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1. INTRODUÇÃO

1.1. Considerações Gerais sobre os Radioprotetores

As radiações ionizantes, independentemente át

sua origem, produzem alterações químicas imediatas nos teci-

dos irradiados. As mudanças iniciais podem resultar em alte-

rações metabõlicas as quais, no decorrer de dias ou semanas,

podem levar a manifestação de danos celulares e eventualmen-

te X morte das células e do organismo.

Segundo THOMPSON e cqls.(1951), c> efeitos le-

tais e mutacionais das radiações não parecem resultar somen-

te das mudanças induzidas diretamente no material genético

dos organismos. Existem evidências de que as mudanças primá-

rias podem ocorrer no material não genético, onde são produ-

zidas substâncias químicas que interferem com o mecanismo ge

nético, produzindo uma resposta biológica. Cor o uso dos

raios-X, os produtos da radiodecomposição da água,que incluem

os peróxidos de hidrogênio, água e radicais H e OH livras,

contribuem grandemente para os efeitos observados em orga-

nismos vivos submetidos a irradiação. De acordo com EACQ *

ALEXANDER (1966) os radicais livres são altamente reativos e

interagem com uma grande variedade de moléculas. O oxigênio
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tea a propriedade de aumentar os danos causados pelos radi-

cais formados na água, pela conversão destes e& entidades

•ais reativas como os radicais H0 2 e peróxidos de hidrogênio.

Contudo»se outras substâncias são adicionadas â solução, ela

poderá* eventualmente competir por esses radicais com a molé-

cula alvo (que pode ser uma enzista, o DNA, etc.)e então redu-

zir a extensão do dano.

Com a descoberta de que os animais podem ser pro

tegidos parcialmente contra os efeitos deletérios das radia-

ções ionizantes pela administração de certos compostos qulmi

cos específicos, surgiu uma nova linha de investigação.Desde

1949, muitas pesquisas têm sifío realizadas em vários labora-

tórios sobre a ação radioprotetora de substâncias químicas

as quais, se administradas a mamíferos antes da exposição a

uma dose letal de radiação, reduzem a porcentagem de mortali^

dade. Este fato é de considerável importância, por oferecer

possibilidades, primeiramente de reduzir os danos ocasiona-

dos pela exposição â radiação e, secundariamente, de trata-

mento profilâtico dot» danos causados pela radioterapia.

Depois que os estudos originais de PATT(1953) e

BACQ e cpls. (1953) demonstraram o efeito radioprotetor dos

aminotiõis contra a letalidade em um grande numero de espé-

cies, passou a existir esperanças de que esses compostos pu-

dessem ser usados no homem. Devido ao fato de que a radiote-

rapia convencional é limitada pela tolerância do tecido nor-

mal, procura-se um composto que possa proteger o tecido nor-

mal e também permitir um aumento na dose de radiação utiliza

da. A relação entre dose e cura de muitos tumores indica que

pequenos aumentos na dose tolerável, poderiam resultar num au

«Minto significativo na taxa de controle local. D9**m modo
i i ^ M i i i i i i i i i ,
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qualquer composto que permitisse a proteção diferencial do

tecido normal e do tumor, mesmo que fosse pequena, poderia trazer

um beneficio considerável.Varias tentativas na investigação <k> po-

tencial dos aminotióis,como a cisteamina,nao tiveram sucesso

nesse sentido, um* vez que eles dão um baixo grau de proteção aos te-

cidos normais e porque são altamente tóxicos para os mamífe-

ros, dentre os quais o homem(SHAPIRO e cols.1963).

O mecanismo da ação radioprotetora. dos compostos

sulfurados (SH) como a cistelna e cisteamina tem sido alvo

de muita discussão. Alguns pesquisadores explicam o efeito

protetor como uma atividade do composto por si, seqüestrando

os radicais livres formados durante o irradiação ( DOHERTY e

cols. 1957; BACQ ft ALEXANDER, 1961) ou pela formação de dis-

sulfitos combinados com grupos SH e SS de proteinas/as quais

formam una molécula alvo menos sensível 2 radiação ( PIHL ft

ELDJARN, 1058).

Após a realização de uma quantidade considerável

de trabalhos testando inúmeros compostos em vários sistemas

biológicos, alguns mecanismos de radioproteçSo foram propos-

tos, dentre os quais, maior ênfase teia sido dada 5 inativa-

ção dos radicais livres ou hipótese do seqüestrador de radi-

cais ("radical scavenger") que propõe que a ação indireta da

radiação ê de importância primária. Essa hipótese sugere que

certos aminotiÓis(como a cisteamina que $ um coraposto su1fu-

rado) sâo oxidados pelos radicais livres (como o 0H°)e formam

outros radicais livres estabilizados por ressonância,que são

incapazes de reagir com componentes celulares«Por esse meca-

nismo, os radicais livres ficam impedidos de interagir com

constituintes celulares vitais. A conformação espacial dos

grupos -NH2 •
 8H *Ã° favoráveis ft formação dessa estrutura.
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HOHARD-FLANDERS (i960)explica a ação pxotetma de

compostos sul furados (SH) supondo a existência de um mecanismo de re

paro que envolve a transferência de atara de hidrogênio de um

grupo SR para um radical "biológico" (livre) induzido pela ra-

diação. Es te, na ausência do composto sulfurado(SB)poderia cau

sar danos biológicos.Este mecanismo de reparo por radicais

foi sugerido pelo autor acina citado,apôs estudos COM a cis-

teaaina em bacteriófagos irradiados.

O primeiro agente protetor que nostrou sua atiyi

dade em animais foi a cistelna (EWIT e>ools,1949).BARRON(1952)mo6-

trou em seus experimentos "in vitro" que os radicais SB de

enzimas são realmente inativador * ^ios X, através da o

xidação das ligações S-S formadas ,e que um tratamento subse-

qüente com compostos SH, como a cistelna ou glutationa, res-

taura a atividade.

De acordo com PIHL ft' ELDJARN (195*^ os compostos

sulfurados (SB)podem formar uma ligação dissulfito mista com

a proteina do tecido que tem um grupo SB.Estes . dissulf itos

são transitórios e são reduzidos pela glutationa redutase.

Quando um desses dissulfitos mistos liga-se a um radical li-

vre, um dos Stomos SH S oxidado e o outro é reduzido.Se o SB

da proteina é reduzido e o SH do agente protetor é oxidado,a

proteína não ê danificada pela radiação.Alternativamente, a

proteina pode ser oxidada e assim,ficar alterada.Entretanto,

ela e danificada em somente 50% das interações desses radi-

cais dissulfito,ou e protegida de 50% das oxidações.

A ligação dos aminoti6is e dissulfitos ao CNA tem

sido considerada um fator potencialmente importante em radio

proteção.Em vista disso, BROWN (1967) propôs que os gru-

pos sulfldrlla dos aminotiÔis radioprotetores atuam ligando-
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-se ao DNA e, desse modo, inibe» reversivelmente a replicação

e estabiliza» sua estrutura» o que prove un tempo adicional

para a ocorrência de reparo.

EB células de mamíferos, o DNA está ligado a hijB

tonas e a outros compostos carregados positivamente,tais co-

ao as poliaainas (WRITE e cols. 19781. Estes podem mascarar

as cargas negativas do DNA, reduzindo a capacidade de liga-

ção dos aminotiõis e de estabilização do DIIA. As histonas e

poliaainas podem também retirar radicais hidroxila e assim

proteger o DNA. Contudo, os sítios que não estão ligados ãs

histonas e poliaminas são precisamente aqueles envolvidos na

replicação e portanto, mais susceptíveis ao ataque de radi-

cais hidroxila (OLEINICK e cols. 1984). Tais sítios são lo-

cais onde mais se encontram ligados os compostos WE-106 5 ou

WR-33278 (N-2-mercaptoetil) 1,3- diaminopropano e o derivado

de hldrõlise do WR-2721, respectivamente).,conhecidos como ra

dioprotetores como foi mostrado por SMOLÜK e cols. (1986Igue \

usaram a técnica de. diálise de equilíbrio em combinação com

técnicas analíticas desenvolvidas em seu laboratório, para es

tudarem as ligações desses compostos ao DNA de timo de bezer

ro.

Segundo PRASAD (1982) com base em seus estudos

sobre os radioprotelores, alguns fatores, tais como toxicida

de do agente, dose de radiação, animal experimental, rota da

droga injetada « período de pré-exposição 2 droga devêm ser

considerados. Ainda de acordo com esse mesmo autor, alguns

critérios podem ser usados para avaliar o efeito radioprote-

tor de um composto. São eless

1) Fator de Redução da Dose (DRF), usando-se primeiramente a



Q (30 coao ponto de referência:

Dose de radiação para produzir ua efeito na presença d>

DKF-
Dose de radiação paxá pnortiBcir o aeso efeito na ausência do composto

2) Porcentagem de sobrevivência em função da dose de radiação

quando a droga é injetada.

3) Eficácia do agente radioprotetor contra altas taxas de do-

se e alto LET (Transferência Linear de Energia)

4) Eficácia do agente radioprotetor contra os efeitos tardios

da radiação, tais cono: encurtamento do tenpo de sobrevivên

cia, foraação de catarata, indução de aberrações cromossômi^

cas e de efeito carcinogenico.

Ba 1979, PURDIE testou a toxicidade, e o efeito

radioprotetor dos compostos: cisteanina, WR-2721(ácido etilfos

forotióico S-2- (3-aninopropilamino) e WR-1065 (N-2-mercaptoetil) -

1,3- dianinopropano) sobre células humanas em cultura, usando

como indicador a sua viabilidade (morte reprodutiva). A curva

de sobrevivência mostrou um DRF de 1,3 para o WR-2721, de 2,3

para a cisteamina e de 2,9 para o WR-1065. Aumentando-se a

concentração do agente protetor, o DRF não aumentou, exceto pa

ra a clsteamina. Por outro lado, estendendo-se o período de

tratamento com a droga (WR-2721 e WR-1065) antes da irradiação

houve aumento do DRF para 1,8 e 3,4 respectivamente, na concen

tração de 10 mM.

Os dados obtidos por GUPTA ft UAJPBVZ (1986) mostra

raa o efeito protetor do WR-2721 (Scido etilfosforoti8ico 8-2-

(3-aminopropilamino) e do MPG (2-mercapto-propionil-glicina)*o
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br* os cromossomos da Medula Óssea de camundongos» antes da

exposição de corpo total à radiação gama. Foi verificado que»

tanto os animais controles coso os tratados, apresentaran UM

padrão qualitativamente tflmilar quanto aos tipos de aberrações

(quebras de cromossomo e de cromítlde» fragmentos» dicêntricos

e anfiis). Ooa baixas doses de radiação houve uma predominância

das quebras de cadeia simples COM relação às quebras de cadeia

dupla. O MPG foi M Í S eficaz apôs baixas doses de radiação»su-

gerindo que ele é nenos eficiente no reparo de quebras de ca-

deia dupla» o que vem confiraar o ausento no reparo de quebras

de cadeia simples por essa mesma droga» relatada por MODIG e

cols. (1977).

O efeito radioprotetor do WR-2721 tea estimulado

o interesse pelo estudo dos radioprotetores e a sua aplicabili^

dade clinica» devido ao fato de que alguns trabalhos mostram

uma radioproteção preferencial a tecidos normais» comparados

com tecidos malignos (PHILLIPS» 1980 e YUHAS, 1982).

Com a finalidade de avaliar a eficiência de dife

rentes radioprotetores quanto 2 proteção de células germinati-

vas de camundongos contra mutações letais dominantes(DLM) e

translocaçpes reciprocas (KJP)» . induzidas . por raios gama»

POMERATSEVA ft RAMAIJA (1984) usaram os seguintes agentes prote

torest

- ?Cystaphos" [CP, 350 mg Ag)

- Aminopropilaminotiofosfato C'garnmaphos", GP-150 mg A?)

- Aminopentilaminoetilfosfato Cwpentaphos",PP-240 mgAg)

- Cistamlna (CM - 150 mgAg)

- 5-metoxltriptamina (5-MOT - 21 e 61 mg/kg)

- CM (150 mgAg) + 5-MOT (21 e 61
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- Mistura dos compostos acima, evceto GPC10 09Ag)

- CP (175 mgAg)

- AET (85 agAg)

• Cisteína (305 mg Ag)

- Ácido aainoetilsulfúrico (105 agAg) •

- Ácido N-acetilhidraxidotioglicólico (180 agAg)

As doses de radiação testadas foraa de 2,7 e

4,05 Gy, sendo verificado que o grau de efeito protetor foi re

letivamente baixo, onde o coeficiente de proteção variou de

0,10 a 0,39.

Efeito sea proteçãb-Efeito coa |*otecâb

Joefic lente de proteção» ' • - •

Efeito sea proteção

Ooa base nesse trabalho, os autores concluiraa

que a eficiência dos radioprotetores contra os danos genéticos

depende da dose de radiação e do protetor usado, bea coao do

est&gio en que se encontram as células gerainativas.

Coa ua outro tipo de abordagea sobre o efeito ra

dioprotetor de ua coaposto, ABRAHOVSKY e cols, (1978) deterai-

naraa a freqfléncia de troces entre croaátides iraãs(SCE)eai lin

focitos huaanos expostos a varias doses de radiação X, bea co-

ao ea linfõcitos tratados coa o antiautaginico L-cistelna (L-

cis). A analise dos dados mostrou que ocorreu ua aunento das

freqflências de 6CE# por célula quando os linfõcitos foraa irra

dlados na fase G1 de sua 2
a divisão mit&tica (29 ciclo). 0 au-

aento da dose de radiação era acompanhado pela elevação na

freqfléncia de SCE e de aberrações croaossômicas. Os resultados

obtida quando a irradiação ocorreu na presença do antlautagê-
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nico, mostraram que a L-cis é moderadamente efetiva na diminui

çio da freqüência de SCE/célula, apôs a exposição acs raios X

na fase 6, do 29 ciclo celular.

Com o advento da marcação com BrdD e o uso da

técnica de coloração diferencial FPG (Fluorescencia mais Giemsa),

o sistema de culturas de linfõcitos tem-se tornado mais adequa

do para estudos de radiação dose resposta e modificação da do-

se (BIANCHI e cols. 1982). Apesar disso, poucos dados existem

sobre os efeitos da oroteção química contra as aberrações cro

mossõmicas induzidas pe^a radiação em linfõcitos de mamíferos.

CHATTERJEE • JACOB-RAMAN(1986) verificaram que o

tratamento de linfõcitos de UuntÂ.a.cu.6 muntjac não estimulados,

com a glutationa reduzida (GSH) e raios X(2,3 e 4 Gy) diminuiu

a freqüência de deficiências crcaossõraicas para todas as doses testadas. O

mesmo ocorreu com relação aos dicêntricôs e anéis, porém, para

as exposições de 3 e 4 Gy, a consistência e o grau de proteção

foi maior no caso das deficiências, devido possivelmente ao fa

to de haver una dominâncla na produção desse tipo de altexaçSb no sis-

tema M. muntjac, resultante talvez do pequeno numero de croroo£

somos ou de uma atividade de reparo menos eficiente, conforme

sugerido pelos autores. •

dm outro aspecto abordado por esses mesmos auto-

res foi a influência do protetor sobre o ciclo celular, quanto

ao retardo induzido pela radiação. 0 6SH por si sÕ, também te-

ve ação sobre o ciclo celular, assim como a radiação, Entretan

to, quando a irradiação X era feita apôs o tratamento com GSH,

ao invés de um efeito aditivo observou-se uma prevenção do ;a-

traso. Tal efeito do GSH sobre-o ciclo celular foi interpreta-

do como sendo devido 5 sua ligação com a cromatina,no ca-



- 10

so da proteção observada» os autores formularam a hipótese d<

que a radiação induziu a formação de radicais livres, os quaii

poderiam atuar sobre o ciclo celular e, na presença do prote-

tor, esses radicais seriam seqüestrados. Desta forma,o próprio

protetor também ficaria impedido de exercer seu efeito no sen-

tido de atrasar o ciclo celular. Essa hipótese foi reforçada

pelos resultados obtidos com as culturas submetidas a 2 Gy,

pois estas apresentaram uma melhor reversão do atraso cora 15mM

de 6SB do que com 25 mM, indicando que quando a concentração

de GSH excede a quantidade de radicais livres, o efeito do 6SH

sozinho é observado. Do mesmo modo, quando usaram doses maio-

res de raios X, a prevenção do atraso no ciclo foi mais eviden

te no caso de se usar uma maior concentração de GSH, mostrando

que quando não se tem GSR suficiente para se ligar aos radi-

cais, esses também irão mostrar seu efeito por si só. Os auto

rea observaram também que mesmo nos casos onde houve ura grande

atraso no ciclo celular, a freqüência de aberrações não foi re

duzida sugerindo que a proteção pelo GSH contra a indução de

aberrações é um evento independente de seu efeito na prevenção

do atraso do ciclo celular.

Um outro composto que merece atenção é o dimetil

sulfÓxido CDHSO), cuja ação radioprotetora foi primeiramente

descrita por ASHWOOD-SMITH(1961 ). A administração intraperito

neal do DMSO em camundongos (4,5 <j/kg), aproximadamente 30 mi

nutos antes da* irradiaçâo,permitiu a sobrevivência de 701 dos anináiá»

Outros trabalhos têm também mostrado que a combinação de AET

ou cisteanina com o DMSO tem uma ação sinergístlca de radiopro

teção. 0 numero de camundongos sobreviventes 30 dias após a ir

radiação com 1007, 1100, 1200, 1300 e 1400 R de raios X foi to
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•ado como medida da ação radioprotetora, usando-se 20 animais/

dose.

As doses de DMSO consideradas ^protetoras

produzem uma acentuada redução da tensão de oxicjcwio no baço,

efeito esse similar ao já descrito para outros compostos radio

protetores como a histamina, epinefrina, B -féniletilamina(VAN

DER MEER • BEKKÜM? 1959), triptamina, 5-hidroxitriptamina ciane

to (VAN DER MEER ft VALKENBURG, 1961) e râietilditiocasbaaa-

to (VAN DER MEER, 1961).

Além dos compostos já descritos corao radioprote-

tores, o efeito de endotoxinas bacterianas é também conhecido

bl mais de 30 anos (MEFFERD e cols. 1953; SMITH e cols. 1957)

• os estudos subseqüentes demonstraram que a radioproteção po-

de também ser obtida usando preparações de endotoxinas atenua-

das. Esses estudos sugeriram que o sitio para a radioproteção

está situado numa região da molécula de endotoxina diferente

daquele responsável pela toxicidade. NOWOTNY e cols. (1975) e

ORBASCHEKU930) confirmaram essa hipótese. O mecanismo pelo.

qual uma endotoxina promove a sobrevivência de animais irradia

dos não é bem entendido, mas acredita-se que ease aumento da

sobrevivência esteja associado com a capacidade de estimular a

recuperação do sistema hematopoiétlco (SMITH e cols. 1966). Do

mesmo modo SNYDER e cols (1986) testaram em camundongos a ação

radioprotetora do monofosforil lipldeo A (IAM) isolado da endo

toxina lipldeo A de Salmonella mlnmsota R 595. 0 IAM causou\

um DRF (Fator de Redjjção da Dose) de 1,2.

Como se verifica, existem vários compostos testa

dos quanto 2 sua eficácia radioprotetora, e todos esses traba

lho» têm apresentado a finalidade primordial de conseguir um
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ag«nte que possa ser usado para minimizar os efeitos adversos

das radiações ionizantes. Dentre essas substâncias destacamos

o veneno da abelha Ap-cé me.lLL&ttui.

Além do efeito anti-inflaitatõrio, o veneno de a-

belha apresenta também un efeito radioprotetor em camundongos

expostos aos raios X, como foi demonstrado por SHIPMAN E COLE

(1967). Estes verificaram que os animais nos quais se injetou

subcutaneamente o veneno 24 horas antes da irradiação com a do

se letal de 850 R de raios X, apresentaram uma sobrevivência

de 64% em 30 dias.

KANO e cols, (1970) fizeram outros experimentos

usando canundongos pesando aproximadamente 30 g, nos quais fo-

ram injetados subcutaneamente 2,8 ou 5,6 pg de veneno de abelha/g

de peso, após o que foi feita ar exposição à radiação de

corpo total, numa dose de 937 R de radiação gama de cobalto-

60* Os canundongos irradiados mas não tratados mostraram 100%

de mortalidade, 15 dias após a irradiação. A sobrevivência por

volta do 609 dia foi de 10% no grupo ijue recebeu 2,8 119 de venenoyg

de peso. e de 18% no grupo que recebeu 5,6 pg/g. Nos animais pré-

tratados com o veneno, as. alterações patológicas devido & ir-

radiação foram discretas no fígado e na medula Óssea. Em tais

6rgãos não se observaram efeitos tóxicos diretos causados pelo

veneno. Entretanto, acredita-se que este seja tóxico para os

rins, devido ã degeneração do epitãllo renal e também parece

causar hemólise.

Em 1975, ARTEMOV e cols. fizeram uma preparação

usando o veneno de abelha, deoprovido de proteinas e enzimas

de alto peso molecular, normalmente presentes no mesmo. Este

"veneno" foi denominado apilite. Com a apilite houve uma alta
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sobrevivência nos grupos de camundongos tratados subcutaneamen

te com una dose de 6 Ug/g de pesoySo animal» antes da irradi-

ação. Esse efeito protetox não foi observado pelo tratamento

com a mesma dose de apilite logo apôs a irradiação, ou adminis.

tração de 1 pg/g por dia durante 10 dias que se seguiram apôs

a irradiação. . •

Além do veneno total, alguns de seus componentes

foram testados isoladamente quanto 5 ação radioprotetora.

GINSBERG e cols. (1968) realizaram uma. série de experimentos,

administrando a melitina subcutâneamènte em camundongos 24 ho-

ras antes da irradiação (850 R). Verificaram que os animais

sobreviveram até 30 dias após terem recebido a dose de 60 mg/
* . * •

kg de peao.Gbntudo,uraa boa proteção foi conseguida con doses de apro

ximadamente 5mg/Kg. Essa discrepância considerável entre o má

ximo tolerado e a dose efetiva indicam que a proteção causada

pela melitina resulta de um processo farmacologia©,

Um dos componentes do veneno também testado quan

to â sua possível ação radioprotetora é a histamina. Os 2 pep-

tldeos histamina-terminal encontrados no veneno de abelha(PECK

ft O'CONNOR, 1974), a alanilglicilglutaminilglicilhistamina(pro

camina) e alnilglicilpropilalanilglutaiBinilhistaroina, liberam

hlstamina "in vivo", por serem lentamente hidrolisados e os no

deles sugerem que ambos 4evp« liberar itflt cobre (Cu*2) quelan

te». Assim, esses compostos devem também contribuir para as

propriedades radioprotetora» do veneno natural.

Para testar a hipótese de que os peptídeos hista

mina teimüial podem exibir atividade radioprotetora, PECK •

cols. (1978) iniciaram estudos com um composto denominado glí-

cllhi«tamina, análogo desse peptfdeo encontrado no vene-



no. Verificarão que a glicilhistamina proporcionou radioprote-

ção quando administrada intraperitonealmente, 30 Minutos antes

. da exposição, assim como a Injeção de 2»?5 "g/Kg ( subcutanea-

•ente) de veneno total, 24 horas antes da irradiação (60% de

sobrevivência), '/jdavia, a naior proteção foi obtida quando

foi injetada a ^ „. lhistamina dihidroclorldrica numa concen-

tração de IJOO mg/Kg con injeção s.c, 24 horas antes da irra-

diação, dando 75% de sobrevivência. As diferenças notadas en-

tre 24 horas e 30 minutos deve» resultar da excreção ou da al-

teração metabõlica da glicilhistanina ou de seu produto de hi-

drõlise, enquanto no caso do grande aunento associado con a in

jeção s.c, este ê consistente con a baixa absorção típica ne£

te nétodo de administração. Os resultados obtidos encoraja» e

sugerem outras investigações sobre a glicilhistanina e outros

análogos. Sua baixa toxicidade e decaimento lento com injeções

».c. indican que esse composto pode provavelmente dar proteção

em .mamíferos contra uma dose semi-letal de radiação ionizante.

Conforme o exposto, o veneno da abelha ApZi me.1-

lliVUK tem se mostrado uma substância com um grande potencial

terapêutico e radioprotetor.
I

1.2. Considerações gerais sobre o veneno da abelha AACÓ meJUilvui

1.2.1. Aparelho ferroadort raorfologia e atividade

0 ferrão das abelhas situa-se dentro da câmara

do ferrão na parte final do abdomen entre as placas tergal e

•sternal do VIZ segmento.

0 veneno $ secretado pela glândula de veneno co
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nhecida como glândula ácida, que consiste de um par de tubos

convolutos longos e finos, situados na parte posterior da cavi

dade abdominal. Estes tfibulos se unem formando um duto comum

que se abre no saco de veneno, que serve apenas como um reser-

vatório da substância secretada, até que seja utilizada pela a

belha no ato de picar.

Convém lembrar que apenas as fêmeas possuem o a-

parelho do ferrão e glândula de veneno e dentre estas ( rainha

e operária), as mais eficientes são as operárias.

Em operárias jovens, a glândula ácida i secreto-

ra em toda sua extensão, inclusive numa porção do saco de vene

no. A fase secretora inicia-se no estágio final da pupação;con

tudo s5 a partir do 59 dia de idade adulta é que se observa se

creçao na luz da glândula e no interior do saco de veneno.

A nedida que as abelhas vão envelhecendo, ocorre

uma diminuição gradativa na atividade secretora e, a partir do

169 dia de idade, somente a extremidade apical bifurcada se

mantém ativa.

Além da parte glandular, o aparelho ferroador

possui também a parte quitinosa que, associada â musculatura,

favorece os mecanismos de injeção do veneno, de introdução e

de retirada do ferrão,

Essa parte quitinosa nas operárias I constituída

pelas placast triangular,oblonga e quadrática e pelas 2 lance-

tas ligadas ao estilete que constituem o ferrão. As lancetas a

presentam em torno de 10 a 11 farpas, que são as responsáveis

pela fixação e perda do ferrão ap6s a picada(SNODGRASS,1956).A

figura 1 mostra o aparelho de ferrão e glândulas de veneno de

uma operária de Api*
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MÚSCULO MOTOR
DO FERRÃO

MÚSCULO MOTOR CA KACA
QUADRANGULAR

OJSmm

BULBO DO FERRÃO

1 - Aparelho de ferrão e glândulas de veneno de uma opera

ria de ApU ntlUliia. (CAMARGO, 1972).
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1.2.2. Composição do veneno

O veneno da abelha kpli mtltlitKa é incolor,

transparente e solúvel em água. Possui um peso especifico ao

redor de 1,1313 e contén 0,3 a 0,4 mg de sólidos por 1,0 mg de

veneno liquido (HAYDAK, 1951; ARTBMOV, 1965).

£ uma conplexa mistura de agentes farnacolõgica

• bioqulmicamente ativos. Pesquisas com a finalidade de deter-

minar a composição do mesmo foram iniciadas por LANGER (1897) e

mais tarde por NEUMANN t HABERMANN (1954b), que mostraram que a

sua atividade biológica e devida a peptldeot e proteínas. Os

componentes cio veneno podem ser separados em 2 frações por meio

do processo de diálise. A fração não diallsãvel contém as enzjL

is fosfollpase-A e hial xonidase, juntas com outras proteínas

atividade enzimatica conhecida. A fração diallsável contém

peptldeos de baixo peso molecular, histamina, Xons inorgânicos

e outros componentes até então não identificados, além de 88%

de água.

NEUMANN ft HABERMANN (1956), analisando o veneno

de abelha por eletroforese em papel, mostraram a existência de

3 frações proteicas denominadas F , F. ef,, A fração F não
o x & * o

mostrou efeito farmacológico, entretanto, F, e F- mostraram-

-se farmacologicamente ativas e continham proteínas básicas» A

fração ?1 continha a principal toxina do veneno, isto é a meli

tina, e a F2, uma fosfolipase-A e uma hialuronidase.

A hialuronidase foi primeiramente descoberta em

veneno de abelha en 1940 (CHAIN • DUTHIE) porém, sua caracter^

xaçâo só começou a ser feita 15 anos mais tarde (JAQUES, 1955;

NEUMANN i HABERMANN 1954b). S uma enzima relativamente insta-
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vel e hidrolisa o ácido hialurõnlco ea fragmentos sacarídicos

predominantemente tetramêricos e hexaaéricos ( BARKER e cols.

1963).

As aaczoaoleculas presentes no veneno dos Hiae-

noptera consistem num grupo de enziaas que possuen ua peso ao-

lecular aaior que 10000. As fosfolipasest são responsáveis dire

ta ou indiretamente por uma variedade de reações faraacolÕgl-

eas (HABERMANN, 1971). A fosfollpase A2» a aais estudada enzi-

ma isolada do veneno de insetos ê extremamente teraoestável a

baixo pH, exatamente coao foi demonstrado priaeiraaente para a

mesma enzima isolada do veneno de abelha (NEUMANN E HABERMANN,

1954a). As fosfolipases constituem 12% do peso seco do veneno

(HABERMANN ft REIZ, .1965), são excepcionalmente básicas e apre-

sentam um ponto isoelêtrico em pH 10 (JENTSCH E DIELENBERS,

1972).

Um pequeno peptldeo rico em enxofre foi encon-

trado no veneno (HABERMANN • REIZ 1965), a e 6-esterases e

duas fosfatases básicas e mais três ácidas (BENTON,1967).

Em 1966, HABERMANN t JENTSCH identificaram a me

litina, que representa 30% da constituição do veneno, a qual é"
*

um peptldeo com 26 resíduos de amimoácidos, com uma alta ativl

dade superficial e uma potente hemolisina. A apamina (.2% da

constituição do veneno) S um outro peptldeo básico de baixo pe

so molecular, que contém 18 resíduos de aminoácidos e S uma

neurotoxina que produz anormalidades motoras associadas com

ações no sistema nervoso central sendo descrita por HABERMANN

ft REIZ (1965a). AlSm desses peptldeos detectou-se a existência

de um outro (1% da constituição do veneno! isolado primeiramente
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por BREITHAÜPT ft HABERMANN(1963) o qual contém 22 resíduos de

amlnoâcidos, sendo descrito como um peptldeo "mast cell degra-

nulating" (MDC-peptídeo). A seqüência prinãria deste peptldeo

foi descrita por HAUX (1969) e seus dados estão de acordo COM

os de VERNON e cols. (1969) que determinaram também a posição

de 2 pontes dissulfito neste peptídeo, que foi denominado de

401.

GAUDIE e cols. (1976) isolaram mais 3 peptídeos

sendo que dois deles, melitina-F e a tertiapina, apresentaram"

-se em quantidades muito pequenas, podendo ser detectadas so*

mente com o uso de grandes quantidades de veneno. 0 terceiro

peptldeo, a secapina, corresponde aproximadamente a 1% do vene

no llofillzado, contendo 24 resíduos de aminoácidos e apresen-

tando uma grande proporção de prolina e uma ponte dissulfito.

Encontraram também variantes de ambos apamlna e do peptldeo

401.

Em adição ãs enzimas jfi descritas, varias outras

tem sido definitivamente confirmadas em veneno de abelha, tais

como a esterase(BENTON,1967*BOUSQUET e cols.1979), o -galactosi.

dase e fr-acctllaainodeoxiglucosidase (HSIANG • ELLIOTT; 1975),

arilamidases e uma variedade de outras enzimas (BOUSQUET e

cols, 1979) tais como a fosfatase ácida, que ten recebido pou

ca atenção, mas que atualmente tem sido considerada muito im-

portante nas reações alérgicas em humanos (HOFFMAN; 1977).

De acordo com DOTIMAS ft- HIDER (1987), o veneno

possui, também a histamina, dopamina e noradrenalina na sua

composição. A histamina produz dllataçao e aumento da permeabi,

lidade dos capilares sangüíneos o que facilita a penetração da

toxina no tecido.
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As catecolaminas, dopamina e .noradrenalina fo-

ram detectadas no veneno de kpíi mtttL^tta por BANKS e cols.

(1976) e OWEN (1977) e também pareces atuar no sentido de ace-

lerar a distribuição das outras frações do veneno.

A serotonina foi detectada no aparelho produtor

do veneno, mas ainda não se sabe se é, secretada cem o veneno.

Caso isto aconteça, é quase certo que sua função seja a mesma

da histamina (WELSH ft MOORHEAD,1960).

1.2.3. Reações ao veneno

As reações frente a picadas de abelhas variam

de acordo com o numero de ferroadas, o local do corpo atingido

e o estado geral de saúde, dependendo tambêa das característi-

cas inunolõgicas do indivíduo ferroado.

A resposta normal a uma ferroada é caracteriza-

da por uma dor aguda e localizada que desaparece dentro de pou

cos minutos, permanecendo um avermelhamento e uma coceira por

varias horas ou dias. Essa reação inicial normalmente não ê no

eiva, mas deve servir de advertência para um possível desenwl •

vimento d» sensibilidade, ;que poderia levar a uma resposta se-

vera e aumentada apôs ferxóadas subseqüentes. Reações tóxicas

sio geralmente consideradas possíveis nos casos de múltiplas

picadas e as ferroadas em Sreas dos grandes vasos sangüíneos

são mais susceptíveis & penetração do veneno e mais danosas

O'CONNOR ft PECK, 1980) .

De um modo geral, a hialuronidase, peptldeo-MDC,

inibidores de protease e algumas pequenas moléculas presentes

no veneno, agem de modo a dar proteção contra a destruição en-
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simitlca pelos inibidores de proteases;a hialuronidase quebra

polímeros de ãciâo hialuronico servindo coso cimento interceiu

lar, permitindo que o veneno se espalhe pelo tecido. Simulta-

neamente, o peptldeo-MDC interage com os mastócitos presentes

na pele, liberando a histamina, a qual em combinação cosi algu-

mas pequenas moléculas do veneno, contribuem para a sensação

da coceira c ardência. Em indivíduos hipersenslveis, a hialuro

nidase pode participar imediatamente da reação antlgeno-anti-

oorpo, desencadeando uma resposta alérgica (O'CONNOR * PBCX,

1980).

O veneno penetra nos vasos sangüíneos, atingindo

o sistema circulatório sendo que a fosfolipase-A e a aelitina

(como um micélio)atuan juntas no sentido de provocar a ruptura

das células sangflineas. Exceto nos casos de múltiplas ferroa-

das ou injeção de veneno diretamente no sistema circulatório,a

herólise S mais localizada. Ambas, melitina e £osfollpase-A po

dem também produzir reações alérgicas (O'CONNOR ft PECK,1980).

Nos casos «3e múltiplas picadas, particularmente

quando quantidades significativas de veneno entram no .- sistema

circulatório, os efeitos tóxicos podem ser severos. A apaiaina

atua como uma substância tóxica para o sistema nervoso central.

A me?, itina e a fosfolipase'rA são altamente tóxicas .Gfcinfles con-

centrações de histamina produzidas pela ação do peptldeo-MDC

nos mastÓcitos contribuem para a toxicidade total* Quando pou-

cas ferroadas estão envolvidas, esses efeitos tóxicos são in-

significantes. Em indivíduos hipersenslveis, a hialuronidase,

fosfolipase-A e a melitlna podem desencadear reações tntlgeno-

-anticorpo que podem resultar em morte por choque anafilático.

Por outro lado, desde antigamente acredita-se
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que o veneno de abelha $ benéfico ea certos casos de ar-

trite reuaatõide (BECK,1935) . Usando-se para teste, uai ede

aa na pata de rato, WIHTER e cols (1962) e BILLISHAM e cols.

(1969), coaprovaraa a atividade antl-inflaaatôria do veneno,

a qual parece estar associada somente con o peptXdeo

nado 401. A curva de resposta â dose foi conparada coa a

tida para a hidrocortlsona e neste teste, o peptideo 401 foi

aproximadamente 100 vexes mais ativo. Os autores conclnlraa

que a atividade antl-inflaaatSrla do peptideo 401 nib i re-

sultado de sua capacidade de lisar os aastõcltos e que esses

dois efeitos refletes propriedades farsacológicas distintas.

HANSON e cols. (1974) também desonstraraa que o

peptideo 401 é ua potente anti-lnflaaatõrio em ratos, pois

reduz ou abole a resposta a injeções intradérmicas de agen-

tes quXaicos, tais coao a histaaina, 5-hidroxitriptaaina,bra

dicinina e prostaglandina, bea coao a injeção de carragenlna

ou turpentina, nas quais segundo Dl ROSA e cols. (1971) vá-

rios aediadores estão envolvidos.

O veneno da abelha Aplt mtttl^tAa tem sido consî

derado coao ua sisteaa terapêutico potencialaente valioso,

tanto no seu estado natural total coao ea daterainados coapo

nentes isolados ou reproduzidos slnteticaaente (PECK ft 0*

CONNOR; 1974).

Historicamente, o aalor interesse tea sido dis-

pensado S possibilidade de se usar o veneno no tratamento

de artrite reuaatõide.As propriedades anti-inflaaat6rias •

• toxicidade relativamente baixa do peptldeo-MDC,sugerem o

seu uso ea casos de artrite reuaatóide, e* substituição ao

veneno total.
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1.3. Objetivos

Os trabalhos realizados com o veneno de abelha

kpi* mtttlitKd tin apresentado fortes evidências quanto ã

sua ação anti-inflamatõria e alguns tim enfatizado o seu e-

feito radioprotetor. Esse último, acarreta o envolvimento de

um problema que merece muita atenção, principalmente na épo-

ca atual em que o homem se expõe cada vez mais aos efeitos

adversos das radiações ionizantes, tanto nas fireas de medici^

na e odontologia, como pela exposição natural â radiação am-

biental, ale* da exposição ocupacional e acidental dos indi-

víduos que i, sem dúvida, um outro fato a ser considerado.

A maioria dos estudos realizados quanto ao efei-

to radioprotetor de un composto usam como parâmetro a sobre-

vivência, tanto celular como do animal experimental, sem le-

var em consideração o que acontece dentro da célula, especi-

almente com o material genético. O mesmo é verdadeiro para

as poucas publicações que evidenciam a radioproteção pelo ve

neno de abelha, que até então tem sido pouco enfatizado.

Em vista disso, no presente trabalho foi propos-

ta a realização de alguns experimentos com o objetivo de me-

lhor avaliar o possível efeito radioprotetor do veneno de

a nível cromossõmico, em 2 sistemas biológicos:

- Células da medula óssea de ratos Wistar(Zattui

novtigicuA) nos testes "in vivo", com relação

a aberrações cromossômicas.

- Cultura temporária de linfôcitos do sangue pe-

riférico humano nos testes "in vitro".Nesse ca

so, foram analisadas as aberrações cromossômi-

cas e as trocas entre cromStides irmãs (SCE).
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2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para testar o efeito radioprotetor do veneno da

abelha kpiò milLLiiAa em células da medula óssea de ratos

Wistar e em culturas de linfõcitos do sangue periférico numa

no, a coleta do veneno foi sempre realizada antes de.

sua utilização em cada experimento. Para manter as a-

belhas imóveis, as mesmas foram coletadas, congeladas e em

seguida foram retirados um a um os ferrões, juntamente com o

saco de veneno mais a glândula ácida, que é responsável pela

produção do veneno. Com uma leve pressão com os dedos o vene

no foi lançado de seu reservatório (saco de veneno) para o

exterior, através das lancetas do ferrão, podendo assim ser

coletado em capilares graduados. Posteriormente, foi diluido

em água destilada e injetado nos animais ou usados nas cultu

ras.

A fonte de radiação gama do cobalto-60 utilizada,

pertence ao Departamento de Genética da Faculdade de Medici-

na de Ribeirão Preto - USP, com um fluxo de radiação de apro

ximadamente 130 R/h/ a 1 metro do centro da fonte.
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2.1. Efeito do veneno de Apiò mtltHtKa e radiação gama

em células da medula óssea de ratos Wstar (teste "In vlvcf)

Com a finalidade de se testar in vivo o efeito

do veneno, foram usados ratos da espécie tatttu novttglcuA,!^

nhagem Nistar (procedentes do Biotério Geral da FMRP-USP)com

100 g de peso, nos quais injetou-se intraperitonealmente lyl

de veneno da abelha ApU niLtíltia, diluído em 0,5 ml de

&gua destilada, sendo que a dose de radiação utilizada foi

300 R.

Realizaram-se 3 séries de experimentos onde os

animais receberam os seguintes tratamentos:

Experimento 1

- controle

- veneno (1 vl/100 g de peso)

- radiação (300 R)

- veneno (1 Wl/100 g de peso) e ap5s 24 horas, 300 R de ra-

diação ,

Experimento 2

- controle

- veneno (1 vl/100 g de peso)

- radiação (300 R)

- veneno (1 Pl/100 g de peso) e apôs 1 hora, 300 R de radia-

ção.

Experimento 3

- controle

- radiação (300 R)

- radiação (300 R) e em seguida veneno (1 Vl/100 g de peso)

- veneno (1 Pl/100 g de peso)
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Para cada um desses tratamentos foram usados. 10

animais exceto no experimento 3 onde fora» 15; analisaram-se

50 met&fases para cada animal, com exceção do experimento 3

onde analisou-se um numero maior e variável de células.

Para a Irradiação que foi de corpo total, os ani

mais foram colocados em tubos plistlcos perfurados, de modo

a mantê-los imobilizados.

O sacrifício ãe todos os animais envolvidos num

experimento sempre foi feito apôs 24 horas do tratamento com

a radiação.

Para a obtenção de células da medula 6ssea, apôs

o sacrifício dos animais, procedeu-se S técnica de FORD ft

HAMERTON(1956) modificada pelo laboratório de Citogenetica e

Hutagênese da P,H.R.P.-OSP, descrita a seguirt

a) Injetou-se intraperitonealmente una solução de col-

chicina a 0,16%, ai razão de 0,5 ml para cada 100g

de peso do animal. Esse procedimento foi feito 1*30

horas antes do sacrifício do animal.

b) Os features foram retirados e cortaram-se as epífises.

c) Retirou-se a medula óssea de -cada fêmur com

auxílio de uma seringa . contendo 5 ml de

uma solução hipotônlca de cloreto de potássio 0,075

M aquecida a 37°C, desagregaram-se as células e

incubou-se o memorial a 37°C até completar 10 minu-

tos a partir do início da hlpotonização.

d) 0 material foi centrifugado por 5 minutos a 800rpm,

apôs o que, desprezou-se o sobrenadante e adicionou-

-se 5 ml de fixador (metanol-ficido acético,na pro-
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porção de 3ti) e centrifugou-se novamente por 5 mi-

nutos. Esse procedimento foi repetido por mais uma

vex e no final colocou-se apenas 2 ml do fixador.

Preparo das lâminas

As preparações foram feitas gotejando-se a suspensão

de células em lâminas muito limpas, mantidas em água destila

da gelada. No gotejar-se o material as lâminas estavas» in-

clinadas para o perfeito espalhamento do mesmo, cujo excesso

foi retirado com papel absorvente. Posterionuente as lâminas

foram passadas rapidamente por uma chama, tomando-se o cuida

do de não aquecer demais o material.

A coloração foi feita colocando-se sobre a lâmina,

um filme de solução tampão fosfata pH 6,8 mais GIEMSA ( na

proporção de 24ti respectivamente), tomando-se ò cuidado de

espalhar o corante uniformemente por toda a lâmina. Apôs 5

minutos as lâminas foram lavadas em água corrente e deixadas

secar naturalmente.

Análise das lâminas

A análise cromossômica foi feita em teste cerjo, com

a finalidade de se evitar tendenciosidade de interpretação,

sendo as lâminas codificadas e examinadas ao microscópio,com

objetiva de imersão lOOx. Ps cromossomos foram desenhados es

quematicaneii -J, em cada neta fase analisada, observando-se cui

dadosamente a presença de alterações estruturais, tais como

"gaps", quebras, transloeaçôes, anaise,dicintricos,
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2.2. Bfeito do veneno de kpJJA mtllilvia. e radiação gana

em culturas de linfôcitos do sangue periférico huma-

no (teste "in vitro").

Foram coletadas amostras do sangue de 18 indiví-

duos* não fumantes, nuaa faixa etária de 20 a 35 anos, em

boas condições de saúde e sem antecedentes de tratamento ra-

dio ou guimioterápico. Apôs a sedimentação desse sangue(apro

xlmadamente por 2 h) retirou-se com pipeta Pasteur o plasma

a partir da região de separação entre hemáceas e plasma, que

corresponde á fração ocupada pelos linfocitos. O plasna de

cada pessoa foi colocado em 4.frascos (1 ml por frasco),cada

um deles contendo 10 ml de meio de cultura.

Foran realizados 3 experimentos, onde os frascos

contendo o plasna mais meio de cultura receberam os seguin-

tes tratamentos:

Experimento A

- controle

- 25 R de radiação gama \

- 0,0015 yl de veneno/10 ml de meio de cultura

- 0,0015 Pi de veneno/10 ml de meio de cultura e era seguida

25 R*de radiação

Analisaram-se 50 metáfases por tratamento num total de 200

por indivíduo que neste caso foram 7t 3 do sexo feminino e

4 do sexo masculino.

Experimento B

- controle
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* 100 R de radiação gana

. - 0,0015 VI de veneno/10 ai de aeio de cultura

- 0,0015 id de veneno/10 ai de aeio de cultura e em seguida

100 R de radiação gaaa

Analisaram-se 100 aetáfases por tratamento, num total de

400 por indivíduo. Usou-se o sangue de 5 indivíduos sendo

3 do sexo feminino e 2 do sexo masculino.

Experimento C

- controle

- 200 R de radiação gama

- 0,0015 dl de veneno/10 ml de meio de cultura

- 0,0015 ill de veneno/10 ml de meio de cultura e apôs 6 ho-

ras de ação do veneuo irradiou-se com 200 R.

Analisaram-se 100 met&fases por tratamento num total de

400 por indivíduo sendo 3 do sexo feminino e 3 do sexo mascu

lino, totalizando 6 para esse experimento.

Nos experimentos onde as doses de radiação foram

25 e 100 R (A e B), o veneno foi adicionado no inicio das

culturas e logo em seguida estas foram irradiadas. O mesmo

não aconteceu no ultimo experimento (C), pois neste caso,pro

cedeu-se á irradiação com 200 R#6 horas apôs f adição do ve-

neno, realizada no inicio das culturas.

Para as irradiações, os frascos de cultura foram

levados até a bomba de cobalto e irradiados durante 7,5 minu

tos. Portanto, p*ra obtenção das doses desejadas, variou-se

• distância destes com relação ao centro da fonte.

Técnica de cultura de linfocltos
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Foi usada a tScnica dc macrocultura de HOORHEAD

• cols. (1960) Modificada pelo Laboratório de Citogenêtica da

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP, usada rotineira

•ante para a obtenção de preparações metafísicas para a ana-

lise cromossômica.Esta técnica consiste nos seguintes passos:

a) Foram retirados 10 ml do sangue de cada . indiví-

duo por punçâb venosa, com agulha descartável e

seringa heparinizada com Liquemine-LaboratÕrio

Roche, 5000 U/ml, colocando-se o sangue em um tu

bo de ensaio estéril a temperatura ambiente,dei-

xando o mesmo sedimentar para a separação .". do

plasma.

b) Adicionou-se 1 ml de plasma a cada frasco de cil

tura com o auxilio de uma pipeta Pasteur esteri-

lizada. Cada cultura teve um volume igual a 10ml

sendo composta port 80% de meio de cultura (RPMI-

1640), 20% de soro humano normal, fito-hemaglutjL

nina (4% em relação ao volume total), estreptomi,

cina(0,01 mg/ml) e penicillna (0,005 mg/ml). A

fito-henaglutlnina foi obtida pelo Laboratório

de Citogenética da Faculdade de Medicina de Ri-

beirão Preto-USP.

c) Dividiu-se o conteõdo de cada frasco em dois,co-

locando-se os mesmos em estufa a 37°C por 46 ho-

ras.

d) Apôt o tempo de 46 horas, adicionou-se a cada

frasco uma gota (0,05 ml) de colchicina ( Fisher



• 31 -

Cientific Oo. USA) em solução diluída da fgua

dastilada estéril a 0,0016%.

a) Apôs as 48 horas de cultivo procedeu-se ã coleta

do Material. Agitaram-se os frascos para despre-

gar as células aderidas as paredes dos mesmos e

transferiu-se o conteúdo destes para tubos de

centrifuga.

f) Centrifugou-se o Material a 800 rpm durante 5 mi

nutos.

g) O sobrenadante foi desprezado e as células foram

ressuspendidas em'10 ai de solução hipotõnica

KCL 0,075 M previamente aquecida a 37°C e «anti-
m

das na estufa (37°C) por 5 minutos. Centrifugou-

-se ainda em hipotõnica por 5 minutos.

h) Desprezou-se o sobrenadante e adicionaram-se 5

ml de solução fixador a recém preparada (metanol-

acético na proporção de 3:1). Centrifugou-se no-

vamente e desprezou-se o sobrenadante. Adiciona-

ram-se 3 ml do fixador a centrifugou-se novamen-

te por 10 minutos.

i) Finalmente, ressuspenderam-se as células em uma

quantidade de fixador, o suficiente para diluir

adequadamente o material obtido.

j) Sobre lâminas limpas mantidas en Sgua destilada

gelada pingou-se uma gota do material fixado(por

algumas horas)inclinando-a levemente. .Passou-se
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posteriormente por uma chama com o cuidado para

não aquecer demasiadamente a preparação.

k) A coloração foi feita usando-se una solução de

Giemsa, preparada na proporção de 1 ml do coran-

te para 30 ml de tampão fosfato (NaH2PO4 0,06 If*

K2HPO4 0,06 M pH 6,8) durante 5 minutos.

Método de análise das lâminas

Para a detecção de aberrações cromossômicas, me-

tifases completas (2n-46) e espalhadas foram analisadas, de-

senhando-se esquematicsrrsnte as mesmas e identificando-se to

dos os cromossomos, com o cuidado de observar a ocorrência

de alterações estruturais, tais como "gaps", quebras de cro-

m&tide e cromossômica, fragmentos, anéis, dicéntrlcos, etc.

Com relação ã analise de SCE, de modo semelhante

ao anteriormente descrito, as metSfases foram desenhadas e

as trocas terminais (contada como 1 SCE) e as intersticiais

(contadas como 2 SCE) esquematizadas a fim de possibilitar a

contagem das mesmas em cada cromossomo. Analisou-se 20 meta-

fases por tratamento para cada inAivlduo testado.

Técnica para a obtenção de preparações metafãsicas para ana-

lise de Trocas entre Cromitides Irmãs (SCE).
»

0 plasma de 6 dos 7 indivíduos do experimento Aides

crlto anteriormente) foi dividido ao meio sendo que una par-

te foi usada nas culturas para analise das aberrações cromos.
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somicas • a outra parte foi usada nas culturas tratadas ceai

* broaodeoxiuridina (BrdO) para a obtenção das SCE.

Para a visualização das trocas entre cromâtides

irais»aplicou-se exatanente a mesma técnica descrita para

cultura de linfõcitos, usando-se contudo os seguintes proce-

dimentos adicionais:

- Adição de 5-bromo-2 'deoxiuridina (BrdO) na concen

tração de 10 tig/al de meio de cultura de modo

que teremos frascos con os seguintes tratamentos:

- controle (BrdO)

- 1,5 pg de veneno + BrdU

- 25 R de radiação * BrdU

- 1,5 pg de veneno + BrdU + 25 R de radiação

- Cobriu-se esses frascos com papel alumínio para

evitar a fotõlise da BrdU, e assim foram levados

para uma estufa a 37°C juntamente com os outros

destinados â analise de aberrações, sendo o tem-

po de incubação de 72 horas.

- Ap5s 72 horas a cultura foi colhida de maneira

convencional, sendo que as lâminas foram prepara

das (sem o auxilio da chama) e deixadas secar ao

ar.

- A coloração foi feita de acordo com a técnica de

fluorescôncia mais Giemsa (PERRY t WOLFF, 1974;

KORENBERG i FREEDLENDER,1974) modificada pelo La

boratõrio <2e Citogenética da FMRP-USP*aplicou-se

sobre as lâminas recém preparadas, cerca de 3 go

tas de uma solução de 0,05 M pg de Roechst 33258/

ml de solução de Hanks, cobrindo-a* com lamlnula
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• deixando-as expostas 2 lus ÜV durante 50 minu-

tos ea temperatura ambiente, a uma distância de

30 ca. ApÔs esse teapo, as lamlnulas foram remo-

vidas por lavagem ea água destilada e as lâminas

foraa deixadas secar e guardadas ea geladeira.

Posteriormente foraa colocadas ea taapão fosfato

(NaH POj 1 N pH-8,0) aquecido a 37°C, por ua de

terminado tempo, que varia de acordo com as con-

dições ambientais e idade da lâmina (até 60 se-

gundos» no nosso caso), lavadas ea Sgua destila-

da, e coradas com solução de Gieasa 5% preparada

ea tampão fosfato, pelo tempo de 5 minutos.
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3. RESULTADOS

3.1. Efeito do venero de kplé mtXU.dt.Ka. associado a radi-

* ação gama ca» células da Medula óssea de ratos Wls-

tar ("in vivo")

Cono exposto na introdução, diversas substâncias

químicas foran testadas para avaliar a capacidade radioprote

tora das mesmas. Propos-se neste trabalho, testar a capacida-

de radioprotetora do veneno de abelhas Apto mtltí^fia e para

tal foram realizados ensaios biológicos em ratos Wistar uti-

lizando-se como parâmetro radiobiólõgico as aberrações cro-

mossômicas ocorridas nas células de medula óssea de ratos

Wistar.

0 experimento foi subdividido em 3 fases t os ra-

tos receberam injeções i.p. de veneno 24 horas e 1 hora an-

tes da irradiação e numa outra etapa o veneno foi administra

do 30 minutos após a Irradiação. Em todos os casos os ani-

mais foram sacrificados 24h. após a irradiação. Em todos os

experimentos os animais foram separados aleatoriamente em 4

grupos distintos de 10 animais (ou mais conforme especifica-

do nas tabelas) correspondendo a diferentes tipos de trata-



Grupo 1 - animals controle

Grupo 2 - animals que receberam 300R de radiação

Grupo 3 - animais que receberam 1 vi de

lOOg peso

Grupo 4 - animais que receberam veneno e radia

çio.

Foram analisadas pelo menos 50 met&fases de cada

animal. Cada metãfase foi esquematisada para uma analise mais

detalhada de cada cromossomo e a definição correta de cada

tipo de alteração estrutural dos cromossomos. Foram observa-

das quebras cromossoaicas e cromatldicas, "gaps*, fragmentos,

translocações,anéis, dicêntricos ê figuras trirradiais, con-

forme constam nas tabelas 1, 2 e 3.

Quando se leva em consideração o numero total de

aberrações cromossõmicas verifica-se diferença de respostas

entre os 3 experimentos. No 19 experimento (tabela 1) onde os

animais receberam o veneno e depois de 24hs. foram irradia-

dos, a freqüência de aberrações para animais que foram -ape-

nas irradiados foi de 46,8% ao passo que quando tinham rece-

bido veneno e 24hs. apôs irradiados a freqüência foi bem me-

nor, Isto é, 14,41%.

No 29 experimento apenas a radiação produziu

37,2% de aberrações e a Injeção de veneno 1 hora antes da ir

radiação causou 27,4% de «barracões (tabela 2).

Pela tabela 3, verifica-se que apenas a radiação

produziu 58,58% de aberraçõese quando o veneno • administra-

do 30 min. após a radiação a freqüência foi de 52,19%.Nestes



Tabela 1 - Distribuição dos diferentes tipos de aberrações cronossônicas observadas en ratos Wistar subnetldos

a tratamento com o veneno de Apí* (lug/100g de peso) por 24 h. e em seguida com 300R de radiação ga-

ma (tempo experimental de 48h). Usou-se uma amostra de 10 animais por tratamento*

Tcatamsnto

Controle

Veneno

Veneno + Rft-
diaçâb

Numero de cé-
lulas analisa
das

500

500

500

472

Tipo de aberração

( )fig. trlr-
zadlal

0

0

5(5)

0

Amçjnento

0

5

150

39

dicêntriao anel

2 1

1 0

17 18

•
4 6

*

quebras
czonat» GBQQD6*

3 0

3 0

18 8

8 4

-gap»"

6

6

18

7

N&oero total

(%)

12 (2,4)

15 (3,0)

234 (46,8)

68 (14,41)



Cabeia 2 - Distribuição dos diferentes tipos de aberrações cxomossdmicas observadas em ratos Ifistar submeti-

dos a tratamento inicial com veneno de Apli(1 ug/100gs de peso) por 1 hora seguido de tratamento

com 39011 de radiação gama(tempo experimental de 25h). Usou-se uma amostra de 10 animais por trata-

mento.

xatamanto

tontxole

taneno

tadlação

Veneno* Ra
ilação

Nunero de cé -

lulas analisa

das

500

500

500

500

Tipo de aberração

( )fig. trir
radial

0

0

5(1)

8(1)

0

1

155

99

diosntrias anel

0 0

1 0

9 3 '

7 3

quebras

cxomat.

0

4

3

10

CEORDS*

1 '

0

3

3

"gap»*

1

2

3

7

Nnero total

de aberrações
(%)

2 (0,4)

8 (1,6)

186 (37,2)

137 (27,4)



Tabela 3 - Distribuição dos diferentes tipos de aberrações cromosrdmicas observadas em células oriundas de ra-

tos Nlstar tratados com 300R de radiação gama e era seguida oont 1 Vi de veneno/100g. de peso. Osou-

-ae una amostra de 15 animais por tratamento.

*
tratamento

Controle

Veneno

Radiação

Veneno* RA
diação

Nunero de oe
lulas anali-
sadas

804

778

961

1006

Tipo cie aberração

( )fig. trlr
radial ~

0

2

11(3)

13(3)

, - 28

7

489

429

diosntrioo anel

0 1

0 0

8 8

11 3

quebras
CIORBtt» donos.

1 1

4 1

23 2

13 1

28

32

22

55

Numero totail
de alienações

(%)

59 (7,34)

46 (5,91)

563 (58,S9)

525 (52,19)



- 40 -

2 filtimos experimentos o veneno de abelha não causou nenhuma

influência sobre os efeitos das radiações.

Mas metãfases analisadas de cada animal, foram ob

servadas células com 1 ou mais alterações croaossomicas.Con-

tudo, para efeito 4e análise estatística considerou-se ape-

nas o numero de taetãfases com alteração independentemente do

numero de alterações existentes. Porém, o resultado final

quando se compara o número total de aberrações e o numero de

células com aberrações foi o mesmo, como se verifica pelas ta

belas 4,5 e 6.

A tabela 4 mostra o número de metãfases analisa-

das e o número de metãfases que apresentarão aberrações no

experimento onde o tempo de tratamento com o veneno foi de

24h (experimento 1). Verificou-se que no grupo de animais

que receberam o tratamento com o veneno antes da radiação, a

porcentagem de células com aberrações foi menor,quando compa

rada com o grupo que recebeu somente a radiação. Tanto os

grupos tratados só com o veneno, como os grupos controles

mantiveram a mesma incidência de aberrações.

O mesmo não aconteceu com os experimentos onde

os ratos foram pré-tratados com o veneno por somente lhfexpe

rimento 2), cujos dados são mostrados na tabela 5. Verifica-

-se que tanto os animais injetados com o veneno antes da ra-

diação como aqueles que não o receberam, mantiveram o mesmo

grau de resposta.

Resultados semelhantes em termos de radioprote-

ção, também foram obtidos nos experimentos onde o veneno foi

administrado apôs a irradiação (experimento 3), como mostra a

tabela 6.



febela 4 - Numero de metãfases analisadas, numero e porcentagem de met&fases con aberrações, encontradas nos*

10 animais usados em cada tratamento. O veneno (1 yl/100g de peso) foi Injetado 24 horas antes da

Irradiação (300R).

Tratamento

Controle

Veneno

Radiação

Veneno + Radiação

Número

das

de met&fases analisa

500

500

500

472

Número de

berraçao

• • • .

met&fases com a-

12

12

112

45

% de

ção

metffases com aberra-

2,40

2,40

22,40

9,53



•bala 5 - Numero d« metSffases analisadas, número a porcentagem de netfifases com aberrações, encontradas nos

10 animais usados em cada tratamento. 0 veneno (1 yl/100g de peso) foi injetado 1 hora antes da ir-

radiação (300R).

Tratamento

Controle

Veneno

Radiação

Veneno + Radiação

Numero
das

de met&fases analisa

500

500

500

450*

Numero de
berração

metSfases com a-

3

8

63

56

% de
ções

células com aberra-

•

0,6

1,6

12,6

12,4

Morreu 1 animal



abala € - Número d« células analisadas, numero e poroantagan da células com aberrações eromossomlca», observa

das an ratos tratados con 300R da radiação gama a an saguida com 1 Ml da vanano/100 9 da paso.PorAn

usados 15 animais por tratananto.

Tratamento Número de met&fases anali-
sadas

Numero de met&fases com a-
barracão

% de metafases con aberra-
ção

Controle

Veneno

Radiação

Veneno+Radiaçãb

804

778

961*

1006

43

34

203

1006

5,34

4,37

21,12

21,87

morreu 1 animal
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Co» esses dados (experimento 1,2 e 3)«ficou cia

ra a importância do tempo de tratamento com o veneno (24h), e

o momento de administração do mesmo, que deve ser anterior à

irradiação, para a obtenção de um resultado positivo em ter-

mos de radioproteção.

Análise Estatística

A análise estatística foi realizada com o objetî

vo de verificar a significância dos efeitos obtidos pelos di

ferentes tratamentos aplicados nos animais. O nível de signl

ficância considerado nos testes foi de a» 5% (0,05).

As diferenças entre as médias observadas entre

os 4 tratamentos (controle-C, veneno-V, radiação-R e intera-

ção V+R) para os 3 experimentos (1,2 e 3) forara estudadas me

diante o método da análise de variância (Sokal x Rohlf,1969),

usando-se como dados as proporções de células com pelo menos

uma aberração cromossõmlca. Aplicou-se a transformação y-arc

sen Vproporçáo, para homogeneizar as vari&ncias dos 4 grupos

estudados. Utilizou-se um modelo estatístico de análise de

variância com 2 fatores* a fase do experimento como fator de

blocos (o experimento foi feito em duas fases, cada uma com

a metade do numero total de animais utilizados) e o tratamen

to aplicado. A soma de quadrados dos dados pertencentes aos

4 tratamentos foi dividida em 3 contrastes ortogonaisto pri-

meiro mede somente o efeito do veneno (relacionando a combi-

nação C+R com a combinação V+VR), o segundo considera como

efeito principal, o da radiação (relacionando o grupo C • V

com R + VR) e o terceiro mede a interação do veneno com a ra

dlação.
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A an&lise dos dados do experimento 1 (tratamento

com veneno por 24 horas) mostrou que a proporção média de cé

lulas com pelo menos uma aberração foi de 2,4% - 0,7» para

os grupos controle e tratado sô com o veneno, 22,5% - 1,9%

para os grupos tratados sô com radiação e 9,5% - 1,4% para

os grupos tratados com a sssociação do veneno + radiação. A

an&lise de variância dos resultados na escala angular mostra

que não existem diferenças significativas entre as fases

(F, ,.«0,166, P >50%) e que pelo menos dois dos quatro tratax, JD —

mentos (C,V,R,VR) diferem entre si (F3 3 5« 21,741, P «0,1%).

O efeito principal significativo (em termos de aberração cro

mossômica) foi devido a radiação (Fx 35«54,418, P<0,l%) en-

quanto que o efeito do veneno e interação veneno + radiação

(Fj 35«5,403, 2,5%<P< 5%) se encontram próximos do limiar

de significância considerado. Para se detectar a significãn-

cia das diferenças entre os grupos testados, foi aplicado o

teste das comparações múltiplas de TUKEY. Os resultados obti^

dos mostraram que as proporções médias entre os grupos con-

trole e veneno não diferiram, enquanto que os grupos R e VR

apresentaram diferenças', significativas entre si, levando ao

esquema CV R VR. Quanto aos resultados do experimento 2(tra

tamento com veneno por 1 hora antes da radiação) a proporção

média de células com pelo menos uma aberração foi de 0,6% -

0,34% para o controle, 1,6% - 0,56* para o grupo tratado s6

com o veneno, 12,6% - 1,48% para o grupo tratado sô com a ra

diação e 12,44% - 1,56% para a interação veneno + radiação.

A an&lise de vari&ncia dos resultados na escala

angular mostrou que as diferenças entre as fases do experi-

mento ficam no limite da signific&ncia estatística ( F^ 43-
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4,45, 2,5%< P< 5%) e que existes diferenças entre os quatro

tratamentos (F, ,--53,37, P<0,l%). Como no experiaiento ante-

rlor o principal efeito significativo obtido foi devido â

• ação da radiação (F. 3 4» 156,77, P< 0,1%), enquanto que o e-

feito do veneno na interação veneno + radiação não foi signi^

flcatlvo (F, ,-« 2,46, 10%< p< 25%).

Os resultados obtidos da análise dos dados do

experimento 3 mostrara» que estes áãb semelhantes àqueles do

experimento 2. A proporção média de células com aberrações

foi de 5,8% - 0,82% para o controle, 4,88% - 0,77% para o

tratamento com o veneno, 21,12% - 1,32% para o . tratamento

com radiação e 21,87% - 1,30% para interação veneno + radia-

ção. A análise de variância na escala angular mostrou que o-

correram diferenças significativas "entre as fases (̂  53«34,99,

P<0,l%) e que pelo menos dois dos quatro tratamentos diferem

entre si( F, 53»43,50, P< 0,1%). Neste caso também,o efeito

principal significativo foi devido à radiação (F^ 53»130,46 ,

P< 0,1%), mas o efeito do veneno na interação veneno + radia-

ção, não foi significativo (F1 53«0,043, P >0,75%). Fazendo-

-se o teste das comparações múltiplas (teste de TUKEY) para

os experimentos 2 e 3, verificou-se que não ocorreram diferen

ças significativas entre os grupos controle e tratados com o

veneno, e também entre os grupos tratados com radiação e asso

ciação do veneno + radiação. Entretanto, foram observadas dife

renças significativas quando foram comparados os grupost con-

trole x radiação, controle x veneno + radiação, levando ao

esquema ÇV RVR.

A tabela 7 resume as proporções médias de célu-

las com aberrações obtidas nos experimentos 1/2 e 3* As figu-



Tabela 7 - Proporções médias de células(%) com aberrações cromossômieas, obtidas nos experimentos realizados

"in vivo" com ratos Nistar, submetidos a tratamento cora veneno de Apii e radiação gama.

Situação

Experimental

1

2

3

•

Controle

2,40 -

0,6 •

5,80 •

- o.
• o.

'0,

70

34

82

Tratamentos

Veneno

(1 pl/100g peso)

2,40 ± 0,70

1,60 - 0,56

4,«8 Í 0,77

Radiação

(300R)

22,20 - 1,

12,60 Í 1,

21,12 1 1,

90

48

32

Veneno +

Radiação

9,50 ± 1,40

12,44 - 1,56

21,87 - 1,30

1 - animais tratados com o veneno por 24 horas antes da Irradiação.

2 - animais tratados com o veneno por 1 hora antes da irradiação.

3 - animais irradiados e era seguida tratados cora o veneno.

i
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%

ras 2,3 e 4 mostram o efeito de Interação do tratamento coa o

veneno sobre e proporção de células con aberrações cromossõad

cas observadas nos experimentos 1, 2 e 3, respectivamente.So-

•ente na figura 2, é possível se observar um efeito de inibi-

ção da radiação, causada pelo veneno.

De modo geral, os resultados aqui apresentados e

videnciam ura efeito de radioproteção causado pelo veneno de

abelha, quando os animais foram tratados com o veneno por 24

horas antes do tratamento com a radiação, efeito esse não ob-

servado quando se reduziu o tempo para apenas 1 nora ou quan-

do o veneno foi administrado apôs o tratamento com radiação.

3.2. Ação do veneno de Apí& associado a diferentes doses

de radiação gama em culturas de linfócitos :. humanos;

(teste "in vitro") análise das aberrações cromossõmi-

cas

Nos testes para verificar a possível ação radio-

protetora do veneno da abelha kpíi mtlLL^eJia em culturas de
i

linfõcitos do sangue periférico humano, realizou-se inicial-

mente uma série de experimentos preliminares, com o intuito de

se determinar a quantidade de veneno a sex usada por cultura,

uma vez que este em determinadas concentrações, inibe totalr

mente o crescimento das células. 0 melhor resultado foi obti-

do com 0,0015 pi de veneno por 10 ml- de meio de cultura.

Na tabela 8 encontram-se os resultados das cultu

ras do sangue de 7 indivíduos sendo 3 do sexo feminino e 4 do

sexo masculino, tratadas com veneno (0,0015 pi/10 ml de melo),

radiação (25R) e veneno mais radiação, além dos controles(ex-



- 49 -

§ «O

g 20

£
10

V-0

Pig. 2: Representação da interação do tra-

tamento com o veneno por 24 horas

antes da irradiação,na . proporção

de células com aberrações cromossô

nicas.;

Y«arc sen VT.100 onde p*proporção
de células con aberrações

V*0 •* sem o veneno

V«l * com o veneno

R>radiação

C«controle

VR"veneno*»-radiação
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10
0
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40

so

20

10

0
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^ ^ ~ 1
>

r

V-0 V-1

Fig. 3: Representação da interação do trata

nento com,o veneno por 1 hora antes

da irradiação, na proporção de célu

Ias COM aberrações cxonossônicas.

Y« are' sen VF.100 onde, p»proporção

de células con aberrações

V» 0 •* sem o veneno

V» 1 •» co» o veneno

F« radiação

C« controle

VF« veneno-f-radiação
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s

90

40

g
•

20

10

0-

R

C

LRV

V-0

Fig. 4: Representação da.interação do trata-

mento com o veneno apôs a irradiação,

na proporção de células coro aberra-

ções cromossômicas.

Y» arc sen V~P.1OO onde p=proporção de

células com aberrações

V« 0 •• ,sem o veneno

V» 1 •# com o veneno

R» radiação

C» controle

VR* veneno+radiação



Tabela 8 - Apresentação de netSfases com aberrações em linfôcltos do sangue periférico humano de 7 indivíduos

sendo 3 (1,2 e 3) do sexo feminino e 4(4,5,6 e 7) do sexo masculino, tratados "in vitro"com 0,0015ul

de venèno/lOral de meio e em seguida com 25R de radiação gama. Foram analisadas 50 metSfases por In

divlduo/tratamento.

Tratamento

h X2

N9

V
por

METÂFASES

indivíduo

COM

(7)

I

ABERRAÇÕES

5 h h
Total

F t t * i n o 1 4 *

Controle

Veneno

Radiação

Veneno + Radiação

0

2

4

2

2

0

1

4

3

2

3

4

1

17

13

22

19

4,86

3,71

6,29

5,43

I
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• •

perimento A ) . Verifica-se que as freqüências de aberrações

cromossomicas induzidas nos diferentes tratamentos pratica-

•ente não diferiram, especialmente quando se compara as aber

rações induzidas pelo tratamento com radiação e com a asso-

ciação do veneno + radiação. Analisaram-se um total de 300

células por tratamento.Utilizou-se o teste estatístico "t"

de Student (SOKAL e ROHLF, 1969) para medir as diferenças en

tre amostras, permitindo fazer comparações entre os grupos

controle (C) x veneno (V) e radiação (R) m veneno + radiação

(VR).

Esse teste não mostrou diferenças significativas

entre CxV (50% < P < 90%) assim cono para R x RV(50%<P < 90%)oon

siderando-se oi «5%.

A tabela. 9, mostra os resultados da análise de a-

berrações cromossôiaicas dos linfõcitos nas culturas de san-

gue colhido de 5 indivíduos, sendo 3 ào sexo feminino e 2 do

sexo masculino, as quais receberam o mesmo esquema de trata-

mento do caso anterior. Contudo, a dose de radiação foi de

100 R e o numero de células analisadas oscilou em torno de

500 por tratamento (experimento B).

• Observou-se que também neste caso, apesar da dose

de radiação ter sido 4 vezes maior e consequentemente, ter

aumentado a porcentagem de aberrações cronossômicas, o vene-

no não mostrou um efeito protetor. Como no caso anterior, a

análise estatística (teste t), mostrou que não houve diferen

ças significativas entre, C x V (50% <P<90%) e nem tampouco

•ntre R x RV (50%<P< 90%).

Deve-se lembrar, entretanto, que em experimentos

realizados usando células da medula 6ssea de ratos wistar



Tabela 9 - Número de metafases analisadas, número e poroentaqem de metafase» oom aberrações em Iinf6citos do

sangue periférico humano de 5 indivíduos, sendo 3(1,2 e 3) do sexo feminino e 2(4 e 5) do sexo mas

culino, tratados "in vitro" com 0,0015 pi de veneno/10 ml de meio de cultura e em seguida com 1C0R

de radiação gama.

Tratamento

Controle

Veneno

Radiação

Veneno + Radiação

N<? de metafases a-

nalisadas

500 ...-—

500

460

461

Xl

2

3

14

6

N<? por

X2

4

0

8

14

METAFASES

indivíduos

X3

0

3

9

9

COM

(l)

X4

2

1

6

8

ABERRAÇÕES

X5

3

2

13

6

Total

11

9

50

48

FretjGHncia 1

2,20

1,80

10,87

10,41

I

2
I
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tratados "in vivo" com o veneno e radiação, os resultados ob

tidos, indicaram um efeito de radioproteção, sendo necessá-

rio um intervalo de tempo entre os dois tratamentos,,para a

ocorrência de uma interação entre o veneno e o organismo do

animal. Nos resultados até então apresentados com as cultu-

ras de linfôcitos, os tratamentos com veneno e radiação foram

realizados praticamente ao mesmo tempo (em G Q ) . Tornou-se ne

cessaria então a realização de novos testes variando-se o

tempo de tratamento, de modo que, deixaram-se os .linfôcitos

em contato com o veneno durante 6 horas, antes de proceder-

se 5 irradiação (experimento C) que foi de 200 R. Foram ana-

lisadas 100 metãfases por tratamento e colhido o sangue de 6

indivíduos (3 do sexo feminino e 3 masculino). Os resultados

assim obtidos indicaram uma pequena redução das aberrações

cromossômicas induzidas pela radiação, conforme mostra a ta-

bela 10; contudo, em ambos os casos, C x V e R x RV,essas <U

ferenças não foram significativas. (10% <T <20%).

Os tipos de aberrações encontrados nas metãfases

analisadas foram: fragmentos, quebras e "gaps" de cromátide

• de isocroioátide, anéis\e dicêntricos. Entretanto para efei

to de simplificação não se considerou o número de aberrações

encontrado por células mas sim, o numero de células que apre

sentaram aberrações, o que não alterou o resultado final.

Ainda com relação aos dados do último experimento,

foram comparadas as proporções de células que apresentaram

dicêntricos. Verificou-se que, apesar do número de células

com aberrações não ter diferido significativamente nos trata

mentos com radiação e veneno + radiação, quando se analisa

somente os dicêntricos/ ao se comparar R x VR, pelo Teste"t",
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obtem-se una diferença significativa (0,1% <P <1%). Os resujL

tados observados quanto ao numero de dicêntricos nos vários

tratamentos, encontram-se também incluidos na tabela 10. A

fig. 5 permite fazer uma comparação entre o número de metáfa

ses que apresentaram aberrações e dentre as quais, as que a-

presentaram dicêntricos nòs vários tratamentos, para cada in

dividuo testado.

Esse tipo de abordagem não foi realizado nos expe

rimentos A e B, pois as doses de radiação usadas (25 e 100 R),

induziram um numero de células com dicêntricos muito pequeno

e que não se destacou entre os demais tipos de aberrações.

As médias e os desvios padrões obtidos para as cê

lulas com aberrações nos experimentos realizados com linfõcjL

tos (exp. A, B e C) encontram-se na tabela 11.

Na tabela 12,observam-se as diferenças médias, os

valores de "t" e o nível de significância alcançado, através

do Teste "t", nos experimentos realizados (A,B,C) inclusive

para as trocas entre cromâtides irmãs (SCE) que serão trata-

das a seguir.

í

3.3. Ação do veneno de kplt associado â radiação gama era

culturas de linfõcitos do sangue periférico humanos

Indução de SCE

0 teste para a verificação das trocas entre cromá

tides irmãs (SCE), foi realizado paralelamente ao de aberra-

ções (para a dose de 25 R de radiação \, em linfôcitos prove-

nientes dos mesmos indivíduos, com exceção do indivíduo 7,eu

ja cultura .não forneceu o número desejado de metáfases para



Tabela 10 - Distribuição de netãfaaea com aberrações e destacando-se o numero e freqfiencia con cromossomos dl'
cêntricos em linfôcltos do sangue periférico humano de 6 indivíduos sendo 3(1,2 e 3) do sexo feninj
no e 3(4,5 e 6) do sexo masculino, tratados "in vitro" com 0,0015yl de veneno/lOml de meio de cult]
ra e apôs 6 horas.,submetidos a 200R de radiação gama. Foram analisadas 100 metafases por indivíduo,
€00 por grupo controle e tratados.

N9 por indivíduo (I) Total Freqüência (%)
Ceo dlcentrioc* *
NQmsro Freqüência (t)

Controle

Veneno

Ueneno+Radi

47

27

10

34

22

19

17

n-

43

33

16

17

26

8

20

29

47

34

199

154

7,83

5,67

33,16

25,67

0

2

131

82

0

0,33

21,83

13,67

* Esse tipo de alteração foi computada junto com os outros tipos de aberrações encontradas,
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D Controle
Veneno
RadioçSo

RodioçSo • Veneno

I 4 0

% 30

(B)

20

10

O .1
1 2 3 4 9 6

Imfivfduo»

Fig. 5- Números de metáfases com aberrações cromossõmicas obti-
dos em cada tratamento dos linfôcitos humanos com o ve-
neno (0,0015 pl/lOml de meio), Radiação (200 R) e.Vene-
no (6 horas) associado â radiação (A). Nesses números
estão incluídas as metáfases com dicêntricôs,que também
estão representados & parte(B). «Foram analisadas 100 me
tãfases por tratamento, num total de 400/indivíduo.



Tabela 11 - Médias 6 desvios paflriaes de células com aberrações, obtidas nos experimentos realizados com Iinf6e:

tos, nos 4 tratamentos, onde variou-se a dose de radiação e a concentração do veneno foi mantidi

constante (0,0015y1/1Oral de meio)

Situação Experimental
TRATAMENTO

Controle Veneno Radiação Veneno+Radiaçio

25R
(exp A)

100R
(exp B)

200R apôs 6h.
(exp C)

dicêntricôs em
200R apôs 6h.

(exp C)

0,049 - 0,012

0,022 - 0.007

0,078 - 0,011

0,037 - 0,010

0,018 - 0,006

0,057 - 0,009

0,003 - 0,002

0,0*3 - 0,013

0,109 - 0,015

0,332 - 0,019

0,218 - 0,017

0,054 - 0,012

0,104 - 0,014

0,257 - 0,018

0,137 - 0,014

ii
v



Tabela 12 - Apresenta as diferenças médias, os valores de "t" e o nível de significãncia alcançado, atrave« da
aplicação do teste "t", nos vários experimentos (A,B,C) realizados com linfôcitos, considerando-se
as aberrações cromossômicas e SCE para os tratamentos (CxV» comparação entre controle e veneno, Rx
VR» comparação entre Radiação e veneno + Radiação).

Experimental

25R (n- 7)

100R(n- 5)

200Rapôs 6h.
(n-6)

DLcêntricos em

200R apôs 6h.
(n-6)

SCE(25R) (n-6)

Diferenças
(d)

0,016

0,014

0,041

*

-0,908

C x V

Valor de t
(t)

0,590

0,227

1,550

-

1,290

Nível de s i g n i f .

(P)

50%<P< 90%

50% < P< 90%

10% < P< 20%
•

-

20%< P <40%

R x VR

Diferenças

(3)

0,026

0,023

0,079

0,106

0,093

Valor de t
(t)

0,544

0,494

1,900

4,170

0,182

Klvel de s i g n i f .

(P)

50% < P< 90%

50%<P< 90%

10 < P <20%

0,1%< P < 1%

50% < P< 90%

•



análise, que foram 20, por indivíduo.

A distribuição das SCE por cromossomo (ou grupo )pa

ra os controles, tratados com o veneno (0,0015 ul/10 ml de

Meio), com radiação (25 R) e com a associação de veneno + ra

diação encontra-se nas tabelas 13, 14, 15 e 16 respectivamen

te. Verifica-se que em todos os casos, praticamente não hou-

ve variações quanto ao numero de SCE/célula, tanto em rela-

ção aos tratrmentos, quanto aos grupos de cromossomos.

Ma tabela 17, tem-se o numero de SCE encontrado

por indivíduo, em cada um dos tratanentos, bem como o total

e a média de SCE/célula encontrado. Esses resultados mostram

que nos diferentes grupos testados, o número de SCE por célu

Ia não variou significativamente (comparando C x V, 20% < P <

40% e R x RV, 50% < P < 90%). Desse modo verifica-se que o ve

neno, na concentração usada, não aumentou a freqüência de

SCE/ célula e a radiação, apesar de ter induzido um pequeno

número de SCE, não pode ser considerada adequada para indu-

zir esse tipo <3e alteração.

Os dados da tabela 17, representados na fig. 6 IK>£

tram claramente as diferenças inter e intra individuais quan

to & freqüência de SCE nos vãrios tratamentos.

As diferenças médias, os valores de "t" e os ní-

veis de significância alcançados para esse experimento, en-

contram-se na tabela 12.



Tabela 13 - Distribuição e freqüência de trocas entre crom&tides (SCE) por cromossomo ou grupo cromossdmlco,

culturas de linfõcitos controles.

Bdivldua
Grupo
B

Grupa
C + X

Grupo
D 16 15(17-18)

Grupo
F

Gruoo
G + Y

Tbtâl de
tãfases

SCE/netafa
set

1
2

3
4
5
6

23
13

10
9

15

13

17
18

9

9

26

12

19
11
8

12

17

7

31
26

23
12
16

23T

103
63

79

48
68

53

21
17

15

14
17
12

1
3

5

0

2

4

6
7
2
6
3
4

0

0
2
1
0
2

0
0
4
1
0
0

221
158
157
112
164
130

1, 2 e 3: sexo feminino

4, 5 e 6: sexo masculino

20

20

20

20

20

20

Total

%
X

(8
83
,81) (9

91
,66) (7,

74
86)

205
(21,76)

414
(43,95) (10

96

,19) (1

15
,59)

•

(2,
28
97) (0

5
,53) (0,

5
53)

942
100

120 47,10

7,85



Tabela 14 - Distribuição e freqüência de trocas entre crom&tides irmãs(SCE) por cromossomo ou grupo cromossdmic

em culturas de linfôcltos tratados "in vitro" com veneno de Apl4 (0,0015 V1/10 ml de melo).

Xnâlviduo

1

2

3

4

5

6

Tbtal

%

X

*1

20

21

15

15

13

17

101

(9,61)

*2

29

30

5

19

22

14

119

(11,32)

*3

15

10

8

11

10

11

65

(6,18)

Grupo
B

28

29

23

»-

33

28

170

(16,10)

Grupo
C + X

76

104

65

56

83

67

451

(42,91)

Grupo
D

21

19

10

11

11

11

83

(7,90)

16

0

1

0

2

3

4

10

(0,95)

E (17-18)

7

9

7

3

10

4

40

(3,81)

Grupo
P

1

0

1

0

0

3

5

(0,48)

•

Grupo
G ••• Y

0

2

4

0

1

0

7

(0,67)

lotai de
SCE

197

225

138

146

186

159

1051

100

N9 dems-
t&fases

20

20

20

20

20

21

121

SCE^netSfas

9,85

11,25

6,90

7,30

9,30

7,57

52,17

0,7C

1, 2 e 3» sexo feminino

4, 5 e 6t sexo masculino



Tabela 15 - D i s t r i b u i ç ã o e freqüência de Trocas e n t r e Crom&tldes Irmãs(SCE) por cromossomo ou yrupo cromoss6mlc<
em c u l t u r a s de l i n f Õ c i t o s t r a t a d o s "in v i t r o " com radiação gama (25R).

Indivíduo
Grupo

B
Grupo
C + X

Grupo
D 16 E (17-18)

Grupo
F

Grupo
G •»• Y

Total de N? de
t&fases KE/tmtÂUm

1

2

3

4

S

6

19

14

10

23

29

10

22

29

20

10

16

19

12

24

19

15

16

6

31

26

21

31

21

24

92

110

53

73

72

48

22

22

14

18

21

18

0

5

2

0

0

7

4

5

4

5

3

2

1

0

3

1

0

3

0

0

0

o
o
o

203

235

150

1S1

178

137

L, 2 e 3: sem feminino

I, 5 e 6J sexo masculino

20

20

20

20

20

19

10,15

11,75

7,50

9,05

8,90

7,21

"Ratai

%

X

105

(9,69)

116

(10,70)

91

(8,39)

154

(14,21)

453

(42,25)

115

(10,61.)

14

(1,29)

23

(2,12)

8

(0,74)

0

0

1084

100

119 54,

9,

56

09



Tabela 1$ - Distribuição e freqüência <3e Trocas entre Cromátides irmãs(SCB) por cromossomos ou grupo cromos
em culturas de l infôcl tos tratados com radiação (25 R) e veneno de Aplò (0,0015 vl/10 ml de meio d
tura).

Indivíduo
Grupo

B
Grupo
C + X

Grupo
D 16 E (17-18)

Grupo
F

Grupo
G ••• Y

Total de
SCE

N9 de me-
táfi SCE/met

1

2

3

4

5

6

19

17

16

18

23

11

21

23

14

18

21

12

16

15

9

14

8

11

38

27

16

31

31

12

93

82

67

75

91

68

19

18

12

25

14

16

1

6

2

1

6

2

4

3

5

2

5

1

0

1

0

o
1

3

2

0

3

1

0

3

213

192

144

185

200

139

1,2 e 3: sexo feminino

4,5 e 6: sexo masculino

21

20

20

20

20

20

10

9,

7,

9,

10,

6,

Tbtal

%

X

104

(9,69)

109

(10,16) (6

73

,80)

155

(14,45)

476

(44,36)

104

(9,6?)

*

d,

18

68) a
20

,36) (0

5

,47) (0

9

,84)

1073

100

121 53,

•

8,
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Tabela 17 - Número de SCE encontrados em 6 indivíduos, sendo 3

do sexo feminino (1, 2 e 3) e 3 do sexo masculino

(4, 5 e 6) e numero médio por célula para cada tra

tamento. Foram analisadas 20 células/indivíduo/tra

tamento.

Beatamente

Veneno

I N D I V Í D U O S media/

h total

197 225 138 146 1S6 159 1051

Cdntrole 221 158 157 112 164 130 942 7,85

8,70

Radiação 202 235 150 181 178 137 1033 9,09

Vsneno

+ 213 192 144 185 200 139 1073 8,86

Radii
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290

200

150

90

'§IIS
Ijij 1

Controle

Veneno

RadiaçSo

Radiação • Veneno

1 2 3 4 5 6

Indivfduro

Fig. 6 - Números de SCE por célula obtidos em cada tratamento

dos linfôcitos humanos oom o veneno,radiação e vene-

no + radiação, comparados ao controle, numa amostra

de 6 indivíduos, sendo que foram analisadas 20 metã-

fases por tratamento, num total de 80 por indivíduo.
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4. DISCUSSÃO

4.1. Efeito do veneno de Apiò associado 5 radiação gama em

células da medula óssea de ratos wlstar ("in vivo")

A modificação dos danos causados pelas radiações

ionizantes em mamíferos tem sido estudada extensivamente,tanto

sob o ponto de vista terapêutico quarto profilãtico. Experimen

talmente, o maior sucesso em terapia é o transplante do tecido

henu topoiético após a irradiação (SMITH & GONGDOH, I960, VAN

BEKKUM t, De VRIES, 1967), enquanto que a prof ilaxia pode ser

feita pela administração de agentes protetores antes da irra-

diação (BACQ, 1965).

A resposta de animais expostos de corpo total a

doses letais de radiações X, pode ser modificada por .. altera-

ções no seu estado fisiológico induzidas antes da exposição.

Por exemplo, a administração de estrógeno (STRAUBE e colsl948),

endotoxinas bacterianas, (SMITH e cols. 1957) era camunâongos

um ou mais dias antes da irradiação letal, resulta num aumento

do número de animais sobreviventes por um período maior que 30

dias. Os mecanismos pelos quais esses diversos Agentes aumenta



- 69 -

ran a xadiorresistincia- não está claro, entretanto, acredita-se

que esse efeito deve ser mediado por caminhos diferentes daque

les sugeridos para os radioprotetores químicos clássicos como

a cistelna, cistamina ou AET(aminoetilisotiurônio) os quais

são somente efetivos quando administrados antes (aproximadamen

te 30 minutos) da irradiação, exercendo assim sua ação a um nl

vel radioqulmico (BACQ, 1965).

Esses agentes, ou são protetores químicos (como a

cistelna e o AET), que reduzem os danos causados pela radia-

ção, ou protetores bio-estimulantes como o estrõgeno e a endo-

toxina, os quais aumentam a regeneração hematopoiética,que tem

sido muito importante como um mecanismo de radioproteção. Um

dos protetores bio-estimulantes para xoedores ê a fenilhidrazi^

na(PhNHNH2), wna droga que hã quase 40 anos sabe-se que acele-

ra a regeneração do tecido eritropoiêtico de coelhos irradia-

dos (JACOBSON e cols. 1948).

0 fato de que mamíferos morrem devido a .altera-

ções na medula õssea induzidas pela radiação, indica que una

grande proporção de células primordiais ("stem cells") , ficam

efetivamente destruídas com essa dose de radiação. Foi estima-

do que somente 150 rads são necessários para reduzir o número

dessas células de 100 para 50%. Para o camundongo, a dose de

600 R (LD5()), faz com que somente 2 ou 3 células primordiais

em 1000, continuem com sua capacidade proliferativa,Quanto aos

linfôcitos, a depressão ê severa mesmo com doses relativamente

baixas, mas o seu papel na letalidade é menor» Em ratos, uma

exposição de 25 R, produz uma acentuada diminuição na quantida

de de linfôcitos e o grau de depressão e a taxa de recuperação

são dependente da dose (BOND e cols. 1965).
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No presente trabalho foi testado "in vivo" o efei

to das radiações gana, do veneno da abelha kplò me.ltiie.ia e

da associação desses 2 tratamentos» em células da medula óssea

de ratos wlstar. O veneno quando injetado nos animais não apre

sentou efeito clastogênico, enquanto que doses de 300 R de ra-

diação aumentaram significativamente a freqüência de aberra-

ções cromossômicas. Ma associação dos tratamentos, os resulta-

dos obtidos variaram de acordo com o tempo de ação do veneno

antes da exposição a radiação.

Nos 2 experimentos realizados em que se variou o

tempo de tratamento com o veneno (1 e 24 horas) antes da irra-

diação e num terceiro em que o veneno foi injetado após a expo

sição â radiação, verificou-se que, somente os animais pré-tra

tados com o veneno por 24 horas, apresentaram uma diminuição es_

tatisticamente significativa, do número de células com pelo me

nos uma aberração croroossômica, (9,53%) quando comparados com

aqueles que somente receberam a radiação (22,40%). As propor-

ções médias de células com pelo menos 1 aberração cronossomica

dos grupos, controle (2,4%) e tratado com o veneno(2,4%) não
i

apresentaram diferenças significativas ( u*5%), indicando que

o veneno por si, não induziu o aparecimento dessas aberrações.

Dentre essas, o tipo mais freqüente, principalmente nas célu-

las oriundas dos animais irradiados, foram os fragmentos, nns

foram também observados quebras cromossômicas e de cromátide,

dicêntricoij, figuras trirradiais, anéis e "gaps".

Os resultados dos experimentos onde o tempo de

tratamento com o veneno antes da irradiação foi de 1 hora, e

quando se usou o veneno apôs a irradiação, não evidenciaram a

ação radloprotetora.
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Esses achados estão de acordo con os obtidos por

SHIPHAN ft COLE (1967) quanto ao tempo de tratamento com o vene

no antes da irradiação. Eles verificaram que .os camundongos

era» radioprotegidos quando submetidos a tratamento com o ven£

no de Ap-cA, 24 horas antes de serem expostos a uma dose letal

de raios X. Essa radioproteção foi verificada em termos de so-

brevivência do animal.

Usando outros tipos de radioprotetores,outros pes_

quisadores também demonstraram a necessidade de um tratamento

prévio com o agente protetor. Assim, SMITH e cols. (1966), vefî

ficaram um efeito de recuperação da medula Óssea e sobrevivên-

cia de camundongos tratados com endotoxina de Satmonttta 24 h.

antes da irradiação. SMITH (1970) também observou um aumento

na radiorresistência de camundongos,* aos quais se administrou

a fenilhidrazina hidroclorídrica alguns dias antes da exposi-

ção letal â radiações X, o que não ocorreu quando a droga foi

injetada alguns minutos antes da irradiação.

SHIPMAN e COLE (1967), em seus trabalho quanto &

radioproteção induzida pelo veneno de abelha, propuseram 3 me-

canismos segundo os quais o veneno atua:

. 1 - produzindo um tipo de "stress" fisiológico nos

animais, o que provoca uma resposta neuroendõ

crina (estimulação adrenal-pituitãria),chama-

da de slndrome da adaptação(BftOQ * AI£XRNDER,1961) e

que-poderia levar a um aumento da radiorresistên-

cia.

2 - promovendo mudanças no sistema hematopoiétlco

3 - através de tua propriedade antibacterlana.
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Com relação â primeira hipótese, esses mesmos au-

tores postulam que o veneno age como un "stressor" e requer

uma slndrome de adaptação que poderia aumentar a resistência â

radiação. Esta pode ser válida para explicar os seus resulta-

dos com relação â sobrevivência do animal. 0 "stress" pode pro-

porcionar um aumento da radiorresistência (BETZ,1955) e de a-

cordo com BARRETT * STOCKHAH (1963), isso é decorrente de um

aumento no nível de corticosterona dentro de 15 minutos apôs

sua indução. Uma pituitâria funcional é necessária para a estî

mulação dessa produção, além de uma hiperatividade da resposta

adrenocortical. Todavia, com relação aos resultados obtidos no

presente trabalho, em termos cie aberrações cromossômicas, essa

hipótese poderá ser invalidada, pelo fato de termos ob-

tido radloproteção, somente nos animais tratados com o veneno

por 24 horas e não com 1 hora. Os experimentos de COUCH e

BENTON (1972) con ratos, mostrando o efeito do veneno sobre os

níveis de corticosterona, 1, 4, 8 e 24 horas apôs a injeção do

veneno, deixam claro que as diferenças mais significativas ne£

ses níveis ocorreram com o tempo de 1 hora. ALFANO e JOIS.

(1973) observaram um aumento de 3x nos níveis desse '. hormônio

20 minutos após a injeção, o que está de acordo com o aumento

de 2,7x encontrado por COUC' ft BENTON (1972) após 1 hora. Por-

tanto, se esse mecanismo de ação do veneno fosse válido para

explicar os resultados obtidos quanto 2s aberrações cromossômi

cas, seria esperado obter-se uma radioproteção também nos ani-

mais tratados com o veneno 1 hora antes da radiação (tempo es-

se onde o nível de corticosterona já se torna elevado) o que

não aconteceu no presente trabalho.

Quanto ao segundo mecanismo de ação radioproteto-
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ra do veneno de abelha» proposto por SHIPNAN ft O0LE (1967) «que

supõe que o veneno possui una propriedade antibacteriana, este

pode ser descartado em nosso caso, pois o tempo de sobrevivên-

cia dos animais apôs o término dos tratamentos (24 horas) não

foi suficiente para o desenvolvimento e bloqueio de uma infec-

ção.

O terceiro mecanismo propõe a indução de altera-

ções no sistema heraatopoiético provacadas pelo veneno. Este e

compatível com os resultados dos experimentos de HYRE e cols.

(1986), que fizeram estudos"in vivo" e "in vitro" para deter-

minar se o veneno tem algum efeito sobre as funções dos linfõ-

citos T e B de camundongos da linhagem BALB/C. Quando convana-

valina A (conA) e veneno foram colocados em culturas de linfõ-

citos T simultaneamente, aconteceu urna supressão dos linfõci-

tos T em resposta ao estimulo da conA. Esse fato resultou pro-

vavelmente da ação conjunta do veneno e conA ativando os linfõ

citos T supressores que inibem a ação dos outros linfõcitos T,

do que da ação citotõxica do veneno sobre as células do bar o,

una vez que estas respondiam a incorporação da timidina tritia

da até uma concentração de 50 M*JA»1 de meio. Num outro teste

quando os camundongos receberam injeções diárias de veneno por

4 dias, observou-se uma resposta mais acentuada dos linfõcitos

ao estimulo coroA em relação aos controles. Isso pode estar re-

lacionado â uma ação inibitôria do veneno sobre a prostaglandi^

na E, que c um inibidor por "feedback" (GOODWIN ft CEUPENS,

1983) entre outras, das células T. Por outro lado, quando os

camundongos receberam 2 injeções de veneno em dias alternados
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• «a seguida una injeção de eritrScitos de carneiro, houve um

ausento significativo na síntese de IgM, quando comparado com

os controles, o que também foi atribuído ã diminuição de pros-

taglandina. Esses resultados mostram que o veneno de abelha

teve uma ação sobre o sistema hematopoiético, uaa vez que a

síntese de linfõcitos T e B "in vivo" foi estimulada.

De acordo com NATARAJAN • OBE (1982) esses 2 ti-

pos de linfõcitos (T e B) tem uma origem ontogenética comum <?•;

células primordiais localizadas na medula óssea. Após a dife-

renciação os linfõcitos T localizam-se no timo e são responsá-

veis pela imunidade celular enquanto que os linfõcitos B contoL

nuam na medula e são responsáveis pela imunidade humoral.

As bases biológicas para as diferenças indivi-

duais quanto a radiossensibilidade, não são bem definidas e

nem claramente demonstradas. Para muitas espécies, a dose le-

tal sofre una grande variação decorrente da morte das células

do tecido hematopoiético. Uma vez que essa morte celular ocor-

re de modo exponencial com a exposição aos raios X,SMnH(1970)

sugeriu que as variações no numero de células primordiais en-

tre os indivíduos, pode contribuir em parte para a variabilida

de de sua snesibilidade â radiação. Essa hipótese foi confirma

da determinando-se a radiossensibilidade, apôs ser aumentado

ou diminuído o número de células primordiais presentes no mo-

mento da Irradiação.

SMITH * McKINLEY (1968) encontraram que a fenilhi.

drazina hldroclorldrica é um agente químico que pode ser poten

cialmente usado em est idos relacionados â radiossenuibilidade,

numero de células primordiais e eritropoiése. Verificaram em



seus experimentos que a sobrevivência e a eritropoiese de ca-

mundongos, foram narcadanente aumentadas com o uso dessa droga

antes da exposição a radiação.

Geralmente é estabelecido que a sobrevivência a

uma dose de radiação igual â metade da dose letal, depende prin

cipalnente da recuperação do sistema he.natopoiético (SMITH •

cols. (1966). Portanto, se ò veneno tem a capacidade de estimu

lar o sistema hemotopoiético, esse pode ser realmente um de

seus possíveis mecanismos de ação e perfeitamente aceitável pa

ra explicar os resultados aqui obtidos.

A radioproteção decorrente da estimulação do sis-

tema hematopoiético tem sido também atribuída a outros compos-

tos testados tais como as endotoxinas atenuadas de bactérias.

Sabe-se que a radiação diminui a hematopoiése, alterando o sís

tema imune; entretanto, as endotoxinas têm a capacidade de es-

timular a medula óssea, que é um £rgão diretamente relacionado

a hematopoiése. Quando a vacina tifôide-paratifõiâe(TAB)conten

9
do 1,5. 10 organismos mortos, era injetada em caicundongos 24

horas antes da irradiação X, ura máximo de proteção foi observa

do e esse tempo de tratamento antes da irradiação, foi funda-

mental para a obtenção ao efeito de radioproteção (SMITH e cols.

1966).

SMITH * McKINLEY(1972), fizeram um trabalho para

obter informações sobre as mudanças no tecido hematopoiético

dos camundongos tratados com fenilhidrazina, sobre a qual,exis

te a hipótese de que sua radioproteção resulta de um aumento

do numero de células do sistema hematopoiético, no momento da

irradiação. Foi verificado que a injeção de 3 mg de droga uma

semana antes da irradiação, aumentou a L D5ooo) em 1 4° R'° que



- 76 -

$ equivalente a um DRF de aproximadamente 1,2. Todavia, os da-

dos sobre a retirada do baço e unidades formador&s de colônias,

indicas que esse aumento pode não ter sido a única base para a

proteção, visto que alguma proteção foi observada quando o ba-

ço estava ausente, no momento da irradiação. Sabe-se também

que uma hipoxia severa protege o tecido contra os danos da ir-

radiação (GRAY,1961). A redução do 0,t como resultante da ane-

mia causada pela fenilhidrazina, foi considerada como uma ou-

tra aplicação plausível para o efeito radioprotetor dessa dro-

ga (FOGH,1*71).

Os agentes químicos radioprotetores são substân-

cias altamente reativas e como tal, provocas uma grande varie-

dade de respostas farmacolõgicas. A serotonina em altas doses

por exemplo, proporciona um bom grau* de radioproteção em camun

dongos (DOULL * TRICOÜ, 1961) e em ratos (VAN DENBRE1JK,1959) e

foi sugerido que essa proteção é causada pela produção de hipo

xia no tecido. VAN DERMEER & VAN BEKKUM (1959), mostraram que

a epinefrlna e a histamina também diminuem a tensão de oxigê-

nio no baço e medula óssea de camundongos.

Portanto, considerando que a histamina é um dos

componentes do veneno, jâ testado quanto ã sua atividade radio

protetora (PECK e cóls. 1978), existe a possibilidade de que

um dos mecanismos da ação radioprotetora do veneno de ApÍ6 se-

ja decorrente da diminuição da tensão de oxigênio na medula 6e

sea, causada pela histamina. Desse modo, varias causas podem

•star envolvidas na radioproteção do veneno, como acontece pa-

ra os tiôis, onde a produção de hipoxia, pode em determinadas

condições, ser um fator de contribuição.

Em muitos sistemas, os raios X são 2 ou 3 vezes
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•ais eficazes quando aplicados em ar ou 0 2 do que quando admi-

nistrados na presença de nitrogênio ou ua gas inerte. A primei

ra evidência desse fato, foi d*da por THODAY ft READ(1947), que

estudaram as quebras cromossõmicas em células da raiz de Vicia,

{aba.. Uma dada dose de raios X, produziu 3 vezes mais pontes e

fragmentos cromossômicos quando aplicada na presença de 02 do

que de N,.

LOTHE a DEVIK(1955) fizeram experimentos com o ob

jetivo de verificar se a cisteamina exerce um efeito radiopro-

tetor em tecidos de mamíferos irradiados sob condições de ano-

xia. A anoxia total de ura animal parece impossível, pois pode

causar-lhe a morte, por isso foram usadas as orelhas *.e coelho.

Observaram um efeito protetor sob condições de anoxia completa

e na presença de cisteamina, durante.a exposição (5000,8000 e

12000 R). A cisteamina parece ter proporcionado una pequena pro-

teção adicional,indicando que esta e a anoxia do tecido, de algum mo

do, atuam por caminhos diferentes no processo radiobiolõgico.A

oxidação dos tiõis consome oxigênio o bastante para reduzir a

tensão de 0 2 e já foi demonstra do que a hipoxia é radioproteto

ra. ;

Com base no exposto, pode-se sugerir que o veneno

da abelha Apiò mtltiieAa mostrou-se também radioprotetor, quan

to 2 indução de aberrações cromossômicas, e por meio de um me-

canismo de ação relacionado com a sua capacidade de estimular

o sistema hematopoiêtico, como efeito principal, e secundaria-

mente, devido â hipoxia causada por um de seus componentes que

Í a histamina. Entretanto, tais mecanismos mô poderão sex con-

firmados em experimentos específicos, sendo que no momento,es-

tas sô podem ser mencionadas em caráter especulativo.
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4.2. Efeito do veneno de Api* associado ã radiação qi

cultura de llnfõcitos do sangue periférico humano.

4.2.1. Indução de aberrações cromossômicas

As lesões sobre os cromossomos causadas pelas ra-

diações ionizantes são conhecidas desde o inicio do século,m»s

foi por volta de 1930, que SAX fex os primeiros estudos quantl

tativos com os raios X, em microscópios de T*&dtica.ntia (SAX,

1938).

A indução de alterações cromossômicas pelas radia

ções ionizantes é provavelmente o dano aais rapidamente detec-

tável nas células em proliferação (EVANS, 1962; BENDER, 1970).

Enquanto a origem das alterações cromossômicas pode ser masca

rada por uma série de eventos celulares e moleculares, as con-

seqüências de tais alterações, são muito mais obvias. Se uma

molécula de DNA é quebrada antes da fase S (exemplo, na fase

G, do ciclo), apôs a replicação, tal quebra poderá ser conver-

tida em uma alteração estrutural do cromossomo, que envolve am

bas as cromátides de um cromossomo (SAVAGE, 1975).

Em muitos casos pode ocorrer um rearranjo entre

os cromossomos que sofreram quebras. Se as partes dos cromosso

mos quebrados (que possuem os centromerosl sofrerem uma inter-

troca em G^, aparecem na mitose como cromossomos dicêntricos

ou translocados. (WATSON ft GILLES, 1975; SHARPS e cols.1969).

Os linfôcitos do sangue periférico humano consti-

tuem uma população de células semi-sincrõnica*, quase todas no

estágio G- do ciclo celular e que podem sofrer estimulaçâo por

um agente mltogênlco, prosseguindo pelo ciclo celular, passan

do pelos estágios G^, 8, G2 e M, sucessivamente. A influência
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de determinados fatores extrínsecos (agentes químicos ou físi-

cos, por exemplo) em determinadas fases do ciclo,pode ser detec

tada por meio da análise de aberrações cromossôaicas nas célu-

las em metãfase. Os linfôcitos humanos, devido ao seu interes-

se intrínseco e sua uniformidade comparativa, ten tido um va-

lor considerável eis râdio-citogenética. Uma vez que os efeitos

das radiações tem Bido bem documentados, as freqüências de aber

rações induzidas nesse sistema, podem atuar como ). indicadores

da exposição â radiação "in vivo" (SASAKI, 1969; BENDER,1971).

A exposição dos linfôcitos em G aos agentes geno

tóxicos causa, aberrações cromossônicas observáveis em metãfa-

se de 19 ciclo e que compreendem as formas estáveis e : instá-

veis (BUCKTON & PIKB c1964). £ possível estabelecer uma curva

de dose efeito, pela irradiação dos linfôcitos "in vivo"através da

análise de dicêntricos (BENDER & GOOCH, 1962; ABATT;1971), uma

vez que tem sido demonstrado que os linfôcitos irradiados tan-

to "in vivo" como "in vitro" tem a mesma radios sens ibil idade

(CLEMENGER & SCOTT;1973). As aberrações do tipo dicêntricô,são

indicadores reais da dose de radiação devido ã sua fácil iden-

tificação e baixo "background" de incidência (LLOYD & PURROTT,

1981). Em recente relatôrio,a IAEA(1986la^rssenta a curva de

calibração que reflete perfeitamente a relação dose de radia-

ção e freqüência de dicêntricos.

Vários fatores podem influenciar a indução de a-

berrações cromossômicas em linfôcitos, tais como a variabilida_

de individual na radiosyensibilidade do doador (BOCHKOV s

PILOV, 1968, SASAKI e cols. 1970), e fatores metodológicos

(BUCKTON * EVANS, 1973; LINIECKI e cols. 1973), onde o tempo

de cultura parece ser o mais Importante. Quando a análise ê e-
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fetuada durante a segunda ou terceira divisão apôs a indução,

algumas das aberrações instáveis, podem ter sido eliminadas.

Por isso, em todos os experimentos aqui realizados para este

tipo de análise, o tempo de cultura é de 48 horas, o que garan

te a análise de células em primeiro ciclo, predominantemente.

A influência que o tempo de cultivo dos linfõci

tos pode exercer sobre as freqüências de aberrações,foi mostra

da nos estudos radio-autogrãficos de SASAKI a NORMAN (1966) e

nos experimentos realizados com os tempos de 43 e 72 horas por

BUCKTON & PIKE(1964) e SAVAGE(1975). Em 72 horas, as células

em 39 ciclo de divisão podem ter sofrido eliminação seletiva,o

que praticamente não ocorre em 48 horas. Entretanto quando os

compostos testados são inibidores da proliferação celular,

GEBHART (1984), sugere o uso de 72 horas de tempo de cultivo

das células, pois um maior numero de metãfases de 19 ciclo po-

de ser analisado, devido ao retardo no ciclo de divisão provo-

cado pelas substâncias.

Além do tempo de incubação, existe uma variedade

de outran causas tais como, condições de cultivo, diferenças

entre as amostras de sangue dos vários doadores, bem como o roo

roento da irradiação, into é, antes ou apôs a estlmulação com a

fito-hemaglutinina (PHA). Quanto a esse ultimo fator, existem

alguns autores que discordam, pois não verificaram diferenças

significativas entre as freqüências de aberrações em ambas as

condições, antes ou apôs a estlmulação (EVANS,1967; .NORMAN,

1967).

0 efeito de radioproteção com relação & .diminui-

ção dai freqüências de aberrações cromossômicas e/ou SCE, tem

sido pouco estudado apesar de muitos compostos terem «ido tes-
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tados quanto a sua capacidade de proteger contra os efeitos

das radiações, nas o parâmetro escolhido para a análise é ge-

ralmente a sobrevivência da célula ou do animal.

Com a finalidade de verificar a capacidade do V2-

neno de kpi* causar uma diminuição nas freqüências de aberra-

ções cromossômicas induzidas pela radiação gama, foi utilizado

no presente trabalho o sistema de linfõcitos humanos, que tem

sido muito usado para ensaios de vários tipos de agentes qulmi

cos ou físicos, quanto â detecção da atividade mutagênica. Ve-

rificou-se que os tratamentos realizados em linfõcitos, nos

quais variou-se a dose de radiação (25 e 100 R), não foram ob-

tidas diferenças significativas quando se compara os efeitos

das radiações e os efeitos do veneno associado â radiação, não

permitindo concluir a sua radioproteção. Tais resultados podem

ser explicados pelo fato das doses de radiação terem sido mui-

to baixas, e as freqüências de aberrações induzidas (10,37%-ra

diação e 6,29% - veneno + radiação), por serem também baixas,

mascararam o efeito real do veneno. Outra possibilidade é quan

to ás condições do experimento "in vitro". No sistema de linfõ

citos em cultura, não é possível se reproduzir exatamente as

mesmas condições do sistema "in vivo"* Assim esse sistema apre_

senta falhas quanto a capacidade de metabolização de substân

cias e principalmente de reparo (BROGGER; .979).

Sendo assim, substâncias que precisam ser metabo-

lizadas para produzirem efeitos 3 nível de cromossomos, quando

testadas "in vitro" requerem a presença de um sistema de ativa

ção roetabólica, como por exemplo o de enzimas microssôniaas de

fígado de roedores.

Um exemplo típico é o do ciclofosfamida, onde os
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tratamentos "in vivo" demonstram seus efeitos ciastogênicos,en-

quanto que "in vitro" tais efeitos não foram observados (BROCK

• HOHORST,1963). Do mesmo modo as nitrosaminas também necessi-

tam ser ativadas quando são testadas "in vitro" para induzirem

um aumento da freqüência de SCE (NATARAJAN e cols.1976).

No caso do veneno, fazendo-se uma comparação dos

resultados obtidos "in vivo" que mostraram a sua ação radiopro

te tor a, com os resultados obtidos "in vitro" para 25 e 100 R

de radiação, fica evidente a influência das condições experi-

mentais ("in vivo" e "in vitro"), desde que seja excluída a po£

sibilidade do efeito do veneno estar mascarado pela baixa dose

de radiação.

Em vista desse impasse e considerando-se que nos

testes "in vivo" foi necessário um tempo de 24 horas para inte

ração do veneno com o organismo antes da irradiação, para que

o efeito radioprotetor se pronunciasse, foi proposta a realizâ

ção de um outro experimento aumentando-se a dose de radiação

(200 R) e deixando-se os linfócitos era cultura, em contato com

o veneno por 6 horas antes de proceder-se a irradiação.

Os resultados .obtidos indicaram que realmente,nos

experimentos anteriores onde se usaram doses de 25 e 100 R de

radiação, o efeito produzido em termos de aberrações cromossô-

micas foi insuficiente para evidenciar ou não a ação radiopro-

tetora do veneno, visto que nesse ultimo experimento realizado,

a freqüência de células com aberrações nas culturas tratadas

com a radiação (33,16%) foi levemente maior 4o que naquelas in

cubadas com o veneno e irradiadas (25,67%], apesar das diferen

ças terem sido estatisticamente não significativas. . Contudo

nesse mesmo caso, comparando-se a freqüência dos dicêntricos
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induzidos (Radiação-21,83%; veneno+radlação 13,67%) esta dife-

rença foi significativa, o que sugere o efeito protetor pelo

veneno também no sistema "in vitro"

A formação de dicêntricos envolve quebras e rear-

ranjos cromossôiaicos subsequentes. £ provável que a diminuição

na sua freqüência, tenha resultado de uma maior atividade de

reparo relacionada talvez, com a ação do veneno, que de acordo

com HYRE e cols. (1986) interfere nas funções dos linfõcitos T

e B de camundongos.

CHATTERGEE « JACOB-RAMAN(1986) , obtiveram uma re-

dução das aberrações quando linfõcitps àe Uuntiacu* muntjac fo-

ram tratados com a glutationa reduzida (6SH), antes de serem

expostos aos raios X. As aberrações envolvidas foram as defi-

ciências, dicêntricos e anéis.

No caso do veneno quando sé considerou todos os

tipos de aberrações, ura leve efeito radioprotetor foi observado

em 5 dos 6 indivíduos testados, mas sõ ficou evidenciado quan-

do apenas os dicêntricos foram comparados.

4.2.2. Indução dé SCE ;

Nos experimentos realizados em linfõcitos quantoã

indução de SCE pelo veneno (0,0015 yl/10 ml de raeio)e radiação,

gama (25 R), assim como para s indução de aberrações cromossô-

roicas induzidas por 25 e 100 R, não se pode concluir se o vene

no é protetor ou não, pela mesma razão, ou seja, a dose de ra-

diação usada foi baixa. A freqüência de SCE/célula induzidas

pela radiação (25 R) não foi significativamente maior do que

no controle.Essa dose foi utilizada porque pensou-se que em do
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ses mais altas a freqüência de SCE poderia ser mascarada pelo

aumento da freqüência de aberrações croiaossõmicas. Pelos resul̂

tados aqui obtidos pode-se sugerir doses de radiações mais al-

tas para avaliar o efeito do veneno associado a radiação, com

relação a freqüência de SCE.

Dessa forma, este teste, do modo como foi realiza

do, parece não ter sido adequado para avaliar o efeito de ra-

dioproteção, mas, por outro lado, contribuiu para mostrar que

o veneno, na concentração em que toi usado (0,0015 pl/10ml de

meio), não induziu um aumento da freqüência de SCE/cêlula.

MARIN t PRESCOTT (1964) usando células de hamster

Chinês da linhagem CHEF-125, submetidas a diferentes doses de

raios X, verificaram que as culturas irradiadas com 200 R, não

tiveram um aumento significativo na freqüência de SCE/cêlula e

que com as doses entre 0 e 50 R, o aumento era significativo.0

autor concluiu que os raios X parecem induzir apenas algumas

trocas, mas esse aumento é relativamente pequeno, quando compa

rado com o aumento de aberrações cromossõmicas (BENDER; 1960),

induzidas por doses de radiação numa intensidade de variação

semelhante.

De \m modo geral, parece que os agentes . capazes

de induzir lesões cromossômicas em todos os estágios do ciclo

celular e que não requerem a passagem pela fase S para induzi-

rem seus efeitos, sao relativamente ineficazes na indução de

6CE, tais como a radiação lonizante, a bleoinicina, a cafeína

e nitrosoguanidina. Por outro lado, os agentes S-dependentes

(UV e maioria dos agentes químicos] são potentes indutores de

SCE, sendo que vários tipos de lesões no DNA produzidos por

diferentes agentes podem, direta ou indiretamente levar 2 indu
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ção de SCE (LITTLEFIELD , 1982).

ABRAMOVSKY e cols. (1978), também determinaram a

freqüência de SCE eu linfócitos humanos, tratados com L-cis-

telna e diferentes doses de raios X. Seus resultados mostraram

que a L-cis» atuou como um rad* oprotetor, diminuin-

do moderadamente a freqüência de SCE/cêlula após a exposição

aos raios X, na fase G, do 29 ciclo celular.

Baseados nos dados obtidos nos experimentos "in

vitro" conclui-se que o veneno mostrou evidências de radiopro-

teção quanto ã indução de formação de dicêntricos nas culturas

tratadas com o veneno 6 horas antes da irradiação. Essa prote-

ção pode ser atribuída a um possível estimulo no sistema de re

paro, mas ainda necessita de resultados mais concretos, com no

vas evidências experimentais.



5. CONCLUSÃO

O veneno da abelha Kpíò mitllltua. foi testado

quanto â sua possível capacidade de proteção, diminuindo a fre

quência de aberrações cromossônicas, induzidas por radiações

gama em 2 sistemas teste: células da medula óssea de ratos Wi£

tar ("in vivo") e culturas de linfõcitos do sangue periférico

humano ("in vitro"), sendo este último também testado quanto â

indução de trocas entre cromãtide irmãs (SCE).

Os resultados obtidos permitem-nos tirar as se-

guintes conclusões:

- 0 veneno tanto "in vivo"quanto "in vitro", não
i

induziu aumento na freqüência de aberrações czomossôroicas e

nem de trocas entre crom&tides irmãs "in vitro".
*

- As radiaçõtfs gama como era esperado, aumentaram

a freqüência de aberrações cromossômicas em ambos os testes

("in vitro" e "in vivo")

- Nos tratamentos "in vivo", com a associação do

veneno e radiação o efeito de radioproteçao foi verificado so-

mente nos experimentos onde o veneno foi usado 24 horas antes

da irradiação. As proporções médias de células com aberrações,

em 500 células de cada um dos distintos tratamentos foram icon-
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trole e veneno(1 ul/100 g de peso animal)* 2,4%*9,7%; radiação

(300 R)« 22,21-1,9»; veneno + radiação«9,5%±l,4%. Para os tra-

tamentos COB O veneno por 1 hora, antes da radiação, as propor

ções médias de células com aberrações obtidas foram:0,6%-0,34%

para o controle; l,60%-0,56% para o veneno; 12,60%-l,48% para

a radiação e 12,44%-1,56% para a associação do veneno+radiação.

Nos experimentos onde aplicou-se primeiro a radiação e depois

o veneno, as proporções médias de células com aberrações foram

5,81-0,8% para os controles; 4,88%-0,77% para o veneno; 21,12%.

-1,32% para a radiação e 21,87%-l,30% para a radiação + veneno.

- Has culturas de línfõcitos submetidas ao trata-

mento com o veneno (0,0015 pl/lo ml de meio)e em seguida com

25 ou 100 R de radiação, não se evidenciou o efeito de radio-

pro teção, quando foram comparados os* grupos radiação vs veneno

+ radiação (50% < P < 90%). Contudo, naquelas submetidas ao

tratamento cora o veneno e apôs 6 horas tratadas com 200 R de

radiação, a freqüência de aberrações observada foi de 33,16%

para o grupo tratado com radiação, comparado com 25,67% resul-

tante da associação do veneno*radiação. Essa diferença não foi

estatisticamente significativa, porém, nesse mesmo experimento

quando se comparam as freqüências de dicêntricos (21,83% para

a radiação e 13,67% para veneno+radiação)para esses mesmos tra

tamentos, as diferenças foram significativas (0,1% <P< 1%) ,mo£

trando também nesse caso o efeito radioprotetor do veneno.

- Os resultados aqui obtidos, aliados aos dados

fornecidos pela literatura, permitiram sugerir um possível mo-

do de ação do veneno,o qual parece estar relacionado com a es-

tlnulaçao do sistema hematopoiético e com a hipoxia causada pe

Ia histamina, que é um dos componentes do veneno e a qual acre
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ditaaos ter contribuído para a radloproteçâb observada. Poré»

hfi a necessidade de experimentos específicos e confiraatôrios.
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6. RESUMO

Foram realizados experinentos "in vivo" e "in vi

tro" para comprovar ou não a ação radioprotetora do veneno

da abelha kpii miHi^ina. utilizando como parâmetros a fre-

qüência de aberrações cromossômicas e SCE.

Para os ensaios "in vivo", os ratos tttstar de

100 g receberam injeções intraperitoneais de 1 ul de veneno/

100 g de peso do animal em 3 tempos diferentes, 1 e 24 horas

antes da irradiação e 30 minutos aproximadamente (tempo expe-

rimental) após a irradiação. Os ratos foram separados en 4

grupos de 10 animais: controle, apenas veneno, apenas radia-

ção e veneno associado a radiação. A dose de radiação gama

foi de 300 R e o sacrifício dos animais foi feito sempre 24

horas após a irradiação. Nos animais tratados com o veneno

por 24 horas e depois expostos à radiação, observou-se uma

freqüência de 9,5%-l,4t de células de medula óssea com aber-

rações cxomossômicas ao passo que nos animais que receberam

apenas a radiação a freqüência foi de 22f21-1,91 e nos ani-

mais controles e nos que receberam apenas veneno, a freqüên-

cia foi de 2,4t-0,7t. Nos outros 2 experimentos, onde o vene

no foi administrado 1 hora antes 0 30 minutos apôs a irra-
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diaçi. is freqüências de células COM aberrações, foras eqtri

valentes em animais irradiados con ou sem veneno.Assim, para

que o veneno tenha una ação radioprotetora é preciso que ha-

ja u intervalo de tempo entre a sua administração e a irra-

diai Io.

Para os ensaios "in vitro" foras adicionados S

cultura de linfõcitos do sangue periférico humano, veneno de

abelha na concentração de 0,0015 pi A O ml de meio de cultura

e irradiadas con 25, 100 e 200 R de raios gana. Nas doses

de 25 e 100 R, não houve diferença significativa con relação

a aberrações cronossônicas entre os tratamentos com veneno e

radiação e apenas radiação. No experimento com a dose de

200 R, as culturas foram tratadas com o veneno e após 6 ho-

ras con a radiação. A freqüência de células cosa aberrações

cromossõmicas en culturas tratadas somente com a radiação foi

d* 33,2%-l,9« e de 25,71-1,8%, quando tratadas com a associ-

ação de veneno e radiação. Se forem considerados apenas os

diclntricos, a freqüência foi respectivamente de 21,8%- 1,7%

e 13,3%-1,4% cuja diferença mostrou-se estatisticamente sig-

nificativa .

O experimento para análise das SCB foi realizado

paralelamente ao de aberrações cromossõmicas para a dose de

25 R de radiação. 0 número médio de SCE/cêlula obtido para o

controle foi de 7,05%, para o tratamento com veneno foi de

8,70/ para a radiação foi de 9,09 e para a associação do ve-

neno e radiação foi de 8,86. Também nesse caso as diferenças

entre os tratamentos não foram significativas.

Pelos resultados obtidos no presente trabalho e

baseados nos trabalhos sobre radioprotetores, pode-se dizer
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que o veneno de abelha apresenta .. ropriedades radioproteto-

ras quando administrado "in vivo" aos ratos» sendo capaz de

reduzir as freqüências de aberrações cronossômicas induzidas

pela radiação. Entretanto en linfõcitos humanos tratados "in

vitro"» tal efeito protetor não foi observado, provavelaente

devido âs próprias condições do sistema "in vitro". Apenas

com relação â indução de dicêntricos foi observada una ação

radioprotetora, embora esta não tenha sido detectada quando

esse tipo de aberração foi incluído no cõmputo geral das a-

berrações induzidas pela radiação.



- 92 -

SUMMARY

"in vivo" and in vitro" experiments were performed

to determine the radioprotective action of the poison of Apli

mtlLiii.ua. bees, using the frequency of chromosome aberrations

and sister chromatid exchanges (SCE) as parameters.

In the "in vivo" assays, Histar rats weighing 100

g were injected intraperitoneally with 1 \il poison/100g body

weight at three different times, i.e. 1 and 24 hours before

irradiation and approximately 30 minutes (experimental time)

after. Rats were divided into four groups of 10 animal each:

control, poison only, radiation only, and poison ^radiation.

The dose of gamma radiation was 300 R and the animals were

killed 24 hours after irradiation. In animals treated with

the poison for 24 hours then exposed to radiation, the

frequency of bone marrow cells showing chromosome aberrations

was 9.5%-l,4%; in animals exposed to radiation only, the

frequency was 22.2%-1,9%/in the controls and in the animals

receiving poison only, the frequency was 2.4%-0.7%. In the

other 2 experiments in which the poison was administered 1

hour before and 30 minutes after irradiation, the frequency

of cells with aberrations was equivalent for animals irradiated
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and treated or not with poison. Thus, for the poison to have

a radioprotective action, a time interval is necessary between

its administration and irradiation.

I", the *in vitro experiments, bee venom at the

concentration of 0,0015 y1/10ml culture medium was added to

human peripheral blood lymphocyte cultures,which were then

irradiated with 25, 100 and 200 R of gamma rays. At the 25

and 100 R doses, there was no significant difference in

chromosome aberrations between cultures treated with poison

plus radiation and cultures treated with radiation only. In
t

the experiment with the 200 R dose, the cultures were treated

with venom and irradiated 6 hours later. The frequency of

cells with chromosome aberrations in cultures treated with

radiation only was 33.2%-1.9% and*in cultures treated with

poison plus radiation, 25.7%-l.8%.Considering only the

dicentric chromosomes, the respective frequencies were 21.8%

- 1.7% and 1

significant.

-1.7% and 13.3%-1.4%, the difference being statistically

The experiment for SCE determination was

performed' in parallel with that for chromosome aberrations

at the 25 R dose of radiation. The mean number of SCE/cell

obtained for the control was 7.85, and was 8.70 for the

treatment with the poison, 9.09 for radiation, and 8.86 for

poison plus radiation. Again, differences between treatments

were not statistically significant.

On the basis of the present results and of data

reported in studies on radioprotective substances, we may

conclude that bee poison has radioprotective properties when

administered in vivo to rats, being capable of reducing the
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frequency of chromosome aberrations induced by radiation.

However, no such protective effect was observed in human

lymphocytes treated in vitro. Probably owing to the conditions

of the in vitro system themselves. Only in relation to the

induction of dicentrics was a radioprotective action observed ,

even though this action was no longer detectable when this

type of aberration was included in the general computation

of aberrations induced by radiation.



- 95 -

7. BIBLIOGRAFIA

ABBATT, J.O. (1971). Cytogenetic indicators of radiation (and

other) damage-Calibration.Present and . future practical

applications. In Biochemical indicators of radiation injury

in nan. Edited by IAEA, Vienna, pp. 149-180.

ABRAMOVSKY, I., VORSANGER, G. and HIRSCHHORN, K. (1978)Sister-

chromatid exchange induced by x-ray of human lymphocytes

and the effect of L-cysteine. Mutation Rés. 50(1):93-100.

ALFANO, J.A.; ELLIOTT, W.B. and BROUNIE, A.C. (1973}The effect

of bee venom on serum corticosterone levels and . .adrenal

nltochondrial cytochrome P-450 in intact, and hypophyaertcmteed

rats. Toxicon, 11:101-102.

ARTEMOV, N.H. U965). The Bee Venom as a Produce .of the

Apiculture. Apimondla XX Int. Beekeep.Jub.Congress.

ARTEMOV,N.M.; KON'KOVA, L.G. and SERGEEVA, L.F.(1975)3he effect

of Apilite on the radiosensitivity of mice. Radiobiology,

15(3): 462-465. ;

ASHWOOD-SMITH, M.J. (1961). The radioprotective action of

dimetjiyl sul foxide and various other sulphoxides. Interna-

tional Journal Radiation Biology/3: 41-48.

BACQ, Z.M.fDENECHAMeS,G,i FISHER,P.; HER»E,A. ;IEBIH»i,H. ;I*XBMTE, J. ,

PIROTTE, M.; and RAYET, p. (1953). Protection against X-rays

and therapy of radiation sickness with b-mercapboethylandne

Science 117t 633-636.



- 96 -

BACQ, Z.M. and ALEXANDER, P. (1961). Fundamentals of Radiobio-

logy(Oxford Pergamon Press) p. 470.

BACQ., Z.M. (1965). Chemical Protection against Ionizing

Radiation. Thomas,Spingfield,I.L.

BACQ,Z,M. ft ALEXANDER, P. (1966) Fundamentals of Radiobiology

Pergamon Press, Oxford, pp.562.

BANKS, B.E.C. , HANSON, J.M., SINCLAIR, N.M. (1976) .lhe isolation

and identification of noradrenaline and dopamine from the

venom of the honey bee, Kpii milli$iKa. Toxicon,14:117-125.

BARKER, S.A., BAYYUK, S.I., BRIMA-COt JBE, J.S. and PALMER,D.J.

(1963). Characterization of the products of the action of

bee venom hyaluronidase. Nature, 119: 693-94.

BARRETT, A.M. and STOCKHAM, M.A. (1963). The effect of housing

conditions and simple experimental procedures upon the

corticosterone level in the plasma of rts. J.Endocr. ,26:

97.

BARRON, G.E.S. (1950).Symposium on Radiobiology, 216, (Wiley,

New York).

BECK, B.,(1935).Bee Venom therapy (Appleton.Century,New York).

BENDER, M.A. (1960). X-Ray-induced chromosome aberrations in

mammalian cells *in vivo and'in vitro", In Intermediate and

Low Level Effects of Ionizing Radiation (A.A.Buzzati-Traverso

editor) London, Taylor Francis, Ltd.1960, 103.

BENDER, M.A. and GOOCH, P.C. (1962). Types and rates of X-ray-

Induced chromosome aberrations in human blood irradiated



« 97 -

BENDER, H.A. (1970). Cytogenetic changes after radiation,

exposure, in Late Effects of Radiation, FRY,R. M., GBAHH,

D., 6RIEM, N.L. RUST, J.H. Eds., Taylor and Francis,London

chap. 6.

BENDER» M.A. (1971). Use of chromosome analysis in the

diagnosis of radiation injury, in Manual on Radiaton Heraa-

tology, Tech. Rep. Ser. NO. 123» International Atomic

Energy Agency, Vienna, Chap. 25.

BENTON, A.W. 1967. Esterases and phosphatases of honeybee

venom. J. Apic. Resv 6: 91-94.

BETZ, E.B. (1955). Contribution a 1 * etude du syndrome endocrinien

provoque par 1' irradiation totale de 1'organ!sine. Thone,

Liège 1955.

BIANCHI,M.; BIANCHI, N.O.; BREWEN, J.G.; BUCXTON, K.E.,PABRY,

L.; PTSCHER, P.; GOOCH, P.C.; KUCEROVA, M. LEONARD, A.,

MÜKHERJEE, R.N.; MUKHERJEB, V.; NAKAI, S.; NATARAJAN,A.T.;

ÒBE, G., PALIT7I, P.; POHL-ROLING, J.; SCHWARZACHER, H.G.;

SCOTT, D.; SHARMAT, Ti; TAKAHASKI, E.; TA11ZARELLA, C ; van

BULL, P.P.W. (1982). Evaluation of radiation-induced chromo

sonal aberrations in human peripheral blood lymphocytes

"in vitro ".Result of an IAEA-coordinated programme. Mutat. .

Res. 96: 233-242.

BILLINGHAM, M.E.J.; ROBINSON, B.V. and ROBSON, J. tl. (1969)

Partial purification of the anti-inflamatory factor (s) in

inflammatory exudate, Br. J. Phamac* 35;543.



- 98 -

BOCHKOV.N.P.and PILOSOV,R.A. (1968) .The e f f ec t of gamut-rays on

human chromosomes.II.The dependence of chromosome aberrations

frequency ypon sex and age.Genetics,4:144-152.

BOND,V.P.;FLIEDNER,T.M.and ARCHAMBEAN,J.O. Eds. , Mammalian

Radiation Lethality,Academic Press . New York, 1965.

BOUSQUET,J.; MARTY,J.P,;CLAUSS,C.;MICHEL,F.B.(1979). Enzimes

of bee venom,sac and whole body.Ann. Allergy 4: 110-114.

BREITHAUPT,H. and HABERMANN, E. (1968) .Matzell-degranulierendes

Peptid (MCD-peptid) aus Bienengift: Isolierung biochesmLche

und pharmakologische Eigenschaften. Naunyn-Schmiedebergs

Arch-Pharmakol.Exp.Path., 261:252-270.

BROCK,N. and HOHORST,H.J.(1963). Ober d ie aktivierung von

Cyclophosphamid "in vivo" und "In v i tro" . Arzneimittel

Porsch, 13: 1021-1031.

BROGGER,A. (1979). Chromosome damage In human mitotic cells after "in

vivo" and "in vitro" exposure to nutagens.ImGenetic damage in man

Caused by envixomental agents.Ed.by Berg,K.Academic Press,INC.N.York,

pp. 87-99.

BROWN,P.E. (1967). Mechanism of • act ion . of arainothiol

radioprotectors. Nature (London), 213: 363-364,

BUCKTON, K.E. and EVANS, H.J. (Eds.) (1973), Methods for the

analys is of human chromosome aberrations.Who Geneva, 66 p .

BUCKTON, K.E. and PIKE, M.C.U964). Time in culture:an

important variable in studying "in vivo" radiation-induced

chromosome damage in man. Int .J .Rad.Biol . 8:439-452.

CAMARGO,JM.P. (1972). Manual de Apicultura Ed. Agronômica

Ceres Ltda. S.P. pp. 251.



- 99 -

CHAIN, E. and DOTH IE, E.S. (1940). Identity of hyaluronidase

and spreading factor. Br. J.Exp.Pathol*21:324*38.

CHATTERJEE, A. and JACOB-RAMAN, M. (1986). Modifying effect

of reduced glutathione on X-ray-induced chromosome

aberration and cell-cycle delay in nuntjac lymphocytes in

vitro. Nut.Res. 175:73-82.

CLEMENGER, J.F.P. and SCOTT,D. (1973). A comparison of

chromosome aberration yields in rabbit blood lymphocytes

irradiated "in vitro" and "in vivo". Int.J.Radiat. Biol.,

24:487-496.

COUCH ,T.L. and BENTON,A . w. (1972). The effect of the venom

of the honey bee, Ap-c* ne££c{e*a L. on the adrenocortical

response of the adult male rate. Toxicon, 10(1):55-62.

DI ROSA, M., GIROUD, J.P. ft WILLOUGHBY, D.A. (1971? .Studies of

the mediators of the acute inflamatory response induced in

rats in different sites by carrageenan and turpentine. J.

Path. Bact., 104t 15-29.

DOHERTY, D.G., BURNETT, tf.T. Jr. and SHAPIRA, R. (1957).Chemical

protection against ionizing radiation. II. Mercaptoalky-

lamines and related compounds with protective activity. Rad.

Res., 7: 13-21.

DOTIMAS, E.N. and HI DER, R.C. (1987). Honeybee Venom. Bee World

68(2): 51-70

DOULL,J.anfl TRICOU,B.J. (1961).Studies on the radloprotectlve

effect of serotonin in mice. Fed. Proc. 20t400.



. 100 -

EVANS, H.J. (1962) Chromosome aberrations induced by ionising

radiation. Int. Rev.Cytol. 13:221.

EVANS, H.J., Dose-response relations from in vitro studies«in

H.J. EVANS, W.M. COURT BBOWN and A.S. McLEAN(Eds.) , Human

Radiation Cytogenetics, North-Holland, Amsterdam, 1967.p.20.

FOOT, J. (1971). Hemopoietic stem cells as a function of

erithropoiesis. Rad. Res., 45r 563-576.

FORD, C.E. and HAMERTON, J.L. (1956). A colchicine, hipotonic

citrate squash- sequence for mammalian chromosomes. Stain

Techn., 31s 247-251.

6A0LDIE, J., HANSON, J.H. RUMJA; NEK, F.D.; SHIPOLINI, R.A.;

VERNON, C.A.(1976).The peptide components of bee venom.

Eur. J. Biochem.f 61:369-76.

GEBHART, E. (1984). Chromosomal aberrations in lymphocytes

' of patients under chemotherapy. In: nutations in nan, ed.

by OBE, G., Springer-Verlag Berlin-Heidelberg, pp.198-222.

GINSBERG, N.J.; DAUER, M. and SLOTTA, K.B. (1968). Helitin

used as a protective agent against X-irraâiation. Hature/

220: 1334.

GOODWIN, J.S. and CEUPPENS, J. (1983). Regulation of the

inuaune response by prostaglandins. J.Clin,Inmunv3:295.

GRAY, L.H. (1961). The modification by chemical agents of

biological response to Irradiation. In Proceedings of

Conference on Research of the Radiotherapy of Cancer pp.

70-96. American cancer Society, New York.



GUPTA, R.j DMA DEVI, P. (1986). Protection of mouse

•gainst %ifaole body gamna irradiation by 'sulfhydryl

compounds. Br. J. Radio l v 59(702): 625-627.

BABERMANN, E.and REIZ K,G. (1965) .Bin neues Verfahren xur

Gewinnung der komponenten voon Bienengift, inbesondere des

sentralwirkasamen Peptids Apamln. Biochea.Z., 341: 451-466.

HABERMANN, E. and REIZ, K.G. (1965a). Zur • Biochesde der

Bienengiftpeptide Nelittin and Apaain.Bfochcm.Z.343:192-203.

HABERMANN, B. and JENTSCH,J. (1966) .Ober die Struktur des

toxischen Bienengftpeptids Nelittin und derer Beziehung

xur pharaakologischea Nirkung. Naunyn-Schraiedebergs Arch.

exp. Path. Phannak., 253: 40-41.

HABERMANN, E. (1971).Chemistry, pharmacology, and toxicology

of bee, wasp, and hornet veno». Venomous Animals and

Their Venoms, Vol. 3. Mew York: Academic 535 pp.

HANSON, J.M.; MORLEY, J.; SORIA-HERRERA, C(1974) .Anti-inflama

tory propeerty of 401 (NCD-peptide), a peptide from the

venom of the bee Ap-cA mtUJL^tfia. (L. )• Br .J. Pharmacol., 50:

383-92.

HAUX, P. (1969) Die Arainosaurensequenz von MDC-Peptid, einem

spezifish Mas tzel lendegranulierenden Peptid aus Bienengift.

Hoppe-Seyler's. J.Physiol.Chen.,350: 536-546.

HAYDAK, M.H. (1951) Bee Venom. Yowa State Apiaristlc Report,

33: 105-126.



HOFFMAN, D.R. (1977). Allerns in bee venom. I I I . Ident i f i ca t ion

of alergen B of bee vernom as an acid • phosphatase j .

Allergy Clin. Immunol., 59: 364-366.

BOMARD-FLANDERS, P. (1960). Effect of oxygen on the xadfocemitivity

of bacteriophage in the presence of sulphydryl compo-jnds.

Mature (London) 186: 485-487.

HSIANG, B.K.; ELLIOTT, W.B., 1975. Differences in honey bee

{kpiA MttlUtAã) venom abtained by venom sac extraction

and e l e t r i c a l milking. Toxicon, 13: 145-148.

BYRE, B.M. and SMITH/ R.A. (1986)ilmmunological e f f e c t s of

honey bee(Ap-c* mttiJ.ie.Aa) venom using BALB/c mice. Toxicon,

24(5): 435.

JACOBSON, L.O.; MARKS, E.K.; GASTOU, E.O.; SIMMONS, E.L. and

BLOCK, M.H.(1948). Studies on rodiosens i t iv i ty of c e l l s .

Science,107: 248-250.

JAQOES, R. (1955) .Vergleichende Fermentuntersuchungen an

t ier ischen Giften (ChoJrinesterase,"Lecithinase",Hyalurcnidase).

HELV. Physiol . Pharmacol. Acta., 13:113-120.

JENTSCH, J . and DIELENBERG, D. Q972) .Mindestens zmL Phosphollpasen

A in Bienengift. Liebigs. Ann. Chen., 757: 187-192.

KANNO, I . ITO, Y. and OKUYAMA, S. (1970) .Radioprotectlon by

bee venom. Nippon Igaku Hoshasen Gakkai Zasshi n9 29,1494-

1500 (Ja) Tohoku Univ., Sendai, Japan.

KORENBERG,J.R.and FREEDLENDER#E.f.(1974)Giemsa Techinlque for

the detection of s i s t e r chromatid exchanges.Chromosona,48s

355-360.



- It) -

UUMSBR, J . (1907) .Ober das Gift «nserer "onlgbl«« . .*Lch. « p .

Path.Pnaraak. Le ips . , 3«s 381-396.

LXMIBCKI.J.;BAJERSKA,A. and KARMIEWICS, V. (1973) . 9 » influence

of blood oxygenation daring "in v i t ro" irradiat ion upon the

y i e l d of d icentr ic d u w p W M l aberrations in lyaphocytes.

Bul l .Acad.Pol .Se i .Ser .Sc i .Bio l . ,21:69-75 .

UTTLBFIELD,L.G. (19S2) .Effects of DNA-daaaging agents on SCE.

In l i s t e r ctim—rid «Ndange.E3.by SandsargrA.B.iAlan R.Ussvlnc.ll.%ci^

pp. 355-394.

LLOTDVD.C. and PORROTTrR.G. (1981) .Ghroaosoae aberrations analys i s

in radiological protection dos iaety . Radiat.Protec Dosiaetry,

1:19.

LOTBB,F. and DEVIK,P.(1S55). The protective effect of

cy^teamlne against roentgen ray injury on ears of. rabbits

irradiated under conditions of complete anoxia.Acta Radiol.,

44: 306-312.

MARIN,G. and PRESCOTT, D.H. (1964). The frequency of sister

chroMtid exchanges following exposure to varying doses of

3B-thyaidine or X-rays. J.Cell. Biol., 21: 159.

MBFFBRD, R B. Jr.; HERKEL, D.T. and LOOTER, J.B. (1953). Effect

of Piroaon on survival fn irradiated alee. Proc.Soc. Exp.

Biol. Ned., 83: 54-56.

M0DIG,H.G. ED6REN,N. and REV£SZ,I*. (1977). Effect &Í radLopxotactive

aainothiols on the induction and repair of single-strand

breaks in the DNA of irradiated mumVHan cells.Acta Radiologlca

Therapy. Phy».Biol.,16(3)i245-256.

M0RHEAD,P.8.;N0llELLrP.C.;MELU3Ulr W. J. ;BATIPPS, D.M. and

BUNGERFORD^D.A., (i.960),Chroaosoac preparation of leukocytes

cultured froa human peripheral blood.Expt.Cell.Res.,2ft»613.



NATARAJAN,A.T.?TATES,A.D.;VAN BUUL,P.P.W. ;MEIJERS, M. and

V06EL,N. (1976). Cytogenetic e f f ec t s of nutagens/carcinogens

after act ivation in a microsomal slstem "in v i tro" . I .

Induction of chromosomal aberrations and s i s t e r chronatid

exchanges by diethyl-nitrosamina(DEN)and dimetnyl-nitrosamine

(DMN) in CKO c e l l s in the presence of r a t - l i v e r ndcrosones.

Mutation Res. , 37: 83-90.

NATARAJAN,A.T. and OBE,G. (1982). Mutagenicity t e s t ing with

cultured mammalian ce l l s .C i togenet i c Assays In. Hutogenicity

New Horizons in Genetic Toxicology. Ed. by HEDDLE, J.A.

Academic Press, Nev York, ch. 7. pp.194.

NATARAJAN,A.T. ;BENINSON,D.;BIANCO,A. ;DOLOY-BIOLAT,T. ; KULEEV,

A.;LEONARO,A. ;LLOY,D.C. ;PRESTON,R.J. ;SANKARANARAYANAN, K.;

SASAKI,M.S. (1986) .Biological Dosimetry:chromosomal aberration

analysis for dose assessment.Technical Reports Series No260, IAEA,

Vienna pp.69.

. NEUMANN ,W .and HABERMANN,E. (1954a).Ober d ie Phospholipase A

des Bienengiftes. Hoppe-Seylers Z. Physiol. Chen., 296:

166-179.

..NEUMANN,W.and HABERMANN E. (1954b) .Beltrage zur Cnarakterisierung

der Wirkstoffe des Bienegiftes.Naunyn-Shmeidebergs. Arch.

exp. Path. Pharmak., 222: 367-387.

NEUMANN,W.and HABERMANN,E.(1956).Paper electrophoresis sepa

ration of pharmacologically and biochemically act ive

components of bee and snake venoms.Pages 171-174 from

"Venoms", ed.E.E.BUCKLEY * N.Porges. Washington D.C.s

American Association for the Advancement of Science.

NOMAN, A., Multi-hit aberrations in H.J. EVANS, W.M. COURT

BRAWN and A.8. McLEAN (Eds.) Human Radiation Cytogenetics,

North-Holland, Amsterdam, 1967, p . 53.



NOM0TNY,A.; BEHLING,U.H.and CHANG,H.L.(1975). Relation of

structure to function in bacterial endodotoxins VIII.

Biological activities in a polysaccharide rich .- fraction.

J. Immunol.,115:199-203.

O'CONNOR,R. and PECK, L. (1990). Bee stings The cheoistry of

an Insect Venom. Journal of Chemical Education,57(3): 206-

209.

OLEINICK,N.L.j CHIUS,S.M. and FRIEDMAN,L.R. (1984). Gamma

radiation as a probe of chroma tin structure: Damage to and

repair of active chroroatin in the metaphase * Chromosome.

Radiat.Res., 98:629-641.

OWEN, M.D. (1977). Insect vennoms: Identification of dopamine

and noradrenaline in wasp and bee sting. Experimentia, 27:

544-546.

PATT,H.M. j TYREE,E.B.; STRAUBE,R.L. and SMITH,. I). E. (1949).

Cysteine Protection against X Irradiation.Science,110 (26):

213.

PATT, H.M. (1953) Protective mechanisms in ionizing radiation

injury. Physiol.Rev. 35: 35-76.
\

PBCK,M.L. and O 'CONNOR, R. (1974). Procamine and other basic

peptldes in the venom of the honeybee (Ap£ò mttll^txa) J.

Agric.Fd.Chem., 22:51.

PECK,M.L. /O'CONNOR,R. ; JOHNSON,T.J.', ISBELL, A.F. jMARTELL, A.E. ;

McLENDEN,G. ;NEFF,R.D. and HRIGHT,D.A. (1978). Radioprotective

potential and chelatlng properties of glycylhistamine an

analog of histamina terminal peptides found in bee venom.

Toxicon, 16t 690-694.



PERRY,P., and WOLFF,S.(1974). New giemsa method for the

differential staining of sister ehronatids. Nature (London),

251-156-158.

PHILLIPS,T.L. (1980).Rationale for initial din. trials and

future development of radioprotectors.Cancer Clin. Trials.,

3:165.

PHIL,A. and ELDJARN.L. (1958). Pharmacological aspects of

ionizing radiation and of chemical protection in mammals .

Pharmacol. Rev., 10:437.

POMERANTSEVA,M.D. and RAMAIJA,L.K. (1984).Chemical protection

against genetic effect of radiation in male mice. Mut.Res.,

140:131-135.

PRASAD,K.N. (1982). Acute Radiation Syndromes.In. . Radiation

Biology, Ed.by PIZZARELLO,D.J., CRC Press, Inc.Boca: Raton,

Florida ch. 9 pp. 205.

PURDIE, J.W. (1979). A comparative study of the radioprotective

effects of cysteamine, WR-2721, and WR-1065 on cultured

human cells. Radiat.Res., 77: 303.

8ASAXI, M.S. and NORMAN, A. (1966). Proliferation of human

lymphocytes in culture. Nature (London), 210:913.

SASAKI,M.S. (1969) .Radiation-induced chromosome aberrations

in lymphocytes: possible biological dosimeter in man,

in Biological Aspects of Radiation Protection, Sugahara,T.

and Hug, O, Eds. Xgaku Shoin, Tokyo, 81.



- 107 -

SASAKI,li.S., TOHQMÜRA,A. and MUTSUBURA,S. (1970). Chromosome

const i tut ion and i t s hearing on the chronDscnal radlosensitivity

in ran.Hu t a t . Res . , 10s 617-633.

SAVAGE, J.R.K. (1975). Class i f i cat ion and re la t ionsh ips of

induced chromosomal structural changes, J . Med. Genet. ,12:

103.

üAX, K. (1933). Chronosone aberrations induced - by X-rays.

Genetics, 12: 103.

SHAPIRO, B. ;SCHWARTZ, E., and KOLLMAN,G. (1963). lhe distribution

and chemical forms of the radi opro tec tive A.E.T. in

nannary tumor bearing nice.Cancer Resv 23:223-232.

SHARPE;H.B.A.; SCOTT,D. and DOLPHIN,G.H. (1969). Chromosome

aberrations induced in human lymphocytes by Xrirrartiation

"in vitro ":The effects of culture technique and blood donors

on aberration yield. Mut.Res., 7:453.

SHIPMAN, W.H.and COLE, L.J. (1967). Increased Radiation

Resistance of Mice injected with Bee Venom one Day

Prior to Exposure. Nature Lond., 215(5098):311-312.

SMITH,W.W.;ALDERMAN,I.M. and GILLESPIE,R.E.(1957). Increased

survival of irradiated animals treated with bacterial

endotoxins. Am.J. Physiol., 191:124-130.

SMITH, L.H. and CONGDON,C.C. (1960). Experimental treatment

of acute whole-body radiation injury in . mammals.In.

Radiation Protection and Recovery (A. Hollaender,Ed.) pp.

242-302. Pergamon Press, New York, 1960.



IV* •»

SMITH,W.W.; BRECHER, G.j RUDD,R. A. and FRED,S.(1966). Effect

of bacter ia l endòtoxin on the occurrence of spleen colonies

in irradiated n ice . Rad. Res . , 271 369*374.

SMITH,W.W., BUDD,R.A. and CORNFIELD» J. (1966). Estimation of

radiation dose-reduction factor for 8-&ercaptoethylamine

by endogenous spleen colony counts. Radiat.Res.,27:363-368.

SMITH,L.H.and McKINLEY,T.W.Jr.(1968).Protection of Nice

against Radiation Injury by PhenylhydrazIne(33403). Proc.

Soc. Exp. B io l . Mcd., 129:702.

SMITH,L.H. (1970). Benopoietic stea-cell ranter and radiosensisitivlty

Radioprotection with phenylhydrazine. Trans. N.Y.Acad.Sci.,

32: 448-452.

SMITH.L.H. and McKINLEY,T.Tff. Jr . (1972). Hechanisns of

Radioprotection of Mice by*Phenylhydrazine. Radiation Res. ,

50: 611-628.

SMOLUK, G.D.; FAHEY ,R.C; HARD,J.P. (1986). Equilibrium

dialysis studies of the binding of radioprotector compounds

to DNA. Radiat.Res., 107(2): 194-204.

SNODGRASS,R.E. (1956). Anatomy of the Honey Bee .pp. 155-167.

SNYDER,S.L.; WALDEN, T.L. ; PATCHEN,M.L. ;ílcYITTIE,T. J. and

FUCHS,P. (.1906). fedioprotective Properties of Detoxified

Lipid A from Sdlmonilla mínne&ota R 595.Radiation Research/

SOKAL,R.R. and ROHLF,F.J.(1969).The principles and pract ice

of s t a t i s t i c s in b io log ica l research,Ed,by Emerson, R.;

KENNEDY, D.; PARK, R.B.BEADLE,G-K. and T7HITAKER,D.M.; W.H.

FREEMAN and Conpany, San Francisco, pp. 1-776.



- 10» -

STRAÜBE,R L. ;PATT;H.M. ;SlfIFT,M.N. (1948) . Influence of «tro

on X-ray toxicity. Aaer.J.Physlol., 155:471.

THODAY, J.M. and READ,J.(1947). Effect of oxygen on the

frequency of chromosome aberrations produced by X-ray*.

Mature, 160:608.

THOMPSON,T. L. ;ML. ,*.*),R.B. Jr.and WYSS/O. (1951)abe protection of

bacteria by piruvate against radiation effects.J.Bact., 62:

39-44.

URBASCHEK, R.(1980). Effects of bacterial products on granulo

poiesis. Edv.Bxp. Med. Biol., 121:51-64.

VAN BEKKUM,D.W. and DeVRIES,M.J. (1967). Radiation Chlnaeras.

Logos/Academic Press, London (1967).

VAN DEN BRENK,H.A.S-and MOORE;R. (1959). Effect of high

oxygen pressure on the protective action of cystamine and

5-hydroxytryptamine in irradiated rats.Nature,183 (4674)

1530-1531.

VAN DER MEER,C.and VAN BEKKUM, D.W, (1959). The nechanisn of

radiation protection by histanine and other biological

amines. Intern. J.Rad.Biolv 1(1) x 5-23.

VAN DER MEER,C. (1961). Mode of Action of a Number of Radio-

Protective Compounds. Biochemical Pharmacol,, 8:50*

VAN DER MEER,C. and VALKENBURG, P.K. (1961). The pharmacology

of KCN as a prophylatic against radiation. Biochemical

Pharmacolv It 237-247.



- 110 -

VERNON.C.A. ; HANSON - JENNIFER,M. and BRINBLECOMBE, R.N. (1969) .

Peptides, British Patent. No. 1324S23.

VOGEL, P. and ROHRBORN,G. (Eds.), Chemical Mutagenesis in

Mammals and Man, Springer, Mew York, 1970.

WATSON , G.E. and GILLIES,N.E. (1975) .Radiation-induced clmnuaunal

aberrations in human lymphocytes after partial-body exposure

to 6060 gamma-irradiation and in vitro exposure to 230KV

X-irradiation. Br.J.Radiol., 48:487.

WELSH,J.H.; M0ORHEAD,M.(1960). The quantitative distribution

of 5-hidroxytryptámine in the invertebrates» especially in

their nervous system. Journal of Neurocheraistry,6:146-169.

WHITE,A.; HANDLER;P.; SMITH,E.L.; HILL,R.L. and LEHMAN, • I.R.

(1978). Principles of Biochemistry, 6th ed. McGraw-Hil],New

York, 1978.

WINTER,C,A.; RISLEY, E.A. and NUSS,6.H. (1962). Carrageen!n-

Induced Edema in Hind Paw of the Rat as an assay for

Anti-inflammatory Drugs.Proc.Soc.Lxpl.Biol.Med,, 1111544.

YUHAS,J,M.(1982) Protective drugs in cancer therapy; Optimal

clinical testing and further development.Int.J. Radiat.

Oncol. Biol. Physv 8:513.


