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AREA; BIOFÍSICA 

O dano infrigido a um sistema biológico por ação da radiação pode sur

gir da ação direta sobre as moléculas celulares ou indireta através de mole -

cuias intermediárias tais como as formadas pela radiólise da água, resultando 

em radicais livres que interagem com as moléculas celulares alvo. Assim, o da

no produzido poderia ser modificado por agentes capazes do aprisionaraento ("sca 

vengers") de radicais livres, protegendo dessa maneira as células. 

O dimetilsulfóxídcí(DMSC)é considerado um agente anti-inflamatório, e é 

utilizado como veículo para aumentar a penetração cutânea de.certos corticoste-

róide8, anticolinérgicos e simpatomiroéticos (Kim & Moos, 1967; Windholz et ai , 

1976). Há evidências de que esse agente é capaz de produzir proteção contra os 

efeitos da radiação em alguns sistemas animais e vegetais, bem como em células 

humanas es cultura (Bacq, 1965, Bose & Basu, 1977). Vander Meer et ai (1963)mo£ 

traram que o dimetilsulfoxido reduzia sensivelmente a tensão de ixigênio no ba-

ço de camundongos e isto explicaria a sua ação radioprotetora. Por outro lado, 

ao igual que o glicerol, o dimetilsulf oxido é capaz de proteger as células con -

tra o dano produzido pelo congelamento. 

Juntamente com o etanol e o etilenoglicol, o DMSO é considerado um 

eficiente "scavenger" de OH' apresentando ação radioprotetora em certos siste

mas aeróbicos aquosos. Entretanto, não apresenta proteção contra a peroxidação 

de lipídeos Ue sistemas modelos de membranas t não só não protege mas potência 
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a hemolise de esteróides humanos radioindusida in vir.ro (Miller * Releigh.,1983) 

No presente estudo, são examinados os efeitos do tratamento com dime -

tilsulfôxido em 2 sistemas biológicos completamente diversos: 

a - In vivo, ao nível da sobrevida de camundongos albinos provenientes do IPEN, 

quando irradiados com 9 Gy de 60co, 1 hora apôs a injeção ipde DMSO 0,025 M 

(Concentração final); » 

b - In vitro ao nivel molecular, quando o DMSO 1M (Concentração final), é adi -

cionado 10 min antes da irradiação com 25.000 Gy de °0Co, a uma solução 

aquosa de proteínas provenientes do cristalino bovino. 

Os resultados da experiência in vivo utilizando camundongos fêmeas de 

aproximadamente 10 semanas, mostram una porcentagem de sobrevida dos animais tra_ 

tados e irradiados de 85Z (34/40) em comparação a 70Z (38/40) dos animais somen 

te irradiados. Um mínimo na curva de peso em ambos os grupos aconteceu ao 129 

dia após irradiação o que caracteriza um comprometimento hematopoiético e ga£ 

tro-intestinal na mortalidade dos animais. 0 percentual da queda de peso, contu 

do, manteve correlação com a sobrevida, isto é, 10,021 nos animais somente ir

radiados contra 2,88Z nos animais tratados e irradiados. Isto caracteriza um 

comportamento radioprotetor do DMSO, porém não muito acentuado. 

Segundo diversos autores, a toxicidade sistêmica do DMSO é bastante 

baixa. A LD50 do DMSO em aplicação intravenosa é de 3820 mg/kg em camundon -

gos, não sendo encontradas alterações bioquímicas ou hematológicas significati

vas (Kim & Moos, 1967). Bm face a isso, foi escolhida a dose de 2000 mg /kg 

( ~ 0,025 M) para o teste,- para garantir estarmos longe de qualquer efeito no

civo desse agente. 

Os dados obtidos da experiência in'vitro pelo método desenvolvido em 

nosso laboratório (Bernardes & Del Mastro, 1988) mostram por outro lado, um el£ 

quente comportamento radioprotetor, obtendo-se um índice de proteção â opacida

de das soluções proteicas de 68Z com relação ao controle. Esse efeito radiopro 

tetor também é evidente com as doses menores testadas, a partir de 5000 Gy de 

60Co. 

Os resultados obtidos corroboram os dados da literatura, no sentido de 

mostrar ação radioprotetora tanto num sistema in vivo como em sistema' 
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in vitro. Contudo, considerando a diversidade de fatores que contribuem para o re 

sultado final de experiências in vivo, o papel do OHSO cos» "scavenger" de OH* ê 

relevante, porém não ê o único que define a expressão final do efeito. 

0 dimetilsulfoxido apresenta propriedades hipotéraicas; produz un máximo 

de hipoteraia apôs 60 ain da injeção de 4500 mg/kg ip em camundongos. A exten -

•ao da hipoteraia ê semelhante àquela produzida por outros radioprotetores, aas 

não há correlação direta entre essa extensão e o grau dz proteção contra os efei

tos da radiação que ê possível atingir (Ashtnod-Saith, 1961). Assim, efeitos fi -

•iolôgicos tais como hipoxia ou hiperteraia teaporária poderiaa ser de enorae ia 

portância na aodificação da resposta â radiação obtida pelo DMSO. 

Aparentemente, os sistema de reparo celulares não seriaa afetados pela 

exposição ao DMSO. O apris* naaenco de radicais pelo DMSO ocorreria muito rapida-

aente apôs a formação daqueles, considerando que a reatividade de 0H* é extrema -

aente alta (Raaphorst & Azzaem, 1985). 

A capacidade radioprotetora estaria relacionada â concentração absoluta 

do sulfoxido presente nos tecidos durante a irradiação. Entretanto, pouco é co

nhecido em relação â farmacologia e ao metabolismo geral dos sulfóxidos. Estes 

seriaa provavelmente oxidados a sulfonas, aas estas aparentemente não produzem 

ação radiomodifcadora o que sugere que esse passo metabólico não estaria direta 

aente envolvido no efeito descrito. 

(Dulcila M.L. Bernard»», bolsista CAPES) 
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