

«Ficamente células de gânglios nervosos de larvas de 39 estágios de

P. mttanogattei, fixadas em diferentes intervalos apôs o trata-

»ento "in vitro" com várias doses de cafeína 15x10 a 2x10 M,

P°f 2 horas ã 259C), observaram um efeito na indução de quebras

cromossômicas em V\o4op!ií?a que é similar ao observado por Kihl-

•an em células animais e de plantas tratadas abaixo de 30vC« As

•berrações detectadas foram, principalmente, deleções cromatídi-

c** e isocromatídicas e trocas crontatídicas, mas algumas lacunas



TABELA 4. Efeito da cafeína na indução de perda cromossônica • nâo-disjunção do cronossomo X materno
eai V+Q4opk4.la t t

Series controle

VO normais

«Hf xo
Z XQ

QQ normais

99 XXY

Z XXY

Razão XO/XXY

Séries tratadas

>»O normais

ótfxo
z xo
JÇ normais

QQ XXY

X XXY

Razão XO/XXY

Aumen./Dim oVxO

P

Aumen/Oita 99 XXY
p

M.A.

Dose

Ostertag & Haake
(1966)

18.186
28

0,154
19.775

18
0,091

1,5

AL
l,0Za

22.258
111

0,496
76.946

13

0,048

8 . 5

4

IO'9

-

20.920
73

0,348
25.307

73

0,288
1.0

AL
1.02*

12.215
95

0,772
19.515

22

0,113
4 , 3

•

IO'6

-

IO'4

48.037

9

0,019
69.425

4

0,006
2 ,2

AA

12.689
3

0,024
16.061

0

0 , 0

•

-

Autores

Clark a Clark
(1968)

IA
0,192°

4.491
0

0 , 0

6.400
0

0 . 0

-

-

AL
0,l9Zd

11.233
12

0,107
11.412

1

0,009
12.0

•

0,05
•

11.809

13

0,110
17.904

3

0,017

4 , 3

AL ~

0,19Zd

7.720

19

0,246
12.555

0

0 , 0

•

-

Bateman
(1969)

127.653
34

0,026
139.919

15

0,010
2 ,2

AA

2.0Z*

11.730
5

0,043
12.871

4

0,031
1.2

•

AL

0,123Zf

15.899
7

0,044
17.977

3

0,017
2 . 3

•

Shakarnis
(1970)

4.204
l

0,023
4.347

1

0,024
1.0

~~AL " ~
0,115Zf

8.819
13

0,147
9.29Ó

15
0,161
0 , 8

•

0,05
•

0,05

4.100
1

0,025
4.250

1

0,023
1.0

ÃL

0,U5Zf

7.237
9

0,124
7.458

10

0,134
0 , 9

0,05
•

0,05

M.A.: modo de administração; AL: alimentação de larvas; AA: alimentação de adultos; IA: injeção em adultos; a. ad-
ministrada em suspensão de sacarose, fermento e água por IJi à larvas de 3? estágio; b; administrada em solução de s£
carose Ti 102 por 72h; c: administrada em solução salina ã 0,72; d: administrada em meio de cultura sem fermento;
c: administrada em solução aquosa por 24 h; f: administrada em meio de cultura normal durante todo o desenvolvimento.
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• trocas subcromatídicas foram detectadas. As aberrações obser-

vadas sõ eram induzidas quando a cafeína era administrada na fa-

se de interfase tardia do ciclo celular (possivelmente na segun-

da metade da fase G2 e prõfase) sendo também detectado um efeito

de limiar, com um aumento marcante no número de aberrações em

doses acima de 5 xlO~ M.

1.4.2.2.3. Cafeína em combinação cora outros agentes mu-

tagênicos

Experimentos sobre o efeito da cafeína em combinação com

outros agentes clastogênicos mostraram que, em plantas, o põs-tra

tamento com esta substância potencializa o dano cromossômico in-

duzido não sõ por agentes aiquilantes mono e poli-funcionais co-

mo também por outros agentes químicos.

Assim, Schdneich e cols. (1970) observaram, em células

meristemáticas da raiz de V. iaba, um aumento significante no nu

Mero de aberrações cromossômicas por células induzido pela ação

combinada de EDTA e etanol, quando a cafeína foi aplicada junto

ou como pôs-tratamento.

Swietlinska (1971) e Swietlinska e cols. (1973), também

trabalhando com V. baba, verificaram que o põs-tratamento com ca

'•Ina a 0,1 % aumentou a produção de aberrações cromossômicas in

duzidoi por DEB, sendo o tratamento com cafeína mais efetivo quan

*° as células são a ela expostas durante a fase S e menos efeti-

vo quando da exposição simultânea com o agente clastogênico. Tra

*>«lhos posteriores, de Swíetlinska * 2Uk (1974) e 2vkft Swietlinska

1**73), confirmaram estes resultados e demonstraram um efeito si,

na indução de aberrações por MH, EMS e ENU.
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Resultados semelhantes foram observados em Vicia. per

Kihlman e colaboradores quando do pôs-tratamento com cafeína (0,5

a 5x10 M) administrado apôs a alquilação induzida pelos agen-

tes poli-funcionais MC, bis A, TEPA, tioTEPA, DEB e pelos mono-

-funcionais mono A, EB, BPL, AS, DMS, MMS, HN2, MNNG e QM, o mes

•o acontecendo em relação a indução de aberrações por MH e 4NQO.

Foi também demonstrado que o efeito sinergêtico da cafeína na in

dução do dano cromossômico induzido por MH, AS, MMS e DMS era in

dependente da temperatura (10 ou 259C) e do intervalo entre o tra

tamento indutor e o da cafeína (imediatamente ou 6 h) enquanto que

o efeito potêncializador do dano induzido por EMS, MNU, MNNG e QM

£ afetado somente pela temperatura e o dano induzido por DEB, HN2V

MC e tioTEPA por ambos os fatores (Kihlman e cols.,1973; Kihlman

• cola., 1974; Sturelid & Kihlman, 1975a, b; Hartley-Asp, 1976

• Sturelid 4 Kihlman, 1978).

Dimitrov (1979), estudando o efeito da cafeína na fre-

qfténcia e distribuição intra-cromossômica das aberrações induzi-

**» por MNU, ENU, EI em Cxzpi* capillaxii também detectaram um

forte efeito sinergístico do pós-tratamento com cafeína (2,8 x

10 M), na freqüência de aberrações induzidas por estes agentes,

'•ndo o aumento observado dependente do momento do tratamento:

CO* ENU e MNU o efeito maior era obtido quando o tratamento era

•fttuado logo após o mutagênico e com EI quando a cafeína era usa

** d« 10 a 15 h após o tratamento indutor. Ao analisarem o pa-

**Ío d« distribuição das aberrações induzidas por MNU, ENU e EI

verificaram que, em relação ao MNU e EI, as aberrações

illzavam-se preferencialmente nas regiões heterocromáticas,

1 •xceção das regiões pericentroméricas e periteloméricas, on-

* freqüência observada foi muito baixa; o padrão das aberra-
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ies induzidas por ENU mostrou uma distribuição mais proporcio-

il ã esperada era base do tamanho do cromossomo. No pÕs-trata-

»nto com cafeína, houve uma tendência para uma distribuição a-

eatÕria das aberrações devido a uma diminuição da quantidade de

berrações nas regiões heterocromáticas e um aumento nas outras

egiões, efeitos estes detectados, principalmente, nos experiment

os com MNU e El.

Também Nicoloff e cols. (1980), trabalhando com células

leristemáticas de ponta de raiz de cevada, obtiveram um aumento

inerglstico na freqüência de aberrações cromatldicas induzidas

>or MNNG e HH pelo pós-tratamento com cafeína a 5 x 10 M , sen

Io o efeito mais pronunciado com MNNG.

Como o observado por Dimitrov (1979), e por vários ou-

;ros autores nos cromossomos de outras espécies, apôs o tratamen

lo com mutagênicos químicos (incluindo o EMS) e radiação (incluin

Io radiação gama) (ver referências em Kihlman, 1977) , foi verify

?ado que algumas regiões cromossômicas estavam preferencialmente

snvolvidas nas aberrações induzidas e que a ação combinada dos

BUtagênxcos com a cafeína resultou, em geral, em uma distribui-

Çio ao acaso das aberrações ao longo dos cromossomos analisados.

Os estudos dos efeitos da cafeína em combinação com ra-

diação ionizante em vegetais apresentam resultados contraditórios.

Wolf & Scott (1969) não observaram qualquer efeito da

(2 x 10 M) na freqüência de cromossomos dicêntricos e

«nel induzidos por raios-X durante a fase G^ em Vicia {aba.

Ganassi e cols. (1973), Swietlinska * 2uk (1974) e Swie-

e col. (1974), não observaram qualquer efeito significan

*• 4o pré ou pós-tratamento da cafeína (0,1%) na indução de aber-

**Ço«s cromossômicas e cromatldicas (dicêntricos, anéis e que*
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bras» lacunas e "minutes", respectivamente) produz*» ;. por raios

X ou radiação gama em V. &abaf mas o põs-trataM^ito com cafeína

potencializou a produção de aberrações cromr -imicas (anéis e di.

eftntricos) induzidos por raios X em cen*** o (Swietlinska i 2uk,

1974).

No entanto, o pré ou pós-tratamento com cafeína (0,04 %

ou 0,1% e 0,1%, respectivamente) aumentou a freqüência de aberrâ

ções cromatídicas ou cromossômicas induzidas por raios gama tan-

to no período G, como no G2 da interfase de células de cevada

(Yamamoto * Yamaguchi, 1969 e Ahnstrdn C Natarajan, 1971).

Jã Kihlman e col. em 1973 verificaram que em Vicia, o

pós-tratamento com cafeína (5 x 10 M) não influenciou de manei-

ra significativa a freqüência de aberrações induzidas por raios

X, o mesmo acontecendo em experimentos posteriores em que célu-

las irradiadas nas fases G, e S foram põs-tratadas com cafeína na

concentração de 10 M na presença e na ausência de oxigênio. No

•ntanto, quando células irradiadas nas fases G, ou prõfase foram

•xpostas a cafeína (2,5 x 10 M), foi obtido um aumento aproxima

do de três vezes na freqüência de quebras cromatídicas e ioocro-

aatídicas e de trocas subcromatídicas (Kihlman e col., 1974).

Também Kihlman i Sturelid (1975) detectaram efeito >i-

o induzido pelo tratamento combinado de raios X e cafejf

na freqüência de aberrações cromatídicas. 0 tratamento com

(5 x 10 M) somente foi afetivo quando dado menos de 6 h

a irradiação e um efeito maior foi obtido â 279C em compara

[1*0 com 159C.

Ararat!an ft Vardanian (1978) investigaram o efeito da

)f«ína na modificação do efeito cromossômico da irradiação com

Los X e do efeito radioprotetor do ácido giberélico em célu-
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las meristemãticas da raiz de C. capillaii* e observaram um au-

mento na freqüência de metãfases com aberrações cromossômicas em

todos os estágios do ciclo celular; este resultado também foi

observado quando as sementes foram tratadas com ácido giberêlico

antes da irradiação.

Trabalhando com radiação gama, Elissenko (1970a, b) mos

trou que o aparecimento de lacunas nos cromossomos de C. capilia

AÍ4 foi inibido apôs o tratamento com cafeína e que o número de cê

lulas com aberrações visíveis aumentava quando o tratamento com-

binado de radiação e cafeína era realizado ao mesmo tempo ou 4 ou

6 h apôs a irradiação.

Um aumento significante nas aberrações cromossômicas in

duzidas por raios X foi detectado em células diplõides e tetra-

plôides de trigo sarraceno pôs-tratadas com cafeína a 10* M (Kru

pnova * Seitokhozhaev, 1974). Sander & Nilan (1974) observaram

- —2

que o pré-tratamento com cafeína (10 M) agia sinergísticamente

con a radiação gama na indução de aberrações cromossômicas em cê

lulas embríônicas da raiz de cevada.

Os experimentos que analisaram o efeito da cafeína, na

Indução do dano cromossômico em células animais foram principal-

mente realizados com células cultivadas. Também demonstraram um

Aumento singerístico na freqüência de aberrações induzidos pelo

PÔs-tratamento com cafeína em células tratadas com raios X, luz

W , MH, 4NQO e vários alquilantes mono e polifuncionais.

Kato (1973) verificou que o põs-tratamento com cafeína

(taM), logo apôs a irradiação UV de células de hamster Chinês, di-

minuía a freqüência de trocas de cromátides irmãs, mas aumentava

;• freqüência de deleções cromatídicas em células irradiadas na

*«•• s inicial. Também er.i células de hamster Chinês, Kihlman e
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cols. (1973, 1974) obtiveram um aumento na freqüência de aberra

ções cromossômicas através do tratamento com cafeína apôs a irra

diação ultravioleta, mas a freqüência de aberrações indu2idas por

raios X não foi afetada. Nos experimentos com UV, foi obtida u-

ma alta freqüência de células com aberrações múltiplas e de cro-

mossomos fragmentados, mesmo em uma dose que na ausência de ca-

feína não produzia um aumento na freqüência de aberrações em re-

lação ao controle. Este mesmo efeito de potencialização do dano

cromossômico (principalmente quebras cromatldicas) foi observado

por Nilsson * Lehmann (1975) em células de hamster Chinês UV ir-

radiadas e põs-tratadas com cafeína a 0,75 Me, ainda, por Malin-

kovskii e cols. (1973) em células humanas tratadas com raios X.

Já os trabalhos de Kihlman e cols. (Hartley-Asp & Kihl-

aan,1971; Kilhman e cols., 1973, 1974; Sturelid & Kihlroan, 1975 a, b;

Hartley-Asp, 1976; Asp, 1973), usando células em cultura de tecido de

hamster Chinês/ mostraram um efeito potencializador desta droga

quando administrada como põs-tratamento ã MC, TEPA tioTEPA, MH e

4MQO, o efeito clastogênico da MC e 4a tioTEPA foi aumentado

•esmo com doses de cafeína que produzem pouca ou nenhuma aberra-

ção. A cafeína, na concentração de 5 x 10~ M aumentou a freqüen

cia de aberrações induzidas por tioTEPA e MC em células cultiva-

das do marsupial VotoiouA tnidactyli* (Hartley-Asp, 1976).

Ved Brat e cols. (1979) verificaram que,em fibroblastos

4« pele de "Indian muntjac" em cultivo, a cafeína (.100 ug/ml) au

Bentou a freqüência de aberrações cromossômicas induzidas pelo

antibiótico antramicina,droga que se liga covalentemente ao DNA

** cadeia dupla contendo guanina, produzindo lesões raono-funcio-

Dulout e cole. (1980) obtiveram um aumento na frequên-
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cia de pontes de cromatina na anáfase e telófase de células cul-

tivadas de rim de hamster induzidas por TEM pelo pôs-trataxnento

coin cafeína a 200 ug/ml de meio.

Aumentos sinerglsticos nas freqüências de aberrações

cromatldicas induzidas por MNU e cisPt(II) foram detectados no

põs-tratamento de células cultivadas de hamster Chinês com ca-

feína (a 25mM) por Roberts (1973), Roberts 4 Sturrock (1973). Ro-

berts e cols. (1974) e Van den Berg ft Roberts (1975).

Karin e cols. (1975) e Rohrborn (1976) verificaram o

mesmo efeito em células da medula óssea de hamster Chinês após o

tratamento simultâneo de cafeína (35 ou 200 mg/kg) e ciclofosfa-

mida, administradas intraperitonialmente em um intervalo de 24 h.

Também a administração de cafeína (1 %) à água de beber de ratos

tratados com MMS aumentou o dano cromossõmico em células da medu

Ia óssea/ o mesmo acontecendo em relação a dano induzido por bai_

xas doses de MNUA (Frei & Venitt, 1975) e por tioTEPA CHansson,

1978). No entanto, Epstein (1970), trabalhando com o teste de

lotais dominantes (cuja base genética é a indução de quebras e

tearranjos cromossômicos), observou que o tratamento com cafeína

Administrada em doses agudas ou crônicas ã camondongos, não atua

va sinergisticamente com raios X, MMS o TEPA na indução de le-

tais dominantes.

Ao contrário do até agora descrito, a cafeína mostrou

**• efeito protetor ao dano cromossõmico induzido por dipina em
c«lulas de medula óssea e de hepatócitos de ratos (Nemirovskii e

°°1»., 1969; Nemirovskii i Klimenko, 1973).

Também em células humanas em cultura de tecido tem sido

:***if içado um aumento slnergístico de aberrações cromossômicas

Por mutagênicos químicos e físicos.
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Aikazyan e cols. (1973, 1974) verificaram, em cultura

de leucòcitos humanos, que a cafeína, na concentração de 6 x 10" M

e 6 x 10~ M, prevenia a reunião de quebras cromossômicas induzi-

das por raios gama em células irradiadas nas fases S e G-, efei-

to este que representaria c primeiro passo da ação potencializa-

dora da produção de aberrações cromossômicas. Brtfgger (1974),tra

balhando com o mesmo tipo de células, verificou que o pós-trata-

mento com cafeína (10~ M) levou ao aumento sinergístico de todos

os tipos de danos cromossômicos induzidos por MC, enquanto que

com MMS e raios X potencializou apenas a indução de quebras e

trocas cromatidicas.

Kihlman e cols. (1974) referem que a cafeína (10 14) não

potencializava o efeito induzido por MC e tioTEPA em células hu-

manas derivadas de pulmão,mas Hartley-Asp (1977, 1978), estudan

do a influência do pós-tratamento com várias concentrações de ca

felna (2,5, S/0, 7,5 e 10 x 10* M) na indução de aberrações por

MC em células humanas normais e XP (da forma clássica e variante)

Observou um aumento sinergístico na indução de aberrações com do

•es iguais ou maiores que 5 x 10~ M nas células *p variantes e

«pôs 7 x 10* M nos 3 tipos de células, sendo portanto as células

"P variantes muito mais sensíveis ã cafeína; nas células XP, ca

faina na concentração 10" M causava uma inibiçao mitôtica exces-

siva e as metáfases presentes continham, em gera], cromossomos

Pulverizados.

Natarajan e cols. (1980) verificaram que o pôs-tratamen

© com cafeína (10~3M) potencializava as aberrações cromossômi-

induzidas por raios X em linfócitos do sangue periférico hu-

••no, produzindo mudanças qualitativas e quantitativas na indu-

i*© de aberrações, as quais dependem do estágio celular irradia-
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do, do tempo em que e aplicado o tratamento com cafeína e da ra-

diossensibilidade das células analisadas (normais, com Ataxia te

langiectasia e com síndrome de Down).

Targa (1981) , usando como sistema teste Mu*ca domíòtica,

observou "in vivo" um efeito sinergístico na indução de letais

dominantes, em oócitos sl4 pelo pré-tratamento com cafeína ã

0,2 % seguido de radiação gama (1.500 rads)• O põs-tratamento

diminuía a freqüência de letais. Com base na observação de uma

modificação nas relações dose/efeito na indução deste tipo de da

no» que no controle obedece o modelo "multi-hits" e no grupo pré

-tratado com cafeína o modelo "one-hit", o autor sugere que a ca

feína atuaria por inibição das interações entre as quebras produ

tidas por radiação, aumentando, assim, a freqüência de letais do

minanies induzidos. Um aumento na freqflehcia de letais dominan-

tes induzidos em espermatozóides irradiados foi obtido quando fê

meas acasaladas com os machos irradiados foram tratadas com ca-

feína apôs o cruzamento.

Kihlman e cols. (1974), bem como Roberts e cols.11974),

acreditam que o efeito potencializador da cafeína resulta da inî

bicão do reparo pós-replicação.

Segundo Kihlman e cols. (1974), a potencialização pela

cafeína do dano cromossômico induzido por agentes físicos (radia

ção UV) e químicos (alquilantes mono- e poli funcionais) resulta-

ria de um efeito inibitôrio desta substância no reparo põs-repU

cação do DNA, pois a inibição deste processo levaria a um acúmu-

lo das lacunas formadas nas cadeias de DNA danificado por oca-
'r ^

.•iao de sua replicação semi-conservativa, o que propiciaria a

|»Ormaçao das aberrações cromossômicas. Sendo o processo de re-

Piicação do DNA um processo enzimático, esperar-se-.ía que ã for-
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mação das lacunas durante a replicação fosse ura processo influen

ciado pela temperatura, ocorrendo em uma taxa mais lenta em tem-

peraturas mais baixas. Em conseqüência disto, em baixas tempera

turas e na presença de cafeína, menos lacunas seriam acumuladas

e uma menor potencializaçao seria obtida. Por outro lado,com ba

se na hipótese sugerida, espera-se-ia, também, um forte efeito

potencializador da cafeína no dano induzido por agentes cujos e-

feitos são dependentes da replicação (agentes S dependentes) e

nenhum ou pouco efeito da cafeína no dano produzido por agentes

S independentes.

Estudos de Kihlman e colaboradores com células meriste-

máticas de ponta de raiz de Vicia, kttium e com células cultiva-

das de hamster Chinês e PotOKouò, mostraram que o pós-tratamento

com cafeína aumentava não somente a freqüência de aberrações cro

mossômicas produzidas por agentes com efeitos S dependentes (MH,

AS, e agentes alquilantes mono-, di-, e polifuncionais) como tam

bem o de agentes S independentes (raios X e BLM). O aumento pro

duzido pela cafeína na freqüência de aberrações cromossômicas in

duzidas por agentes di- e trifuncionais (DEB, HN, e MC e TT, res

pectivamente) era dependente da temperatura durante a exposição

ã cafeína e do intervalo de tempo entre o tratamento com o indu-

tor e com cafeína, enquanto que o produzido em combinação com os

agentes mono-funcionais (EMS, MNU, MNNG e QM) eram dependentes

da temperatura e independentes do tempo e os produzidos por MH/

AS; MMS e DMS e cafeína eram independentes do tempo e da tempera

tura(Kihlman e cols., 1973, 1974? Kihlman & Sturelid, 1975; Stu

*«lid & Kihlman, 1975 a, b; Hartley-Asp, 1976; Kihlman e cols.,

1977; Sturelid & Kihlman, 1978; Kihlman A Sturelid, 1978),

As observações de um efeito de temperatura na potência-
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lização do dano induzido por alquilantes poli-funcionais estão

de acordo com a hipótese de que o aumento induzido pelas oxipuri

nas metiladas (MOPs) na freqüência de aberrações cromossômicas

seja devido â inibição do reparo pós-replicação; no entanto, os

resultados obtidos com raios X (aumento do dano induzido na fase

G_) e alguns agentes mono-funcionais e MH (ausência de um efeito

de temperatura) não apoiam esta hipótese.

0 fato de que tanto o efeito sinergístico dos tratamen-

tos com raios X e oxipurinas metiladas durante as fases de prófa

se e Gy quanto o efeito sinergistico dos tratamentos combinados

de alquilantes monofuncionais e MH (S dependentes) e oxipurinas

metiladas sejam igualmente influenciados pela temperatura e pela

estrutura das MOPs sugere que o mecanismo produtor de ambos os

efeitos sinergísticos seja similar.

Para explicar o mecanismo produtor de aberrações cr orno SJ

sômicas pelas MOPs na fase G.,, Kihlman e cols. (1971) e Kihlman

A Kronborg (1972) sugerem que, ao ligar-se as regiões cadeias

simples do DNA, as MOPs promovem a formação de associações late-

rais entre sítios de cadeia simples da mesma ou de diferentes mo

léculas de DNA, associações estas que constituiriam o primeiro

passo para a formação de aberrações do tipo que envolveria cro-

ca» de material entre os cromossomos, mecanismo este que também

Poderia ser o responsável pelo efeito potencializador das MOPS/

P*lo menos em certos casos (Kihlman & Sturelid, 1975b). Os auto

**>,no entanto, ressaltaram que pouca evidência experimental a-

Poia esta idéia.
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1.4.2.2.4 Cafeína em combinação com outros agentes e inu

tação cromossõmica em V\o4>ophÁ.la.

Uma série de trabalhos mostraram que em Viooophila, a ca

feina modifica o dano induzido por radiação. Mendelson e cola-*

boradores (Mendelson & Cohen, 1973; Mendelson ft Sobels, 1973;

Mendelson, 1974 e Mendelson ft Sobels, 1974), estudando o efeito

da cafeína (0/15 % quando administrada por injeção e 0,20 % quan

do administrada na alimentação de adultos) na inibição dos pro-

cessos de reparo materno do dano cromossômico induzido no genoma

paterno (espermatozoides maduros dos machos R (J)2 yB/Bò Vy* por

2.000 R de raios X, observaram um aumento na freqüência de le-

tais dominantes e perda cromossõmica e uma diminuição de translo

cações entre os cromossomos II e III quando compararam as séries

tratadas com e sem cafeína. Ao contrário do acontecido nos tes-

tes com letais dominantes e translocações, onde um sô tipo de fê

ntea foi utilizada (fêmeas Oster), nos experimentos envolvendo a

perda cromossõmica foram utilizados três tipos de fêmeas: Oòt&i;

{/ An3; Ubx c / Payne ca. Foi observado em todos os experimen-

tos, com excessão daqueles envolvendo fêmeas Ubx. a cafeína au-

mentou a taxa de perda dos cromossomos sexuais paternos e que,

quando machos com o cromossomo X em bastão foram usados, uma ta-

xa menor de perda cromossõmica foi obtida. 'or outro lado, dife

tentes taxas de perda cromossõmica foram detectadas, dependendo

do genótipo da fêmea utilizada: fêmeas Oitax produziram uma ta-

xa de perda mais baixa que fêmeas ijin^e estas mais baixa que fê-

meas Ubx, o que mostra a existência de diferenças no controle gs

notípico dos processos de reparo materno. As análises do efeito

da cafeína na modificação dos processos de reparo materno mos-



93

traram que esta substância atua de maneira semelhante nas fêmeas

Citei e ysn*, inibindo, em ambos os casos, os processos de reparo

das quebras induzidas por raios X em espermatozóides. No entan-

to, nas fêmeas Ubx., onde uma alta taxa de perda cromossômica foi

detectada, nenhum efeito da cafeína foi observado, o que sugeriu

que tais fêmeas poderiam ter um sistema de reparo defective e que

o fator perdido envolveria uma atividade enzimática que nos ou-

tros tipos de fêmeas pode ser inibido pela cafeína (Mendelson *

Sobels, 1974).

Por sua vez, a observação de que a freqüência de trans-

locações (que podem ser consideradas uma forma de reparo errôneo)

foi diminuída pela cafeína apoia a conclusão que esta tenha um e

feito inibitório nos processos de reparo em VKo&ophila, pois a

inibição de tais processos deveria também afetar a reunião de que

bras em configurações diferentes, o que levaria a uma diminuição

na freqüência de translocações.

Estes resultados e conclusões foram confirmados por Men

delson (1976a) que, usando o mesmo tipo de protocolo, estudou o

efeito da cafeína (0,2 %) na indução de perda de cromossomos se"

xuais (total do X e Y e parcial do Y), translocações II - III e

de rearranjos intracromossomo III en experimentos que utilizaram

o mesmo tipo de machos e dois tipos diferentes de fêmeas íubx c4/

Paym ca; bxi4<L) •

Estudos realizados por Mendelson (1976b) demonstraram

que pelo menos 3 fatores genéticos no III cromossomo devem estar

envolvidos no controle materno do reparo em oócitos de V. metano^

QCLòtzx, sendo que os dois mais efetivos estão localizados no bra

ço direito do cromossomo III, um próximo do loco Ubx e outro do

ca.
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O tratamento com cafeína (0,15 % por injeção) em fêmeas

adultas do estoque râdiorresistente K0I/> tratadas com 3.000 R de

raios X aumentou a freqüência de letais dominantes radioinduzi-

dos ao nível do estoque *6Q que apresenta uma rádiosensibilida-

de normal, enquanto que, neste estoque, o efeito da cafeína foi

insignificante. No entanto, em relação ã indução de perda cro-

mossômica no genoma paterno, não houve muita diferença na respo£

ta dos dois estoques ao tratamento combinado de raios X e cafeí-

na, apesar de que um pequeno *. .uuenw na taxa de ^erda tenha sido

observada nas séries tratadas de ambos os estoques IMendelson,

1974). Nothel (1981a) verificou que o pré-tratamento com cafeí-

na (0,2 %) aumentou a freqüência de letais dominantes induzidos

por raios X 14,5 e 6kR) em oócitos do estágio 7 do estoque râ-

diorresistente Rdf0 mas não no estoque + K, que apresenta radios?

sensibilidade normal.

Zimmering & Osgood (1975), em experimentos semelhantes

dos de Mendelson (1974) e Mendelson & Sobels (1974)«obtiveram e-

vidências de uma influência da concentração da cafeína na modify

cação do reparo materno das quebras cromossõmicas induzidas por

raios X no genoma paterno de Vioòophita; observaram um aumento

na freqüência de perda cromossômica radioinduzida após o trata-

mento de fêmeas com cafeína a 0,2 % mas uma diminuição quando do

tratamento de fêmeas com cafeína a 1 %. Sobels ft Mendelson (1975)

não detectaram qualquer efeito da cafeína (0,2 %) na produção de

translocações em espermátides quando machos tratados com raios X

(650 ou 2.500 R) , no estágio de pupa de 36 h, foram cruzadas com

fêmeas tratadas com cafeína; este resultado era independente da

atmosfera gasosa presente durante e depois da irradiação das pu-

pas. Estes dados foram confirmados por Osgood i Zimmering (1979)
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que detectaram uma diminuição na perda cromossomica induzida por

2.000 R de radiação X no genoma paterno em 9 entre 10 séries ex-

perimentais nas quais as fêmeas foram tratadas com cafeína alt.

O efeito da cafeína na indução de translocação autossoma-autosso

ma foi no sentido de um aumento e na translocação Y-autossomo de

um decréscimo. Foi sugerido que a concentração mais alta de ca-

feína inibindo a replicaçao, prove um tempo maior para restitui-

ção cromossomica por processos de reparo insensíveis ã cafeína.

Osgood & Zimmering (1980), estudando o efeito do pré-

tratamento com cafeína a 0,2 % em oócitos de Vnoòoçhila. irradia-

dos com 2.000 R de raios X, observaram um aumento na indução de

intertrocas X-Y, X-A e Y-Y, mas a cafeína não teve efeito demons

travel na indução de perda cromossomica.

Anisimova (1975), ao analisar o efeito da cafeína na in

dução de perda cromossomica com V. mzla.nogíU-tei do estoque yu)/

ic V, verificou que o tratamento com cafeína aumentava a freqüên

cia de perda cromossomica em machos mas não tinha efeito em fê-

meas. Observou, também, que o tratamento de moscas irradiadas

com esta substância aumentava a perda induzida por radiação Xnas

fêmeas sendo, no entanto, sem efeito nos machos.

Foi também verificado que a cafeína agia sinergística-

mente com irradiação UV na produção de não-disjunção e permuta

em QnoMjphila (Venkatasetty, 1972).

Por outro lado, Wat3on (197 5), verificou que o tratamen

to com cafeína (0,2 %) de fêmeas cruzadas com machos do estoque

Oizgon-R tratados com 3.000 R de raios X aumentou a produção de

letais dominantes enquanto que a induzida por EMS (0,01 M, 0,008M

e 0,006 M) e DEB (0,008M, 0,006M e 0,004M) não foi afetada pela

cafeína. Shvartsman e cols. (1980) observaram um aumento na
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freqüência de mosaicos somáticos induzidos por EI em larvas fê-

meas de Vnoòphila e uma diminuição em larvas machos após o trata

men to com cafeína a 1 %. No entanto, o tratamento combinado de

cafeína com baixas doses de £MS (vapores de 0,1 a 0,3 ml de EMS

a 100 % por tempos que variaram de 2 a 20 h) diminuiu a freqüên-

cia de mosaicos tanto em machos como em fêmeas mas,com doses com

parativamente mais altas de EMS, a cafeína aumentou a freqüência

de mosaicos em fêmeas.

1.4.3. Cafeína e reparo

Segundo Witkin (1959), Metzger (1964) e Harm (1967), a

cafeína inibe o reparo no escuro das lesões induzidas por UV no

DNA de E. coli.Witkin (1959) e Lieb (1961) mostraram que esta

substância aumenta a mutabilidade induzida por UV e sugerem que

este aumento ê uma conseqüência da iníbição do reparo no escuro

das lesões mutagênicas produzidas por radiação UV, reparo este

que remove os fotoprodutos que, se presentes durante a síntese

do DNA, levam à mutação (Lieb, 1961; Witkin & Farquharson,1969).

Harm 11970) observou uma inibição pela cafeína do repa-

ro fotoenzimatico em E. coli.

fhimada & T;v»agi (1967), Setlow & Carrier (1968), Side-

rotooulos & Shankel (1963) e Grigg (1972) demonstraram que a ca-

feína inibe a excisão dos dímeros de pirimidina do DNA irradiado

com UV, indicando que esta substância interfere no passo inicial

do reparo por excisão (incisão).

Sideropoulos i Shankel (1968) propuseram que a preven-

ção da excisão de dímeros de pirimidina do DNA de E. toli era de

Vida ã ligação da cafeína ãs lesões induzidas no DNA e sim pela
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ligação com a enzima de excisão.

Experimentos de Braun e cols. (1975) mostraram que a a-

tividade da uvxAuviB endonuclease de E. coii é competitivamente

inibida pela cafeína através da ligação desta ã enzima e não ao

DNA.

Tanto Harm (1970) como Grigg (1972) sugeriram que o me-

canismo de inibição pela cafeína do reparo fotoenzimãtico e do

reparo por excisão ê devido a uma competição entre as enzimas de

reparo e a cafeína em relação aos dímeros de pirimidina, que re-

sultaria na ligação da cafeína no sítio ou próximo ao sítio dos

dímeros pirimidina no DNA. A ligação da cafeína ao DNA levaria

ao bloqueio da formação do complexo enzima-substrato no reparo

fotoenzimãtico, prevenindo assim este tipo de reparo (Harm,1970).

Por outro lado, como a ligação da cafeína ao DNA levaria a uma

desnaturação cooperativa nas regiões do DNA localizadas junto aos

dímeros e como a endonuclease ativa no processo de reparo por ex

cisão ê uma enzima específica ao DNA de dupla cadeia, em presen-

ça da cafeína a endonuclease não reconheceria o substrato o que

resultaria na inibição do reparo por excisão (Grigg, 1972). Es-

tas sugestões estão de acordo com as observações de Rauth e cols*

(1969) e Domon e cols. (1970), de que a cafeína liga-se a regiões

parcialmente desnaturadas que resultam da formação de dímeros de

pirimidina em rv;A irradiado com uv.

A cafeína não afeta a excisão de dímeros tanto em célu-

las cultivadas de Vxoiphíto. como de mamíferos (Trosko A Wilder,

1973; Regan e cols,, 1968; Trosko t Chu, 1973). Ela é igual-

mente inativa nos outros passos do reparo por excisão. Assim,

Boyd & Presley (1974) mostraram que ela não atua na replicação

de reparo induzida por UV, raios X e agentes alquilantes em célu
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las de larvas de Vxoòophita.: Cleaver (1969b) mostrou que a sín-

tese de DNA não programada (UDS) induzida por UV em células hum a

nas tízLa não é afetada pela cafeína, o mesmo acontecendo com a

replicação de reparo induzida por UV em linfôcitos de gambá' (Me-

neghini, 1974); em células de hamster Chinês e HtLa. , a cafeína

não teve efeito na síntese de reparo induzida por MNU (Roberts ft

Ward, 1973).

Em contraste com o observado em relação ao reparo por

excisão, a cafeína inibe o reparo pós-replicação em células de

mamíferos mas não em bactérias, ainda que existam evidências de

que, em altas concentrações, ela possa exercer algum efeito inibi_

tório no reparo por recombinação em E. coli (Witkin & Farquhar-

son, 1969; Grigg, 1972).

Acredita-se que o efeito da cafeína no reparo põs-repli

cação resulte da inibição do preenchimento das lacunas produzi-

das no ONA sintetizado em células tratadas com UV e certos agen-

tes alquilantes já que uma série de trabalhos mostraram que este

processo é inibido pela cafeína tanto cm células cultivadas de

roedores como em certas células cultivadas de mamíferos (Cleaver

* Thomas, 1969; Fujiwara, 1972, 1975 a, b; Fujiwara ft Kondo,

1972, 1974b; Lehmann, 1972b, 1974; Trosko & Chu, 1973; Trosko

e cols., 1973; Buhl & Regan, 1974; Lehmann & Kirk-Bell, 1974;

Lehmann e cols., 1975; Nilsson & Lehmann, 1975; Roberts, 1975).

Segundo Boyd & Setlow (1976), em Viotophila, existe uma rota de

reparo pós-replicaçao dependente de recombinação que s inibida

pela cafeína e uma rota independente de recombinação que é insen

sível â cafeína.
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1.4.4. Mecanismo da mutagênese induzida pela cafeína

Não se conhece o mecanismo molecular da indução de rauta

ção pela cafeína. Apesar de ser considerada um análogo da guani^

na e da adenina, pelo menos em bactérias, ela não age como um a-

nãlogo na rota biosintética das purinas (Delvaux & Devoret,1969)

e nem i incorporada aos ácidos nucleicos em quantidades apreciá-

veis (Koch, 1956a).

No entanto, Koch (1956b) e Koch & Lamont (.1956) demons-

traram que, em extratos de E. toll, a cafeína e outras metil-pu-

rinas rexacionadas inibiam algumas, mas não todas, as fosforila-

ses de nucleosídeos purínicos, tanto da série da ribose como da

desoxiribose. Propuzeram eles que a ação mutagénica de certos a

nálogos de base poderia resultar da diminuição da concentração

normal das purinas e seus derivados no "pool" precursor do DNA,

O que levaria a um aumento na probabilidade de erro na replica-

ção do DNA. Apoio a esta hipótese foi dado pela observação de

Novick & Szilard 11952) de que a ação mutagénica da cafeína e

teofillna é "antagonisada" por adenosina e guanosina.

Por outro lado, apesar da cafeína não reagir com o DNA

nativo, ela pode interagir com DNA desnaturado CTs'o t, Lu, 1964)

ou parcialmente desnaturado (Domon e cols., 1970). O tipo de in

teração observada por Domon e colaboradores sugere que a cafeína

pode intercalar no DNA de maneira semelhante a uma série de agen

te9 químicos que produzem mutações por deslocamento do modulo de

leitura (Ts*o e cols., 1962). Esta sugestão recebeu apoio expe-

rimental apôs observações de Clarke & Wade (1975) de que a cafeí,

na pode induzir mutações por deslocamento do módulo de leitura no

operon da lactose de E. to li»
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Devido ao fato d? que a cafeína também interfere nos me

canismos de reparo, é provável que pelo menos parte da ação muta

gênica deste composto possa ser atribuída a efeitos na modifica-

ção dos processos de reparo (Legator & Zimmering, 1979).

1.4.5. Resumo

A soma das informações sobre os efeitos mutagênicos da

cafeína nos diferentes organismos mostra um efeito positivo em

alguns mas não em todos os organismos. Em E. ao ti a cafeína não

só induz mutação gênica mas é capaz de modificar a mutagênese in

duzída por radiação UV e mutagênicos químicos, mas não a induzi-

da por raios X. Tanto um efeito antimutagenico como um efeito

sinergístico na indução de mutação foram observados em diferen-

tes linhagens. O efeito sinergístico no aumento da freqüência

de mutação foi atribuído ã inibição do reparo por excisao e o e-

feito antimutagênico ã inibição do reparo pôs-replicação. Nos or

ganismos superiores, os dados relativos â indução de mutação gê-

nica mostram que a cafeína não induz mutação gênica em células

de mamíferos em cultura de tecido; resultados negativos também

foram obtidos "in vivo" através de testes de mutação loco espec£

fica em camondongos. Os dados obtidos com Vioòophila são contra

ditórios, alguns mostrando um efeito positivo, outros negativo

na indução de mutação letal recessiva ligada ao sexo,de modo que

não é possível uma conclusão definitiva. Em plantas, muito pou-

ca informação existe, mas foi observado que a cafeína induz muta

Ção gênica em Gíijcinz max. Estudos sobre o efeito desta substân

cia na indução de mutação por radiação e mutagênicos químicos em

células cultivadas de mamíferos sugerem que ela não atua no pro-
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cesso de indução de mutação gênica nos organismos superiores.

Não hã dúvida de que a cafeína é capaz de induzir muta-

ção cromossômica tanto em células vegetais "in vivo" como em cé-

lulas animais em cultura de tecido, mas somente em altas concen-

trações (mais de 10~ M). Dois efeitos foram observados: o efei

to Ostertag e o efeito Kihlman. O primeiro consiste em uma frag_

mentação das cromãtides e está restrito a células de mamíferos

em cultura de tecido tratadas na fase S do ciclo celular,não ten

do sido observado em células de mamíferos "in vivo" ou em célu-

las vegetais. O efeito Kihlman resulta na indução de trocas cro

raatídicas e subcromatidicas e poucas quebras, é observado tanto

em células cultivadas de mamíferos como em células vegetais tra-

tadas em temperaturas abaixo de 30°C e é produzido em qualquer

fase do ciclo celular, mas os estágios mais sensíveis são G_ e a

prõfase. O tratamento "in vitro" de células de gânglios nervo-

sos de larvas de 3v estágio de V. me.la.noQCL&tnx mostrou este mes-

mo cipó de efeito. Não hã evidencias conclusivas quanto a exis-

tência deste tipo de efeito em células de mamíferos "in vivo".

Em células vegetais, o pós-tratamento com cafeína potencializa o

dano cromossômico induzido tanto por alquilantes mono e poli fun-

cionais como por outros agentes químicos, mas o efeito conjunto

com radiação ionizante é contraditório. Em células animais, in-

clusive as humanas, ela age sinergísticamente na indução de aber_

rações por CV, raios X, raios gama, MH, 4NQO, e vários alquilan-

tes mono e poli funcionais. Em Vio&opkila, evidências de um efei^

to da cafeína na indução do dano cromossômico produzido por raios

X, mas não por EMS ou DEB, foram obtidos por estudos que envolve

ram a indução de letais dominantes, translocações e perda de cro

mossomos sexuais. 0 efeito potencializador da cafeína na indu-
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ção de dano cromossômico por agentes físicos e químicos foi atrî

buído uma inibição do reparo pôs-replicação.

1.5. EFEITOS KUTAGÊNICOS 00 ETILMETANOSULFONATO

1.5.1. Caracterização e interação coro o DNA

O etilmetanosulfonato (EMS) pertence ao grupo dos agen-

tes alquilantes monofuncionais, da série dos alquil-metanosulfo~

natos (CH3 - CH_ - O - SO^ - CIK), sendo verificado que é um mu-

tagênico altamente efetivo em um grande número de organismos pro

cariotes e eucariotes, inclusive a Vnot>ophila. (Fisbein, 1970).

Estudos da química da alquilação de bases, nucleosídeos,

nucleotídeos e ácidos nucleicos, revistos por Lawley C1966)e por

Singer (1975), mostraram que a ação biológica dos agentes alqui-

lantes resulta da reação destes com o DNA, através da alquilação

das bases púricas e pirimídicas e dos grupos fosfato,

Foi verificado que todas as posições das bases poten-

cialmente susceptíveis de reação podem ser alquiladas por um e/

/ou outro agente, sob um ou outro conjunto de condições de rea-

ção. Estas posições são: Ni, N , N3, 0 , N7 e C8 da guanina;

NI, N3, N6, N7 e C8 da adenina; N3 e N4 da citosina e N3e O4 da

timina. Na reação do DNA com os agentes alquilantes são forma-

dos fosfotriesteres pela reação com o oxigênio dos grupos fosfa-

to do DNA (Singer, 1975 e Drake * Baltz, 1976).

0 principal sítio de reação da maioria dos agentes al-

- quilantes, entre eles o EMS, com o DNA é o átomo N7 da guanina,

seguido pelos átomos N3 e NI da adenina e do Ni da citosina (Law

ley e Brookes, 1963). Loveless (1969), por sua vez, mostrou que
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a desoxiguanosina tratada com EMS, MNU e ENU ê também alquilada

na posição 0 numa taxa significants e com base nestes resulta-

dos sugere que a posição O da guanina pode ser alquilada nos â-

cidos nucleicos. Esta suposição foi confirmada por uma série de

trabalhos que mostraram que uma significante proporção da alqui-

lação total induzida no DNA tratado "in vitro" e "in vivo" com

EMS, MNNG, MNU e ENU era O -alquiJguanina {ver referência em Sin

ger, 1976).

Alexander e cols., (.1961) , Lett e cols. (1962) e Alexan

der (1969) sugeriram que a reação primária dos agentes alquilan-

tes com o DNA é a esterificação de grupos fosfato formando um

fosfotriester que pode, na maioria dos casos, sofrer rearranjos

(transalquilaçao) que levam ã alquilação do N7 da guanina. Esta

sugestão não ê aceita por Lawley (1966) que não considera a for-

mação de fosfotriesteres uma reação significante, mesmo sob con-

dições que produzem alta alquilação. No entanto, Banon l Verly

(1972) mostraram que, após a reação "in vitro1* do DNA com MMS e

EMS, I a 15 %, respectivamente, da alquilação total deriva da rea

ção com os grupos fosfodiesteres. Lawley (1973), estudando a

reação do MNUA com o DNA, observou que 18 % do total dos produ-

tos de alquilação tinham propriedades consistentes com as esperjj

das para derivados B-p(me)-D, onde B e D são resíduos de desoxi-

ribonucleosídeos e p(me) é um grupo fosfato metilado. Estas ob

servações mostraram que a formação de triesteres de fosfato pode

ser responsável por uma considerável parte da alquilação total e

que a quantidade de triesteres formados depende da natureza do a

gente alquilante.

A reação dos agentes alquilantes com o DNA pode ser ex-

plicada através de dois mecanismos: substituição nucleofílica
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de primeira ordem - S.,1 e substituição nucleofílica de segunda

ordem - SM2 (Price, 1958).

Segundo Price (1958), a reação de alquilaçao pode ser

definida como a conversão

H - X R - X

onde R é o grupo alquila. Todas as alquilações de interesse bio

lógico envolvem a ligação do grupo alquila R ã X através de um á

tomo de nitrogênio, oxigênio ou enxofre.

No mecanismo S I , a reação dâ-se em dois passos: o prî

meiro (1) é uma ionização da ligação R - Y. Ê uma reação lenta

que controla a taxa de alquilaçao e que é ajudada por um solven-

te polar que solvata e estabiliza os íons resultantes. O segun-

do passo (2) é uma reação muito rápida e bastante indiscriminada

do Ion alquilcarbonium resultante (R ) com uma molécula solvente

ou com um outro Ion (X ) e podem ser representadas pelos esque-

mas abaixo:

R - Y R* +Y~

solv. solv. (1)

R+ + HX • RX + H+ (2)

A taxa deste processo é independente da concentração de

HX mas depende da concentração do agente alquilante RY.

No mecanismo S.,2 (3) , os processos de quebra e formação

das ligações ocorrem simultaneamente; é um processo relativamen

te lento, no qual a concentração do agente ale 'ilante e a estru-

tura do Ion receptor têm um efeito muito, importante na taxa da

reação:

H - X" + R - / X - R + Y" (3)

Alguns agentes alquilantes,tais como as mostardas nitro

genadas aromãticas, o DMS e o MMS, parecem ser ativos como tal e
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reagem por uma reação de subtituição nucleofílica bimolecular

(S 2)i outros alquilantes, tais como mostardas nitrogenadas ali

fãticas, MNU, ENU, MNNG e iPMS, reagem por um mecanismo de subs*

tituição nucleofílica de primeira ordem (S NU. o EMS é classifi

cado como um agente limítrofe, ocupando uma posição intermediária

entre a reatividade S I e S 2 (Lawley, 1974a).

Estudos comparativos de Turtõczky & Enrenberg (1969) em

E. coti, Ehrenberg e cols. (1966) e Osterman-Golkar e cols. (1970)

em Hoiduum vutgaxz, Veleminsky e cols. (1970) em A\a.bidopli tha-

liana e de Vogel & Natarajan (1979a, b) em P. mzla.no gaòtzi revê-*

laram que é possível correlacionar o efeito biológico (citotoxi-

cidade ou mortalidade celular e indução de mutação) dos agentes

alquilantes com seus padrões de reação química descritos em ter-

mos do padrão de alquilação primária com o DNA e proteínas e do

fator A de Swain-Scott, fator este que expressa a dependência da

taxa de reação primária dos agentes alquilantes na nucleofilici-

dade do átomo receptor sendo, portanto, uma medida da reativida-

de do agente alquilante.

Compostos como o iPMS e o ENU, com baixo valor &, ou se

ja aqueles que tendem para o tipo S.,1, alquilam mais eficiente-

mente centros de baixa nucleofilicidade tais como 0 da guanina,

sendo relativamente menos efetivos como alquilantes do N do anel,

enquanto que agentes como o MMS e o DMS, com mais altos valores

de .*, do tipo SM , mostram uma afinidade aumentada per sítios de

força nucleofílica mais alta, por exemplo, N7 da guanina no DNA

e resíduos -RS~, -RSH, N-histidina e resíduos S da metionina-

tioester nas proteínas (Osterman-Golkar e cols., 1970; Lawley, 1974a).

Foi também observado que um aumento na formação do fos-

íotriesteres está correlacionado com uma diminuição do fator 4
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dos agentes alquilantes (Shooter e cols., 1974a, b).

Devido a estas diferenças na reatividade, agentes com

valores 4 relativamente altos exibem alta citotoxicidade cano con

seqüência da depurinação resultante da alquilação do N de anel

no ONA e da inibição, por alquilação direta, das enzimas de repa

ro (Lawley, 1974? e Osterman-Golkar e cols., 1970). Espera-se,

também, que agentes com A mais baixo sejam menos citotóxicos mas

que, em níveis relativamente mais baixos de alquilação do DNA,

produzam um maior número de eventos mutacionais por codificação

errônea em conseqüência de sua maior habilidade de alquilação de

O de guanina no DNA (Lawley, 1974a).

Outros fatores, tais como taxa de hidrólise, impedimen-

tos espaciais, coeficiente de partição lipldio/ãgua, bem co-

mo a interação de uma variedade de fatores biológicos,entre eles

o reparo do dano pré-mutacional, atuantes entre a alquilação pri

mãria e a manifestação da mutação, podem modificar a efetividade

de um agente alquilantes e um exemplo disto ê a observação de Vo

9el 4 Natarajan (1979a) de que o EMS é menos citotõxico e mais

mutagênico com relação a letais recessivos ligados ao sexo, do

que o esperado de seu valor ò. Em conseqüência disto,agentes al̂

alquilantes com fatores i similares devem apresentar,não una iden

tidade, mas uma ampla similaridade de eficiência biológica.

1.5.2. Mecanismos da mutaginese induzida pelo etilmeta-

nosulfonato

O efeito mutagênico dos agentes alquilantes foi desco-

berto por Loveless (1958, 1959) quando ele observou que o EMS po

<Ua reagir com partículas extra-celulares do bacteríõfago T2 ©



107

produzir mutantes do tipo \.

Com base nos estudos da ação química dos agentes alqui-

lantes no DNA, dois mecanismos principais da mutagénese foram su

geridos: pareamento anômalo ou errôneo de bases alquiladas e d£

leção de bases devido a depurinação.

O primeiro mecanismo, pareamento anômalo de bases, está

fundamentado na observação de Lawley & Brookes (1961) de que a

alquilação do DNA em seu centro mais reativo, a posição N7 da

guanina, aumenta a acidez do átomo NI da alquilguanina, de mo-

do que em pH neutro, a quantidade da forma ionizada estará aumen

tada em relação â normal; esta ionização pode levar a um parea-

mento anômalo durante a replicação do DNA, uma vez que a alquil-

-guanina ionizada pareia com a timina. 0 resultado deste proces

so será a substituição de um par de bases GC por um AT em una das

4 moléculas de DNA produzidas na segunda replicação do DNA alqu_i

lado (Figura 1).

Nagata e cols. (196 3) propõem uma teoria alternativa pa

ra o pareamento anômalo de bases na qual, ambas as bases do par

alquilado são, simultaneamente, convertidas â forma tautomérica

anômala. Após a primeira replicação do DNA ambas as cadeias fi-

lhas terão o par GC substituído por um par alquil-GT e um par AC

e na segunda replicação duas das quatro moléculas terão um par

AT no lugar do GC original (Figura 2).

0 possível efeito da alquilação do DNA na posição N3

da adenina em relação âs propriedades de formação das ligações
í

f hidrogênio não são claras. Nem a teoria da ionização de Lawley

£ * Brookes (1961) nem u do tuuLomeriamo de Nagata e cols. (1963)

sugerem que o paroamento anômalo seja favorecido em comparação

com o normal, apesar de que este último possa estar enfraquecido.
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FIGURA 1. Pareamento anômalo da 7-alquilguanina ionizada com a

timina e suas conseqüências após duas rep11cações de
DNA (segundo Lawley & Brookes, 1963) .
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ALOUIL-OUANINA
IONIZADA ( 6 * )

a

XAÇÚCAR
CITOSINA IONI2ADAÍC*)

7-AL0U1L-0UANIMA IONIZADA

x AÇÚCAR
TIMINA

0 - C

Apl5cAR

ADENINA

ALOULANTE

>
CT NApUCAR

CITOSINA IONIZADA

AC

PIGURA 2. a. Pareatnento guanina-citosina (G-C) na molécula de
DNA; b. Parcamento da alquilguanina ionizada (G*)com
a citosina ionizada (C*); c. Pareamento anômalo da
alquilguanina ionizada (G*) com a timina e da^citosi-
na ionizada (C*) com a adenina e suas conseqüências a
pós duas replicaçio de DNA (segundo Nagata e cols.,

1963) .
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Krieg (1963a), baseado em dados não publicados de Pal & Horton

(1962) , propôs um mecanismo para o pareamento errôneo da 3-etila^

denina mas, como os dados de Pal e Horton não foram confirmados

em publicação subseqüente destes autores (Pai & Horton, 1964), os

estudos químicos não forneceram nenhum apoio experimental para

um mecanismo de pareamento anômalo com a adenina.

O mecanismo de pareamento anômalo corresponde â indução

de transições no DNA e os estudos sobre reversibilidade induzida

por EMS em mutantes do bacteriõfago T, realizados por Krieg (1963a),

bem como os de Tessman e cols. (1964) com os bacteriõfagos SI3 e

0X174' o s <*e Mailing & Serres (1968) com Neuioapoia cfcaò&a,os de

Loprieno e cols. (1969) com S. pombe, e os de Schwartz (1963) com

E. collt fornecem apoio experimental para a ocorrência deste me-

canismo, Krieg (1963b) concluiu que a maioria das mutações cau-

sadas pela etilação do DNA do bacteriõfago T por EMS podiam ser

classificadas como transições na direção GC •+ AT, mas que um pe-

queno número das transições observadas são na direção AT •* 'GC.

Por outro lado, a cinêtica da indução de mutação pelo EMS foi li

near em relação ao tempo, enquanto que a inativação era propor-

cional ao quadrado do tempo, o que sugeria que a mutação resulta

ria da codificação errônea de uma base alquilada,enquanto que a

inativação resultaria da depurinação (Krieg, 1963b). Tessman e

cols. (1964) confirmaram os resultados obtidos por Krieg (196 3a)

no sistema T4r observando que, também nos fagos SI 3 e 0X174 , a

transição guanina - adenina é mais induzida por etilação do que

a adenina - guanina; observou também transições C •* T com igual

freqüência que as G •*• A e transições T + C e m freqüências mais

baixas que A •* G. Mailing & Serres (1968) demonstraram que a

"laioria dos mutantes induzidos por EMS em AL ciaò&a resultam da
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substituição de pares de bases; observaram que a razão entre os

mutantes com o par AT e os com o par GC no sítio mutante era de

2:1^concluindo daí que o EMS induz mutação em MeuAOipota pelo

mesmo mecanismo que nos fagos ou seja, predominantemente pela

substituição do par GC, com um resultado da alquilaçao da guani-

na no DNA. Loprieno e cols. (1969) verificaram que 95,8 % dos

mutantes induzidos por EMS em S. pombo, eram devidos a substitui-

ções de pares de bases, sendo que destas, 14,4 % representavam

mutações sem sentido.

No entanto, uma série de evidências sugerem que as ba-

ses ionizadas não são capazes de parlamento errôneo no DNA e que,

portanto, não estariam envolvidas na mutagênese por alquilaçao.

Assim, Bessman e cols. (1958) e Richardson e cols. (1963),

mostraram que as bases ionizadas, em pH fisiológico ou nos típi-

cos das reações "in vitro", são incapazes de atuar como moldes

durante a síntese de DNA, o mesmo acontecendo em relação â tradu

ção do DNA (Michelson & Grunberg-Manago, 1964 e Michelson & Mon-

ny, 1966) .

Por outro lado, a 7-alquilguanina, o principal produto

de alquilaçao sob as mais variadas condições, parece não ser mu-

tagênica "per se". Esta sugestão foi apoiada não só pela verify

cação de que o poli(u, meG)não induz incorporação errônea de ba-

ses quando usado como molde para a transcrição (Ludlum,1970), mas

também pela verificação de Hendler e cols. (1970) de que o 7-me-

til dGTP é um bom substituto para o dGTP na reação "in vitro" da

polimerase.

Da mesma forma, as observações de Singer & Fraenkel-Con

(1969a, b) de que a mutagênese está inversamente correlacio-

nada com a alquilaçao N7 da guanina no vírus do mosaico do taba-
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co, bem como a de Loveless (1959) de que, apesar de tanto o EMS

como o MMS formarem 7-alquilguanina, somente o EMS é mutagênico,

não apoiam a sugestão de que a 7-alquilguanina seja mutagênica

"per se".

A descoberta de Loveless (1969), da ocorrência de alqui

lação na posição O da guanina no DNA tratado com EMS, ENU e MNU,

levou a sugestão de que esta seria a reação pró-mutagênica mais

provável, uma vez que tal alquilação poderia levar â um pareamen

to atípico da guanina 0 alquilada já que a posição 1 da guanina,

que está envolvida na ligação desta com a citosina através de

pontes de hidrogênio, não mais portaria um próton apôs o O-alqui-

lação, o que impediria o pareamento normal da base alquilada.

Esta sugestão é apoiada pela demonstração de Gerchman &

Ludlum (1973) de que, quando um copollmero de ácido citidllico

e ácido O -metilguanílico é usado como molde para a RNA polimera_

se, a O -metilguanina leva a incorporação errônea de UMP e AMP

no copolímero resultante; esta incorporação não é bloqueada pe-

la presença do CTP, o que sugeriu que a citosina não seja o par-

ceiro normal da 6MeGua. Cs autores sugerem que a 6MeGua também

poderia parear com a timina e que a menor incorporação errônea

de AMP representa simplesmente a falta de um parceiro normal.

Segundo revisão de Drake & Baltz (1976), a mutagênese

diretamente induzida por alquilação também poderia ser resultan-

te da alquilação da posição N3 da adenina (Krieg, 1963a), N3 da

guanina (Lawley e cols., 1972), 0 da guanina (Loveless, 1969 e

Lawley * Shah, 1972) , O da timina (Lawley & Shah, 1973 e Lawley

e cols., 1973) e N 4 da citosina (Lawley, 1974b).

Estes estudos, mais o de vários outros autores, revistos

Por Lawley (1974a) e por Singer (1975) revelaram uma boa correia
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ção entre a alquilação do oxigênio e a mutagênese induzida por ÍI

gentes químicos alquilantes.

Deste ponto de vista, importantes são os estudos Oster-

man-Golkar e cols. (1970) , Turtôczky & Ehrenberg (.1969); Vele-

mínsky e cols. (1970) e de Vogel a Natarajan U979a, b), antes

citados, que mostraram que alquilantes que possuem baixo 6, e que

tendem para reação do tipo S I , são relativamente mais efetivos

em alquilar átomos O nos ácidos nucleicos do que os alquilantes

que possuem alto 4 e que agem através de reação do tipo S.,2. Co

mo aqueles produzem relativamente mais resíduos O-alquil, que po

dem levar a incorporação errônea durante a replicação do DNA, fi.

ca explicada a correlação observada entre eficiência mutagênica

e reatividade S.,1.

N

Por sua vez, a sugestão de que a 3-alquilguanina, a 3-

6 4 ~

-alquiladenina, a O -alquilguanina e a O -alquiltimina sao poten

cialmente capazes de parear erroneamente está de acordo com a ve

rificação de Krieg (1963a) e de Mailing & Serres 11968) de que,

apesar das transições GC •* AT predominarem na mutagênese por co-

dificação errônea induzida por EMS nos fagos T4 e em Nzuioipotia,

transições AT •* GC podem ser induzidas uma vez que a 3-alquilade
4

nina pareia com a citosina, a O -alquiltimina pareia com a guani

na, a 3-alquilguanina com a timina e a O -alquilguanina com a tî

mina (Lawley, 1974a, Figura 3).

O segundo mecanismo de mutagênese proposto, a depurina-

ção (e por implicação a depirimidinação) está baseado nas corre-

lações existentes entre as propriedades mutagênicas e depurinan-

tes do calor, ácidos e agentes alquilantes.

A depurinação, como um mecanismo na mutação induzida

Por alquilação, poderia envolver tanto a deleção da guanina como
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H-

O4-ALOUIL-TIMINA OUANINA

TIMINA H ' 3-ALQUIL-OUANINA
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TIMINA O 6 - ALOUIL-GUANINA

3. Pareamento anômalo de bases alquiladas (segundo Lawley,
1974) .
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a da adenina alquiladas.

Segundo Bautz & Freese (1960) e Lawley * Brookes (1963),

a alquilação da posição N7 da guanina labiliza a ligação 3-gli-

cosidica, o que leva a eventual hidrólise da 7-alquilguanina do

DNA, resultando em depurinação, mesmo em pH neutro. A perda des_

ta base deixa uma lacuna no ONA que poderá ser ignorada durante

a replicação deste DNA deficiente levando, assim, à deleção de

um par de bases no DNA replicado, o que resultaria na indução de

mutação por alteração do módulo de leitura ("frame-shift

mutation"). Alternativamente, uma base ao acaso pode ser inseri^

da na nova cadeia em posição oposta ã lacuna do DNA molde, o que

poderá originar uma transição GC •*• AT ou mesmo transversões GC •*•

TA ou GC •+ CG. Assim como a 7-alquilguanina, a 3-alquiladenina

e mesmo a 7-alquiladenina podem hidrolisar em uma taxa 6 vezes

maior que a 7-alquilguanina (Brookes e Lawley, 1963) ; a depurina

ção, por hidrólise da adenina alquilada, pode levar à transições

AT + GC ou a transversões AT -»• TA ou AT -*• CG.

As evidências para a indução de mutações por depurina-

ção não são tão conclusivas. Krieg (196 3a) apresenta evidências

de que alguns mutantes induzidos por proflavina possam reverter,

após o tratamento com EMS, por deleção de um par de bases GC; ele

também discute a possibilidade da indução de transversões por de

purinação e conclui que são necessários evidências adicionais pa

ra que se possa avaliar com maior segurança o problema da indu-

ção de transversões pelo EMS. Por sua vez, dados de Ronen (1964)

mostraram que, em Salmonella typhimuHium, certos mutantes que re

querem leucina e que apresentam reversão atrasada após a etila-

ção por DES, parecem ter o par de bases A-T como sítio mutante.

Suaere Ronen aue a depurí:i5ção da 3- tjti laden i na, seguida pela
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incorporação ao acaso de bases opostas a lacuna no DNA molde, se

ja responsável por estas mutações. Mailing e Serres (1968) ex-

plicam a reversão, pelo EMS e pelo ICR-170, de certos mutantes de

H. cia^sa através de deleção (ou inserção) de um par de bases co

mo resultado da depurinação de uma base alquilada.

No entanto, uma série de objeções tem sido postas às su

gestões de que depurinação resultante da alquilação da guanina e

da adenina seja uma fonte de mutações, A principal objeção re-

sulta do fato de que/ apesar da depurinação continuar por um tem

po após o tratamento do DNA com agentes alquilantes, somente le-

soes letais e não lesões mutacionais aparecem durante este mesmo

período (Strauss, 1961; Rhaese & Boetker, 1973; Lawley & Mar-

tin, 1975).

Assim, apesar de que a depurinação seja invocada muitas

vezes como um mecanismo indutor de mutação gênica, principalmen-

te transversoes, parece que este processo no DNA é, com maior pro

habilidade, um processo letal, seja por sua potencialidade como

indutor de quebras na cadeia de DNA, seja por si mesmo. Estas con

siderações concordam com as observações de Loveless e Stock (1959)

de que a inativação dos fagos T pares por agentes alquilantes mo

nofuncionais aumenta se o bacteriõfago alquilado é deixado em sus

pensão no meio de cultura após a alquilação, assim como também

concorda com as observações de que a etilação é muito mais muta-

çênica que a metilação, enquanto que a metilação ê mais tóxica

que a etilação como conseqüência do fato de ser a deleção de pu-

'inas do DNA meti lado mais rápida do que a do DNA etilado (Lawley

« Brookes, 1963) .

Por outro lado, uma série de trabalhos mostraram que a

Perda "in vivo" de 3- e 7-alquilpurinas e significativamente mais
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rápida do que a esperada ?or hidróiise espontânea de bases alqoi

ladas em pH neutro (Lawley & Orr, 1970; Craddock, 1973; Margi-

son e cols., 1973; O'Connor e cols., 1973; Walker & Ewart,1973).

Este fato sugeriu o envolvimento de excisão enzimática

na remoção de tais bases do DNA. A origem evolutiva de tais en-

zimas poderia ser a necessidade de mecanismos de proteção â al-

quição aberrante do DNA ou contra a depurinação espontânea do DNA

(Lawley, 1974a).

Nos últimos anos, uma série de enzimas capazes de atuar

sobre bases alquiladas ou sobre sítios apurínicos no DNA, foram

isoladas tanto em procariotes como em eucariotes. O isolamento,

purificação e caracterização de duas classes específicas de tais

enzimas, as VbtA glicosilases e as AP ondonucleases, permitiu a

caracterização de um novo mecanismo de reparo pré-replicativo: o

reparo por excisão de bases (ver revisões de Hanawalt, Friedberg

* Pox, 1978; Lindhal, 1979) .

Vemos, assim, que nas células existem sistemas enzimãM

cos capazes de modificar a resposta celular aos mutagênicos quí-

micos. Isto também é verdadeiro em relação aos vários tipos de

radiação, pois muitas das lesões mutagênicas e letais induzidas

no DNA por agentes físicos e químicos podem ser eliminados, não

só por este, mas pelos vários sistemas enzimáticos de reparo pre

sentes nas células.

No entanto, apesar de que alguns dos processos de repa-

ro possam remover as lesões potencialmente mutagênicas do DNA

antes que elas se fixem como uma mutação, alguns deles são muta-

gênicos pois, ao eliminarem as lesões potencialmente letais do

DNA, o fazem por um mecanismo promotor de erro, gerando, assim, mu

tações.
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Desta maneira, um terceiro mecanismo mutagênico, o repa

ro errôneo deve ser considerado. Foi graças principalmente aos

trabalhos de Witkins com £. coii (Witkins, 1976) que sabemos ho-

je que uma fração dos mutagênicos agem por indução de um sistema

de reparo pôs-replicativo que é promotor de erro. Este processo»

que em bactérias é dependente dos genes tec a e Izx a*, foi de

nominado por Radman (1975) de reparo SOS e resultaria da modify

cação ou bloqueio da atividade 3* - 5' das DNA polimerases,o que

permitiria a replicação através da lesão no DNA (Radman, 1977 e

Boiteaux e cols., 1978).

0 papel do sistema de reparo SOS na indução de mutação

por agentes alquilantes raonofuncionais parece variar com o muta-

gênico empregado. Em E. coZi, tal como a mutagênese induzida por

UV, a mutagênese induzida por MMS parece ser completamente depen

dente de tal mecanismo (Kondo e cols., 1970; Bridges e cols.,

1973; Green e cols., 1976). Ele também esta envolvido na muta-

gênese induzida por MNNG e MNUA e parece ser responsável por pa£

te das mutações induzidas pelo EMS, sendo neste caso, um compo-

nente menor com as doses normalmente usadas (Kondo e cols.,1970;

Ishii & Kondo, 1975; Hince & Neale, 1977a, b; Schendel e cols.,

1978).

Por outro lado, Kondo e cols. (1970) e Ishii & Kondo

(1975), baseados no estudo da mutagênese induzida por vários a-

gentes (EMS, MMS, 4NQO, MMC, HA, UV e raios X)em linhagens de E.

coti com diferentes capacidades de reparo do DNA, propuzeram que

parte da mutagênese induzida pelo EMS na linhagem -tec a seria

independente do mecanismo de reparo errôneo e parte seria devida

a danos produzidos por este composto no processo de replicação,

o que por sua vez levaria a erros de replicação no DNA resultan-
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te que se fixariam como mutações.

1.5.3. Efeitos mutagênicos em Vxoòophiia

A atividade mutagênica do EMS em Vfio&opliita tem sido a-

nalisada em relação ã indução de mutação gênica (principalmente

letais recessivos ligados ao sexo) e de quebras cromossômicas

(translocações, perda de cromossomos sexuais e letais dominantes^

1.5.3.1. f'1 ação ginica

Foi observado que o EMS induz alta freqüência de letais

recessivos ligados ao sexo, tanto quando administrado por inges-

tão como quando administrado por injeção, em machos adultos de

V. mzttxnogai Cei. Nas Tabelas 6 e 7 estão relacionados os dados

obtidos na literatura a este respeito.

As conclusões obtidas pelos diferentes autores podem ser

assim sumariadas:

1. a freqüência de mutação letal induzida é maior quan

do da administração do EMS por ingestão que por injeção (Kotch-

kiss & Lim, 1968; Lim & Snyder, 1968 e Vogel & Natarajan,1979a)

o que foi confirmado por Jenkins (19£>7a, b) que também obser-

vou uma maior freqüência de mutação no loco dp quando da adminij.

tração do mutagênico através da alimentação. A importância das

condições de administração do EMS na indução de mutação foi de-

monstrada não só por estes resultados mas também pelos de Onishi

(1977a) que detectou um aumento de 2 a 5 vezes na freqüência de

letais autossômicos induzidos em espontwtozóides quando machos £

Cimentados com EMS (0,5 a 5 mM ) foram submetidos a um pré-jejum



TABELA 6. Freqüência de letais recessivos ligados ao sexo induzidos por EMS em machos de P*£

Linhagem

Oregon - K

sc 8 .Y ,B S

2 i 6 .
y v cc f

+ ou pn

w

w

Oregon - K

Canton - S

DOSE
(administrada
por ingestão)

0 raM

-19 ,5 mM

31,2 mM

((24 h))

0 mM

25,0 mM

((24 h))

19,0 raM

((24 h))

12,0 mM

((24 10)

25,0 mM

((24 h))

Ninhada
(dias)

(3)

(3)

(4)

(2)

1

2

3

4

5

1-5

Fase da gametogi
nese

zõide

zôide

zõide

zóide NE

zóide E

Põs - Mei

Cromossomos
analisados

398

359

150

612

829

1.430
1.778

500
3.708

465

300

30

148

181

130

208

697

Letais
(%)

0

4 1 , 5 +

48,0 t

0,30 Í

53,6 2

40,0 ±

31,9 z

44,4 Í

36,7 2

43,6 +

38,7 t

36,6 •

45,1 t

38,6 ±

43,0 t

36,1 t

40,0 •

2,6

4,8

0,2

2,0

1,3

1,1

2,2
0 ,8

2.3
2,8

8,8

4 ,1

3,6

4 .3

3,3

1.9

Autores

ALderson, 1965

Lim & Snyder, 1966

Hotchkiss & Lim, 1968

Lifschytz & Falk, 1969

Kahn, 1969a

Browing, 1970

ISJ
O

Cont.



TABELA 6. (Continuação)

Linhagem

Canton - S

DOSE
(administrada
por ingestão)

Fase da garaetoge_ Cromossomos
(dias) nese analisados

Letais
Autores

6

7

8

Mei + Pre-Mei

6-8

130

182

64

376

9,2 t 2 ,5

8 ,8 ± 2 ,1

1.6 í 1,6

7.7 £ 1,4

Or - R

B Y y

Oregon - :

25,0 mM

((24 h ) )

(3) zõidi; 3.134 31,0 £ 0,8 Lee, Sega & Bishop, 1970

stc3Gca

10,0 mM

((18 h))

10.0 mM

((18 h)

(2)

(1 noite)

1+

(1 noite)

zõide

zõide

zóide

zõide M

zõide

zõide

zõide

zõide M

337

813

803

543

339

825

802

17,8 £

19,8 ±

11,9 *

18,2 £

32,1 t

31,5 £

21,8 £

2,1 Watson, 1972

1,4

1.1

1.7

2,5

1,6

1,4

440 27 ,3 t 2 ,1

Cont.



TABELA 6. (Continuação).

DOSE
Linhagem (administrada

por ingestão)

Ninhada Fase da gametog£ Cromossomos Letais
(dias) nese analisados (%)

Autores

X. YSInEN2,f

Berlin -K

h 0,0

0,1

0,5

1,0

25,0

((24

0,5

1,0

2,5

5,0

((20

5,0

((AS

1,2
((AS

mM

mM

mM

roM

mM

10)

mM

raM

mM

mM

h))

mM

h))

mM

h))

(2)
1*

1*

1*

1+

I*

(0-1)

(0-3)

(3-3)

(5-7)

(0-7)

(0-2)

(3-5)

zõide

zõide

zõide
zõide

zõide

zõide

zõide (+ tido?)

tide

tide (+ tõcito?)

zõide

tide

5.347

6.296

5.549

2.540

2.390

869

774

929

785

775

793

187

1.755
499
367

0,13 ± 0,05 Aaron & Lee, 1978

0,54 t 0,08

1,9 ± 0,2

3,9 ± 0,4

43,0 t 1,0

1,8 ± 0,5 Vogel & Natarajan, 1979a

4,3 * 0,7

12,9 ± 1,1

20,4 ± 1,4

16,1 i 1,3

20,9 * 1,4
14,8 ± 2,6

18,1 ± 0,9

6,4 í 1,1

7,6 * 1,4

Cont,

ro



TABSLA 6. (Continuação).

Linhagem

Berlin -K

C03

RC1

DOSE
(administrada
por injestào)

8»5 mM

((48 h))

5,0 tuM

7,5 mM

10,0 mM

15,0 niM

((24 h))

2,5 mM

10,0 mM

((48 h)>

3,0 m>!

6,0 mM

12,0 mM

3,0 m>!

6,0 enM

12,0 mM

((24 h>)

Ninhada
(dias)

(0-2)

(3-5)

(0-1)

(0-2)

(7)

(7)

Fase da gametogê
nese

zõide

tido

Zoi Ji-'

zõide

zõide (+ tido?)

zõide (+ tide?)

Cromossomos
analisados

453

4<*1

536

561

554

549

562

283

382

396

328

386

331

330

Letais .
« ) A u t o r e s

24,1 i

23,1 i

21,3 ±

17,5 ±

25,8 t

28,4 ±

21,4 *

40,0 *

19,4 i

36,4 *

39,9 *

23,8 i

43,5 s

43,6 ±

2,0

2,0

1.8

1.6

1.9

1.9

1,7

2,9

2,0 Andrade, 1976

2,4 Andrade & Marques, 1977

2,7

2,2

2,7

2,7

Põs-Mei =Põs-meiõtica; Prê-Mei =Pre-meiõtica; zôide »espermatozoide; tide «espermatide;
tccito =espermatõcito; gônia *espermatogôniaj Mei =meiõtica; zõide E • espermatozoide arina
zenado; zõide NE ** espermatozoide não armazenado; zôide M a espermatozoide maduro; 1+ *> uma
só ninhada; (O) = duração do tratamento.



TABELA 7. Freqüência de letais recessivos ligados ao sexo induzidos por EMS em machos de Pi£

Linhagem

Oregon - K

DOSE
(administrada
por injeção)

16,1 mM

((0,25 ul))

24,2 mM

((0,25 ul))

Ninhada
(dias)

(3)

1

•y

i

4

5

6

7

1-7

U)
1
2

3

4

5

ò

7

PT"

Fase da gametog£
nese

Pós - Mei

(zõide + t ide)

Mei + Pré-Mei

(tõcito + kõuia)

Põs - Mei

(zõide + tide)

Mei + Pré-Mei

(tõcito + gonia)

Cromossomos
analisados

458

350

301

383

316

345

328
2.481

516

547

537

537

537

541

547
3.762

18

14

15

12

0

0

0

9

12

10

s,
11.

1.

1.
o,
6.

Letais

,3 i

,6 £
, 6 ±

,0 t

3 -

,6 i

,9 t
,4 í

,2 4

,2 t

, 8 ±

,9 t

5 i

7 t

5 t
6 A

1

1

2

1

0

0

0
0

1

1,

1.

1,

o.
o,
o.
1.

Autores

,8 Fahmy & Fahmy, 1957;

,9 Fahmy & Fahmy, 1961a;

,1 Fahmy & Fahmy, 1961b

,7

,3

.4

,5
.6

,4

,3

,2

À

5

6

3
8

Cont.



TABELA 7. (Continuação)

Liuhagetn (administrada N ^ a d ? F a s e d a « " » ' » % Cromossomos

Oregon - K

por injeção)

91,8 m>!
< ( Ü , 2 5 V i l ) )

(dias)

(3)

1

3

5

1-5

nese

Pos - Mei

(zoide + tide)

tácito

analisados

70

51

46

44

144

355

Letais
(7.)

31.4 ± 5,5

23.5 = 5,9

19,C x 2,9

9,1 i 4,3

1,4 £ 1.0

13,8 ± 1,8

Autores

Oregon - K 10.0 IBM

1 6 . 1 m.M

24.2 raM

4 5 , 0 rn.M

91,8 BJM

(0,25

(3) zõidtí

4S9 6,1 i 1,1 Fahray B> Fahray, 1961a

458 18,3 i 1,8 Fahtny & Fahmy, 1961b

516 12,2 1 1,4 Fahray & Fahmy, 1961c

264 39,0 ± 3,0

70 31,4 t 5,5

Oregon - R 0,0 mM

10,0 mM

20,0 mM

30,0 mM

40,0 mM

((0,5 u l ) )

(3) zõide

4.705 0,15 ± 0 ,C Epler, 1966

..390 7,3 ± 0,7

1.484 15,8 ¿ 0,9

1.421 19,6+ 1,1

716 27,6 ± 1,7

Cont.



TABELA 7. (continuação).

DOSE
Linhagem

Oregon - K

(administrada N™ h a d? F a 6 e d a 8araetoS£
- - - x (dias)

por injeção)

nese

Cromossomos Letais
analisados (Z)

Autores

12,0 mM 1 noite

(3-4)

1

2

zoide M

zõide

zõide + tide

319 10,7 ± 1,7 Sharaia S Prakash Grover, 1970

1.140 9,3 ± 0,9

1.011 7,9 ± 0,9

sc8.Y.BS

2 i 6 .
y u et £

0

10,0 mM

(0,35 ul)

25,0 mM

((0,15 ul))

(3)

(4)
zõide
zõide

829 0,36± 2,0 Lim & Snyder, 1968
Hotckiss & Lim, 1968

2.330 4,5 ± 0,4

508 5,7 ± 1,0

Berl in-K 5,0 raíl

(( ? Ul))

(3) zõide 590 3,4 ± 0,8 Vogel & Natarajan, 1979a

Oregon - R 26,0 mM

52,0 mM

70,0 raM

78,0 nuM

105,0 mM

((0,2

(3) zõide

2.651 8,3 ± 0,5 Ikebucbi & Nakao, 1979

1.177 15,2 ± 1,1

1.144 24,9 ± 1,3

762 25,9 ± 1,6

1.154 32,9 ± 1,4

Põs-Mei=Põs-meiõtica; Pré-Mei=Pré-meiótica; zóide =espermatozoide; tide =espermatide;
tôcito =espermatõeito; gonia =espermatogenia; Mei = meiôtica; zõide E =espermatozoide arma
zenado; zóide NE =espennatozõide não armazenado; zõide M =espermatozoide maduro; 1+ =uma
só ninhada; (O) - quantidade injetada. O\
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de 12 horas;

2. a freqüência de letais recessivos ligados ao sexo

induzida nos machos tratados varia com o estágio da espermatogê-

nese. As células tratadas nos estágios pós-meiõticos apresentam

freqüências maiores que as meióticas e pré-meióticas, que são re

lativamente menos sensíveis à indução de mutação pelo EMS. Den-

tre as células pós-meiõticas, os espermatozóides parecem apresen

tar uma maior ou igual resposta que as espermãtides tardias. As»

sim, de um modo geral, a resposta mutagênica das células germi-

nais decresce quanto menos diferenciada a célula,até atingir o

nível do controle nas espermatogônias (Fahmy & Fahmy, 1957; Fah

my & Fahmy, 1961a, b; Vogel & Natarajan, 1979a). Este resulta-

do foi também encontrado por Onishi tl977a) no estudo da freqüêri

cia de letais autossômicos recessivos induzidos nos diferentes

estágios da espermatogênese de machos tratados, por ingestão, com

3 exposições de EMS (lmM, 2,5 mM e 5mM) por 24 horas.

Browing (1970) demonstrou que o EMS é efetivo na indu-

çio de mutação letal recessiva ligada ao sexo em todos os está-

gios da oogênesc, inclusive na oogõnia . No entanto, a compara-

ção da freqüência de letais induzidos nas células germinais femî

ninas e masculinas da linhagem C-S mostrou que nas primeiras são

produzidas muito menos mutações que nas segundas: a freqüência

de letais nas 5 primeiras ninhadas de 2 dias na linhagem femini-

na foi de 2/8 % e na linhagem masculina de 40,0 %.

A freqüência de letais produzidos por EMS em espermato-

zoides aumenta linearmente com a exposição nos experimentos nos

quais os machos foram injetados com doses de EMS que variaram de

10 mM a 10 5 mM (Fahmy & Fahmy, 1961a, b; Epler, 1966 e Ikebuchi

* Nakao, 1979). 0 mesmo foi observado quando baixas doses (0,5 mM



128

a 5 mM) foram administradas por alimentação; no entanto, com ex

posições maiores que 5 mM (7,5 a 15 mM j , o efeito observado apre

senta um desvio abaixo da linearidade (Vogel & Natarajan, 1979a).

Onishi (1977a) f analisando a indução de letais autossônvi

cos recessivos no cromossomo II de espermatozoides tratados etra

balhando com baixas exposições de EMS (de 0,1 a 25mM)> também ve

rificou um aumento quase linear com a exposição, exceto nas mais

altas, onde um desvio abaixo da linearidade foi obtido. Este des

vio foi atribuído à falta de ingestão de EMS por alguns indiví-

duos tratar1 ̂s e a correção dos dados obtidos levando em conta ejs

ta possibilidade, mostrou que o número estimado de mutações indu

zidas por EMS é quase que exatamente linear com a exposição e que

o número de letais induzidos por 0,1 mM de EMS ê aproximadamente

constante para todas as exposições utilizadas. O autor discute

o fato de não ter provas de que alguns machos não ingeriram EMS

mas que o aumento na linearidade dose/efeito, obtida após a cor-

reção dos dados, sugere que isto é verdadeiro.

A taxa de mutação letal recessiva estimada por cromosso

Rio, por geração foi de 0,012 (para letais completosl e 0,004 (pa

ra letais mosaicos). Estas conclusões foram confirmadas em ou-

tro experimento (Onishi, 1977b) onde os meamos cromossomos foram

expostos ao EMS em gerações sucessivas o no qual também foi obtî

do um aumento aproximadamente linear com a concentração e cuja

freqüência estimada de letais (mosaicos e completos) por cromos-

somo, por 0,1 mM foi de 0,013.' Mais ainda, o estudo da indução

de mutações poligênicas que afetam a viabilidade também mostrou

um aumento linear de mutação com a concentração de EMS e com o

numero de gerações de tratamento, sendo que a estimativa da taxa

^e mutação mínima para os poligenes que afef:am a viabilidade foi
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igual a 0,017 por cromossomo, por 0,1 mM, que é apenas um pouco

maior que a taxa de mutação para letal.

Também Aaron e Lee (1978) observaram uma relação linear

dose/efeito, quando a dose administrada por ingestão foi calcula

da era termos de etilações por nucleotídeo (quantidade de etila-

ção no DNA do espermatozoide) e o efeito em termos de letais re-

cessivos ligados ao sexo induzidos em espermatozoide maduro, uma

vez que a freqüência de mutação aumentou linearmente com a dose

-4 — "*

num intervalo de 2,1 x 10 a 1,43 x 10 etilações por nucl"3Otí_

deo, o que corresponde a uma variação na exposição de 0,1 a 25 mM.

Esta relação linear entre dose/efeito sugere que, em Vfioòophita,

nao há modificação no mecanismo de mutagênese quando baixas ou

altas doses de EMS são utilizadas (Lee e cols., 1978). Aqueles

autores também observaram que a relação entre a dose (quantidade

de alquilação no DNA) e a exposição (concentração do mutagênico

ingerido) é não linear, pois, quando a exposição foi aumentada

por um fator de 250 (de 0,1 mM a 25 mM) a dose aumentou por um

fator de 68 (de 2,10 x 10" a 1,43 x 10 etilações por nucleot_£

deo). Esta observação foi explicada por um comportamento de re-

jeição ao EMS pois dados de Aaron & Lee (19 77) mostraram que ma-

chos adultos alimentados com uma solução de EMS mM ingerem 10 ve

zes menos solução que machos alimentados com uma solução 2,5 mM.

Este comportamento também explicaria a não linearidade entre ex-

posição e freqüência de mutação observada quando da exposição a

altas concentrações de EMS (Vogel & Natarajan, 1979a);

3. podem existir diferenças entre linhagens na f re-

gência de letais induzidos em espermatozóides por uma determi-

nada exposição de EMS. Assim, por exemplo, Watson (1972) mos-

trou qUe a freqüência de letais induzidos por uma exposição a
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10 mM de EMS na linhayem de Oiciüphtía úx-K (18,9 - 1,0 %) é sig.

nificativamente diferente da induzida na linhagem C3G (30,5 -

1,1 % ) , o mesmo acontecendo quando as linhagens CÕ^ (36,4 - 2,4%)

e RCj (43,5 t 2,7 %) foram tratadas com 6 mM de EMS (Andrade,1976

e Andrade & Marques 1980).

Já Browing (1970) detectou um aumento na freqüência ge-

ral de letais recessivos induzidos durante a oogêneses da linha-

gem Ox-R de V. mtla.nogas t<i\ (4,5 %) quando comparada com a li-

nhagem C-S (2,3 %) ;

4. além dos letais completos, detectados pelos testes

rotineiros de analise genética na F~ de machos tratados,foi cons_

tatado que o EMS induz mosaicismo germinal, detectado em F,, pa-

ra mutação letal recessiva ligada ao sexo e, também, para muta-

ções visíveis e letais recessivos autossômicos, em freqüências re

lativamente altas (Fahmy & Fahmy, 1961c; Alderson, 1965; Epler,

1966; Jenkins, 1967a, b; Jer cins, 1969; Kahn, 1969a, b; Lee

e cols., 1970; Onishi, 1977a; Brink, 1979; Vogel & Natarajan,

1979a e Inagaki e cols., 1980). Foi observado que a proporção

de rutação letal recessiva detectada em embriões mosaicos F. de-

pende da exposição e que aproximadamente 13 % dos embriões mosai^

cos dão um teste positivo em F2 sendo, portanto, detectados como

letais completos (Epler, 1966).

Vogel & Natarajan (1979a), demonstraram que há uma ten-

dencia de aumento na proporção de letais completos,detectados em

P2' c o m ° aumento do nível de exposição ao EMS. Este fato e con

•istente com o observado por Lee (1976) de que a proporção de era

s mosaicos detectados como letais completos em F2 aumenta

rápido do que a proporção observada como mosaico letal gona.

detectada em F,, uma vez que a presença de mais de um letal
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no embrião aumenta a probabilidade de que todas as células gona-

dias primordiais portem um letal. Desta maneira a comparação da

freqüência de letais mosaicos em relação a completos devem ser

realizadas em iguais freqüências de letais na F-. Os dados da

literatura, revisados por Vogel & Natarajan (1979a) mostram que

a razão entre letais completos, detectados em F-, e mosaicos, de

tectados em F_, apresentaram alguma variação entre os diferentes

estudos, variação esta que foi atribuída a diferenças na metodo-

logia usada e ao tamanho das amostras analisadas; as razões ob-

servadas nas diferentes investigações variaram de 1,5: 1, no ní-

vel de 7,3 % de letais em F2 (Epler, 1966) a 4,4: 1 em 43,6 % de

letais na F2 (Kahn, 1969b).

1.5.3.2. Natureza da mutação letal induzida por etilme-

tanosulfonato

A mutação letal recessiva constitue-se em urna classe he

terogênea de alterações genéticas formada por mutação intra-gên^.

ca, deleçoes e, em menor freqüência, de outros tipos de aberra-

ções cromossômicas estruturais. A extensão com que tais eventos

contribuem para a mutação letal recessiva varia não só com c mu-

tagênico empregado como também pode variar com a exposição empre

gada (Vogel & Natarajan, 1979a).

A habilidade do EMS em produzir deleçoes em VnooophiZa

tem sido muito investigada (Lim & Snyder, 1968; Bishop & Lee,

1969 e 1973; Lifschytz & Falk, 1969; Hochman, 1971; Shellen-

barger, 1972; Lim & Snyder, 1975; Judd, 1974 e Shukla & Auer-

*>ach, 1981).

Lim & Snyder (1968) não observaram nenhuma deleção no
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exame citolôgico dos cromossomos de glândulas salivares de 45 le

tais recessivos ligados ao sexo, induzidos em espermatozoide ma-

duro por una exposição a 10 mM de EMS administrado por injeção ã

machos adultos de V. mtta.nogaitzx, exposição esta que produz

4,67 % de letais. O mesmo resultado foi obtido por estes auto-

res (Lim e Snyder, 1974) por análise de complementâçao com le-

tais na região cea-te-wítctei todos os 82 letais produzidos por

EMS a 25 rnM (exposição que produzia uma freqüência de letais de

0,98 % nesta região do cromossomo X) comportaram-se no teste de

complementâçao como mutações de um único sítio, o mesmo aconte-

cendo com 40 letais adicionais obtidos por Judd (1974) nesta mes_

ma região.

Também Lee e colaboradores (Bishop & Loo, 1969; Lee e cols.,

1970; Bishop & Lee, 1973) que através do método loco-especlfico

determinaram a freqüência de mutantes ijillovo (0,23 %) e whitz

(0,43 %) induzidos por EMS a 25 mM (alimentação, 24 h) e testaram

os mutantes ijcítou para perda do locos adjacente achcu ta e os

white, para o alelismo com deficiências vizinhas, observaram que

todos os 83 mutantes analisados (31 yeliow e 52 vohito.) afetavam

u?n só sítio não sendo,portanto,deloções. Os 6 mutanbes vclUtz induzidos

Por EMS (25 mM, por alimentação) obtidos por Shellenbarger (1972)

também comportaram-se como mutação gênica pontual nos testes de

complementâçao com o mutante w ^. Banarjee e cols. (1978), com

* análise da reversão induzida por EMS em cinco mutantes compre-

©ndendo cinco sub-sítios do loco white, de Vnoòophila [w K, M) ,

w , w , e w P), mostraram que quatro deles representavam muta-

intragênicas genuínas, não estando associados a rearranjos

cfomossômicos. Rayle (1972), não observou nenhuma deleção entre

*6 letais rece; SLVOS induzidos por EMS na região ÍE3-2A2 do mapa
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citológico do cromossomo X da glândula salivar de V. imtanogai-

tzn.

Já Hochman (1971), analisando por compleraentação os 72

letais recessivos produzidos por uma exposição de EMS que indu-

ziu aproximadamente 4 % de letais no cromossomo IV de V. me.la.no-

gaòtç.fL, obteve somente um cromossomo com suspeita de deleção.

Wright e cols. (1976) trataram 4.060 cromossomos II com EMS a

25 mM e observaram eitogenéticamente que, dos 84 letais induzi-

dos na região 3'-37 deste cromossomo, somente 2 eram deficiên-

cias.

Ao contrário dos resultados acima descritos, Lifschytz

e Falk (1969), aplicando análise de complementação a letais re-

cessivos induzidos na parte proximal do cromossomo X de V. mzla-

nogattui (região ma?) por EMS a 0,20 l (-19 mM), exposição esta

que produz mais de 30 l de letais recessivos ligados ao sexo, ob

servaram que 15 em 70 (ou 9 em 70, segundo a correção de Schalet,

1973) envolviam mais de uma unidade de complementação, podendo,

portanto, ser considerados como deleções. Das 15 deleções detec

tadas por aqueles autores, 6 envolviam mais de 7 unidades funcio

nais, estando portanto associadas a deleções grandes o suficien-

te para serem detectadas, facilmente, em exames citolõgicos dos

cromossomos politênicos. De modo semelhante, 6 das 25 mutações

induzidas por EMS (50 mM) no loco •ludlmzntai do cromossomo X de

Vxoòaphila, extendiara-se pelos quatro grupos de complementação a

nalisados podendo, portanto, ser considerados, por este critério,

como deficiências (Rawls e cols., 1979). Também Keppy & Denell

(1979) e Roehrdanz & Lucchesi (1979) observaram a produção de de

leçÕes no loco tiipi'o-tctai localizado no cromossomo 3R de V.

tzn. e que está associado â região £3 V-E do cromossomo
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da glândula salivar: 4 das 5 mutações detectadas pelos primei-

ros autores e 4 das 7 analisadas pelos segundos foram genética

e/ou citoloqicamente confirmadas como deleções do segmento S3 V-í

Com o intuito de estimar a proporção de pequenas dele-

ções entre as mutações pontuais induzidas por EMS ein Vxoàophila,

Shukla e Auerbach (1981) determinaram a freqüência de mutação vi_

slvel recessiva em 6 locos ligados ao sexo (w, An, m, ^, g, cat),

através de um teste loco-específico, no qual tanto as fêmeas por

tadoras de deleções como as portadoras de mutação intragênica so

brevivem, e a compararam com a freqüência obtidas nos filhos de

fêmeas com X-ligado, onde os n acnos portadores de deleções nos

locos relevantes não sobrevivem, pois quanto maior for a propor-

ção de deleções entre as mutações visíveis induzidas, maior será

o excesso de mutantes visíveis detectados em fêmeas em relação

aos detectados em machos. Os resultados obtidos em 7 experimen-

tos com 3 doses de EMS H m M , 2 oM e 3 mM) mostraram que o tes-

te loco-específico dt ectou duas vezes mais mutantes visíveis qu^

o teste com X-ligado. Estes resultados sugerem que aproximada-

mente 50 % das mutações visíveis induzidas eram pequenas dele-

ções. Os autores observaram que de 50 a 90 % das mutações visí-

veis detectadas pelo teste loco-específico eram letais nos machos

o que levou ã conclusão de que pelo menos 60% das mu';açõcs pon-

tuais induzidas por EMS, independentemente da dose utilizada, e-

ram pequenas deleções. Este resultado contrasta fortemente com

a maioria dos resultados antes citados, que, em geral,detectaram

freqüências muito baixam de deleções entre as mutações induzidas

por EMS. Mas são apoiados pela observação de Onishi (1977b) de

<Jue a razão D/L, ou soja, a razão entre carga genética devida a

detrimentos e a carga genética devida a mutações le-
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tais, é de, aproximadamente, 0,2 a 0,3 para os inutantes induzi-

dos por EMS e 0,5 para mutantes espontâneos. Este resultado ê

esperado se o EMS produzir uma grande fração de pequenas dele-

ções e outros rearranjos cromossômicos que são mais prováveis de

serem letais. Se estes dados forem confirmados, o risco genéti-

co devido ao EMS deve ser cosiderâvelmente maior na indução de

quebras cromossômicas, do que até agora estimado.

Assim a maioria dos dados da literatura parecem indicar

que deleções afetando mais de um gene e rearranjos estruturais

grandes são muito raros entre as mutações letais recessivas in-

duzidas por EMS. Por outro lado, a não observação de um efeito

de estocagem na produção de letais recessivos após o tratamento

com alquilantes monofuncionais (Snyder, 1963; Watson, 1964,1966;

Kahn, 1969a e Srãm, 1970a) diminue a probabilidade de que even-

tos ligados ã formação atrasada de quebras químicamente induzi-

das possam contribuir de modo significante para a freqüência ge-

ral dos letais recessivos induzidos por EMS.

1.5.3.3. Mutação cromossõmica

Os estudos da atividade do EMS em relação ã indução de

quebras cromossômicas em Vxosophila têm mostrado uma baixa efi-

ciência deste agente na produção deste tipo de dano genético (Fah

my & Fahmy, 1961b; Lim & Snyder, 1968; Hotchkiss & Lim, 1968;

Abrahamson e cols., 1969; Lifschytz & Falk, 1969; Williamson,

1968, 1970; Sharma & prakash-Grover, 1970; Hochman, 1971; Wat

•On, 1972; Schellenbarger, 1972; Bishop & Lee, 1973; Banerjee

•cols., 1978; Ikebuchi * Hakao, 1979; Vogel & Natarajan,1979a,

^ e Shukla & Auerbach, 1931).
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Na Tabela 8 estão sumariados os resultados obtidos na

literatura mostrando que tanto espermatozoide como espermátide

de Vloboph-Lla são resistentes ã indução de quebras ctomossômicas,

a não ser que altas exposições sejam utilizadas, uma vez que a

freqüência de translocações induzidas com exposições baixas ao

EMS (doses que produzem menos de 20 % de letais) não ê signifi-

cantemente diferente da taxa espontânea (0,04 a 0,05 %) observa-

da neste organismo iFahmy & Fahmy, 1961a; Lim & Snyder, 19C8;

Sht.rma S. Praka^h-Grover, 1970; Mendolson, 1976a; Vogel & Na^a-

rajan, 1979a; Ikebuchi & Nakao, 19 79).

Esta mesma conclusão pode ser retirada dos dados obti-

dos por Vogel & Natarajan (1979b) nos estudos de indução de per-

da total ou parcial dos cromossomos sexuais, já que uma exposi-

ção de EMS que produz 6,1 % de mutação letal recessiva ligada

ao sexo, não aumenta significativamente a freqüência de perda

cromossõmica (3,08 %) em relação a freqüência espontânea (2,13 % ),

não sendo também observado qualquer aumento na freqüência de de-

leções da parte do cromossomo Y em nenhum dos 7 grupos tratados

analisados.

Ao contrário do observado em relação ã indução de muta-

çSo letal recessiva ligada ao sexo e de mutação visível em 4 lo-

cos do cromossomo X (Kahn, 1969a e Brink. 1970) e em concordân-

cia com o observado em relação a letais dominantes (Ikebuchi 4

Nakao 1979) , que representem em geral um dano associado a que-

bras e rearranjos estruturais dos cromossomos, foi obtido um for

*s efeito de estocagem na indução de translocações. Este efeito

• dependente da exposição de EMS utilizada pois aumentos signifi,

cantes na indução de translocações em relação a taxa espontânea

•° são observadas com exposições do EMS que produzem uiais de 20%
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de letais recessivos ligados ao sexo (Abrahamson e cols., 1969;

Vogel 4 Natarajar., 1979a e Ikebuchi & Nakao, 1979).

Auerbach (1949) e Slizynska (1973) propuseram que os e-

feitos de estocagera observado em espermatozóides de Vxa&OfhZla

são devidos a um atraso na conversão de quebras potenciais em que

bras verdadeiras durante a estocagem. Por outro lado, Gichner A

Gaul (1971), observaram que, em sementes de centeio, a estocagem

aumenta a produção de dano genético induzido por EMS, produção

esta que é influenciada por fatores ambientais durante a estoca-

gem. Esta observação levou a interpretação de que a modifica-

ção do efeito de estocagem seria devido a processos de reparo do

dano pré-üiutacional induzido pelo EMS. Baseados nestes achados,

Ikebuchi & Nakao (1979) propuseram que a falta de um efeito de

estocagem em espermatozóides de V-ii'it>phiCa tratados com baixas

doses de EMS, seja devido a nã i conversão das quebras potenciais

em quebras verdadeiras por ação dos mecanismos de reparo que se-

riam inibidos com altas exposições ao EMS.

Os estudos do efeito do EMS na indução de letais domi-

nantes em VnoiúphiZa. são poucos uma vez que o EMS é um alquilan-

te de baixa eficiência na indução de quebras cromossômicas,o que

causa problemas nos testes de letalidade dominante (Vogel 4 So-

bels,1976) .

Dados obtidos por Lee (1978), utilizando 2 exposições

de EMS (25 mM e 2,5 nM ), que produzem, respectivamente, 1,4 x 10

e 2,3 x 10 alquilações por nucleotídeo, mostraram um decrésci_

too significativo na viabilidade de ovos derivados de espermatozól

dos c cspcrmátidea tdrdijs Irutad-js, decréscimo este que resulta,

Provavelmente, de quebras cromossõmicas. No entanto, o severo

decréscimo na viabilidade dos ovos resultantes do tratamento nos
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estágios de espermâtide inicial e de esperraatócitos parece não

ser devido a letalidade dominante mas sim esterilidade induzida

pelo EMS nos machos adultos tratados. Jâ os dados de Srám 11970b)

e de Ikebuchi & Nakao (1979) também utilizando altas exposições

de EMS à espermatozóide maduro {50 mM e de 26 a 78 mM , respect^

vãmente) mostraram um efeito marcante de estocagem na indução de

letais dominantes, efeito este que é dependente da dose, uma vez

que em baixas exposições (como a que produziu menos de 9 % de le

tais recessivos ligados ao sexo) tal efeito não foi observado

(Ikebuchi & Nakao, 1979).

1.6. MECANISMOS DE REPARO DO DNA

1.6.1. Fotoreativaçio enzimãtica ou reparo fotoenzimãt^

co

O mecanismo de reparo mais simples é a fotore."1 tivação

enzimãtica no qual uma só enzima,a enzima de fotoreativação reconh£

ce e se liga, na ausência de lu? â região do DNA contendo um dímero

de pirimidina. A subsequente iluminação do complexo enzima-DNA

com luz visível prove a energia necessária para a clivagem foto-

catalltica do dímero "in situ", restabelecendo-se deste modo a

integridade do DNA, com a subsequentp liberação da enzima (Rupert,

1975),

Este processo de reparo é o mais simples, uma vez que a

restauração da estrutura normal do DNA é realizada por uma só en

zima; ê também o mais específico, porque a enzima só reconhece

e atua sobre dímeros do pirimidina (Rupert, 1975). Por outro Ia

do, como este sistema de reparo não envolve a quebra da cadeia
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Le DMA e a inserção de uma nova base no sitio danificado, é o me

Los susceptível de introduzir erros ou trocas mutacionais no sí-

:io reparado (Witkin, 1976).

Este tipo de reparo é observado na maioria das bacté-

rias, tem uma ocorrôncia universal no reino veyetal e é muito

freqüente no reino animal (Rupert, 1975).

Em VXQòophilcL, evidências para este tipo de reparo fo-

ram dadas pela observação, "in vivo", de efeitos fotoreativaçao

de larvas (Browning & Altenburg, 196 2) e células embrionárias

de Vxoòophiia mz£anogaòte.\ (Levin & Jordan, 1973) . A demonstra-

ção direta de fotoreparo em Vfiosophita foi dada por Trosko & Vlil

der (1973} que observaram o desaparecimento de dímeros de pirinú

dina induzidos por luz UV no DNA de células de cultura de tecido

apôs o tratamento de fotoreativaçao. O trabalho de Boyd & Pres-

ley (1974), com larvas de IV estagio, confirma este fato através

da detecção do fotoreparo como uma redução na síntese de reparo

resultante da exposição de larvas irradiadas com ultravioleta a

um põs-tratamento com luz fotoreativante.

Este tipo de reparo foi também observado por Boyrl e cols,

(1976a) ao verificarem que a maioria dos sítios sensíveis a endo

nuclease desapareciam, com igual eficácia, quando células de cul

turas primárias ou de culturas estabelecidas, derivadas de teci-

do de embriões dos mutantes wr e met-9a de V. me.lanoQct.btQ.n, eram

expostas a luz visível após a irradiação com UV,

1.6.2. Reparo por excisão

O sistema de reparo por excisão foi o primeiro tipo de

reparo no escuro, isto é, independente de luz visível a ser des-



coberto.

0 processo de reparo por excisão é o mais universal dos

sistemas de reparo, tanto em sua distribuição filética quanto no

tipo de lesão que repara. Ele ocorre não somente em bactérias

como também no %coplasma. (Smith & Hanawalt, 1969) , no fa^o T4

(Sekiguchi e cols., 1970, 1975; Friedberg & King, 1971) e em cê

lulas de eucariotes, desde protozoãrios (Brunk & Hanawalt, 1967,

1969) até os mamíferos (Rasmussen & Painter, 1964, 1966; Cleaver

1968, Cleaver & Painter, 1968; Regan e cols., 1968).

Até recentemente, acreditava-se que tal modo de reparo

fosse ausente de plantas superiores, mas os trabalhos dos grupos

de Velemínsky na Tcheco-Eslovaquia, Howland nos Estados Unidos,

Soyfer na Rússia e Yamaguchi no Japão, revelaram que plantas su-

periores possuem mecanismos de reparo semelhantes aos encontra-

dos nos outros organismos (Velemínsky & Gichner, 1978) .

Este tipo de reparo é usado pelas células para restau-

rar uma variedade de lesões no DNA, induzidas por diferentes ti-

pos de radiação e agentes químicos (Hanawalt & Haynes, 1965 e Ho

ward-Flanders, 1973), mas ele foi originalmente observado como

um mecanismo alternativo para o reparo de dímeros de pirimidina

induzidos por radiação ultravioLeta em E. coii.

O conhecimento dos prováveis passos envolvidos no meca-

nismo de reparo por excisão provém dos trabalhos de Boyce & Ho-

ward-Flanders (1964), Pettijohn & Hanawalt (1964) e Setlow & Car_

rier (1964) em L. cod.

Os primeiros passos deste mecanismo são o de reconheci-

mento do dano e a introdução de uma quebra na cadeia do DNA pró-

xima ã lesão, sondo quo estos passos são realizados por uma endo

nuclease específica ao dano induzido no DNA. Os passos subse-
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quentes deste sistema envoiven a remoção da lesão, betn como de

nucleotldeos adjacentes ã ela, e a resíntese, pela DNA polimera-

se (replicação de reparo), da região retirada, usando como molde

a cadeia complementar não danificada.

Em E. coti, a enzima que faz o reconhecimento da lesão

e a incisão é a UV-endonuclease ou correndonuclease II codifica-

da pelos genes U\J\A e uviB que, junto com o produto do gene uv/iC,

parecem formar um complexo que é ativo no processo de introdução

de uma quebra simples (incisão) no DNA danificado. Os passos que

envolvera a replicação de reparo e a excisão da lesão parecem fo£

mar um processo coordenado que é realizado com grande eficiência

pela DNA polimerase I que, com sua atividade exonucleãsica 5'-*-3',

roinove a lesão ao mesmo tempo que, sua atividade polimerãsica, :L

nicia a síntese de reparo necessária para o preenchimento da la-

cuna deixada pela região removida pela excisão, produzindo peque

nas regiões de reparo ("short-patch") de menos de 30 nucleotl-

deos. O passo final do processo de reparo por excisão, a ultima

ligação do trecho reparado com a cadeia parental contígua, é efe

tuado pela polinucleotídeo ligase, restaurando-se desta maneira

o DNA normal (Grossman, 1975; Hanawalt, 1975, 1977; Youngs &

Smith, 1977) .

Os estudos da replicação de reparo "in vivo", utilizan-

do-se diferentes tipos de linhagens de E. toll mutantes da poli-

merase I, demonstraram a existência de uma heterogeneidade no ta

tnanho da regido reparada (Cooper & Hanawalt, 1972a, b) .

Assin, foi demonstrado que mutantes deficientes na ati-

vidade exonucieásica 51 •*• 3' da DNA polimerase I reparam seu DNA

por um mccurii.no que produzia maiorus quantidades ue degradação

de DNA e de síntese de reparo, o que indicava que, em média,maio
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res regiões de reparo eram produzidas. Acredita-se que nestes

mutantes, uma outra exonuclease, possivelmente a exonuclease VII

ou a exonuclease RecBC, deve ser capaz de remover a lesão enquan

to que a ressíntese é realizada pela DNA polimerase I, em uma ro-

ta alternativa, semelhante a acima descrita, mas que produz re-

g'5es de reparo relativamente mais longas (Cooper/ 1977).

Foi também observado, experimentalmente, que uma maior

quantidade de replicação de reparo, e consequentemente uma re-

gião de reparo possivelmente ainda maior que a observada nos mu-

tantes da exonuclease 51 •* 3' , ê obtida nos mutantes deficientes

na atividade polimerãsica da DNA polimerase I. Acredita-se que

neste caso ou a DNA polimerase III ou a DNA polimerase li, possa

promover uma replicação de reparo dependente de ATP. No entanto,

tanto a DNA pclimerase III como a II necessitam de uitia lacuna pa

ra se ligar ao DNA, não se ligando a uma incisão simples. Conse

quentemente, deve ocorrer alguma degradação local, possivelmente

na direção 31 -»• 51 . Isto poderia ser realizado pela exonuclease

RecBC lExo Vi ou pela exonuclease III, enquanto que a excisão do

dano seria feita pela atividade exonucleásica 51 •+ 3' da DNA po-

limerase I.

Segundo Cooper (1977) existem pelo menos 3 rotas alter-

nativas para o reparo por ewcisão em B. coZi, todas dependentes

do passo inicial de incisão mediado pela correndonucleaso II e

do passo final mediado pela polinucleotídeo ligase: uma que ut_í

liza a DNA polimerase I completa e que produz pequenas regiões

de reparo e duas outras que produzem regiões de reparo de tama-

nho médio mais longo; destas, uma utiliza a atividade de polime

rase da DNA polimerasc I para a síntese de reparo e uma outra e-

xonuclease 5' -> 3' para excisão e a outra utiliza a DNA polimera
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sica 3' -»• 5' e ATP para a formação de uma lacuna que sirva de

substrato para as polimerases e a atividade 5' •* 31 exonucleási-

ca da DNA polimerase I para a excisão. A primeira rota é utili-

zada pelas linhagens selvagens e as duas outras por linhagens mu

tantes da DNA polimerase I.

Jâ Youngs e cols. (1974), Smith e cols. (1975) e Smith

(1978), com base nas necessidades fisiológicas e no controle ge-

nético do reparo por excisão dependente dos genes UVA. em E. coli,

postularam que este processo pode ser dividido em 2 rotas: uma

que é independente do meio de cultura, requer a DNA polimerase I,

ou seja, o gene pot A, e a polinucleotideo ligase (gene lig) e ou

tra que requer meio de crescimento completo e os produtos funcio

nais dos genes -tec A, iec 6, Izx A, uvn. V, pol C e 11$.

A rota independente do meio, que requer os produtos fun

cionais dos genes pol A e tiy, deve ocorrer de acordo cem o es-

quema geral antes descrito para as linhagens selvagens e produ-

zir pequenas regiões de reparo; na ausência da polimerase 1/ a

DNA polimerase III (gene pol C ) e ou a polimerase II (gene pol 6 )

podem substituir a polimerase III, mas com uma menor eficiên

cia.

A rota dependente do meio de cultura provavelmente ocor

re por um esquema um pouco diferente do descrito anteriormente;

ela é inibida por cloranfenicol, dinitrofenol e por impurezas

presentes no agar; produz regiões longas de reparo (̂  1500 nu-

cleotldeos) e parece corresponder a replicação de reparo observa

da por Cooper & Hanawalt (1972b) e Cooper (1977) em linhagens de

ficientes na DNA polimerase I.

Por outro lado, Smith (1978) sugere que as quebras de



145

uma só cadeia induzidas no DNA por radiação ionzante sejam repa-

radas pelas mesmas rotas logo acima descritas, uma vez que exis-

te uma estreita analogia entre estas rotas e os diferentes pro-

cessos de reparo propostos para estas quebras por Town e cols.

(1973). Segundo estes autores, o reparo de tais quebras pode ser

dividido em 3 processos: reparo do tipo I, que é um processo

muito rápido, atuante nas quebras produzidas sob anoxia e que pa

rece não ser devido a um processo enzimãtico (Johansen, 1975);

reparo do tipo II, que é um processo de reparo rápido, indepen-

dente do meio de cultura e que requer a DNA polimerase I ou III

e o reparo do tipo III que 5 um processo lento,dependente do neio

de crescimento,que requer a DNA polimerase III e é inibido por

cloranfenicol e por uma menor quantidade de dinitrofenol,mas não

por impurezas do agar. Assim, apesar de existirem algumas dife-

renças entre o reparo do tipo II das quebras induzidas por irra-

diação com raios X e os passos da rota de reparo dependente do

meio de crescimento das quebras induzidas enzimaticamente após a

irradiação UV, o mecanismo geral parece ser o mesmo nos dois ca-

sos.

Os diferentes sistemas de reparo por excisão ora descri^

tos, podem ser classificados como processos de reparo de excisão

de nucleotídeos uma vez que toda uma região danificada é removi-

da. Existe un outro processo de excisão, denominado de reparo

de excisão do base, no qual uma base alterada 5 removida por uma

N glicosilase que deixa o esqueleto açúcar-fosfato de cadeia da-

nificada intacto, gerando um sítio apuríni o (ou apirimídico) que

posteriormente ê atacado por uma endonuclease especifica que pro

duz uma incisão na cadeia de DNA; presumo-se que após esta incî

são, os demais passos leste reparo sejam efetuados de maneira se
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melhante ao processo de reparo por excisão geral antes descrito

que utiliza a DNA polimerase I para a excisão e reslntese e a po

linucleotídeo ligase para completar o processo (Friedberg e cols.,

1977).

A descrição das diferentes rotas de reparo por excisão

acima expostas não pretende ser uma revisão completa dos mecanis_

mos de reparo por excisão em E. coíi mas foi feita para mostrar

a complexidade deste processo em um sistema biológico simples com

parativamente ao sistema biológico muito mais complexo dos euca-

riotes.

A maioria dos trabalhos sobre o reparo por excisão nos

eucariotes foram realizados com células de mamíferos cm cultura

de tecido e as informações para a compreensão do reparo por exci.

são provém, principalmente, de estudos com células derivadas de

indivíduos com Kcxuduima pigmcntuàum tXP).

Cleaver (1968, 1969a), demonstrou que fibroblastos XP

em cultura, derivados de pacientes com a forma comum ou a neuro-

lógica de XP, são mais sensíveis .: irradiação UV do que fibro-

blastos normais e que isto era devido a um defeito no reparo por

excisão. Os estudos de Cleaver (1969a), Setlow e cols. (1969) e

Kleijer e cols. (1970) mostrara:.! que células XP eram deficientes

na produção endonucleolítica de quebras de uma só cadeia de DNA,

o primeiro passo do reparo por excisão, mas que podiam realizar

um reparo normal se a lesão inicial no DNA fosse uma quebra de

uma só cadeia produzida por raios X. Hariaharan & Cerutti (1976),

observaram que células XP são tão capazes quanto células normais

de excisar a base modificada 5,6-dihidroxi-dihidrotimina de DNA

purificado irradiado por UV ou raios gama e que esta excisão e

independente da produção de quebras no DNA pela
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For outro lado, Cleaver (1973) e Cleaver & Bootsma (1975)

mostraram que o reparo do dano produzido por agentes químicos dê

pende do tipo de agente. 0 dano causado por agentes que provo-

cam quebras de uma só cadeia é reparado em uma taxa normal en-

quanto que lesões de agentes que não envolvem quebra de cadeia,

são reparados em uma taxa muito mais baixa.

A dualidade de resposta em relação a diferentes agentes

observada com as células XPf foi também observada quando outros

parâmetros foram estudados em outros tipos de cêlulis.

Assim Clarkson & Evans (1972), estudando a taxa de sín-

tese de DNA não programada, em linfócitos humanos normais expos-

tos a vários níveis de luz UV, raios gama, HN_ e MMS, observaram

que depois do tratamento co-i UV ou HN2, o reparo estava completo

em 6 horas enquanto que apôs o tratamento com raios gama ou MMS,

havia uma alta taxa de síntese de DNA não programada na primeira

hora, seguida de uma taxa muito mais baixa nas 21 horas restan-

tes do experimento. Segundo os autores esta duplicidade de res-

posta seria o resultado de diferentes enzimas atuando em diferen

tes tipos de lesão. Regan & Setlow (1974) também descreveram dois

tipos de reparo em células humanas: um rápido, associado com rei

diação ionizante, e um mais lento, associado com radiação UV. Foi

também observado que os danos provocados por alguns agentes quí-

micos, como por exemplo o MMS e o EMS, erarn reparados rapidamen-

te como os induzidos por radiação ionizante enquanto que outros,

como os produzidos por-acetoxi-AAF, eram reparados lentamente co

roo aqueles induzidos por radiação UV, mas que o causado por 4NQO

era reparado de ambos os modos. Medidas do tamanho da região re

parada nos dois tipos de processo mostraram que o reparo associa

do com a radiação ionizante incluía 3 a 4 nucleotídeos, consti-
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tuindo o reparo "rápido ou curto", enquâr.to que o associado com

a radiação UV envolvia aproximadamente 100 nucleotídeos, consti-

tuindo o reparo "lento ou longo". Estes autores sugerem que a

grande diferença no tamanho da região reparada nos dois tipos de

mecanismos ê devido não somente a necessidade da produção enzima

tica de quebras de uma só cadeia no reparo "longo" mas que, pro-

vavelmente, diferentes tipos de exonucleases estejam envolvidas

nos dois processos.

0 conhecimento do reparo por excisão nos man.Iferos e nos

eucariotes em geral/ é incompleto mas já está bem estabelecido

que, apesar do esquema básico ser o mesmo, existem pelo menos

duas rotas operando: uma na qual a lesão inicial não produz que

bras de uma só cadeia, é induzida por UV, HN2, ICR-170, acetoxi-

-AAF, benzo-antraceno epóxido, psoralen mais luz, 4NQO e 2,3 me-

til-4-nitropiridina-l-õxido, 5 mediado pela correndonuclease II,

o tempo de reparo é longo (l-24h), produz regiões de reparo lon-

gas (-100 nucleotídeos) e é reduzida em células XP. Na outra ro-

ta a lesão inicial inclue quebra de uma só cadeia, é induzida por

raios X e raios gama, MMS, EMS, propanosulfona, MNU, MNMG e 4NQO,

a enzima envolvida é a correndonuclease I, o tempo de reparo é

curto (5 min a 2 h), produz regiões de reparo curtas (3 a 4 nu-

cleotldeos), sendo normal em células XP.

Em Vioòopkil.i, a existência do mecanismo de reparo por

excisào foi demonstrado por trabalhos de Valencia & Plaut (1969),

Trosko a Wilder (1973), Eoyd & Presley (1974), Boyd e cols.

(1976a) e Nguyen a Boyd (1977).

Valencia s Plaut (1969) documentaram a existência de

síntese de DNA não programada cm células de g-índulas salivares

de larvas do estoque Oi,-.].'»-R irradiadas no 3'? estágio, enquanto
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que Trosko & Wilder (1973j mostraram qce células de cultura de

tecido tratadas com luz UV são capazes de excisar dímeros de pi-

rimidina de seu DNA e que tal excisão não é inibida por pós-tra-

tamento com cafeína a 0,003 M. já Boyd & Presley (.1974) observa

ram que larvas de Vioiopiu ía efetuam replicação de reparo após o

tratamento com radiação UV ou raios X ou com agentes alquilantes

(MMS e EMS), confirmando a existência do reparo por excisão neste

organismo. Seus resultados mostraram que o MMS é um indutor mui^

to mais potente da replicação de reparo do que o EMS, uma vez que são

necessárias concentrações 10 vezes maiores de EMS para a obten-

ção de um resultado equivalente ao obtido por uma dada concentra^

ção de MMS. Por outro lado, a replicação de reparo induzida por

2
doses de UV ate 200 ergs/mm aumenta rapidamente mas, com doses

mais altas, este aumento é mais gradual indicando que, acima des

ta dose, o reparo está saturado. Após o tratamento cora raio X,

a replicação de reparo não é afetada com doses até 40 kR, doses

estas que afetam severamente a síntese semi-cons.»rvativa de DNA.

Foi também observado, que o põs-tratamento com cafeína a 0,02 M

inibe a síntese semi-conservativa sem afetar, significartemente a

síntese de reparo, confirmando, desta maneira, o resultado obti-

do por Trosko & Wilder (1973).

Resultados semelhantes a estes foram observados por Pain

ter & Cleaver (1969), Cleaver 1.1969b) , Cleaver (.1970), Roberts e

cols. (1971), Painter & Young (1972) em células de mamíferos em

cultura de tecido, o que mostra que um estreito paralelismo exi£

te entre o reparo por excisão em ViuòvphiZa e o de células de ma

em cultura de tecido (Boyd & Presley, 1974).

Boyd e cols. (1976b), baseados em evidências que indicam

possível relação entr« reparo do DNA e recombinação genética
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era Dxoiophiía. {Watson, 1969, 1972; Donini, 1972; Donini & Boyd,

1977; Boyd e cols., 1976a; Smith 1976; Baker e cols., 1976a),

investigaram a capacidade de reparo do dano induzido por irradia

ção UV e raios X de células de culturas de tecido embrionário do

mutante -net-9 , mutante que reduz a recombinação meiótica em fê-

meas de V. mzlanogaitZ'X. Observaram que estas células são defi-

cientes na excisão de dímeros de pirimidina induzidos por UV,

mas exibem níveis normais de reparo de quebras de uma só cadeia

induzidas por raios X, fotoreparo e reparo põs-replicação induzi^

dos por UV e de síntese semi-conservativa de DNA, sendo que a

síntese de DNA e possivelmente o reparo pós-replicação são frac£

mente sensíveis ã cafeína. Estes resultados levaram a conclusão

de que o loco rmi-9 é essencial para o processo de reparo por ex

cisão que atua sobre dímeros de pirimidina.

Nguyen & Boyd (1977) analisaram, por centrifugaçao iso-

picnica em cloreto de césio, a replicação de reparo do DNA de lar

vas de 19 estágio e de células de culturas estabelecidas deriva-

das de embriões dos mutantes meiõticos mzi-9 , mei-9 e me-c-fJS,

irradiadas com raios X e UV. Os resultados obtidos em ambos os

sistemas experimentais indicar uu que células mei-2?S realizaram

replicação de reparo, detectada como um pico de radioatividade

na região do DNA de densidade normal no gradiente, enquanto que

gradientes derivados de células me.i-9 não apresentam tal pico,

sendo, portanto, deficientes nesta forma de reparo. Estes resul.

tados demonstra.ii que o loco mzi-9 atua na replicação de reparo do

dano induzido por radiação ultravioletas e por raios X. Por ou-

tro lado, as observações de Nguyen & Boyd (1977), Baker e cols.

(1976a) e de Boyd e cols. (1976a) do que a deficiência de reparo

observada nos mutantes mcc-9 correlaciona-so com a hiperscnsibi-
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lidade de tais mutantes ã mortalidade induzida por ultravioleta,

raios X e pelos mutagênicos químicos AAF , HN2 e MMSf apoiam a

conclusão de que a função selvagem deste loco é necessária para

o processo de excisão que atua nos tecidos somáticos deVio cphila

e de que os mutantes me.i-9 são hipersensíveis morte por mutagêni-

cos químicos ou por radiação por serem defectivos em uma rota de

repara por excisão, sugerindo ao mesmo tempo, que a especificida

de do processo de reparo por excisão em V>ioòcp':.iZa. seja muito am

pia.

Baseados nos dados disponíveis na literatura, Nguyen &

Boyd (1977) especulam sobre a natureza e a função do loco mzi-9

no reparo em Qxo iophita., sugerindo que pelo menos um de dois paŝ

sos de reparo por excisão poderiam ser defectivos nestes mutan-

tes. Uma vez que tais mutantes são deficientes na replicação de

reparo do dano induzido tanto por raios X como por UV, uma possi^

bilidad-! seria a de que o loco me<-9 controlasse uma endonuclea-

se (ou um fator controlador de mais de uma endonuclease) que re-

conhecesse ambos os tipos de dano, sendo, portanto, um gene es-

trutural. Por outro lado, as mutações mzi-9 podem representar

um defeito que afeta várias endoni. :icases substrato específicas,

se tal loco funcionasse como um gene regulador e não como um ge-

ne estrutural. Se o loco met-9 for um gene estrutural, Vioiophl

ia pode ser o único organismo a possuir uma atividade de tão am-

pla especificidade pois, tanto em bactérias ÍSetlow & Carrier,

1973; Strniste & Wallace, 1975 e Nogutti & Kada, 1975) como em

mamíferos (Hariharcin e cols., 1975 e Hariharan & Cerutti, 1976),

o dano produzido por UV e certos danos produzidos por radiação

ionizcinttr S'TO reconhecidos por diferentes endonucleases.

Uma alternativa possível seria a áv que este loco este-
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ja erwolviào no cor.trole do u:;;a exor.uei.eas-• ou de uma DNA pciime

rase que afetasse um passo poster Lor do reparo por excisão, por-

que um defeito neste passo daria aos mutantes mni-9 um espectro

fenotípico anplo pois, qualquer tipo de dano induzido no DNA não

seria removido, o que tornaria os mutantes hipersensíveis a uma

variedade de agentes; como isto acontece com os mutantes mzi-9

esta possibilidade é real.

1.6.3. Reparo põs-replicação

Ê um tipo de reparo no escuro que ocorre em resposta ao

dano do DNA em regiões que estão em replicação semi-conservativa

normal•

O reparo pós-replicação foi descrito pela primeira vez

por Rupp & Howard-Flanders (196S) en*. uma linhagem mutante de E.

coíi Kl 2 defectiva no reparo por excisão. Foi observado que,

quando estes mutantes realizam a replicação semi-conservativa do

seu DNA depois da exposição ã luz ultravioleta,as cadeias de DNA

filhas recém sintetizadas eram descontínuas, sendo que o número

e o tamanho dos fragmentos produzidos aproximavam-se do número e

da distância média entre os dímeros de pirimidina existente na

cadeia molde paterna.

Estas observações suyeriram, fortemente,a existência de

uma lacuna oposta a cada dímoro na cadeia molde, que a síntese

de cada nova cadeia terminava em um dímero e ÇJUG uma nova cadeia

era iniciada, presumivelmente, no próximo sítio de iniciação do

fragmento de Okasaki situado mais a frente na cadeia molde. As

lacunas resultantes desta replicação foram denominadas de lacu-

nas põs-repl Icaç.»o, t tníiam um tamanho médio do 1000 nucleotídeos
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(Iyer & Rupp, 1971) e permanecian abertas por 15 ou mais minutos,

porque os dímeros presentes nas regiões de cadeia simples impe-

diam o reparo pela DNA polimerase e polinucLeotideo ligase (Rupp

& Howard-Flanders, 1968). Com a continuação da incubação das cê

lulas, as lacunas desapareciam e as cadeias, anteriormente de um

baixo peso molecular, uniam-se formando cadeias de alto peso mo-

lecular, de um tamanho comparável ao do DNA de células não irra-

diadas.

Este aumento de peso molecular do DNA sintetizado após

a irradiação é referido como reparo pÕs-replicação pois este re-

sultado sugeria a existência de um mecanismo pelo qual as lacu-

nas põs-replicação eram reparadas (Rupp & Howard-Flanders, 1968).

0 primeiro nodelo para o reparo põs-replicação em bacté

rias foi sugerido por Rupp & Howard-Flanders (1968) que propuze-

ram que este reparo envolveria recombinação genética entre sí-

tios danificados e não danificados de cadeias irmãs.

Trabalhos posteriores de Rupp e cols. (1971) e Ganesan

(1974, 1975) demonstraram que o preenchimento das lacunas pós-re

plicação e feito con material de cadeia paterna, sendo efetuado

por um processo de recombinação, que resulta em uma cadeia recom

bínante, em conseqüência de uma permuta entre a cadeia de DNA

sintetizada após a irradiação e a cadeia paterna, isopolar, sin-

tetizada antes da irradiação. As lacunas geradas na cadeia pa-

terna envolvida na troca genética são, então, preenchidas por u-

ma replicação de reparo (Ley, 1975).

Deve ser r.otado, no entanto, que o mecanismo de reparo

põs-replicação não é um processo de reparo verdadeiro,mas sim um

mecanismo de desvio d-i lesão que permite que a replicação semi-

-jonservativa do L:,'À seja efetuada. Não é um processo de reparo
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no sentido que a lesão inicial, os dímeros de pirirnidina,não são

removidos do UNA mas permanecem na cadeia paterna e/ou sáo trans_

feridos para as cadeias filhas sintetizados apôs a irradiação, a

través de vários ciclos de replicação e recombinação que levam ã

gradual diluição dos dímeros nas moléculas de DNA sintetizadas

nas sucessivas gerações de replicação (Ganesan, 1974, 1975).

Youngs & Smith (1976) propõem pelo menos 5 rotas para o

reparo pôs-replicação em bactérias, sendo que todas elas são de-

pendentes do produto funcional do gene tecA; os demais genes en

volvidos neste tipo de reparo são os genes tecB, luxA (exrA),

tecF, u.\Jid, poik, pcíC e possivelmente o gene dnaG, uv\A e uviB

(Youngs & Smith, 1976 e Hanawalt e cols., 1979).

Como este tipo de reparo requer o gene tecA funcional,

gene este que também é necessário para a recombinação genética,e

porque ele envolve trocas no DNA, tem sido chamado de reparo por

recombinação. Por outro lado, como o substrato deste reparo são

as lacunas pós-replicação, ou seja, lesões secundárias produzi*

das pela replicação das cadeias moldes contendo danos primários

que previnem o pareamento de bases, este processo foi denominado,

por Hanawalt e cols. (1979), c'.a reparo de lacunas em cadeia fi-

lha ("Daughter-Strand Gap Repair").

Um outro modelo para o reparo pós-replicação em bacté-

rias foi proposto por Radrnan (1975) e elaborado por Witkin (1976)

e é denominado de reparo SOS.

O reparo SOS é definido como um reparo do DNA promotor

de erro (mutação), dependente dos genes tccA c izxA, que é indu-

zido em £. coíi por radiação UV ou outros agentes que tem em co-

mum a habilidade de danificar o UNA ou interromper sua síntese

(Witkin, 1976). Ele faz parte de um conjunto de funções induzi-
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veis, as "funções SOS", que são regaladas coordenadamente pelos

produtos dos genes lecA e CcxA e quo incluem, além do reparo

promotor de erro, indução de profago, atraso na divisão celular,

inibição de degradação pós-irradiação do DNA, indução de mutação

em bactérias, Weigle-reativação e Weigle-mutagênese (para revi-

são ver Witkin, 1976),

Segundo este modelo, em células prê-condicionadas por

algum tratamento que danifica e/ou intbe a replicação do DNA, es-

corra uma "síntese transdímero", efetuada por uma das polimera-

ses normais li ou III) modificada por uma proteína induzível que

suprime a atividade editora 3 > 5 ' exonucleásica associada ãs

DNA polimerases; a supressão de tal atividade permite a incorpo

ração ao acaso de nucleotídeos junto a região danificada bloquea

dora da síntese de DNA até que a lesão seja ultrapassada quando,

então, a replicação pode seguir com a alta fidelidade normal. A

incorporação ao acaso, que permite a polimerizaçao através de le

soes não codificadoras, resulta em uma alta probabilidade de er-

ro por inserção de bases erradas, o que leva a indução de muta-

ções (Witkin, 1976; Hanawalt e cols., 1979) .

Os estudos do reparo pós-replicação nos organismos euca

riotes foram re 11.1 zados eu células do numíferos, principalmente

em cultura de tecido.

Experimentos que empregaram a técnica de sedimentação

em gradiente alça li no de sacarose mostraram que, quando células

derivadas de várias espécies de mamíferos são tratadas com doses

-2

de radiação ultravioleta que variavam de 7 a 100 J/m , as ca-

deias filhas de DNA sintetizadas após um pulso de marcação com

timidina tritiada, dado lorjo após a irradiação, eram menores do

que as cadoi.'is filhas sintetizadaJ om células não irt-vli-'vlaa (CLca
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ver e Thomas, 1959; Rupp e cols., 1969; Meyn & Humphrey, 1971;

Lehmann, 1972; Fujiwara, 1972; Fujiwara & Kondo, l'Jl2; Buhl e

cols, ,1972a,b; Buhl e cols., 1972a, b; Rauth e cols., 1974).

Fox também observado que, com a posterior incubaçao das

células irradiadas, as cadeias de DMA de baixo peso molecular au

mentavam de tamanho atingindo, eventualmente, um peso molecular

semelhante ao das cadeias de células não irradiadas (Cleaver &

Thomas, 1969; Rupp e cols., 1969; Meyn a Humphrey, 1971; Leh-

mann, 1972; Fujiwara, 1972; Buhl e cols., 1972a).

Por analogia com o reparo pós-replicação em bactérias,

estas observações foram interpretadas como uma evidência de que

o processo de replicação pós-irradiação em células de mamíferos

é descontínuo e gera lacunas nas cadeias filnas que seriam opos-

tas aos dlmeros de pirimidina existentes nas cadeias moldes pa-

ternas; estas lacunas resultariam do bloqueio da replicação nor

mal, replicação esta que serii reiniciada após um pequeno atraso,

em um ponto além do dlmero. A posterior conversão Uas cadeias

de baixo peso molecular em cadeias de alto peso resultaria de

dois processos: do processo de preenchimento das lacunas das ca

deias filhas, associado com o reparo põs-replicação e do proces-

so de replicação normal do DNA, resultante da replicação nos re-

plicons e da reunião dos replicons adjacentes.

A hipótese de síntese descontínua com formação e preen-

enchimento de lacunas é plausível, mas não provada. Uma hipóte-

se alternativa foi sugerida por Edenberg (1973, 1975) e Painter

(1974) que propuseram que o baixo peso molecular observado no DNA

sintetizado em células irradiadas não era devido ã formação de

lacunas, mas sim uma conseqüência do bloqueio pelo dlmero da sln

tese normal do UNA que, ao c:u vez de continuar após um pequeno a
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traso, parar ia por um lonyo lciupu. Coinu o dímoro bloquearia o a

longamento, mas não a iniciação da replicação nos diferentes re-

plicons, este bloqueio levaria ao acúmulo de replicons parcial-

mente replicados, o que resultaria na formação de cadeias de DNA

de baixo peso molecular. Uma vez que foi, experimentalmente/ de

monstrado que, mesmo em células deficientes em excisão, as cadei.

as de baixo peso molecular adquiriam um alto peso,é evidente que

depois de algum tempo a replicação seria completada de alguma ma

neira, mas os autores não forneceram uraa explicação de como isto

ocorreria.

No entanto, estudos realizados por diferentes autores

mostrara.-! que o tamanho dos segmentos de DNA sintetizados logo a

pós a irradiação UV variava nos diferentes tipos de células ana-

lisadas. Em células L5]izy de camondongo e em células humanas

normais, xp deficientes em excisão e \P variantes eram menores

do que os de células não irradiadas e tinham um tamanho que era

aproximadamente igual ã distância média entre os dlmeros de piri.

midina na cadeia paterna (Lehmann, 1972; Buhl e cols., 1972b).

Em células de hamster Chinês, os segmentos sintetizados eram me-

nores do que o das células não irradiadas; (Meyn & Humphrey, 1971}

mas eram maiores do que as distâncias entre os dímeros (Rauth e

cols., 1974). Chiu & Rauth (1972) verificaram que, em células L

de camondongo, os segmentos de DNA sintetizados logo após a ir-

radiação com baixas fluências de UV tinham um tamanho normal en

quanto que os segmentos sintetizados após altas fluências tinham

um tamanho menor, mas eram muito maiores que as distâncias mé-

dias entro os dínoros da:í cadeias paternas.

Ao diocut Lroíii üutiy rusu ! t>i<Jus ,tjh i. u & Kautli (l'J72j suge-

rem que, apesar üc que DMA Ut? alto posu rnoU?t:ular pudesse rosul-
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tar de um processo de síntese descontínua no qual as lacunas for

madas são rapidamente preenchidas, um outro tipo de processo po-

deria ocorrer em células irradiadas com baixas doses. Este pro-

cesso envolveria um mecanismo de síntese contínua no qual não se

riam formadas lacunas c no qual os dímeros não bloqueariam, mas

só atrasariam a replicação normal.

Em contraste com os resultados que analisaram a síntese

de DNA num período de tempo de 1 a 2 horas após a irradiação das

células, outros experimentos demonstraram que células de mamífe-

ros irradiadas recobram a capacidade de sintetizar DNA de tama-

nho normal várias horas após a irradiação.

Assim, estudos realizados por Meyn & Humphrey (1971) e

Lshmann & Kirk-Boll 11972) mostraram que cm células de roedores,

que não tem ou têm uma capacidade de excisão muito baixa, as ca-

deias de DNA sintetizadas em células irradiadas que receberam

um pulso de marcação com timidina tritiada de 6 a 8 horas depois

da irradiação, eram do mesmo tamanho que as cadeias filhas de cé

lulas não irradiadas. Buhl e cols. (19 73) observaram este mesmo

fenômeno em células humanas normais e células ,XP variantes nas

quais os dímeros são excisados e também em células XP deficien-

tes em excisão onde os dímeros permanecem no DNA.

Lehmann & Kirk-Dell (1972) explicam este resultado por

um rápido preenchimento das lacunas ou pela ausência de lacunas

no DNA sintetizado muito após a irradiação, em conseqüência da

diminuição do intervalo de tempo entre o reinicio da síntese nor

nial e.n um ponto além do dímero e o início da síntese de reparo

nas lacunas pós-replicaçao. Já Buhl e cols. (1973) sugerem que

ou as lacunas que se formam não são opostas aos dímeros, mas sim

a cutra lesào que ú e/cisada nas primeiras horas apób a irradia



159

ção, ou que mudanças confcrmacionais alteram os dímeros que, não

sendo mais reconhecidos como bloqueios pela DNA polimerase, per-

mitem o prosseguimento da síntese normal através da região dani-

ficada.

Como vemos, vários modelos para a síntese de DNA em cé-

lulas irradiadas foram propostos: o de Lehmann (1972) e Buhl e

cols. í1972a, b) no qual a síntese é descontínua, com formação

de lacunas que são, após algum tempo, preenchidas por síntese "de

novo"; o de Lehrnann & Kirk-Bell (1972) no qual a síntese é des-

contínua mas as lacunas formadas são rapidamente preenchidas por

síntese "de novo"; o de Edenberg (1973, 1975) e Painter (1974)

no qual a síntese semi-conservativa é completamente bloqueada por

um longo tempo depois do qual continua por um mecanismo desconhe

cido que permite a síntese oposta aos dímeros e o de Chiu &Pauth

(1972) no qual a síntese é contínua, sem formação de lacunas,com

um pequeno atraso nas regiões contendo as lesões, estabelecendo-

se, deste modo, uma controvésia não só sobre o processo de sínte

se, como sobre a existência de lacunas nas células irradiadas.

As observações de Rauth e cols. (1974), com células de

hamster Chinês e de Chiu & Rauth (1972), com células L de camon-

dongo, de que os fragmentos de DNA sintetizados em células irra-

diadas tinham um tamanho maior do que a distância média entre os

dímeros das cadeias paternas, tomadas em conjunto com as observa

ções de que, em células de hamst-.er, carnondongo e humanas, o DNA

sintetizado muito tempo após a irradiação tinham, aproximadamente,

o mesmo tamanho que o DNA de células não irradiadas (Meyn & Hum-

phrey, 1972; I.ehmann & Kirk-Bell, 1972 ; Buhl e cols., 1973),tam

bém lançavam dúvida náo só sobre- a existência como também sobre

a localização <J.JÜ lacunas pós-repli.CMÇ.'Í J CRI células irradiadas.
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Para testar a hipótese de que as lacunas seriam forma-

das opostas a dímeros, estudos envolvendo a fotoreativação dos

dímeros e o reparo pós-replicaçãc foram realizados por Buhl e

cols, (1974), com células de um marsupial (Petctoui tridactyíixi] e por

Lehmann & Stevens (19 75) , co,,i iibroblastos do embriões de pintos.

Os resultados por eles obtidos mostrara que o DNA sintetizado após

a irradiação, mas exposto ã luz fotoreativante antes da ocorrên-

cia do reparo pós-replicação, tem um tamanho maior e, portanto,

um menor número de lacunas que o DNA não fotoreativado.

Medidas da quantidade de dímeros existentes no DNA das

células submetidas acs diferentes tratamentos (irradiação ou não

irradiação, seguida ou não por fotoreativação}, avaliados atra-

vés da técnica de análise direta dos dímeros por cromatografia e

pela técnica de detecção de sítios sensíveis ã endonuclease de

M-tc-t-OCcccuJ i'uteui, mostraram que a redução na percentages de dí̂

meros no DNA correlacionava-se com o aumento do tamanho e com o

desaparecimento de sítios sensíveis ã endonuclease do DNA de cé-

lulas irradiadas fotoreativadas. Estes resultados demonstraram

que as lesões responsáveis pela formação das lacunas no DNA das

células irradiadas com UV eram os d'meros, pois a monornerização

destes pela fotoreativação afeta tanto o tamanho do DNA sinteti-

zadO/ quanto o número de sítios sensíveis ã UV-endonuclease no

DNA das células irradiadas (Buhl e cols., 1974).

A presença de lacunas no DNA sintetizado em células ir-

radiadas foi também demonstrada por Meneghini (1976) pela análi-

se do efeito do tratamento do DMA extraído de células humanas nor

mais com uma endonucleasc de M. cictua, através de centrifugação

em gradiente neutro de sacarose. Os dadoa obtidos mostraram que,

om células humanas normais irradiadas com ultravioleta c trata-
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re uma queda significativa no peso molecular do DNA sintetizado

após a irradiação mas não no DNA feito antes da irradiação, en-

quanto que era células não irradiadas não há mudanç: no peso rr.olecu

lar. Estes resultados indicam que .1 síntese após a irradiação é

feita por um processo que gera lacunas nas cadeias novas sinteti

zadas que servem de substrato à endonuclease, levando a uma que-

da no peso molecular do DNA feito apôs a irradiação.

Estes dados só mostram que uma lacuna ê formada, mas não

dão informações sobre a posição da lacuna em relação aos dímeros

de pirimidina, nem excluem a possibilidade de ocorrência de um

mecanismo de síntese contínua pelo qual a replicação só ê atrasa

da e não bloqueada pelo díraero.

Para explicar este modo de síntese, Meneghini (1976) e

Meneghini & Hanawalt (1976) desenvolveram um modelo para forma-

ção das lacunas põs-replicação que está baseado em duas suposi-

ções: que a replícação dá-se através do modelo de Okasaki pelo

qual, pelo menos na cadeia de DNA que replica em direção oposta

a forquilha de replicação, o DNA é sintetizado em pequenos frag-

mentos que se extendem entre dois pontos de origem de síntese e

que a síntese é bloqueada, temporariamente, na lesão, continuando

mais tarde a partir deste ponto.

Assim, se a cadeia na qual a replicação 5 realizada no

sentido do movimento da forquilha de replicação contiver um dí-

mero, a síntese é bloqueada, mas se o dímero estiver na cadeia

molde que replica em direção oposta, a forquilha de replicação

move-se, deixando uma lacuna.

De acordo com este modelo, as lacunas são formadas não

pelo término da síntese em um dímero e reinicio em uma região a-
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iém do díniero, como foi sugerido anteriormente, mas são devidas

a ação bloqueadora da lesão mais o modo de replicação de Okasaki,

resultando na formação de lacunas somente na cadeia que replica

na direção contrária ao movimento da forquilha de replicação.

As difereças básicas entre este modelo e o de Lehmann &

Kirk-Bell (1972) são:

1. a síntese de DNA sõ é atrasada pelas lesões ao vez de

terminar na lesão e recomeçar após a lesão;

2. não há um mecanismo especial de reparo para o preen-

chimento da lacuna;

3. as lacunas também podem ser preenchidas por recombi-

naçio.

Uma vantagem deste modelo é que ele evita a controvér-

sia de síntese contínua ou descontínua após a irradiação (Fujiwa

ra, 1972; Painter, 1974), uma vez que as lacunas serão formadas

mesmo supondo um eventual, mas atrasado desvio da maquinaria de

replicação ao redor do dímero.

0 modelo não dá informações sobre o preenchimento da Ia

cuna, mas supõem que elas possam ser preenchidas ou pelo reini-

cio da síntese no ponto de bloqueamento após um atraso ou por um

mecanismo de recombinação. O primeiro caso explicaria as obser-

vações anteriores de que as lacunas são preenchidas por síntese

"de novo" (Lehmann, 1972). O segundo caso explicaria a existên-

cia de sítios sensíveis ã cndonucleasc de reparo específico de

M. £u-teui em cadeias filhas de DNA irradiado do células XP obser

vadas por Buhl & Regan (19 73), bem como o fenômeno análogo obser

vado por Meneghini & Hanawalt (19 76) no DNA de células humanas

normais irradiadas tratadas com a endonuc.lcase V do fago 14, que

5 específica p.tr.t dfmero:;.
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Outro fato muito controvertido na literatura é o do pro

cesso de preenchimento das lacunas põs-replicaçio.

Lehmann (1972) e Buhl e cols. (1972b), empregando a téc

nica de fotólise de DNA substituído com bromodesoxiuridina, suge

rem que as lacunas põs-replicação são preenchidas por síntese

"de novo" de segmentos de DNA de aproximadamente 10 núcleotí-

deos. Este processo contrasta com o observado em bactérias, on-

de o preenchimento das lacunas dá-se por um processo de recombi-

nação.

Tentativas de decteção de recombinação em células de ma

míferos, através da técnica de fotólise do DNA substituído com

bromodesoxiuridina (Lehmann, 1972; Buhl e cols., 1972b) e por

centrifugação er,i gradiente alcalino de cloreto de césio (Fujiwa-

ra & Kondo, 1974a; Painter, 1974; Fujiwara & Tatsumi, 1976) fa

lharam, mas experimentos realizados por Buhl & Regan (1973), Me-

neghini & Hanawalt (1975 e 1976), Waters e Regan (1976), Fujiwa-

ra & Tatsumi (1977) e Lehmann & Kirk-Bell (1978) , usando a técn_i

ca de tratamento do DMA irradiado com UV endonucle.ascs específi-

cas de dímeros de pirimidina, demonstraram que um número relati-

vamente pequeno de dímeros eram observado*" nas cadeias filhas de

DNA sintetizado cm células humanas irradiadas. Este fato dá fo£

te apoio ã hipótese de que os dímeros induzidos no DNA paterno

são transferidos paru aa cadeias filhas do UNA sintetizado duran

te o período de incubação pós irradiação através de um processo

de recombinação.

Por outro lado, Fujiwara & Tatsumi (19 77) e Lehmann &

Ktrk-Bell (19 78) chamam a atenção para o fato de que, mesmo na

ausência de recoirbi nação, dímeros do pirimidina podem estar asso

ciados a cadei.is filham dr ONA a i nteti /.ado cm células irradiadas
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pois, a irradiação de uma estrutura de múltiplos replicons ccrno ê

o DNA de mamíferos afetaria replicons em diferentes estágios de

sínte~e normal, produzindo dímeros tanto nas cadeias paternas co

mo nas cadeias filhas em crescimento. A continuação da síntese,

em presença de um marcador radioativo, completaria os replicons

com DNA marcado ligando replicons entre si, originando cadeias

filhas contendo seções de DNA marcado sem dlmeros ligadas a se-

ções de DNA não marcado contendo dímeros.

Os resultados obtidos por estes autores em experimentos

que testaram tal possibilidade não foram conclusivos de modo que

não foi possível descartar-se a possibilidade da ocorrência de

um processo de reparo pós-replicação dependente de reeombinação

em células humanas.

Dois outros modelos de reparo pós-replicação foram pro-

postos, quase que simultaneamente, por Fujiwatra & Tatsumi (1976)

e por Higgins e cols. (1976)/ reparo este que nao seria verdadoi

ramente um reparo pós-replicação mas sim um repaLo replicativo,

uma vez que ocorreria durante o processo de replicação normal.

0 modelo de Fujiwara & Tatsumi está baseado em dados ob

tidos sobre o efeito da cafeína na mortalidade induzida por UV em

vários tipos de células de mamíferos em culturas recém-derivadas

ou estabelecidas,bem como no efeito da cafeína na rcolicaçüo do DNA

em células humanas,de camcndor.go e de hamster irradiadas com UV.

Os resultados contraditórios, obtidos por diferentes au

tores, tanto em relação 3 mortalidade (Arlett, 1969; Wilkinson

e cols., 1970; Arlett e cols., 1975; Mahen e cols., 1975;

Schroy & Todd, 1975; Fujiwara & Tatsumi, 1976) como em relação

ao efeito na repllcação do DMA irradiado (Trosko & Chu, 1971,1973;
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Fujiwara & KonJo, ll>72, 1'37-lb; L-'ujiw.ira, 1^7/., 1975a; Rauth e

cols., 1974; Fujiwara & Tatsuni, 1976), levaram ã hipótese de

que em células de mamíferos existem pelo menos duas rotas de re-

paro pós-replicaçao, uma sensível e outra resistente ã cafeína.

Para melhor compreensão das relações existentes entre

lesão do DNA, replicaçao e reparo, fujiwara & Tatsumi (1976) ana

lisaram o reparo do DNA sintetizado em células humanas normais,

XP deficientes em excisão e XP variantes, através de estudos de

sedimentação em gradiente neutro de cloreto de césio de DNA bro-

modesoxiuridina substituído sintetizado em moldes irradiados. Os

resultados obtidos demonstraram a existência de três tipos de

DNA: um Di\JA híbrido, consi ituul»' i'u> i\i<Ivtas l o w s c puladas ounto era

esperado; .m O.VA pesado, contendo somente cadeias pesadas e ura DMA

intermediário, constituído de DNA híbrido já replicado associado

a DNA parental não replicado (leve). A presença destes dois úl-

timos tipos de DMA era transiente pois podiam ser convertidos em

DNA híbrido, se um tempo maior de incubação das células irradia-

das fosse realizado.

Estes resultados, junto com as observações de Scudiero

& Strauss (1974) e de Fujiwara (1975b), que indicavam que as le-

sões induzidas por MMS no DiJA interrompiam a replicaçao até que

a lesão fosse evitada por deslocamento de cadeias, levaram a for

mulação de? um modelo de reparo scyundo o qual os dímeros de pir_i

rnidína induzidos por radiação em uma das cadeias do DNA paterno

bloqueia a síntese du DNA mas permito que no molde paterno intac

to a síntese prossiga um pouco mais, de modo quo um lugar vago

surge entre o bloqueio o o roplicon adjacente. 0 processo pros-

segue com um deslocamento do cadeias que leva ao pareamento das

cadeias filhas c;;i rep] reação (o que originei o DNA pesado tran-



16*5

siente observado na eer.tri furacão o.-, jradionte de CsCl) pcoven-

do, assim, um molde alternativo para a replicação da seqüência o

posta ao dímero. Este molde, que é a cadeia filha recém sinteti_

zada, permite um desvio da lesão, sendo o processo de replicação

completado pelo reinicio da replicação normal após a região com

o dímero. Para explicar os efeitos da cafeína, ou seja, pequeno

efeito na conversão do DNA de células diplõides irradiadas e iní_

bicão da conversão em células diplõides XP-variantes e era célu-

las estabelecidas lArlett, 1969; Lehmann e cols., 1975 e Fujiwa

ra & Tatsurrti, 1976}, 5 necessário supor que o processo de reparo

replicativo necessita de uma DNA polimerase adicional cuja ativ_i

dade torna-se defectiva na presença de cafeína, ou de seus meta-

bolitos, nos dois últimos tipos de células mas não no primeiro

tipo (Lehmann e cols., 1975; Fujiwara & Tatsumi, 1976).

0 modelo de Higgins e cols. (1976) foi idealizado com

base nas observações de Masamune & Richardson (1971), Lee e cols.,

(1970) e Broker à Lehíti.iiu-. (1971) de un processo de migração e des

locamento de cadeia durante a replicação de DNA tratado com MMS.

Segundo o modelo, as lesões de DNA induzidas por agen-

tes alquilantes ou por radiação, que inibem a síntese em moldes

danificados, agem como bloqueios para a replicação normal na ca-

deia danificada enquanto que a replicação da cadeia complementar

não danificada continua ató um ponto além da lesão.

As cadeias novas deslocam-se mudando do posição ("Branch

migration") levando a reassociaçüo das cadeias paternas e resul-

tando no parcar.iGnto das duas cadeias filhas. A cadeia filha sin

tetizada pola cadeia paterna não danificada pode, então, servir

de um molde alternativo para a síntese na região oposta ao molde

danificado e, uma vez ultrapassada esta região, a síntese pode
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continuar de modo normal, sem que haja a necessidade da remoção

da lesão inicial.

Este modelo levou a duas predições que puderam ser expe

rimentalmente demonstradas: que o DMA sintetizado na presença

de BrdUrd produziria fragmentos de DNA de alta densidade devido

às ligações de hidrogênio formadas entre as duas cadeias desloca

das que produzem um duplex onde ambas as cadeias são novas e que

o deslocamento das cadeias novas resultaria em uma estrutura de

replicação formada de quatro ramos na qual um dos ramos é menor

que os outros (Andrew e cols., 1974 e Higgins e cols., 1976).

Evidencias da existência de um mecanismo de reparo indij

zível em células de mamíferos foram obtidas por D'Ambrosio & Se-

tlow (1976, 197S). Estes autores observaram que a taxa de fecha

mento das lacunas, produzidas nas cadeias filhas durante a repli^

cação de células tratadas, era aumentada por uma pequena dose

"indutora", administrada de 2 a 12 horas antes de uma grande do-

se de irradiação UV ou do carcinogênico químico acetoxi-AAF. Es-

te resultado foi confirmado por Van Zeeland (Hanawalt, 1977) e

por Painter (1978)f mas este último autor questionou a interpre-

tação de D'Aribrosio & Setlow e sugeriu que tal resposta podia

ser atribuída a um efeito danificador da doso indutora.

Em VxobopiiiiOr, a caracterização do reparo pós-replica-

ção foi realizada por Boyd & Setlow (1976) am um trabalho que a-

nalisou a capacidade de reparo do dano induzido por UV e raios X

de uma série de mutantes de 0. míianoija.i tc-t suspeitos de serem

deficientes cm reparo.

0 estudo da síntese de UNA e do reparo pós-replicação

induzido por UV, na ausência ou na presença de cafeína, foi rea-

lizado em célula:-, <>n <:ultur-i de toei dor, do embriões, através da
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determinação, por centrifu.jação em gradiente alcalino de sacaro-

se, da cinética do aumento de peso molecular do DNA sintetizado

após os tratamentos adequados. Os resultados obtidos mostraram

que, na ausência da cafeína, as mutações ma-5 101 e mui 104 afet£

vain tanto a síntese normal quanto o reparo pós-replicação enquari

to que a mutação wet 4/ afetava somente o reparo. Já os resul^

tados obtidos na presença de cafeína demonstravam que o reparo

era fortemente inibido nos mutantes mui 104 mas pouco inibido nos

mutantes mui líl e «ei •"

Com base nestes resultados e os obtidos com uma série

de outros mutantes, os autores propõem um modelo para o reparo

pós-replicação ern V-lo 5 cphila no qual duas rotas independentes po

dem ser identificadas por diferentes mutantes: a rota CAS, sen-

sível à cafeína, dependente de recombinação e identificada pelos

mutantes met 41, mui 101 e mui 302 e a rota CIS, insensível a ca

feína e independente de recombinação, identificada pelo mutante

mui 104. Neste modelo, admito-se que, se uma das duas rotas for

interrompida por mutação, a capacidade de reparo residual do

indivíduo mutante é devido ã rota não afetada. Em conse

qüência disto, a sensibilidade ã cafeína de uma dada rota foi de

duzida pela observação do efeito desta substância em mutantes que

bloqueiam a rota alternativa; assim, postula-se que as mutações

met 41, mui 101 e mui 502 bloqueiam a rota CAS porque, quando a

mutação mui 104 interrompe a rota alternativa (CIS), o reparo re

sidual observado nos mutant.cs mui 104 ó altamente sensível ã ca-

feína.

As observações de Boyd * Setlow (1976) sobre a síntese

de DNã e reparo pós-replicação dos mutantes CAS, junto com seus

efeitos meioticos observados por Boyd c cols. (1976b), implicam
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uma função de recombinação no reparo pós-replicaçào em D\otopai-

la; em conseqüência disto, os autores acreditam que em Viúhcphi

ia. a replicação en células irradiadas origina lacunas que são ra

pidamente fechadas por um reparo mediado por recombinação sensí-

vel â cafeína porque os mutantes CAS e a cafeína tem uma influên

cia similar no peso molecular do DNA. Por outro lado, a observa

ção de duas rotas independentes de reparo em VxoiophLla dão a-

poio à sugestão de Lehmann e cols. (1975J para a existência em

mamíferos de duas rotas de reparo pós-replicação, uma resistente

e uma sensível ã cafeína. Assim, se este modelo de duas rotas

for aplicável a ambos os organismos, ele prediz que no homem a

rota sensível à cafeína 5 também dependente de roconbinaçào. Já

os dados de Lehirtann (1972) e Buhl e cols. (1972b), que indicam

que as lacunas pós-replicação sao preenchidas por síntese "de no

vo", parecem enfatizar uma rota de reparo potencialmente análoga

â rota CIS de ViocpíiiCa, que seria independente de recombinctção;

apoio suplementar a esta analogia provém das observações sobre o

efeito da cafeína em células XP variantes pois, tal como nos mu-

tantes CIS, o aumento de peso molecular do DNA de células XP va-

riantes 6 drasticamente in,bido pelL' cafeína (Lehmann c cols.,

1975).

Células de roedores também tem um reparo pÕs-replicação

extremamente sensível â cafeína,sendo similares aos mutan'ces CIS

de Vie Sophita e às células XP variante, o que leva ã conclusão

de que a rota CAS predomina nestes organismos. Já nas células

humanas normais, que apresentam baixo sinergismo entre mutagêni-

cos e cafeína (Wilkinson e coLs., 1970), a rota de reparo predo-

minante seria a rota CIS, cafeína insensível e independente de

recombinação. Km con:;o<í'lOncui, as diferenças de reparo nos oreja
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nisrnos superiores devem resultar do ênfase relativo que cada es-

pécie exerce no mesmo grupo básico do mecanismo de reparo: foto

reparo, reparo por excisão, reparo põs-replicação resistente e

reparo põs-replicação sensível r. cafeína (Boyd a, Setlow, 1976).

1.7. OBJETIVOS

A presente pesquisa tem por objetivo contribuir para um

melhor conhecimento do mecanismo de radiorresistência ã indução

de mutação em D\cbOphLZar através da análise comparativa da indu-

ção de letais recessivos ligados ao sexo por radiação gama de

Co e por EMS, bem como pela análise do efeito da cafeína na in

dução de mutação ea linhagens resistentes e sensíveis aos dois

mutagênicos utilizados.

Este tipo de abordagem está baseado no fato de ser a mu

taçao um processo complexo que envolvo a indução de lesões pré-

mutacionais quo podem ou não sofrer reparo, o que levada T. res-

tauração ou ã fixação de tais lesões como uma mutação. Desta ma

neira, existem duas etapas importantes para o controle da mutabi_

lidade: a etapa da indução o a etapa do reparo do dano pré-muta

cional.

Segundo Zamenhof e cols. (1966) o aparecimento e estab<2

lecimento de novas condições indutoms de mutação,no curso da evo-

lução,requer dos organismos adaptações pelas quais a mutabilidade

posüd ser controlada, üeüta jiwuxiira, ciur..int.-j o processo evolutivo, a

própria mutação deve ter fornecido a variabilidade necessária pa

ra o desenvolvimento de mecanismos controladores do nível de mu-

tabilidado ciue, sendo vantajosos para us organismos, foram favo-

recidos o fixados pela seleção natural.
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De acordo com est;s autores, tais ir.ecanisx.os poderiam

resultar de dois tipos de alterações genéticas: mudanças que a-

fetassem a parte não genica das células e que atuariam através

de processos fisiológicos impedindo a aqao do mutagênico sobre o

DNA, agindo, portanto, na etapa de indução do dano pré-mutacio-

nal ou por mutações que afetassem os mecanismos de reparo, atuan

do, portanto, na etapa de restauração do material genético dani-

ficado.

Assim, se a resistência ã indução de mutação decorresse

de um controle ao nível da indução do dat.o pté-mutacional, pode-

ríamos esperar que linhagenr. radiorresiíí'entes não io.ssem, obriga

toriamente, resistentes a mutacríuicos químicos, que tem um modo

de ação diferente. üxouiplo destv tipo de controle seria aquele

resultante da ação das catalases e peroxidases que destruíram os

oerõxidos e radicais peroxil formados nas células sob ação da ra

dinção, diminuindo,assim , sous efeitos secundários e indiretos.

Esta formação de moléculas reativas não ocorre quando ministrado

o mutagênico químico. No segundo caso, se a radiorresistência

fosse devida a am mecanismo ao nível do reparo do dano pré-muta-

cional, poderíamos esperar que estes não so jam específicos ao da

no induzido por radiação pois parece ser mais provável que dife-

rentes lesões, com características estruturais comuns, sejam res_

tauradas por rotas de reparo comuns e não que existam enzimas de

reparo específicas para cada lesão individual ou para cada agen-

te específico (Cerutti, 1975). Neste caso, linhagem radiorresijs

tentes também seriam resistentes a tnutayênicos químicos pois a-

prospntnr iam um reparo ma i r. intt-nso c/on rnair. eficiente e, conne

qílentemente, una ta^a de mutação mais baixa quando sob ação tan~

to da radiação corno de qualquer tnutagôrtico químico.
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A Figura 4 procura esquomatizar estas duas situações.

Por outro lado, a análise do efeito de substâncias ini-

bidoras de reparo, como por exemplo a cafeína, prove ura teste d_i

reto à hipótese de que a radiorresistência seja dt-vido a mecani£

mos que atuam ao nível do reparo do dano pré-mutacional pois a _i

nibiçao deste processo deverá provocar o desaparecimento das di-

ferenças na indução de mutação entre linhagens resistentes e sen

síveis.



RESISTÊNCIA GERAL A MUTAÇÃO INDUZIDA

RAOIORRESISTENCIA
RAIOS d
RAIOS X

DNA DANO P R E - M U T A C I O N A L — n g t > A n ^ ^ MUTACAÕ

EMS
DES

RESISTÊNCIA A MUTAGENICOS QUÍMICOS

FIGURA 4. Re3ações entre a indução do dano pré-mutacional, reparo e mutação e a resistência
ã mutação induzida por agentes físicos e químicos.
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2.1. ESTOQUES UTILIZADOS

Foram utilizadas 4 linhagens de ViuiopliilcL mclanogx* te-t

provenientes de estoques mantidos há muitos anos em laboratório.

Duas das linhagens, RC. (Riverside, Califórnia) e CO? (Columbia,

New York), foram cedidas pelo Laboratório de Genética da Cornell

University, Ithaca, USA e as outras duas, 5UE (Buenos Aires, Ar-

gentina) e LE'.' 'Leningrado, URSS) , pela Secção de Genética da Co

mission Nacional de Energia Atômica de Buenos Aires, Argentina.

Na análise genética para determinação dos letais reces-

sivos ligados ao sexo (LRLS) foi utilizada a linhagem balanceado
C f ; C O Cf & i't

ra Baic: Uill.ic ÍC +S,ic se .c' S V (para descrição dos

símbolos, veja Lindsley & Grell, 1968).

2.2. DETERMINAÇÃO DA SENSIBILIDADE A INDUÇÃO DE MUTAÇÃO

A determinação da sensibilidade das 4 linhagens ã indu-

ção de mutação por radiação gama de CO e por EM3 foi realizada

pela análise comparativa da freqüência de letais recessivos liga

dos ao sexo.

Na análise genética para a determinação da freqüência de

letais recessivos ligados ao sexo, o sistema teste usado foi o

clássico no qual os machos selvagens, tratados com o mutagênico

adequado, for.im cruzados indi •/iduíijmento com uma fêmea virgem

Bajc, com idnde do 2 a 3 dias, ^endo o casal mantido por 7 dias
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em tubo de cultura de 40 ml contendo, aproximadamente, 7 ml de

meio de cultura segundo Marques e cols. (1966) obtendo-se, assim,

uma só ninhada correspondendo a gametas tratados como espermato-

zóides ou espermãtides. Da F, destes cruzamentos foi retirado um

casal, que permaneceu junto por 7 dias, estabelecendo-se desta

maneira uma cultura que produzia uma F^ na qual era feita a veri

ficação da freqüência de letais entre o 149 e o 189 dias de cul-

tivo. Foram considerados como portadoras de letal aquelas cultu

ras que apresentavam mais de 50 indivíduos e não produziam mais

de 10 % dos machos normais esperados nesta F . Casos duvidosos

coram retestados em uma F^.

Todas as culturas foram mantidas à 25° • 1°C,ã 60-30 % de

umidade relativa do ar e recebiam cuidados culturais (3 gotas de fermento

Fleischmann diluído em água) no 3. e 7? dias após o início da cultura.

2.3. TRATAMENTO DOS MACHOS

2.3.1. Técnica para irradiação

Machos corn idade do 40 a 48 horas foran irradiados com

5kR da radiação gama, usando~=»e para isto uma fonte de Cobalto 60,

modelo RL, CO Radionics Laboratory. A taxa de dose aplicada va-

riou de 137 a 142 R/min.

Para controlar a idade dos machos a serem tratados, in-

divíduos (O e Ç ) recém-nascidos, com até 6'h de idade, foram co-

letados de culturas som superpopulação e mantidos em vidros de

1/4 1 com meio de cultura sem fermento por 6 h. Após 6 h desta

coleta foraiii colocados cm jejum em vidros de 250 ml contendo gel

de agar Ü 1,5 ' por 11 • 1 h, tia r.i/.jo de 50 a i00 indivíduos por
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vidro. Após o jejum as moscas eram transferidas, para vidros de

250 ml contendo no fundo papel absorvente (Kliní saturado com 9ml

de uma solução de sacarose (Merck) a 1 % por 24 horas, sendo, logo

após este tempo,irradiados.

Este procedimento foi seguido visando-se a padronização

da idade e das condições fisiológicas dos machos também em rela-

ção aos testes com EMS e cafeína.

Para a irradiação, foram utilizadas cápsulas de gelati-

nas de 0,6 por 2,0 cm, com pequenos orifrcios para ventilação nas

extremidades, contendo aproximadamente 100 indivíduos.

Lc<jo apôs a irradiação, as moscas eram colocadas em vi-

dros de 250 ml cem meio de cultura. Eram, então, os machos cru-

zados com fêmeas Sa.sc para serem submetidas ã análise genética.

2,3.2. Técnica de tratamento com EMS ou cafeína

Tanto a cafeína como o EMS foram administrados por in-

gestão e a técnica utilizada foi basicamente a de Lewis & Bacher

(1968), modificada por ura período de jejum prévio de 10 a 12 ho-

ras com o qual procurou-se uniformizar a ingestão da droga.

No preparo dos machos para o tratamento com EMS ou ca-

feína, moscas adultas com uma idade de 16 a 24 horas, que foram

coletadas e submetidas a jejum tal como descrito no item ante-

rior, foram colocadas, em vidros de 2 50 ml contendo papel absor-

vente (Klin) saturado com 9 ml de unia solução 0,006 (ou 0,015)

M de EMS (Sigma Chemical Company) em sacarose (Merck) a 1 % quan

do do tratamento com EMS ou com uma solução 0,25 % de cafeína

(Merck) em sacarose "í 1 '\ quando üo tratamento com cafeína. As

moscas permaneciam em contato com a solução por 24 horas/ à tem-
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peratura de 25 + 1 C, no claro, sendo depois transferidas para

vidros com meio de cultura e, logo após, submetidos ã análise ge

nética. Nas séries controle as moscas foram alimentadas somente

com uma solução de sacarose a 1 l .

2.3.3. Técnica para tratamento combinado de cafeína e

irradiação ou EMS

A técnica usada para o tratamento combinado de cafeína

e irradiação foi a mesma descrita para o tratamento com cafeína

seguida por irradiação. Assim moscas em jejum, com idade de 16-

-24 horas foram submetidas ao tratamento com cafeína ã 0,25 % por

24 hor^s e logo após irradiadas com 5kR de radiação gama de Co.

Após a irradiação,os machos eram cruzados cora fêmeas Brtic para

serem submetidos a análise genética.

Para o tratamento combinado cafeína-EMS moscas adultas

com idade de 16 a 24 horas, coletadas e submetidas a jejum como

descrito antes,foram tratados com cafeína a 0,25 % por 24 h e a-

pós com uma solução 0,006 M de EMS por mais 24 h, findas as quais

os machos eram submetidos a analise genética.

2.3.4, Técnica de análise de estágios da espermatogene-

se

Para o estudo do padrão ua sensibilidade dos diferentes

estágios da espermatoyêncBe aos mutagenicos usados, machos trata_

dos ou controle, foram criados individualmente com 5 fêmeas vir_

gens 6a ia (com 2 a 3 dias de idade) durante J dias; após este

período, os machos eran separados das fêmeas, sent eterização, e
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novamente cruzados com outras 5 fê.ne•• virgens Baic por mais 3

dias. Este procedimento foi repe' •• J mais 6 vezes, obtendo-se, a£

sim, 8 ninhadas que represents n.uostras bastante homogêneas de

células sexuais em diferer'.<~ . estágios do espermatogenese/ uma

vez que os espermatozó^ à utilizados nos cruzamentos sucessivos

derivam de células - j.nais progressivamente mais jovens na o-

casiào do tratamer -o.

As fêmeas inseminadas em cada ninhada, foram distribuí-

das, individualmente, em vidros de 40 ml e, de cada 1 a 3 fêmeas,

foram analisados 30 cromossomos por macho, por ninhada (em geral

10 cromossomos por fêmea).
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Com o objetivo de detectar diferenças de radiosensibili_

dade na indução de mutação por radiação ionizante em V. mzta.no-

QCH>tz\, realizamos três testes consecutivos nos quais machos a-

dultos das linhagens C(??r RC; » BüE e LEW, foram simultaneamente

irradiados com 5.000 R de radiação gama de Cobalto-60 e submeti-

dos ã análise genética para a detecção de mutação letal recessi-

va ligada ao sexo.

Os resultados obtidos em cada linhagem, nos diferentes

2

testes, foram analisados através do teste do X e,como nao dife-

riam entre si,foram somados e estão descritos na Tabela 9.

A análise estatística dos dados apresentados mostra que

as linhagens CO, e LEU não diferem na freqüência de letais indu-

zidos por radiação mas apresentam freqüências significantemente

mais baixas de letais quando comparadas com as linhagens RC. e

6üf# as quais, por sua vez, não diferem entre si.

Podemos, pois, considerar, em termos relativos, as li-

nhagens Ce?jG LEM resistentes e as linhagens RC. e BUfc sensíveis

ã indução de mutação letal recessiva ligada ao sexo por radiação

íonizante.

Uma vez verificada a existência de diferenças de sensi-

bilidade na indução de mutação por radiação ionízante entre as

várias linhagens, realizamos uma série de testes para determinar

a sensibilidade das mesmas quatro linhagens aos efeitos mutagên^

cos do alquilante químico EfoS.

Efetuamos três testes consecutivos com as linhagens RC<
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TABELA 9. Efeito de 5 kR de radiação gama Co na indução de le-
tais recessivos ligados ao sexo em quatro linhagens de
Vxoòophiia mzla.no ga& te.fi.

Linhar Cr
t°Tt

S
a
8aoT

S L6taÍS
 Rc « " BUB

testados N ç % C Q RC^

C0 3 1328 130 9,79

RCX 1352 184 1 3 , 6 1 9 , 4 5 * *

LEN 843 85 1 0 , 0 8 0 , 0 S 5 , 9 9 *

BUE 860 111 1 2 , 9 1 5 , 1 7 * 0 , 2 3 3 ,33

* Significante ao nível de 5%

** Significante ao nível de 1%
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e CO, e dois com as linhagens LEV e Büí nos quais machos de cada

linhagem foram expostos a uma solução 0,006 M de EMS e submeti-

dos â análise genética, cujos resultados estão sumariados na Tabe

Ia 10.

Ao analisar os dados descritos na Tabela 10, o primeiro

fato que chama a atenção ê o das diferenças observadas nas fre-

qüências de letais induzidos nos vários testes com a mesma linha

gem.

Assim, diferenças estatisticamente significantes são ob

servadas quando se compara os testes I e II (x2 =32,16; P< 0,001),

I e IV (x2 =4,39; P í 0,05) e II e IV (x
2 =10,70*0,001< P< 0,01)

da linhagem RC., os dois testes da linhagem LEU (X2= 5,34; 0,01 <

P< 0,05) e os testes I e II (X2 =11,68 P< 0,001) e I e IV (x2 =

8,05; 0,001 < P< 0,01) da linhagem C0~; a linhagem SUB não a-

presenta diferenças significativas nos dois testes realizados.

Levando em conta as variações de freqüência obtidas nos

diferentes testes, a comparação da sensibilidade relativa das dî

ferentes linhagens foi realizada dentro de cada teste, onde as

condições devem ser mais homogêneas.

Comparando-se os dados obtidos com a-5 linhagens Q.C. e

CO, no teste I, observou-se que a linhagem CO, apresenta uma me-

nor freqüência de letais que a linhagem RC. (x2 =12,94; P< 0,001).

Mo teste II, apesar da diferença não ser signifícante (x? =1,95;

P >0,10), ela está no mesmo sentido, o mesmo comportamento foi

observado em relação às linhagens LEM e 8ÜE no teste IIli a li-

nhagem LEN apresenta uma freqüência significantemente mais baixa

de letais recessivos ligados ao SGXO quando comparada com a 8UE

U' =24,58; P< 0,001 ) .

Estes resultados tornam-se mais claros no teste IV, no



TABELA 10. Efeito do EMS na indução de letais recessivos ligados ao sexo em Vfioòophiia. mila-
nogastei.
(Dose = 0,006 M)

Experimento Linhagem

II

III

IV

CO-

RC,

co

LEN

BUE

co3

LEN

BUE

testados

459

4 36

534

506

297

270

371

368

402

3 78

•".•o

186

229

161

173

86

133

115

166

150

177

*"ais

40,52

52,52

30,15

34,19

28,96

49,26

31,00

45,11

37,31

46,82

12

1

15

3

19

co3

,94***

,62***

,42

,72***

X
R C1

4,82*

0,22

LEN BUE

24,58***

7,24**

* Significante ao nível de 5%
** Significante ao nível de 1%
*** Significarte ao nível de 0,1% 00
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qual as quatro linhagens fcram tratadas simultaneamente. Os re-

sultados da analise estatística dos dados obtidos neste teste mos

traram que as linhagens CO, e LfW por um lado, e as linhagens

RCj e BUE por outro lado, apresentam iguais freqüência de letais

apôs o tratamento com EMS (x2 =3,42; P>0,05 e x =0,22; P>0,50,

respectivamente). No entanto, as freqüências de letais obtida

nas duas primeiras linhagens são significantemente mais baixas

que as observadas nas linhagens RC. e BUE (C0? x RC.: \
7 =15,62;

P< 0,001; C03 x BUE: x' =19,72; P< 0,001; USl x RC} : X* =

4,82. P<0,05; LEU x BUE: X? =7,24; P < 0,01), conf innando-se, des

te modo#os dados obtidos nos testes I, n e III.

Analisando-se o comportamento das linhagens em estudo

em relação a ambos os tratamentos, observa-se que as linhagens

RC. e BUE apresentam, comparativamente às linhagens CÔ~ e LEN,

uma maior freqüência de letais induzidos, tanto pelo tratamento

com radiação gama de Co como pelo tratamento com o alquilante

químico EMS. Este resultado demonstra a existência de sensibili^

dade diferencial nos dois grupos de linhagens, apresentando as

primeiras sensibilidade e as segundas resistência â indução de

mutação letal recessiva ligada ao sexo por ambos os mutagenicos.

Com o objetivo de testar a hipótese de que as diferen-

ças observadas na sensibilidade ã indução de mutação sejam decor

rentes de mecanismos que atuem ao nível do reparo do dano pré-mu

tacional, testamos o efeito da cafeína, um inibidor de reparo, na

indução de mutação por radiação ionizante e pelo mutagênico quí-

mico nas linhagens Ç0, (resistonto) o RC. (sensível).

Na Tabela 11 estão sumariados os resultados obtidos em

experimentos nos quais foi testado o efeito de uma dose 0,25% de

cafeína quando administrada, sozinha ou como pré-tratamento ã 5kR



TABELA 11. Efeito da cafeína na indução, por radiação gama de Co, de letais recessivos li-
gados ao sexo em V<IOÒophiia me.ta.nogcu-te-t.

Dose: CAF 0,25%
RAD 5 kR

Tratamento

CAF

RAD

CAF + RAD

RAD

CAF + RAD

Linhagem

co3

R C1

co3

co3

*cl

RC,

Cromossomos
testados

391

141

710

6 70

653

61C

N9

1

1

77

102

104

97

Letais

%

0,26 '

0,71 -

10,84 "

15,22 -

15,93 I

15,90 -1

0,002

5,85*

0,0001

7.62**

0,11 0,12

* Significante ao nível de 5%

** Significante ao nível de 1%

CD
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de radiação gama de Co, ben como os resultados de um experimen

to simultâneo unicamente com radiação. A analise destes dados

mostra que a cafeína sozinha não tem uir. efeito tnutagênico signi-

ficativo em nenhuma das linhagens, uma vez que as freqüências de

letais observadas apôs o tratamento não diferem estatisticamente

da freqüência espontânea observadas nestas duas linhagens: CO^

0,28 % comparada com 0,26 % apôs o tratamento coro cafeína (X2 =

0,22; 0,50 < p < 0,70); RC; 0,19 % e 0,71 % (x: =0,10; 0,70 < P

< 0,80).

Por outro lado, comparando-se os resultados obtidos nos

testes com radiação (C(?3 =10,84 % e RC; =15,93 % de letais) em

relação aos testes nos quais foi aplicado um tratamen

to prévio com cafeína a 0,25 i (15,22 % e 15,90 % de letais, re£

pectivaroente) observa-se que este pré-tratamento aumentou a fre-

cüência de letais induzidos na linhagem resistente Cü- (X2= 5,85;

P< 0,05) até o nível da sensível RC, não pré-tratada (X2=0,12;

0,7 <P< 0,80) mas não mudou a freqüência nesta linhagem (X2 ~

0,0001; P~0,99) de modo que desaparece a diferença significati

va observada entre as duas linhagens quando da indução de letais

por radiação (CO3 RAD x RC( RAD: x2 = 7,62; P<0,01 e CO, CAF

+ RAD x RCj CAF + RAD: x2 =0,11; 0,70 < P < 0,80).

Para o estudo do efeito da cafeína na indução de letais

por EMS foram realizados dois experimentos. No primeiro, foram

efetuados dois testes simultâneos: um no qual os machos da li-

nhagem Cu, e RC. foram alimentados somente com uma solução de

EMS a 0,006 M e outro no qual foi realizado um tratamento com ca

felna a 0,25 % antes da administração do EMS.

Examinando-SG na Tabela 12 os dados obtidos no experi-

mento I referentes ao pré-tratamento com cafeína, observa-se um



TABELA 12. Efeito da cafeína na indução, por EMS, de letais recessivos ligados ao sexo em
V\obcpíi4.£a me Can o gai

Experimento

I

II

Tratamento

EMS

CAF + EMS

EMS

CAF + EMS

EMS

CAF+EMS

EMS

CAF +EMS

Linhagem

CO

CO.

RC,
1

RC1

CO.
3

CO.

RC,
X

R C1

Cromossomos
testados

353

345

337

229

465

443

458

436

Letais

N9

18

39

29

35

179

186

193

162

%

5,10 1

11,30 -

8,61 1

15,28 .

38,49 '

41,99 -

42,14 I

37,16 J

8,96**

6,08*

"1
1,16

2,32

x2

-
3,34

1,95

1,27

2,14

—

* Significante ao nível de 5%

** Significante ao nível de 1%

00
01
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aumento significativo na freqüência de letais induzidos tanto na

linhagem resistente (Cc?3) como na seusivel (RC.) (X
2=8,96; P<

0,01 e x2=6,08; p < 0/05, respectivamente).

Por outro lado, a comparação dos resultados obtidos no

tratamento com EMS somente mostra que, apesar da linhagem resis-

tente CO. apresentar uma menor freqüência de letais que a linha-

gem sensível RC?, a diferença na resposta dada pelas duas linha-

gens está no limite da significância est '•?'*•' ~n 'X2 = 3,34; 0,05 <

P< 0,10).

Observamos, também, que a freqüência de letais induzi-

dos por EMS no presente teste com a linhagem CO, foi de 5,10 %

que, comparada com a freqüência media de 33,89 % obtida nos 3 tes_

tes anteriormente feitos (Tabela 10), representa um efeito, apro

ximadamente, 7 ve2es menor na indução de letais. Do mesmo modo,

a freqüência de letais obtida na linhagem RC? (8,61 %) represen-

ta um efeito 5 vezes menor ao anteriormente obtido, já que a fre

qüência média de letais naqueles testes com esta linhagem foi de

43,94 %.

Foi, então, desenvolvido um segundo experimento no qual

foi utilizada uma quantidade 2,5 vezes maior de E1S que no primeiroex

perimento (0,015 M e 0,006M,,respectivamente) e observou-se que a

freqüência de letais induzidos nas duas linhagens em estudo não

foram diferentes das freqüências médias anteriormente obtidas,ou

seja, CO. =38,49 % e 33,89 % (x2 =3,26; 0,05 < P< 0,10) e RC; -

42,12% e 43,94% (x2 = 0,20; 0,50 < p<0,70), respectivamente.

A análise dos dados do teste II relativos ao tratamento

isolado com EMS mostrou que, apesar da linhagem resistente (C0j)

apresentar uma menor freqüência de letais em relação a sensível

(RC )t SL diferença observada não foi estatisticamente significan
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te.

Ao analisar o efeito do pré-tratamento com cafeína nas

duas linhagens observou-se um aumento na freqüência de letais na

linhagem resistente (C0J e uma diminuição na sensível,mas estas

variações de freqüência não são estatisticamente significante.

Comparando-se os resultados obtidos nos dois experimen-

tos verificou-se que quando a freqüência de letais induzidos por

EMS não foi muito alta, o pré-tratamento com cafeína aumentou a

freqüência de letais tanto na linhagem resistente quanto na sen-

sível mas, quando a freqüência de letais foi alta, a linhagem re

sistente apresentou um aumento e a sensível uma diminuição, ain-

da que não significante, na freqüência de letais. Pressupondo um

efeito inibitório da cafeína sobre o reparo, os resultados que

obtivemos estão de acordo com a sugestão de que existem diferen-

ças nos níveis de reparo entre as duas linhagens.

Ê um fato bem estabelecido na literatura que a freqüên-

cia de mutação varia nos diferentes estágios da gametogênese de

machos de ViOAOphila. tratados tanto com radiação ionizante como

com mutagênicos químicos. Assim, para detalhar melhor nosso es-

tudo e para determinar se as diferenças de sensibilidade por nós ob

servadcs estariam delimitadas a estágios específicos da esperma-

togenese, realizamos dois experimentos nos quais foi determinada

a freqüência de letais recessivos ligados ao sexo nos vários es-

tágios da espermatogênese/através do fracionamento da progênie

de machos tratados,com radiação ou EMS,em diferentes ninhadas de

3 dias, por meio de cruzamentos sucessivos e individuais dos ma-

chos tratados com 5 fêmeas Saic em cada ninhada.

As freqüências de letais recessivos induzidos em 8 ni-

nhadas de machos das linhagens resistente (C(J,) e sensível (RC«)
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tratados com 5.000 R de radiação gama estão sumariados na Tabela

13 e graficamente representadas na Figura 5, juntamente com seus

controles não irradiados.

Na linhagem CcL, a freqüência de letais induzidos na ni

nhada A foi de 9,94 %, aumentando para 19,61 % na ninhada B. Na

ninhada C observou-se um período de alta esterilidade e somente

4 cromossomos foram analidados, nenhum dos quais era portador

de letal. Na ninhada D a freqüência de letais caiu bruscamente

para 0,72 %, não tendo sido observada a presença de letais nas

ninhadas E, F e G; na ninhada H, a freqüência foi de 3,33 % mas,

como esta freqüência está baseada na análise de somente 30 cro-

mossomos provindos de um sõ macho tratado, este aumento pode não

ser significativo. Na série controle só foram detectados letais

na ninhada A (0,97 * ), D (0,37 %) e F (0,37 % ) .

Com a linhagem KC., a freqüência de letais na ninhada

A foi de 16,55 %, aumentando para 27,69 % na ninhada B; na ni-

nhada C, devido ã alta esterilidade induzida, só foram analisa-

dos 12 cromossomos dos quais 3 eram letais (25,0 % ) . Nas ninha-

das D, E, G e H não foram detectados letais e na F a freqüência

observada foi de 3,21 % . Mas com a correção dos dados, levando-

-se em consideração a provável ocorrência de "clusters" de le-

tais, esta freqüência cai para 0,66 %, próximo ao nível da fre-

qüência do controle. Na série controle foram detectados letais

nas ninhadas P {0,30%), D (0,44%) e F (0,58%).

A comparação dos dados obtidos nas diferentes ninhadas

dentro de cada linhagem mostra que ambas as linhagens apresentam

um mesmo padrão geral de reposta ã irradiação: tanto na linha-

gem CO, como na í?C, a ninhada C é caracterizada por uma alta es-

terilidade e cm ambas as linhagens a freqüência de letais induz,i



TABELA 13. Freqüência de letais recessivos ligados ao sexo em ninhadas sucessivas de machos
irradiados e controle de V\oòoplUta Ke.lanoQa.otnK.

Linhagem Tratamento

5

co3

0

5

RC
1

0

Ninhadas

Cromos.

Cromos.

Z

Cromos.

Cromos.

%

Cromos.

Cromos.

%

Cromos.

Cromos.

Z

analisados

letais

letais

analisados

letais

letais

analisados

letais

letais

analisados

letais

letais

A

312

31

9,94

414

4

0,97

296

49

16,55

322

0

0

B

51

10

19,61

390

0

0

130

36

27,69

330

1

0,30

C

4

0

0

270

0

0

12

3

25,00

236

0

0

D

138

1

0,72

267

1

0,37

60

0

0

225

1

0,44

E

191

0

0

240

0

0

192

0

0

254

0

0

F F*

61

0

0

270

1

0,37

156 152

5 1

3,21 0,66

172

1

0,58

G

53

0

0

91

0

0

87

0

0

245

0

0

H

30

1

3,33

87

0

0

27

0

0

148

0

0

Total

840

43

5,12

2029

6

0,30

960

93

9,69

1932

3

0,16

Total*

956

89

9,31

Fases da espermatogenese
zõide tide tõcito gõnia

pré-mei mei põs-snei

* Dados corrigidos levando em consideração a ocorrência de "clusters" de letais; zõide = ei»
permatozõide; tide = espermátide; toeito = espermatocito; gõnia = espermatogonia; mei=
meiôtica; pré-mei = pré-meiõtica; põs-mei = põs-meiõtica.
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dos aumenta significativamente da ninhada A para a B (y: = 4,09;

P < 0,05 e x2 =7,01? P< 0,01, respectivamente) onde ê atingida

a freqüência máxima de letais, havendo uma queda acentuada de fre

quência, para o nível da observada no controle, nas ninhadas pos_

teriores.

Comparando-se as freqüências observadas em ambas as li-

nhagens nas diferentes ninhadas verificou-se que a linhagem RC. apre

senta uma freqüência significantemente maior que a linhagem CO,

na ninhada A (x2 =5/81; P < 0,05); na ninhada B a diferença ob

servada não foi estatisticamente significante (X2 =1,27; P>0,20)

mas está no mesmo sf^-^ido, o que mostra que a diferença de sensí.

bilidade antes observada nas duas linhagens é mantida nas ninha-

das A e B.

A Tabela 14 e a Figura 6 descrevem cs dados obtidos em

relação ao tratamento com uma dose 0,006 M de EMS. Como pode

ser observado, a freqüência de letais induzidos na linhagen. CO^

* nas ninhadas A e B foi de 10,10 % e 11,98 %, respectivamente, di-

'•• minuindo para 6,45 % na ninhada C; a partir da ninhada D obser-

vou-se um decréscimo muito acentuado na freqüência de letais,que

diminui para 0,86 % na ninhada D e 0,29 % na ninhada E, não ten-

do sido detectados letais nas ninhadas P, G e H. Na série con-

trole foram detectados letais nas ninhadas A (0,16%), B (0,53%),

C (0,37 % ) , D (0,17 %) , E (0,20 % ) .

Com a linhagem RC.* a freqüência de letais induzidos na

ninhada A foi de 14,31 % , decrescendo para 10,83 % na ninhada B

e para 9,58 % na ninhada C; a ninhada D mostrou um decréscimo a

brupto para o nível de 1,48 % (ou 1,00 %, levando-se em conta o

problema dos "clusters" de letais) , permanecendo neste nível na

ninhada E (1,29 ou 0,74 % ); na ninhada F a freqüência foi de



TABELA 14, Freqüência de letais recessivos ligados ao sexo em ninhadas sucessivas de machos
de Vxoòophita me lano gaste* tratados com EMS e controle.

Linhagem Dose Ninhadas B D*

CO.

RC,

Cromos. analisados 614 526 496 579

0,006 Cromos. letais 62 63 32 5

Z letais 10,10 11,98 6,45 0,86

Cromos. analisados

0 Cromos. letais

Z letais

Cromos. analisados

0,006 Cromos. letais

Z letais

Cromos. analisados

0 Cromos. letais

X letais

620 567 542 578

1 3 2 1

0,16 0,53 0,37 0,17

608 600 581 607 604

87 65 58 9 6

598 617 608 608

1 5 6 1

0,17 0,81 0,99 0,16

E E*

346

1

0,29

497

1

0,20

544 541

7 4

1,29 0,74

677

3

0,44

F F*

163

0

0

340

0
0

435 421

16 2

3,68 0,46

591

0

0

G

76

0

0

204

0

0

30

0

0

496

3

0,60

H

43

0

0

115

0

0

98

0

0

393

1

0,35

Total

2843

163

5,73

3453

8

0,23

3503

242

6,91

4588

20

0,44

Tocai*

3487

226

6,48

Fases da espermatogêaese zõide t ide tõc i to gania
pos-mei raei pré"-im>i

* Dados corrigidos levando em consideração a ocorrência de "clusters" de letais; zõide = es
permatozóide; tide *= esperraãtide; tocito = espermatõcito; gônia = espermatogônia; mei=
meiõtica; prê-raei *prê-meiõtica; pôs-mei = põs-meiõtica.
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3,68 ou 0,46 %, não tendo sido observados letais nas ninhadas G

e H. Na série controle foram detectados letais em todas as ni-

nhadas, com excessão de F, em freqüências que variaram de 0/16 a

0,99 % .

Comparando-se os dados obtidos nas diferentes ninhadas

em cada linhagem, observa-se que ambas as linhagens apresentam o

mesmo padrão de resposta ã indução de mutação por EMSfno qual há

um decréscimo gradual na freqüência letais nas três primeiras ni

nhadas, seguido de um acentuado declínio na freqüência de muta-

ção nas ninhadas posteriores, onde são obtidas freqüências prõxi^

mas as do controle.

A comparação das freqüências de letais induzidos nas duas

linhagens em cada ninhada mostrou que a diferença de sensibilida

de antes observada é mantida nas três primeiras ninhadas, já que

as freqüências obtidas na linhagem RC, são significanteraente mais

altas que as da CO, tanto na primeira como na terceira ninhada

(X2=5,06; P<ú,05 e X2=4,36; P<0,05, respectivamente) sendo

que na niuhada B, apesar da diferença não ser significante, ela

está no mesmo sentido.

Nas Tabelas 15 e 16 estão descritos os dados e os resu_l

tados da análise estatística obtidos no experimento no qual foi

testado o efeito do pré-tratamento com cafeína na indução de mu-

tação em diferentes ninhadas de machos tratados com EMS. Os da-

dos obtidos na linhagem CO? (resistente) mostram um aumento sig-

nificante na freqüência de letais tanto na ninhada A (X - 72,61;

P< 0,001) como na ninhada B (x7 =13,37; P< 0,001) que apresen

tam/ apôs o tratamento com cafeína, freqüências iguais as ob-

servadas na linhagem sensível KCj não pré-tratada (x2 = 0,02;

0,80 < P< 0,90 e , •' = 2,13; 0,10 ' P< 0,20, respectivamente);



TABELA 15. Efeito da cafeína na indução,por EMS,de letais recessivos ligados ao sexo em dife
rentes estágios da espermatogênese de Vioivpkila metanoga&tzi .

Dose: EMS = 0,006 M
CAF = 0,25 %

Linhagem

co3

RC1

Fases da

Tratamento

EMS

CAF + EMS

EMS

CAF -t-EMS

gametogênese

Ninhadas

Crom.

Crom,

%

Crom.
Crom.

%

Crom.

Crom.

%

Crom.

Crom.

testados

letais

letais

testados

letais

letais

testados

letais

letais

testados

letais

% letais

A

916

326

35

604

349

57

832

478

57

291

192

65

,59

,78

,45

B

924

338

36,

180

92

51,

781

446

57,

245

142

57,

58

11

11

96

zõide tide
pós-mei

C

472

81

17,

77

5

6,

162

72

44,

154

25

16,

16

49

44

23

tõcito
mei

F

615

63

10,

430

44

10,

686

28

4,

519

32

6,

34

23

08

16

F*

568

16

2,82

393

7

1,78

672

14

2,08

501

14

2,79

gõnia
pré-mei

Total

2927

80 8

27,

1291

490

37,

2461

1024

41,

1209

391

32,

60

96

61

34

Total*

2880

761

26

1254

453

36

2447

1010

41

1191

373

31

,42

,12

,28

,32

* Dados corrigidos levando em consideração a ocorrência de "clusters" de letais; zóide = e
permatozõide; tide = esperraãtide; toeito = espermatócito; gônia = espermatogônia; mei
meiõticâ; pré-mei = prê-meiõtica; põs-mei = põs-meiõtica.
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TABELA 16. Efeito da cafeína na indução,por EMS,de letais recessivos ligados ao sexo em dife
rentes estágios da espermatogênese de Virtophila mtlanoQOote.fi.
Comparações entre os diferentes testes (teste do x )

Comparação S l n h a d a A B A f B C F F* TOTAL TOTAL*

* °* l16nSC03 EMS x C03 CAF + EMS 72,61*** 13,37»*** 91,68*** 5,70* 0,03 1,16 45,04*** 39,63***

RCt EMS x RCX CAF + EMS 6,52** 0,13n s 4,18* 29,53*** 2,72n s 0 ,6i n S 29,39*** 33,73***

C03 EMS x RCX EMS 83,89*** 71,80*** 115,48*** 49,05*** 18,97*** 0,70OS 116,83*** 131,15***

C03 CAF • EMS x RCj CAF + EMS 5,52** l ,96 n s 4,38* 4,31* 5,27* 0,98n s 8,62** 6,30**

CO3 CAF • EMS x RCj EMS 0,02°* 2,13n s 0,23n S 37,86*** 16,50*** 2 , l 2 n s 4,69* 9,19***

* = significante ao nível de 0,05

* = significante ao nível de 0,0 2

** = significante ao nível de 0,01

*** = significente ao nível de 0,001

ns = não significante
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na ninhada C houve um decréscimo na freqüência de letais ^ \ =

5,70; P<0,02) e na F o decréscimo observado não foi estatisti-

camente significativo. Na linhagem PC (sensível), o pré-trata-

mento com cafeína aumentou a freqüência de letais na ninhada .\;

( X2 = 6,52? P<0,02), diminuiu na ninhada C (X2 = 29,53; P<0,;Ú1)

e nas ninhadas B e F os aumentos observados não foram estatisti-

camente significativos.

Os aumentos observados na freqüência de letais foram de

62,4 % e 39,7 % nas ninhadas A e B da linhagem resistente e de

14,4% e 1,5 % na linhagem sensível o que mostra que o efeito da

cafeína e significantemente maior na linhagem resistente; no on

tanto, na ninhada C o efeito da cafeína foi praticamente o tr.os-.no

nas duas linhagens uma vez que o decréscimo observado na freqüôn

cia de letais foi de 62,2 % na linhagem resistente e de 63,5 % na

sensível. Na ninhada F o efeito da cafeína resultou numa dimi-

nuição de 36,9 % na freqüência de letais na linhagem resistente

e em um aumento de 34,1 % na sensível. Por outro lado, a obsor-

vação de que, na linhagem resistente ,o resultado conjunto das fa-

ses pós-me i óticas apresenta um aumento significante (P<0,001)na

freqüência de letais, confirma através da análise da cspermato.jô

nese, os resultados obtidos nos testes descritos na Tabela 12.

Dois fatos merecem ser destacados; o primeiro relacto-

na-se com o comportamento das linhagens CO, (resistente) e KC

(sensível) nos diferentes testes nos quais o tratamento mutacjf-nt

co (radiação ou EMS) foi realizado isoladamente: em todos u:;

testes (com excessão da ninhada D, Tabela 13) envolvendo a ra«ii.i

ção, a linhagem resistente apresentou freqüências de lotais m.ihj

baixas que a linhagem sensível (Tabelas 9, 11 e 13). Quando o

EMS foi usado como mutagônico, somente em dois testes (ninhart.i n,
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Tabela 14 e ninhada Ff Tabela 15) a linhagem resistente apresen-

tou uma maior freqüência de letais que a sensível (Tabelas 10, 12,

14 e 15); nestas 3 circunstâncias a análise estatística mostrou

que as diferenças não eram significativas.

O segundo fato constante em nossos dados refere-se ao

comportamento da linhagem resistente {CO.) quando do pré-trata-

menfco com cafeína: tanto no teste com radiação (Tabela 11) como

nos testes com EMS (Tabelas 12 e 15) o pré-tratamento aumentou

significativamente a freqüência de letais ate o nível da linha-

gem sensível não pré-tratada, com excessào dos testes nas ninha-

das C e F (Tabela 15) onde o efeito do pré-tratamento foi no sen

tido 3a diminuição na taxa de mutação.



D I S C U S S Ã O
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A possibilidade da existência de mecanismos de controle

da mutabilidade já tinha sido antevista por Berg (1945) ao cons_i

derar que a expressão quantitativa e qualitativa da mutabilidade

representa uma das adaptações específicas que garantem a espécie

a possibilidade de evoluir. Também Stone e cols. (1954), Sagan

(1961), Dubinin (1964), Zamenhof e cols. (1966) e Hanawalt e Haŷ

nes (1967) reconheceram a possibilidade do desenvolvimento de um

controle da mutabilidade espontânea e induzida,pela seleção natu

ral.

As primeiras evidências para existência de radiorresis-

tência ã indução de mutação em VtOàopliiZcL podem ser encontradas

no trabalho de Dubovskij (1935), que observou variações significa

tivas na indução de letais recessivos ligados ao sexo por raios

X em linhagens de V. mzlanogaitc* de diferentes origens geográfi

cas.

Uma série de trabalhos posteriores (Demerec, 1938 a, b;

Stromnaes, 1951, 1955, 1959, 1963; Ward & Bird, 1962; Watson,

1969, 1972; Marques & Wallace, 1971; Diehl, 1974; Andrade, 1976;

Andrade & Marques, 1980; NÔthel, 1970, 1972) não só confirmaram

a existência de variação de radiossensibilidade ã indução de le-

tais recessivos ligados ao sexo como também em relação a letais

dominantes, translocações e perda cromossômica.

Mas, apesar de comprovada a existência de radiorresistên

cia em ViosopkLia, pouco se sabe do3 mecanismos envolvidos neste

processo. Um enfoque no estudo destes mecanismos é o da compara^
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ção da mutabilidade induzida por diferentes agentes físicos e qu£

micos em linhagens com diferentes níveis de sensibilidade ã indu

ção de mutação. Tal comparação poderá indicar se a resistência

observada é devida a um processo especifico à radiação ionizante

ou a um processo geral de controle dos níveis de mutação. Os da

dos por nós obtidos na indução de letais recessivos ligados ao

sexo por radiação gama de Co em quatro linhagens de V. tnzlano-

g<xi*e-t (Tabela 9) permitiram a classificação destas linhagens era

dois grupos: linhagens radiorresistentes (C0, e LEV) e linha-

gens radiossensíveis (RC. e SUE), já que as primeiras apresentam

uma freqüência significantemente menor de letais em relação as

segundas quando tratadas com a mesma dose de 5 kR de radiação.

Marques & Wallace (1971) já haviam obtido seleção para

radiorresistência e radiossensibilidade em linhagens derivadas

do cruzamento das linhagens RC. e CO ,.

Quando estas mesmas linhagens foram tratadas com uma do

se 0,006 M de EMS, foi observada alguma variação na freqüência

de letais induzidos nos vários testes de uma mesma linhagem (Ta-

bela 10). Atribuímos esta variação ao modo de administração do

mutagênico, já que diferenças na ingestão da solução mutagênica

podem levar a variações na dcse efetiva entre repetições de um

mesmo experimento. Isto está de acordo com a observação de Aa-

ron t> Lee (19 77) de um comportamento de rejeição â alimentação

em indivíduos tratados com soluções de EMS maiores que 1 mM . No

entanto/ a observação/ de que nos diferentes testes realizados,a

linhagem radiorresistente apresenta uma menor freqüência de le-

tais que a linhagem radiossensível, mostra que as linhagens em

estudo tem a mesmj resposta do resistência ou sensibilidade a in

duçao de mutação tonto per radiação ionizante como por EMS. Es-
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te resultado concorda com a verificação de Diehl (1974) de que a

linhagem RAO , derivada do cruzamento das linhagens RC, e CO, e

selecionada para a resistência ã indução de mutação por raios X,

também apresentava uma taxa de mutação mais baixa quando tratada

com radiação gama de Co e com o alquilante químico DES. Tam-

bém Andrade (1976), Andrade & Marques (1980), Ramos (1977) e

Ramos & Marques (1978) observaram este mesmo padrão de sensibili^

dade ao tratarem as linhagens CÜ, e RC. com EMS e com o alcalói-

de pirrolizidínico integerrimina.

Paralelamente aos nossos estudos, Nothel (1970, 1972)ob

servou que a população K$I de V. mziatioga.ii.tK, com uma história

de irradiação de 2,1 kR de raios X por geração, durante mais de

220 gerações, apresentava um decréscimo na radiossensibilidade

de oócitos do estágio 7 ã indução de letais recessivos ligados

ao sexo, letais dominantes e perda cromossôraica. Estudos poste-

riores mostraram que a radiorresistencia observada não estava

associada cora diferenças dependentes de oxigênio ou com um repa-

ro mediado por oxigênio, mas que poderia estar associada com um

reparo dependente de recombinação (Nothel, 1973, 1975b).

Por outro lado, é um fato bem documentado na literatura

que a resistência aos efeitos letais de um agente físico ou quí-

mico é freqüentemente acompanhada por resistência a outros agen-

tes. Assim, em f. coli, mutantes selecionados para resistência

â* alquilnitrosoguanidinas, azarina, mostarda nitrogenada, nitro-

min ou mitotnicina C são resistentes a outros agentes químicosdes

te grupo 3 radiação ultravioleta o a raios X (Woody-Karrer e

Greenberg, 1964). Em S. ce.\?.viiian, pelo menos 3 classes fenoti^

picamente distintas de mutantes sensíveis â radiação e agentes

alquilantes foram observadas: mutantes da classe I são sensíveis



203

a UV e HN2; mutantes da classe II sao sensíveis a raios X e WE e os

mutantes da classe III são sensíveis aos 4 agentes (Brendel & Haŷ

nes, 1973). Em üictijoòtíiium diàcoidzum, a linhagem Y - 13, sen-

sível ã radiação gama, e a linhagem >JC-4, resistente, apresentam

este mesmo padrão quando tratadas com EMS, MMS, HN2 e UV (Payez

e cols., 1972). Apesar de que as lesões iniciais induzidas por

raios X e raios gama, UV ou pelo tratamento com agentes alquilan

tes possam ser diferentes, a existência de sensibilidade cruzada

nos diferentes mutantes sugere um mecanismo comum de resistência.

Uma série de evidências, tanto genéticas como bioquímicas, indi-

cam,em muitos casos#que a sensibilidade aos efeitos letais aos

diferentes agentes está associada a deficiências nos mecanismos

de reparo ao dano induzido no DNA.

Desta maneira, a existência de diferentes padrões de

sensibilidade cruzada indicaria a co-existência, nos diferentes

organismos/ de várias rotas de reparo que interagem entre si/ a,l

mas específicas para o dano induzido por um ou mais agentes (por

ex. raios X e MMS ou UV e HN2> , outras relativamente inespecífi-

cas, que competem com as demais rotas, sendo capazes de reparar

o dano causado por diversos tipos de agentes (por ex.: UV,raios X,

MMS e HN2) .

Também em VicòophíLa, vários padrões de sensibilidade

cruzada aos efeitos letais do MMS, raios X, UV e HN2 foram obser

vados. Resultados apresentados por Smith e cols. (19Ô0) mostra-

ram que dos 17 mutantes analisados, mutantes estes que represen-

tam 17 locos, 9 apresentavam sensibilidade aos quatro tipos de

agentes, 7 ao MMS e pelo menos um agente adicional e 1 ao MMS

somente. A verificação de que, com excessão deste último mutan-

te, todos er.:im sensíveis ou a raios X OU/G à UV/ sugeriu que a
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sensibilidade observada não era devida a uma deficiência nos me-

canismos celulares de transporte, Foi demonstrado que mutantes

dos locos m?.i 9, me.i 4], itiuí 7 01 e mui 104, que eram sensíveis

aos 4 agentes, eram deficientes em reparo, sendo que o loco mex. 9

está envolvido no reparo por excisão de lesões induzidas por UV

e raios X (Boyd e cols,, 1976b; Nguyen & Boyd, 1977) enquanto

que os locos met 41, ma& 101 e mu-i 104 afetam o reparo pós-repH

cação (Boyd & Setlow, 1976). Alguns mutantes dos locus mei 41,

mui 104 e mui 101 também apresentam sensibilidade a raios gama

(Nguyen e cols., 1977 ; 1978; Boyd e cols., 1976a) e â AAF,MNNG,

BP, 4NQO e aflotoxin B, (Nguyen e cols., 1979).

Nossos resultados, bem como os destes autores, apoiam a

hipótese de que as diferenças de radiossensibilidade observadas

em nossas linhagens decorrem de um mecanismo geral e comum à ní-

vel do reparo e não de uma proteção específica ã indução do dano

pré-mutacionai. Estabelecida esta hipótese, a inibição do repa-

ro deveria provocar o desaparecimento das diferenças observadas

nas taxas de mutação induzida entre linhagens resistentes e sen-

síveis.

Estudos realizados, com vários organismos mostraram que

cafeína é capaz de modificar a mutagênese induzida,tanto por a-

gentes físicos como por agentes químicos, e este efeito foi atri-

buído ã inibíçao dos processos de reparo do dano induzido no DNA.

Em Vioòophila, Mendelson e colaboradores (Mendelson &

Cohen, 1973; Mendelson & Sobels, 1973; Mendelson, 1974 ; Men-

delson & Sobels, 1974) verificaram que o dano induzido por raios

X no genoma paterno era influenciado pelo tratamento com cafeína

das fêmeas as quais os machos irradiados eram cruzados, lavando

a um aumento na freqüência de letais dominantes e de perda d*2
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cromossomos sexuais ea uma diminuição na freqüência de transloca-

ções. Como os letais dominantes e a perda cromossõmica resultam,

principalmente, de quebras não reparadas e as translocações de

um reparo errôneo, os efeitos observados foram atribuídos â ini-

bicão dos processos de reparo, presentes nos oôcitos/ capazes de

restaurar as quebras induzidas no genoma paterno (Mendelson & So

bels, 1974}. Apoio a esta interpretação foi dado pela verifica-

ção de que a cafeína não aumentava a freqüência de perda cromos-

sõmica quando do cruzamento dos machos irradiados coro fêmeas ufax

tratadas com cafeína e de que uma alta taxa de perda cromossõmi-

ca era obtida quando machos irradiados eram cruzados com fêmeas

Ubx não tratadas. Estas observações são uma indicação de que es_

te tipo de fêmea tem um sistema de reparo defectivo que em ou-

tros tipos de fêmeas pode ser inibido pela cafeína (Mendelson &

Sobels, 1974).

Resultados comparáveis a estes foram obtidos por Mende^

son (1974) que, estudando o efeito da cafeína na produção de le-

tais dominantes induzidos por raios X em fêmeas dos estoques Rl!)l „

(radiorresistente) e +60 (radlossensível) , observou que a cafeí^

na não modificou a freqüência de letais induzidos neste último,

mas aumentou a freqüência de letais no estoque RÍ!ll „ , até o nível

de freqüência observado nas fêmeas do estoque +óO sõ irradiadas;

este efeito foi atribuído à inibição de um processo de reparo câ

racterístico dos oócitos 7 de fêmeas da população RÜI^.

Também Watson (19 75) observou um aumento na freqüência

de letais dominantes induzidos por raios X, mas nao observou qual^

quer efeito da cafeína na indução de letais dominantes por EMS

ou DEB. Este autor especula que,ou o reparo do dano induzido por

EMS e Dt'B é insensível à cafeína,ou que ocorre algum reparo do
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dano induzido pelos agentes químicos em espermatozôide antes da

fertilização.

Os três únicos trabalhos sobre o efeito da cafeína na

indução, por radiação ionizante, de letais recessivos ligados ao

sexo existentes na literatura foram publicados como sumários.

Mitller e Callaghan (1969) relatam que o pré ou pós-tratamento

com cafeína ã 0,2 % de machos do estoque Ottcgon-R reduziu a fre-

qüência de letais em espermatozõides e aumentou nos outros está-

gios da espermatogênese, mas que esta variação não foi estatisti-

camente significativa. Yeomans e cols. (1972), utilizando esta

mesma linhagem, referem que o pré-tratamento com cafeína â 0,2 %

aumentou sinergisticamente a freqüência de letais induzidos por

2.000 R de radiação gama de Cobalto-60 em espermatozõides, mas

Marstokk e cols. (19 74) relatam que a cafeína não teve uma in-

fluência significativa na produção de letais em espermatozõides

maduros irradiados.

Evidências diretas sobre um efeito inibitôrio da cafeí-

na no reparo em E. col-i podem ser encontrados nos trabalhos de

Shimada & Takagi (19G7), Setlow & Carrier (1968), Sideropoulos i

Shankel (1968) e Grigg (1972) que demonstraram que a cafeína inî

be o reparo por excisão do dano induzido no DNA por UV, atuando

na etapa de incisão, o passo inicial deste reparo. Harm (1970)

mostrou que a cafeína inibe o reparo fotoen£imático em E. coíi.

Acredita-se que,em bactérias, o reparo põs-replicação seja insen

sível ã cafeína,mas existem evidências de que, em células defi-

cientes em excisão, a cafeína, em altas concentrações, possa ter

um efeito iníbitório neste processo (Witkin & Farquharson, 1969;

Grigy, 1972).

Ao contrário do cfoito em bactérias, a cafeína não ini-
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be o reparo por excisio em células de mamíferos (Regan e cols.,

1968; Trosko & Chu, 1973), mas inibe o reparo pós-replicação in

duzido por UV e agentes alquilantes em células de roedores (Clea

ver & Thomas, 1969; Fujiwara, 1972, 1975a, b; Fujiwara & Kondo,

1972; 1974; Lehmann, 1972; Trosko & Chu, 1973; Trosko e cols.,

1973; Buhl & Regan, 1974; Lehmann & Kirk-Bell, 1974; Nilsson

& Lehmann, 1975; Roberts, 1975). Em células humanas normais

não foi comprovado efeito da cafeína, mas em células XP deficien

tes em excisão e XP variantes, o reparo pós-replicaçao é forte-

mente inibido (Fujiwara & Kondo, 1974; Buhl & Regan, 1974, Leh

mann, 1974 e Lehmann e cols., 1975).

Em Viole phiia., a cafeína não inibe o reparo por excisão

(Trosko & Wilder, 1973; Boyd & Presley, 1974),mas Boyd & Setlow

(1976) demonstraram que, neste organismo, existem duas rotas de

reparo pós-replicação, sendo que uma é sensível ã cafeína.

Além do efeito sobre os mecanismos de reparo, uma série

de estudos com diferentes organismos mostraram que a cafeína tem

um efeito mutagênico em alguns,mas não todos os organismos.

A atividade mutagênica da cafeína em bactérias é bem ei3

tabelccida (Dernerec e cols., 1951; Novick & Szilard, 1951; No-

vick,1956; Gezelius & Fries, 1952). Ela também produz mutação

em organismos eucariotes inferiores (Fries & Kihlman, 1948; Lin

dgren e cols., 1958). Estudos realizados em camondongos "in vi-

vo" e com células de mamíferos cultivadas mostraram que a cafeí-

na não induz mutação gênica em animais superiores (Lyon e cols.,

1962; Kao & Puck, 1969; Trosko & Chu, 1971, 1973; Arlett &

Harcourt, 1972; McMillan & Fox, 1979).

Eni Viübopki.la, o estudo do efeito da cafeína na produ-

ção de mutação letal recessiva ligada ao sexo foi realizado por
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vários autores e os resultados obtidos são conflitantes. Dos 24

testes por eles realizados (Tabela 2), 12 apresentam um efeito

positivo através de um aumento na freqüência de letais, sendo que

em 5 testes o aumento foi estatisticamente significativo, e nos

outros 12 o efeito foi negativo. Esta discrepância parece não

estar correlacionada, nem com a linhagem utili2ada, nem com a do

se ou com o método de administração, já que resultados diferen-

tes foram observados mesmo quando estas variáveis experimentais

eram iguais (Andrew, 1959; Yanders & Seaton, 1962). Os dados

por nós obtidos também não mostram um efeito mutagênico desta

substância nas duas linhagens analisadas.

Tendo como base um papel inibitório da cafeína no repa-

ro, testamos o efeito desta substância na indução de mutação co-

mo contra-prova de diferenças ao nível de reparo entre a linha-

gem resistente e sensível.

Os resultados obtidos mostraram que o pré-tratamento com

cafeína aumentou a freqüência de letais indu2idos por radiação

ionizante na linhagem resistente [CO,) mas não teve um efeito

na linhagem radiosensível (RC. ) (Tabela 11).

Este resultado sugere que existem diferenças ao nível

do reparo entre as duas linhagens, apresentando a linhagem resis^

tente um maior nível de reparo ou um reparo mais eficiente que a

sensível que, ao ser inibido pela cafeína, resulta em um aumento

na freqüência de letais nesta linhagem com a conseqüente elimi-

nação das significativas diferenças observadas nas taxas de muta

ção entre as duas linhagens.

Dois tipos de resposta foram obtidos nos testes que a-

nalisaram o efeito da cafeína na indução de letais por EMS; quan

do a freqüência do letais induzidos não foi muito alta,o pré-tra



209

tamento aumentou significantemente a freqüência de letais em am-

bas as linhagens; quando a freqüência de letais foi alta, o pré

-tratamento aumentou a freqüência de letais na linhagem resisten

te e diminuiu na sensível, mas estas variações não foram estatis_

ticamente significantes (Tabela 12). Este efeito, ainda que não

significativo, pode estar decorrendo do fato de que a linhagem

resistente, mesmo com alta freqüência de letais, ainda tenha ca-

pacidade de reparo que, ao ser inibido pela cafeína, resulta em

um aumento na taxa de mutação. A linhagem sensível, já tendo e§

gotado sua capacidade de reparo, ou não sofre efeito adicional

da cafeína, mantendo o nível de mutação em seu platõ, ou responde

ã cafeína através de um aumento na eliminação de células nais

sensíveis, cora o conseqüente decréscimo na taxa de mutação.

Estes resultados estão era conformidade com os obtidos

por Andrade (1976) e Andrade & Marques (1980) no estudo do efei-

to de diferentes doses de EMS na indução de mutação letal reces-

siva ligada ao sexo nas mesmas linhagens por nós usadas, sem uti

lizar, no entanto, o pré-tratamento com cafeína. Os dados obti-

dos por Andrade (1976) sugerem que com baixas doses de EMS/ O au

mento na freqüência de letais é linear, mas que, com altas doses,

o aumento de letais ê maior que o esperado em base a uma linear^

dade entre dose e efeito, atingindo um platô que é, provavelmen-

te, decorrência da eliminação seletiva de células mais sensíveis

à mutação, confirmando observações de Fahmy & Fahmy (1961a). Seus

dados também sugerem que a linhagem sensível (RC. ) atinge este

platô com uma dose mais baixa quo a linhagem resistente (C()J já

que naquela linhagem o tratamento com uma dose mais alta que

0,006 M não aumentou a freqüência de letais,enquanto que a linha

gem resistente apresentou um pequeno aumento no número de letais.
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A existência de variação de sensibilidade ã indução de

mutação, tanto por radiação ionizante como por mutagênicos quími-

cos, em células de diferentes estágios da espermatogenese em 0i£

iopk^ila, é um fato bem estabelecido.

Foi observado que o estagio mais sensível ã indução de

letais recessivos ligados ao sexo por radiação ionizante é o de

espermátide inicial (Auerbach, 1954; Bateman & Chandley, 1959;

Lefevre & Jonsson, 1964; Fahmy & Fahmy, 1964). Segundo Fahmy &

Fahmy (1961a, b) o estágio mais sensível ã indução de letais por

EMS é o de espermatozóide, mas dados de Vogel e Natarajan (1969a)

sugerem que os estágios de espermatozóide e espermátide apresen-

tam igual sensibilidade ao EMS.

Por outro lado, Nothel (1972) determinou que a radior-

resistência selecionada na população RÜl através da irradiação,

por mais de 200 gerações, de espermatozóides, espermãtides e oó-

citos de 6V e 14? estágios, estava confinada à oôcitos de 7<2 es-

tágio.

Assim, com o intuito de determinar se a diferença de

raiossensibilidade por nós observada estava delimitada a algum

estagio o específico da espermatogênese, determinamos o padrão

de indução de letais, por ambos os mutagênicos, nos diferentes

estágios da espermatogênese.

A análise do padrão de mutação obtido em 8 ninhadas su-

cessivas de machos irradiados mostrou que as linhagens CCL e RC;

não diferem no padrão temporal de mutação pois, em ambas as li-

nhagens, a freqüência de letais aumenta da ninhada A para a ni-

nhada B onde a froqüôncia máxima é obtida, caindo bruscamente, e

mantendo-se cm níveis comparáveis ao controle não irradiado , a-

põs a ninhada C Nesta ninhada evidenciou-se, através do baixo
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número de cromossomos obtidos para a análise em ambas as linha-

gens, um período de alta esterilidade que, segundo Friesen (1937),

Auerbach (1954) e Welshons 4 Russel (1957), resulta da destrui-

ção pela radiação de espermatogônias tardias e espermatôcitos jo

vens. Desta maneira, este período de esterilidade é o critério

mais amplamente utilizado para separar o período de utilização

das células pré- e pôs-meióticas. Em conseqüência disto, com o

esquema de cruzamento por nós utilizado (10 x 5 QQ por 3 dias),

os espermatozóides analisados na ninhada A devem ser derivados,

predominantemente, de espermatoz' ies irradiados, os da ninhada

B de espermátides, os da ninhada C de espermatôcitos e os das

restantes ninhadas de espermatogônias irradiadas. Portanto,o pa

drão de mutação induzido por radiação ao longo da espermatogêne-

se observado em nossas linhagens, concorda com o esperado em ba-

se dos dados da literatura.

Stromnaes (1959, 196 3) discute o fato de que,quando dî

ferenças na taxa de mutação são observadas entre duas ou mais li.

nhagens a partir da irradiação de machos de mesma idade, tais va

riações podem estar relacionadas com diferenças genéticas não di.

retamente relacionadas com os processos de indução de mutação pe

Ia radiação. Já que existe uma correlação entre maior ou menor

sensibilidade aos efeitos da radiação com os diferentes estágios

da esperrnatogenese, a irradiação de machos de mesma idade pode-

ria estar atingindo células em estágios com diferente radiossen-

sibilidade,se as linhagens envolvidas diferirem na velocidade de

desenvolvimento. Neste caso é de se esperar que as linhagens a-

presentem desvios no padrão temporal de mutação ,tal como o obse£

vado por Stronnaes (1959, 1963) e Ward & Bird (1962). 0 fato das

linhagens por nós analisadas apresentarem o mesmo pad^üo tempo-



212

ral de sensibilidade ã indução de letais, ou seja, o pico de mu-

tabilidade e o período de esterilidade coincidem nas mesmas ni-

nhaàas em ambas as linhagens, mostra que esta interpretação não

explicaria a diferença de radiorresistencia nelas observadas.

Por outro lado, a verificação de que a linhagem RC, a-

presenta uma freqüência significantemente mais alta de letais

que a linhagem CQ, na primeira ninhada mostra que a diferença de

sensibilidade entre elas mantêm-se na fase de espermatozôide. Na

fase de espermátide (ninhada B), apesar da diferença entre as li-

nhagens não ser estatisticamente significante, esta ocorre nomes

mo sentido.

Variações de freqüência interlinhagens foram observa-

das nas ninhadas põs-meiõtica F e H. No entanto, a significân-

cia de tais variações fica prejudicada pelo pequeno número de

cromossomos analisados e pela observação de que na ninhada F os

letais detectados foram derivados de um só macho tratado. Como

as células analisadas nesta ninhada devem ser derivadas de esper

matogônias tratadas, existe a possibilidade deles terem sido orî

ginados de uma só célula mutada, e a correção, levando em conta

este fato, diminue a freqüência para o nível do controle. Deste

modo, acreditamos que as diferenças de sensibilidade entre as lî

nhagens não são mantidas nas células pré-meiõticas.

Como o tratamento com o EMS não induz esterilidade, a

delimitação dos estágios analisados nas diferentes ninhadas após

este tratamento foi realizado por comparação com o padrão obtido

apôs o tratamento com radiação, já que não só as linhagens anally

sadas foram as mesmas como também a técnica de fracionamento das

ninhadas foi igual. Os resultados obtidos mostram que em ambas

as linhagens, e de acordo com o esperado pelos dados da literatu
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ra, a freqüência de mutação induzida é maior nas ninhadas pós-

-meiõticas IA e B; espermatozõide e espermâtide, respectivaiuen-

te) , diroinue na meiótica (C, espermatõcito) atingindo freqüências

próximas as do controle nas ninhadas pós-meióticas. Tal como o

verificado com o tratamento com radiação, apõ o tratamento com

EMS a linhagem resistente (C(?J apresenta uma taxa de mutação sig

nificantemente mais baixa que a linhagem sensível ÍRCJ na fase

de espermatozóide, sendo que na fase de espermátide a diferença

observada, apesar de estar no mesmo sentido, não apresenta sign_i

ficância estatística. Também no estagio de espermatõcitos a li-

nhagem CO" apresenta resistência e a RC. sensibilidade aos efei-

tos mutagênicos do EMS. Estes resultados demonstram, mais uma

vez, que o comportamento de ambas as linhagens, em relação aos

dois mutagênicos, é essencialmente o mesmo e dão apoio ã suges-

tão de que a diferença de sensibilidade existente entre elas é

devida a mecanismos que atuam no reparo do dano pré-mutacional.

A análise do efeito da cafeína na indução de mutação le

tal nos diferentes estágios da espermatogenese foi realizada em

combinação com o EMS, já que este tratamento possibilita o estu-

do de uma fase a mais em comparação com o tratamento com radia-

ção. Verificamos que o pré-tratamento com cafeína modifica sig-

nificantemente a freqüência de letais induzidos nas células pós-

-meiõticas e meióticas de ambas as linhagens, aumentando a fre-

qüência de mutação em espermatozóidcjs (ninhada A) e espermátides

(ninhada B) e diminuindo em espermatõcito (ninhada C ) , com exces

são das espermátides na linhagem sensível, onde o aumento observa

do não foi significante. Em espermatogônias as diferenças não

são significantes,mas nota-se uma tendência para uma diminuição

na freqüência de letais na linhagem resistente e para um aumento
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na linhager:. sensível. Foi também observado que o efeito da ca-

feína na modificação da taxa de mutação nas células pós-meióticas

foi muito maior na linhagem resistente que na sensível, mas que

nas células em meiose o efeito foi praticamente o mesrao.

Partindo-se do pressuposto de que a cafeína inibe o re-

paro, a observação de que o pré-tratamento com esta substância é

capaz de aumentar a freqüência de mutação induzida em espermato-

zóide e espermátide sugere a ocorrência^nestas células, de meca-

nismo ou de mecanismos de reparo sensível ã cafeína.

Por sua vez, a verificação de que na linhagem resisten-

te o efeito observado é muito maior que na linhagem sensível» a-

poia a sugestão da existência de diferenças no nível de reparo

das duas linhagens.

Resultados comparáveis a estes foram obtidos em uma sé-

rie de investigações que mostraram que o pré- ou o pós-tratamen-

to com diferentes substâncias químicas (cloranfenicol, actinomi-

cina D, ribonuclease) ou com diferentes ga 2s (oxigênio, nitrogê

nio ou cianeto) eram capazes de modificar a taxa de mutação indu

zida por radiação em células em diferentes estágios da espermato

gênese. Sobels (1963, 1965a) e Sobels e cols., C1967) mostraram

que o pré-tratamento com cloranfenicol, ribonuclease e actinomi-

cina D aumentava a freqüência de mutação induzida em espermatozoi

de,mas diminuía esta freqüência em espeririatide. Também o trata-

mento com nitrogênio ou oxigênio, apôs a irradiação de machos a-

dultos em anoxia ou no ar, levou a uma modificação na taxa de mu

tação em espermato2Óicle, espermátide inicio L e espcrmatoci to,mas

não em espermátide tardia e espermatogôm.-! (Sobels, 1964; 1965a,

b; Sobels & Tates, 1961; Tates & Sobels, 1961a, b). Para ex-

plicar os efeitos opostos dos dois põ$-tratamentos: redução na
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freqüência de letais com o põs-tratamento com nitrogênio em es-

permatozõide e com o pos-tratamento com oxigênio era espermátide

inicial e espermatõcito, Sobels (1965a) sugere que,em espermato-

zôide maduro,o reparo do dano pré-mutacionai induzido por radia-

ção é favorecido por nitrogênio e em espermátide inicial e esper

matócito por oxigênio, dando apoio a indicações anteriores de im

processo de reparo em espermatozóide (LÜning & Hannerz, 1957; Lu

ning & Soderstrôm, 1957; Luning & Henriksson, 1959) .

Também a oLservaçao de que o põs-tratamento com cianeto

aumentava a freqüência de letais em espermátide e espermatõcitos

após a irradiação com altas doses de raios X,foi interpretada co

mo um resultado da interferência em um mecanismo de reparo que

restaura, na ausência do cianeto, parte do dano pré-inutacional in

duzido por radiação (Sobels, 1960). Esta interpretação foi tes-

tada em um trabalho posterior (Sobels & Tates, 1961) no qual foi

analisado o papel de fatores tais como o fracionamento da dose, o

põs-tratamento com nitrogênio e o pré-tratamento com cloranfeni-

col, na freqüência de letais induzidos por radiação. O conjunto

dos resultados dos diferentes testes sugeriu o envolvimento de

processos de reparo em pelo menos três estágios da espermatogêne

se: espermãtide, espermatõcito em meiose e espermatogõnia tar-

dia.

Por outro lado, ao comparar-se os resultados obtidos no

teste sobre o efeito da cafeína na induçêo de letais por EMS nas

células pós-meióticas (Tabela 15) com os anteriormente obtidos

(Tabela 12, Teste II) verificou-se que a linhagem resistente a-

presentou a mesma reposta nos dois testes ,ou seja aumento na fre

quência de letais, o que não aconteceu com a linhagem sensível

pois, naquele primeiro teste observou-se um3 pequena diminuição
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e# neste, um aumento na freqüência de letais. Não temos uma ex-

plicação para tal resultado, mas resultados contraditórios (au-

mento, diminuição ou não modificação da freqüência de mutação) fo

ram também obtidos por Sobels {I960, 1962a, b, 1963; Sobels ft

Tates, 1963) em diferentes experimentos que analisaram o efeito

do pós-tratamento com cianeto ou cloranfenicol na indução, por ra

diação, de letais recessivos ligados ao sexo em espermãtides. Foi

sugerido que, além da ação sobre o reparo, o que aumentaria a

freqüência de mutação, poderia haver uma atuação sobre o proces-

so de fixação da mutação, diminuindo sua taxa, o que levaria a u

ma diminuição na freqüência de mutação, pois haveria maior opor-

tunidade para a ocorrência de reparo; desta maneira, se, depen-

dendo de condições experimentais, o efeito for mais pronunciado

em um ou em outro processo, diferentes respostas poderiam ser ob

tidas (Sobels, 1963).

A sugestão para a existência de processos de reparo em

espermatozoide e espermátide leva a indagações não só sobre a o-

corrência,mas também, sobre a natureza de tais processos nas cé

lulas pós-meióticas de Vloiophila. Como em células destes esta

gios não ocorre síntese de DNA (Chandley & Bateman, 1962), o repa

ro atuante neste tipo de células deve ser pré-replicativo (repa-

ro por excisao?) . Ora, os estudos sobre a influência da cafeína

nos processos de reparo em Vnobophila demonstraram uma ação des-

ta substância sobre o reparo põs--replicação,mas não sobre o repíí

ro por excisão,que é pré-replicativo (Trosko & Wilder,1973; Boyd

l Presley, 1974; Boyd & Setlow, 1976). Este mesmo tipo de res-

posta foi observado na maioria dos estudos realizados com célu-

las de mamíferos, o que levou a generalização de que nos eucario

tes a cafeína atua somente sobre o processo de reparo pós-repli-
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cação. Entretanto, evidências para um efeito inibitório da ca-

feína em um processo de reparo pré-replicativo, provavelmente re

paro por excisão, foram obtidos por Day (1975), Faed & Mourela-

tos (19 78) e por Ishii & Bender (1978). em linfõcitos e fibrobla£

tos humanos.

No entanto, nesta última década, uma série de evidên-

cias tem sido acumuladas indicando que as lesões pré-mutacionais

induzidas nas células pôs-meióticas de machos de VioòophitcL só

são processadas após a fertilização, por mecanismos de reparo ma

ternos presentes nos õocitos por ocasião da fertilização, o que

implica na ausência de processos de reparo naqueles tipos de cé-

lulas (Sobels, 1972 , 1974; Proust e cols., 1972; würgler &

Meier, 1972; Mendelson 4 Sobels, 1974; Maddern & Leigh, 1976 c

Graf e cols., 1979). Se isto for verdadeiro, uma explicação al-

ternativa para as modificações de freqüência observadas quando

do pré-tratamento com cafeína seria a da modificação do próprio

dano pré-mutacional, tornando-o mais ou menos susceptível aos

mecanismos de reparo maternos ou, então, que a cafeína, ou um me-

tabólito desta, ainda presente no espermatozóide por ocasião da

fertilização, atuasse sobre os processos de reparo presentes no

óvulo fecundado.

No entanto, como em nossos estudos foi usado apenas um

tipo de fêmea (Sao;') esta última alternativa, apesar de explicar

as modificações de freqüência pela cafeína, não explicaria as dî

ferenças de sensibilidade observadas entre as duas linhagens,en-

quanto que diferenças de reparo explicariam não só as diferenças

de sensibilidade â indução de mutação nas duas linhagens analisa

das fcomo também as modifi.cações de freqüência quando do pré-tra-

tamento com cafeína.
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Assim, o presente trabalho confirma a sugestão de Diehl

(1973) de que a resistência ã mutação induzida é decorrente de

um processo mais amplo de controle da mutabilidade, ao nível do

reparo e não da indução do dano pré-mutacional, persistindo, no

entanto, a dúvida se o mecanismo é de reparo pré-ou pÕs-replica-

tivo ou mesmo a somatória destes, o que dã ensejo ao desenvolvi-

mento de futuras pesquisas no campo da resistência ã mutação in-

duzida e dos processos genéticos de controle da mutabilidade.



5. S U M Á R I O E C O N C L U S Õ E S
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No estudo dos mecanismos de controle da radiorresistên-

cia em Vioòophita, determinamos a sensibilidade de quatro linha-

gens de V. meíanogaòte-t â indução de mutação letal recessiva li-

gada ao sexo por 5 kR de radiação gama de Cobalto-60 e por uma

dose 0,006 M de EMS.

Os resultados obtidos mostraram que as linhagens CO^ e

IEV apresentam resistência e as linhagens RCj e 8UE sensibilida-

de ã indução de mutação por ambos os mutagênicos,uma vez que as

primeiras apresentam taxas de nutação significantemente mais baî

xas quando comparadas com as segundas, após cada tratamento.

Através da determinação da freqüência de letais induzi-

dos por radiação ou EMS em ninhadas sucessivas de machos trata-

dos das linhagens Ct>, e RC., foi verificado que a resistência â

indução de mutação por ambos os mutagênicos ê mantida nos está-

gios pós-meio ti cos (e meiótico em relação ao EMS), mas naonos pré

-meióticos (sugestão). Foi também observado que as duas linha-

gens apresentam o mesmo padrão geral de resposta em relação a ca

da mutagênico, os quais não diferem dos esperados em base aos da

dos da literatura.

A observação de que linhagens radiorresistentes também

apresentam resistência à indução de mutação pelo mutagênico quí-

mico, que tem um modo de ação bem diferenciado em relação ã ra-

diação, sugere que a radiorresistêncía apresentada pelas linha-

gens CCn e í.í'A/ decorre de um mecanismo geral de resistência a mu

tação que atuaria na etapa de reparo e não na da indução do dano
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pré-mutacional.

Como um teste direto a esta hipótese, foi analisado o

efeito do pré-tratamento com cafeína na indução de letais na li-

nhagem radiorresistente Cõ^ e na sensível RC\. Os resultados ob

tidos mostraram que o tratamento isolado com cafeína não tem um

efeito mutagênico, tanto na linhagem resistente quanto na sensíveL

No entanto, o pré-tratamento com cafeína aumentou a freqüência

de letais induzidos por radiação na linhagem resistente (até o

nível da sensível não pré-tratada),mas não modificou a freqüên-

cia de letais na linhagem sensível, de modo que desaparecem as

diferenças significativas na indução de letais existentes entre

elas quando do tratamento isolado com radiação. Dois tipos de

resultados foram obtidos na análise do efeito da cafeína em com-

binação com o EMS: quando a freqüência de letais induzidos foi

baixa, o pré-tratamento com a cafeína aumentou a freqüência em

ambas as linhagens; quando a freqüência foi alta, observou-se

um pequeno aumento na resistente e uma pequena diminuição na sen

sível. Estes resultados, tomados em conjunto, estão de acordo

com a sugestão de que a diferença de sensibilidade observada en-

tre as duas linhagens seja devido a diferenças no reparo do dano

pré-mutacional.

Apoio adicional a esta conclusão foi obtido pela verifi

cação de que o pré-tratamento com cafeína aumentou de maneira

significativa a freqüência de mutação induzida em espermatozói-

des e espermãtides e diminuiu a de espermatócitos tratados com

EMS. Por outro lado, a observação de que o efeito obtido na li-

nhagem resistente foi muito maior que o obtido na linhagem sen-

sível, apoia a sugestão da existência cie diferenças nos níveis dn

reparo das duas linhaqcns analisadas.



6 . S U M M A R Y A N D C O N C L U S I O N S



221

Studying the mechanisms controlling radioresistant in

Viooopkita the sensibility of four strains of V. twlan.oga&t<i.x. to

sex-linked recessive lethal mutations induced by 5 kR Cobalt-60

gamma radiation and 0,006 M EMS was determined.

The results showed that CO and L£H strains were

resistant and RC^ and BUE were sensitive to mutation induction

by both mutagens since the former strains presented mutation

rates significantly lower than latter ones, after each treatment.

Through the determination of frequency of lethals

induced by radiation or EMS in sucessive broods of treated males

from CO^ and RC^, it was seen that resistance to mutation

induction by both mutagens is maintained in the post-meiotic

(and meiotic concerning EMS) but not in the pre-meiotic stages

(suggestion). It was also seen that the two strains have the

same general response pattern to each mutagen, not different

from those expected from literature data.

The observation that radioresistant strains are also

resistant to mutation induction by the chemical mutagen, that

has a very different way of action compared to radiation,

suggests that radioresistance presented by CO, and LfSl strains

is due to a general mutation resistance mechanism acting in the

repair stage and not in the pre-mutacional damage induction.

As a direct test to this hypothesis, the effete of pre-

-treatment with caffeine in lethals induction was analyzed in

the radioresistant CO and thu sensitive RC. strains. The*
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results showed that treatment with caffeine only has no effect

in both strains. However, caffeine pre-treatment increased the

frequency of radiation induced lethals in the resistant strain

(up to the level of the untreated sensitive strain) but did not

modify the lethals frequency in the sensitive strain, therefore

disappearing the significant differences between the strains

concerning lethals induction by the treatment with radiation

only. Two types of resultd were obtained analyzing the effect

of caffeine combined with EMS: when the frequency of induced

lethals was low, the pre-treatment with caffeine increased the

frequency in both strains; when the frequency was high/ a small

increase in the resistant strain and a small decrease in the

sensitive one was detected. These results are in agreement with

the suggestion that the difference in sensibility observed

between the two strains is due to differences in pre-mutacional

damage repair.

Additional support to this conclusion was the

verification that pre-treatment with caffeine increased

significantly the frequency of induced mutations in

spermatozoids and spermatids and decreased that of EMS-treated

spermatocytes. The observation of a much higher effect in the

resistant strain than in the sensitive one supports the

suggestion that there are differences in repair levels of the

two analyzed strains.
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ABREVIATURAS DOS MUTAGÊNICOS QUÍMICOS

AAF

AcAAF ou acetoxi-AAF

AS

bisA

BLM

BP

BPL

cis Pt(II)

DEB

DES

EB

El

EMS

ENU

HA

HN2

iPMS

MC OU MMC

MH

MMS

MNNG ou NG

MNU OU MNUA

monoA

4NQO

QM ou ICR 170

TEM

TEPA

tioTEPA ou TT

2-acetilaminofluoreno

N-acetoxi-2-acetilaminofluoreno

azarina ou O-diazoacetil-L-serina

P, P-bis(aziridinil)-N, N-dimetilaminofos
fina oxido "*

bleomicina

benzo (a) pireno

6-propiolactona

cis platina (II) diamino dicloreto

diepoxibutano ou 1:2, 3:4-diepoxibutano

dietilsulfato

epoxibutano

etilenoimina

etilmetanosulfonato

N-etil-N-nitrosoureia

hidroxilamina

mostarda nitrogenada ou metil-di(2-cloroe
til) amina *"

iso-propilmetanosulfonato

mitonicina C

hidrazida maleica ou l/2-dihidro-3,6-piri
dazinodiona ""

metilmetanosulfonato

N-metil-N'-ni tro-N-nitrosoguanidina

N-metil-N-nitrosoureia

P-l-aziridinil-NiN^N'^N'-tetrametilamino-
fosfina oxido

4-quinolina-l-õxido

mostarda quinacrina ou 2-metoxi-6-cloro-
-9-|3-(etil-2-cloroetil)aminopropil-amino|
acridina dicloreto

trietilenomelanlna

Tris(l-aziridinil)fosfina óxido

Tris(l-aziridinil)fosfina sulfeto


