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I. WTllODUÇXO

I.I - Apresentação

A las solar constitui um importante elemento inte

grate do nosso meio ambiente. A sua ação constante sobro os

diversos seres vivos desempenha relevante papel no desenvolvi^

meato e nanutençio da vida sobre a face da Terra.

Os efeitos biológicos da lux solar sio primariamen-

te o resultado de sua absorçio pelos diversos componentes ce-

lulares e ea segundo lugar a utilização dessa energia para

realizar múltiplas reações bioquímicas e demais processos fi-

siolõgicos. Muitos processos vitais que utilizam a energia

da luz solar tea sido extensivaaente estudados: fotossíntese,

fotoaorfogênese, vi sio, equilíbrio térmico, etc. (Giese,1976;

Saith, 1977; Swanson, 1968). Por outro lado. diversos efei-

tos nocivos induzidos pela radiação solar tea sido estudados

coao a aorte de aicroorganisaos, mutações, etc. (Harm, 1966,

IS 79; Huang e Gordon, 1973; Murphy, 1973; Bilien e Fletcher,

1974; Jagge, 197S; Tyrrell, 1978a,1979a). Lesões de pele co-

ao eritemas, queimaduras e cancer tea sido bea caracterizadas
#

(Giese, 1976; tfiskeasnn, 1977; Epstein, 1977; Fitzpatriek et

•1.» 1977).

Durante os últimos anos, várias pesquisas tem sido

realizadas sobre os efeitos do excesso de poluição, oriunda

de diversas fontes, o que pode provocar um aumento drástico

da incidência de radiação ultravioleta solar na biosfera, pe-

ls destruição parcial da camada de ozônio da estratosfera
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(Çiese, 197t). Desse ando, * possível ame tais alterações afe

tea • equilíbrio ecológico terrestre, aaa vez que um auaaato

oa intensidade das radiações aais energéticas poderá coadutir

a aa aumento dos danos provocados pela radiação solar aos se-

res vivos. •

Mio obstante conhecer-se tais efeitos da lut solar,

saito pouco se sabe a respeito das aoléculas e estruturas celu

lares que absorve* essa radiação, dos mecanismos envolvidos

aas alterações indesejáveis e letais i célula e dos resultados

da sua interação com outros agentes.

0 presente trabalho tem como objetivo estudar o efei^

to letal da radiação solar ea cepas bacterianas. bem como in-

vestigar MS interações entre essa radiação e outros agentes,

tais como: aetilaetano sulfonato O M S ) , calor brando (52°C) e

radiação ultravioleta de comprimento de onda de 254na.

m

1.2 - Efeitos da radiação ultravioleta curto

Os estudos dos efeitos biológicos da radiação ultra

violeta de comprimento de onda curto (200-290nm) mostraram que

o DNA é a principal molécula que absorve diretamente essa fai-

xa de radiação.
#

0 principal fotoproduto ^o UV-curto é o dfmero de

piriaidinas, do tipo cidobutano, formado pela ligação de duas

bases piriaídicas adjacentes na mesma fita do DNA(Saith. 1971.

1Í77). Outros fotoprodutos iaduzidos pelo UV-curto são os fo-

tohidratos de piriaidinas, as ligações cruzadas ("cross-link")

entre DNA-DNA ou DNA-proteina e o fotoproduto de esporo (Smith,

19 7t. 1977). /^n>V
BIBUOTECA
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A nível unicelular, os principais «feitos da radia...

çío ÜV-curto são a morte celular e mutações. Entretanto, fo

ram constatados efeitos secundários como a inibição de cres-

cimento e da divisio celular e alterações na membrana(Smith,

1978,1977; Trosko e Chang, 1978).

I.S - Sistemas enzimáticos de reparo para os danos no DNA

A identificação de sistemas de reparos para as le-

sões induzidas no DNA ocorreu através de estudos com bacté-

rias. Isto só foi possível apôs o isolamento de mutantes sen.

síveis à radiação e do mapeamento dos genes que lhes conferem

essa sensibilidade. Por outro lado, o desenvolvimento de uma

variedade de técnicas no campo da genética e da biologia isol£

cular, proporcionou maiores esclarecimentos dos processos de

reparo e suas vias.

1.3.1 - Fotorreativação

As primeiras evidências sobre este processo de rep£

TO surgiram da observação de que a sobrevivência de bactérias

irradiadas com UV-curto aumentava quando, após a irradiação,

as células eram expostas â uma intensa foate de luz azul

(Kelner, 1949, citado em Smith, 1977). Posteriormente foi <!es

coberto que este sistema de reparo dependia de uma enzima (en

xima de fotorreativação) e pode-se estabelecer o mecanismo p£

Io qual o processo ocorre.

Inicialmente a enzima se combina especificamente com

o dímero de pirimidinas, formando um complexo enzima-substrato



in situ, o complexo absorve a luz entre 320-410na • • ati-

vado, convertendo os díaeros em aonôaeros de pirimidinas, coa

a siaultânea liberaçio da enxina de fotorreativaçio.

1.3.2 - Reparo por excisão

0 priaeiro passo do reparo por excisio é o reconhe-

ciaento do dano, que pode ser uma lesão do tipo dímero de pi-

riaidinas ou outra espécie de distorção do DNA. 0 reconheci-

aento é feito por una enziaa endonuclease (dos genes uvrA e

uvrS), provavelmente devido à distorção da dupla hélice do

DNA, ocorrendo a introdução de um corte na posição 5' próxima

ao dímero, sendo este passo chamado de incisão. A seguir, é

iniciada uma ressíntese pela ação de uma DNA po lime rase (re-

plicaçio de reparo), em que a heiice oposta ê utilizada como

aodelo. Através da presença de uma 5* exonuclease, ocorre ou

tro corte na posição adjacente ã lesão, comnletando-se o pro-

cesso de excisão, seguindo-se o preenchimento da região exci-

sada com os fragmentos de nudeotídeos neossintetizados. Fi-

nalmente, é requerida a ação de uma polinncleotídeo ligase na_

ra unir os fragmentos do DNA.

Experiências Tealizadas coin a cepa de E.aoli polA

uvrA permitiram sugerir que a maior parte do reparo por exci

sio provavelmente é realizado através de vias dependente do

produto do gene po2A (Smith, 1978). Estas vias ocorrem con

replicação de reparo de pequenos fragmentos, ou seja, menores

de que 30 nudeotídeos (Smith, 1978). Outras vias alternati-

vas para o reparo por excisio, utilizando DNA polimerase III

ou DNA polimerase II, tem sido demonstradas em mutantes defi-



cientes na atividade da polimerase I {Witkin, 1976; Swtnson,

1976; Sai th, 1978). A via de reparo por excisio que envolve

longos fragmentos de ONA (aproximadamente 1500 nucleotídeos)

requer entre outros, os produtos dos genes r*eA e lmxA e ê

dependente do meio completo de crescimento (Saith, 1978,1977).

1.3.3 - Reparo põs-replicativo

Quando um dimero permanece no ONA até* o seu ponto de

replicação, verifica-se a formação de uma lacuna na fita pa-

rental, na região correspondente 1 lesão. A constatação de

que essa lacuna é posteriormente preenchida constitui-se . na

principal evidência de que a célula dispõe de um sistema (ou

sistemas) de reparo põs-replicativo (Swenson, 1976; Witkin,

1976).

0 fato de que esse processo depende do produto do ge

ne veA% também envolvido na recombinação genética, levou â su

posição de que o preenchimento das lacunas ocorreria através

de uma recombinação genética (Swensen, 1976; Witkin, 1976; .

Smith, 1978). Entretanto, novos fatos, entre os qu?is o cará-

ter pleiotrõpico do gene r«oA% permitiram a proposição de vã-

rias vias possíveis para o reparo põs-replicativo (Swenson,

1976; Witkin, 1976), Uma dessas vias, dependente dos genes

*ecAe/exA,faria parte de um conjunto de funções celulares in

duzíveis em determinadas circunstâncias (funções "SOS") e se

ria um dos responsáveis pelas mutações provocadas por diver-

sos agentes, entre eles á radiação ultravioleta (Smith, 1978;

Witkin, 1976).
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2.4 - Ultravioleta longo

1.4.1 - Interação com a célula

A interação da radiação ultravioleta longo (coaprimen

to de onda entre 300 e 400nm) com a célula tem sido motivo de

muitas investigações, na tentativa de esclarecer a natureza dos

danos induzidos, alterações moleculares e sítios de ação letal

envolvidos. Vários efeitos celulares induzidos por essa radia-

ção já foram caracterizados como morte celular, mutações, can-

cer de pele (Hollaender, 1943; Tyrrell, 1979b, 1979c; Webb,

1977; Parrish et ai., 1978) e diversas alterações fisiológicas

e metabólicas (Jagger, 1962,1964,1967; Raaabhadran, 1975,1976;

Eisenstark, 1971).

Estudos mais recentes, com o emprego de radiações mo-

nocromáticas particularmente as linhas de emissão do mercúrio,

como por exemplo 313nm, 334nmf 36Snm e 40Snm, têm permitido uma

melhor visualização dos danos moleculares envolvidos, bem como

novas perspectivas para os possíveis mecanismos de morte, muta-

gênese, etc. (Webb, 1977; Tyrrell, 1979b, 1979e). Deste modo,

diversas sugestões têm sido feitas para explicar a letalidade

celular.
*

# Webb e Brown (1976) sugeriram que a letalidade para

comprimentos de onda mais longos do que 313nm envolve outros crp

móforos além dos componentes do DNA. Os candidatos mais prová-

veis incluiriam quinonas, pteridinas, NAD (nicotinamida adeni-

na dinucleotídeo), tiouracil, piridoxal fosfato, citocromos.por

firinas, riboflavina, FAO (flavina adenins dinucleotfdeo) e fl£

voproteínas.
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1.4.2 • Efeitos letais

Hollaender (1943) e Lückiesh (1946), demonstraram

que altas doses de radiaçio ultravioleta longo e lux visí-

vel provocavam a morte de bactérias, mesmo na ausência de sen_

sibilizadores exôgenos. Outras evidências da letalidade de

Eiehwiehia eoli B/r e J»-I pela radiaçio ultravioleta longo

(36Snm) foram demonstradas por Peak (1970) estabelecendo que

os efeitos letais eram distintos daqueles obtidos com a radi£

ÇÍo ultravioleta curto (254nm).

Webb e Lorenz (1970) estudaram a letalidade de ce-

pas de B. eoli VP2M proficiente em reparos e VP2 BCR, defici^

ente em reparo por excisão, com comprimentos de onda de 254nm,

313nn, 365nm e de 390-750nm. Os estudos indicam que a letaH

dade pelos comprimentos de onda maiores que 313nm depende da

presença de oxigênio e que as lesões são susceptíveis i exci-

sio.

Eisenstark (1971) admitiu que a dependência de oxi-

gênio para a morte celular por comprimentos de onda longos

era uma importante indicaç&j de que os eventos bioquímicos são

diferentes dos que ocorrem na letalidade com ultravioleta curto.

0 fato de que UNA transformante de HavnophiluA Initutmat pode

ser reativado pela enzima de fotorreativacio anos a irradiação

com ultravioleta curto, mas não apôs a irradiação com ultra-

violeta longo, seria outra sugestão de que as lesões são difje

rentes para os dois tipos de radiação (Cabrera-Juarez (1964)
*

citado em Eisenstark (1971).
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1.4.3 - Lesões indusidas no DNA .--;

Á indução de dímeros de pirimidinas eu DNA bacteria^

no, tanto in vivo como in vitro, por radiaçio de comprimento

d* onda ate 313na foi demonstrado por Setlow e Carrier (1966)

• Setlow (1967).

Estudos de fotorreativaçio enzimãtica após a irra-

diaçío con ultravioleta longo de 36Sum, eu E.eoli Kl 2 AB2480

KV*A r«c4;permitiraa as priaeiras evidências biológicas de

que dímeros de pirinidinas poderia* ser fornados por aquele

conprinento de onda (Brown e Webb, 1972). Outras evidências

foran apresentadas eu E.eoli BM-1 (Tyrrell, 1973). Através

de ensaio quínico, díneros de pirinidinas foram detectadas em

DNA bacteriano induzidos após irradiaçlo con 365nm (Tyrrell,

1973).

Apesar da cepa duplo nutante K1Z AB2480 ser fotor-

reativada após irradiação com 36Snm, tem sido feito sugestões

de que o dímero é o evento letal nessa cepa mas não é uma im

portante lesão em cepas proficientes em reparos (Tyrrell,

1979b).

A indução de dímeros de pirimidinas não depende da

presença de oxigênio (Webb, 1977). Çob condições anaeróbicas

• com altas doses de UV longo (365nm), os dímeros podem indu-

zir a letalidade em cepas proficientes em reparos (Tyrrell,

1979b).

A indução de quebras simples pela radiação de 365nm

•a DMA de fagos e bactérias foi detectada pela técnica de se-

dimentação em gradiente alcalino de sacarose (Tyrrell et ai.,

1974). Por outro lado, foi constatado que nenhuma dessas que



bras sio induzidas no DNA btcteriano quando irradiado sob coil

diçôts anaerôbicas (Tyrrell et ai., 1974). e

A induçio de quebras sinples no DNA de fagos é equi^

valente i taxa de induçio de dímeros de piriaidinas pela ra-

diação de 36Sna.

Quebras simples também foran induzidas, em presença

de oxigênio, pela radiação de 40Snn (Ley et ai., 1978). Ou-

tros dados sobre a induçio de quebras simples eu DNA de fagns

in vivo pela radiação de 365nn fora* apresentados por Ley et

al.t 1978.

0 reparo de quebras simples por incubação durante

10 minutos em tampão a 30°C, demonstrou que aproximadamente

801 das quebras sio reparadas, tendo sido sugerido que esse

reparo requer a participação da DNA polimerase I (Ley et ai.,

1978). A observação de que a quantidade de quebras induzidas

durante a irradiação a 0°C é maior no mutante polA, permitiu

sugerir que o reparo das quebras pode ocorrer também a 0°C

(Ley et ai., 1978).

A completa dependência de oxigênio para a indução

de quebras simples pela radiação de 365nm é indicativo de que

essas quebras podem ser fortes candidatos ã lesões letais pa-

ra esse comprimento de onda (Webb, 1977).

1.4.4 - Outros efeitos

A capacidade de restaurar lesões induzidas no DNA

pela radiação ultravioleta curto (2S4nm) é conhecida em umn

grande variedade de sistemas celulares. Existem evidências

de que as lesões induzidas no DNA pela radiação UV-longo po-
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dea ser restauradas (Webb • Brown, 1976) mas outras «vigências

indicam qut os sistemas de reparo sio destruídos pela própria

radiação.

A inativaçio da enziaa de £otorreativação, in vivo e

im vitro, ea condições aerõbicas pela radiaçio de 36Sna, foi

estabelecido por Tyrrell et ai.. 1973.1976). Experiências rca

lixadas con cepas proficientes e deficientes ea reparo peraiti

raa sugerir que os processos de reparo por excisão e pÓs-renli^

cativo sio danificados significativamente por doses de radia-

ção de 36Si» da ordem de 1 x IO6 Ja~Z (Webb. 1977).

0 fato de que a inativaçio dos sisteaas de raparo é

ua processo dependente de oxigênio sugeriu a existência de ua

aecanisno fotossensibilizador para a destruição das enzimas de

reparo (Tyrrell, 1976).

Hollaender (1943) propôs que diversos coaponentes C£

lulares poderiam ser sítios de ação letal das radiações de com

priaento de onda aciaa de 3S0na. .

A inibição transitória âa respiração foi sugerida

por Kashket e Brodie (1962) tendo sido proposto que a inibi-

çio da respiração é a base para o retardamento de crescimento

(Jagger, 1972). Outras evidências têa sido apresentadas de
#

que o 4-tiouracil de certos tipos de RNA de transferência pode

ser o cromóforo para a indução de retardamento de crescimento

pela radiação UV-longo (Raaabhadran e Jagger, 1976). A sínte-

se de RNA é muito aais sensível ao UV-longo do que a de pro-

teína ou de DNA (Ramabhadran, 1975).

Kashket e Brodie (1962) sugeriram qw o transporte

de elétrons para o oxigênio na respiração oxidativa, que e fir

!•
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itt acoplado a fosforilação, podo ser um sítio de açio

d» radiaçio ultravioleta longo.

Kúbitschek e Doyle (1977) observara* que o pico •

d* açio para a inibiçâo do transporte de- succinato em B.coli

ocorre em 340nm, que ê também o pico 4o espectro de açio .de

retardaaento de crescimento. Outros dados sobre o espectro

de açio para induçio do retardamento de crescimento pelo UV-

longo demonstraram que o 4-tiouracil em RNA de transferência

$ o cromóforo para a induçio de retardamento de crescimento

(Kúbitschek e Peak. 1980).

Por outro lado, a inativação de dois sistemas de

transportes de leucina em B.eoli foi demonstrado por Robb

et ai., 1978). A foto-inibiçio de vários sistemas de incor-

poração enzimática, depende do comprimento de onda e foi mo£

trado por Sprott et ai., 1976.

Estudos com radiações de comprimentos de onda lon

gos têm permitido sugerir que vários cromóforcs ligados ã

membrana podem absorver essas radiações. Experiências reaH

xadas com membrana mitocondrial, onde existem enzimas envol-

vidas na transferência de energia,podem ser afetadas pela rã

diação UV-longo e luz visível (Eisenstark, 1971).

Mutantes deficientes em pigmentos carotenóides são

apontados como sendo mais sensíveis a radiação ultravioleta

longo e luz visível do que as células de cepas selvagens pig-

aentadas (Webb, 1977). Certas enzimas associadas i membrana

celular são destruídas preferencialmente em mutantes deficien

tes em carotenóides, o que indica que os danos na membrana ce_

lular podem ser a causa da morte celular pela luz visível

(Nathews e Krinsky, 196S).
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Estudos de inativação de transporte de L-soborse «••

5. o«r«tft«ia« foram correlacionados como sendo um» ação dire-

ta da radiação, modificando a membrana carreadora ou alguns

•componentes associados i membrana (Dcyle e Kubitschek, (1976)

citado em Webb (197?).

I.S - Ultravioleta da luz solar natural

A radiação ultravioleta do espectro solar abrange

uma extensa região de comprimentos de onda entre 290nm -a

3t0nm (Giese. 1976; Smith, 1977). Os efeitos biológicos indu

zidos pela radiação solar, coco alterações moleculares e nor-

te de uma grande variedade de microorganismos, queimaduras e

cancer de pele são conhecidos hã muitos anos. 0 espectro de

ação para a indução desses diversos efeitos corresponde ã re-

gião espectral de comprimentos de onda mais energéticos, en-

tre 290nm e 320nm (Webb, 1977; Tyrrell, 1979b; Parrish, 1978).

A letalidade de cepas de E.ooli Kl 2 pela exposição

direta à luz solar (espectro total) e com o uso de filtros

foi demonstrada (Billen e Fletcher, 1974), tendo sido con-

cluído que o produto do gene vcA é requerido para reparar

parte dos danos induzidos pela luz $olar.

A inativação da infectividade de RNA de virus do mo

saico de tabaco pela luz solar foi demonstrada por Murphy

(1973).

Experiências realizadas com as cepas de fago T4 sel̂

vagem, T4v, T4x e T\ (Harm, 1966) mostraram que os sis-

temas de reparo que utilizam os produtos dos genes v e x tam-

bém atuam nas lesões provocadas pela luz solar, do mesmo modo

BIBUOTECA
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qoe atua» nas lesões provocadas pelo UV-curto (2S4nm).

A indução de mutação em esporos táctil** tubtiii*

pela luz solar foi detectada por Munakata 1977). A cinêtica

de freqüência de mutação foi similar para a exposiçio a 2S4RM,

SlSnm ou i luz solar, tendo sido sugerido que a morte e muta-

çio são atribuídas principalmente a produçio de S-tiainil-S,

6-dihidrotimina. Outros dados a respeito da induçio de muta»

çío pela luz solar fora» apresentados por Tyrrell (1979d).

1.6 - Interações entre a radiação ultravioleta
e outros agentes

Estudos recentes tên procurado estabelecer diversos

tipos de interações com o emprego combinado de diferentes agen

tes como radiações e agentes químicos. As interações letais en

tre a radiaçio ultravioleta curto e radiações de comprimentos

de onda longos e entre ÜV-longo e tratamento com calor brando

de S2°C foram estudadas por Tyrrell (1976b).

A interação letal entre a radiação ultravioleta ? ra

diaçoes ionizantes foi mostrada por Bhaumik e Bhattacargee

(1968). Tyrrell (1976e).

As interações letais entre as radiações ultraviole-

ta curto e longo com o agente alquilínte metilmetano sulfonato

(MMS) foram investigadas por Tyrrell e Correia (1979e).

1.6.1 - Interações entre radiações ultravioleta de
diferentes comprimentos de onda

Estudos realizados com DNA transformante de Baeillus

•úbtilU mostraram que a pré-irradiação com 365nm aumenta ém
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3 veies a inativação provocada pela radiação da 334nm (Peak et ••-

ai.. 197S). Foi observado ainda «ai sinergisao letal na inters

çio entre 365nm e baixa dose de 313na.

Experiências coa E.eoli B/r ea fase exponencial aos

trartm que altas doses de radiação de 36Snm sensibiliza forte-

•ente as células para subsequente irradiação C O B UV curto

(2S4na) (Tyrrell e Webb, 1973). Por outro lado foi constatado

que a cepa selvage» de B.eoli é pouco sensibilizada ao trata*

aento coa 2S4na após irradiação coa 334na e nenhuaa sensibili»

sação foi observada apôs a irradiação coa 40Sna(Peak e Tyrrell,

1976).

A capacidade de E.eoli B/r para excisar díaeros de

piriaidinas induzidos por UV curto (254na) ê* progressivaaente

reduzida em função da dose de radiação de 365na(Tyrrell e Webb.

1973) sendo sugerido que o sinergisao observado nas interações

letais é devido â destruição do sistema de reparo por excisão

pela radiação de 365nm.

Ramabhadran e Jagger (1975) realizaram experiências

na tentativa de determinar a fotorreativação dos danos induzi-

dos em E.eoli selvagem pela radiaçlo de 334na. Observaram que

após a exposição de 334nm as células se tornam sensíveis para

usa dose normalmente não letal de radiação fotorreativante de

40Sna.

Nutantes de E.eoli deficientes em reparo por exci-

são e pós-replicativo tornaram-se mais sensíveis ã radiação de

405nm após pré-tratar.cnto com radiação de 36Snm (Tyrrell ,197*b).

Apesar desses fatos apresentados sobre as interações

entre radiações de diferentes comprimentos de onda, muito pou-

co se sabe ainda quanto aos mecanismos envolvidos. Sugestões

tia sido feitas de que os comprimentos de onda na região entre
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340i» e 405nm levam a indução de um.tipo d« dano sub-letal,tol

rez na forma de danificação dos sistemas de reparo, diferido

somente em suas eficiências para cada comprimento de onta (Tyr-

rell. 197tb).

1.6.2 - Interações entre radiação ultravioleta e WS

O metilmetano sulfonato (MMS) é* um agente alquilante

do tipo monofuncional que pode reagir com diversos sítios nu-

cleofílicos de macromoléculas biológicas coso ONA. RKA e pro-

teínas. A reação química do MMS com ps sítios moleculares sé

dá através de uma reação do tipo Sn2 (Strauss et ai., 197S).

Experiências in vitro têm mostrado que as bases púricas e pi-

rimídicas são metiladas em diversos sítios tais como: 0-6 da

guanina, 0-2 e 0-4 do uracil c da timina, bem como os N

(Lavley, 1974; Brooks e Lawley, 1961; Lawley e Brooks. 1968;

Prakash e Strauss, 1970). A alquilação pode resultar cm alte_

rações no pareamento das bases durante a replicaçâo do DNA.dis

torção das helices e provocar a morte, mutações e cancer

(Strauss, 197S; Cerutti. 197S). A 7-mctilguanina test sido

identificada como o produto formado em maior quantidade no DNA

e no RNA pelo MMS (Singer, 1977; Brooks c Lavlcy. 1961). Cor-

reia e Tyrrell (1979) mostraram que ocorrem fortes interações

letais entre radiações (UV de diversos comprimentos de onda e

luz visível de 405nm) e MMS em cepas bacterianas proficientes

em reparos. Foi observado uma diminuição gradual do patamar

das curvas de sobrevivência.
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I.é.S - Interações coa calor brando (S2*C)

Devey et ai. (1977) sugeritaa que.» inativação p«io

calor «• células de mamíferos • de bactérias é o resultado

priacipalBente da desnaturação critica de uma proteína ou de

proteínas. Outras evidências a respeito-da degradação do £KA

• desnaturaçao de proteínas tea sido apresentadas (Tyrrell,

197tb).

Okuda (1974) observou que o aqueciaento de células de

É.co£c E/K proficiente ea reparos (carenciadas, ea face esta-

cionaria) por 15 minutos a 52°C. ausenta a sensibilidade para

posterior irradiação com ÜV de 2S4nr. No entanto, células de

E.eoli K12 ABI157 quando aquecidas por pouco teapo não reve

lou sensibilização «as quando o aqueciaento se prolongava por

•ais teapo, ua limitado efeito de interação foi observado (Tyr-

rell, 1976).

Ua forte sinergisao dependente da dose de radiação vi_

sível (40Snn) e o tratamento com calor brando de 52°C foi detec

tado (Tyrrell, 1976). Foi observado que a sensibilização pelo

oal-jr brando coao função do comprimento de onda pode ser corre-

lacionada com a dose necessária para eliminar o omhro das cur-

vas de sobrevivência de cepas proficientes em reparos. Em relíi

çio i forte interação positiva entre ultravioleta longo e calor

brando foi sugerido que ambos os agentes podem contribuir para

a destruição dos sistemas de reparo, bem como causar danos no

DNA (Tyrrell, 1978b).

1.7 • Oosiaetria Solar

Uaa preocupação fundamental no estudo da ação biológi.
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ca da radiaçio ultravioleta da luz solar natural refere-se à

necessidade de um sistema dosimétrico adequado. Esse sistema

deve ser capaz de medir a dose de energia dessa radiaçio de mo

do que permita a-reproduzibilidade da intensidade de dose dia-

riamente e que possa ser correlacionada com medidas dosimétri-

cas de fontes de laboratório. Por outro lado, já que a região

espectral da-luz solar possui comprimentos de onda menores que

320nm, a monitoração desses comprimentos de onda de mais al ta

energia torna-se crí t ica devido a interferência de diversos fa

tores ambientais, tais como: al t i tude, latitude, umidade de

ar, poluição, estações do ano, e t c . Esses aspectos podem acar-

retar uma série de dificuldades para as medidas espectrorradip_

-métricas, para uma'estimativa biológica da dose.

Alguns sistemas de detecção têm sido Selecionados de

acordo com a. sensibilidade àqueles comprimentos de onda mais

energéticos, para fornecer um parâmetro capaz de conferir uma

medida relativa integral para a dose efetiva. Três sistemas

dosimétricos podem ser considerados:

a) Oosimetria eletrônica

A energia solar é convertida em una leitura da taxa

de dose ou numa medida integrada da dose, através de um dispo-

sitivo fotoelétrico. 0 primeiro de tais aparelhos tinha a finsa

lidade de medida de energia solar em unidades baseadas na efi-

ciência eritemogênica da luz solar, usando um f i l t ro de

oxido de níquel o qual transmite a radiação na região de 300nm.

A radiação filtrada ativa o fosfotungstato de magnésio que emí

te luz verde e pode ser detectada por um tubo fotoemissor ou

quando o sistema for por tá t i l , por uma célula fotovoltáica
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(Robertson, 1972).

b) Dpsfmetro químico

A energia solar pode ser também detectada através de

reação química e obter-se assim a medida integral da dose. 0

primeiro desses sistemas emprega um filme fotossensível de sul^

fonato, cuja alteração química é acompanhada pela modificação

da cor. Esta modificação pode ser medida diretamente por es-

pectro fotometria. A principal dificuldade com tais sistemas

actinométricos é* a obtenção de susbstância química cuja sensi-

bilidade ã luz seja função dos comprimentos de -onda correspon-

dentes a efetividade biológica (Jagger, 1967).

c) Dosímetro biológico

A sensibilidade do esporo bacteriano isolado por Mu-

nakata (1974) exibe uma inativação essencialmente exponencial

para a radiação ultravioleta, investigada em qualquer região

do espectro solar. Além disso, a relativa sensibilidade do es_

poro em função do comprimento de onda corresponde a absorção

relativa do DNA. A medida da sobrevivência após um determina-

do tempo de exposição pode dar a medida integral da energia rc

lativa absorvida pelo DNA em um sistema transparente para uma

dada exposição (Tyrrell, 1978a). Este sistema pode ser perfc^,

tamente usado já que o DNA é considerado o principal sítio de

ação. Estudos utilizando esse sistema biológico com finalida-

de dosimétrica vem sendo realizados neste laboratório (Tyrrell,

1978a) para medir a dose de ação letal e mutagenica da luz so-

lar natural (Tyrrell, 1979d).
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II. MATERIAL E MÉTODOS

II .1 - Cepas bacterianas ' • v

As cepas de Esehtriehia eoli e a de Bacillus subtilis

usadas, com as características relevantes e requerimentos nutri

cionais, estão relacionadas na Tabela 01.

TABELA 01

Designação
'da cepas

Genótipo
relevante

Outros
Genótioos

HZ AB11S7

112 AB1886

112 AB2463

K12 AÒ2480

B/r

Baeillus subtilis

VVSSP'42-1

proficiente em
reparo

uvrA6 (deficiente
em excisão)

recAIZ (deficiente
em reparo põs-repli
cativo) ~

uvrA6 reoAIZ (defi-
ciente em excisão e
reparo pó*s-replica-
tivo)

proficiente em rep£
ro
uvrA42 $$p-l (defi-
ciente em excisão e
reparo específico'
de esporo)

, thtL, OJIQ, pfLO,

thi> 9<*, lat, a/ia,
xyl, mtl
Izu, thii, CLKQ, ptio,
thi, 9*1» -t«c, una,
xyl, mtl
lw, thti, aíLg, pA.0,
iki, 9*1, l&c, VLO.,

Xijl, mtl

Ittl, th/L, CLKQ, pfLO,

thi, %aX, ICLC, aia,

xijl, mtl

tip e thij

thy trpc2 mgt-14 sul
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II.2 • Meios utilizados C B / *

As células era» ressuspensas e diluídas para irradia^

çio etratamento com MMS em M9 (pH "6.9) contendo em um litro

• seguinte composição:

Na2HPO4.7H2O

NH2PO4

NH4C1

NaCl

MgSO4.7H2O

-6.t)g

3,0g

l.Og

S.Og

' 1T.2g

0 meio empregado para crescimento das cepas bacteri£

nas K12 era o M9 suplementado com glicose (4,0g/l), tiamina

(1.0mg/ml) e casaminóacidos(2,5mg/ml). Para a cepa B/r suple-

mentava-se o M9 com glicose (4,0g/l), timina (10ug/ml), trij5

tofano (lOug/ml) e casaminoacido (2,5mg/ml) e casaminoacido

(2,5mg/ml).

0 plaqueamento das cepas de E.ooli e do esporo B.

êubtilis era realizado em meio BT solidificado, contendo por

litro o seguinte:

NaCl

Caldo

Caldo

Agar

nutriente

triptonado

5,0g

3,0g

S.Og

• lS.Og

• 0 agar, caldo triptonado, caldo nutriente e casaminoá

cidos foram obtidos da Difco Laboratories Inc.. Os demais
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coaponentes fora» das Indústrias Químicas E. Merck.

11.3 - Metilmetano sulfonato

0 agente químico metilmetano sulfonato (MMS) foi

do de Merck-Schuchardt, sendo usado* Sem purificação adicional

e diluído em M9 para a concentração final ide O,1M.

11.4 - Crescimento das culturas

Da cultura estoque de bactérias, mantidas a 4°C em

"slant" de agar nutriente, retirava-se uma amostra com auxílio

de alça de platina que era transferida para 10ml de meio de

crescimento e incubava-se a 37°C com agitação durante a noite.

Para obtenção de células em fase exponencial, 2,5ml dessa cul-

tura era colocada em 10ml de meio pré-aquecido a 37°C e incuta

da por 2,25h. ~ Logo após a cultura era lavada duas vezes por

centrifugação e ressuspensa em M9 para a concentração final de

1-2 x IO7 células/ml.

II.5 - Obtenção dos esporos

A amostra da solução estoque, era mantida a 4°C em

geladeira para ótimas condições de conservação de sensibilida-

de. A técnica de preparação de novos estoques foi a descrita

por Munakata (1974). A amostra utilizada nas experiências era

diluída para a concentração desejada em.água destilada e esté-

ril.



IX.6 - Procedimentos para irradiação > , .

Para irradiação coa UV-254nm, utilizou-se uma lâmpada

ge raie ida General Electric (G 30 TB •- 30N) de-vapor de aercúrio

a baixa pressão. A dosiaetria era feita com um dosiaetro fotoe

létrico (Latarjet, 1953). As células eram ressuspensas em M9

' (Sal) em placa de Petri, com 5cm de diâmetro, na concentração

de 1*2 x 10 células/ml para proceder a irradiação com ÜV-254nm

i temperatura ambiente com agitação manual.

11.7 - Exposição à luz solar

A exposição ã luz solar (espectro total) das cepas

bacterianas (2ml) era feita em vidro de relógio, montado sobre

um sistema que permitia a circulação de água gelada (0°C), sen

do a solução espalhada por um agitador magnético. Ao mesmo

tempo, era exposta ao sol uma amostra de 2ml de esporo 5.

êubtilis VVSSP, em cubeta de quartzo retangular de 4 x 1 x lem,

sobre agitador magnético. As concentrações de bactéria e esp£

ro eram aproximadamente de 1-2 x 10 células/nl. Todas as ex-

periências foram realizadas em dias de sol, sem nuvens e tn-

mando-se por base o meio dia de acordo com o temno de «xjmOçãn

previamente estabelecido para cada cepa em questão.

11.8 - Exposição â luz solar e tratamento comMMS

A suspensão de células (3ml), na concentração de

1-2 x 10 células/ml, era exposta ao sol por ZOmín. Ao final

retirava-se 0,lml para viabilidade e a seguir utilizava-se

uaa amostra dessas células para diluição* a uma concentração
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de 1-2 x IO7 células/ml em 10ml. A seguir fazia-se o tratamen

to com MIS (0.1M), a 37°C em banho-maria com agitação manual,

retirando-se alíquotas de lml em intervalos de lOmin. O trata

mento era interrompido colocando-se as alíquotas em M9 gelado

(Correia e Tyrrell, 1979), sendo as amostras lavadas duas ve-

zes por centrifugaçâo e ressuspensas em M9.para as diluições

apropriadas. 0 plaqueamento era feito em placas BT as quais

eram incubadas a 37°C. As contagens das colônias eram feitas

apôs 24h de incubação.

II.9 - Exposição a luz solar e tratamento con calor
brando a 52°C

Após a exposição das células â luz solar, realizava-

se o tratamento com calor brando de 52°C, em banho-maria con

agitação manual. Em intervalos de lOmin retirava-se alíquotas

de 0,1ml para diluições, plaqueamento imediato e incubação er.

estufa a 37°C por 24h para viabilidade.

11.10 - Exposição â luz solar e tratamento com
radiação UV-254nm

Após a exposição solar, as células (5ml) eram trata-

das com radiação UV-254nm, retirando-se alíquotas de 0,1ml pa-

ra imediata diluição em M9, plaqueamento e incubação s ?7°C pa

ra viabilidade.

As experiências no laboratório eram realizadas sob

luz amarela para evitar fotorreativação simultânea e os pla-

queamentos feitos em triplicate para cada dose, considerando-se

a média aritmética das contagens para os resultados.
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III. RESULTADOS ^

III.l - Dosiaetria solar

A aedida integral da dose de energia da luz solar,

para a inativação das cepas bacterianas estudadas, foi deterni^

nada através do esporo B. iubtili* ÜVSST, o qual era exposto

I luz solar simultaneamente a cada cepa em questão. A partir

de una curva de inativaçio com UV(254nm) do referido esporo,to

aou*se como parâmetro o valor de sobrevivência de 101,cuja do- -

se (3.8.J* ), (ver Fig. 01) foi correlacionada con o tenpo de

exposiçio do esporo usado ã luz solar, correspondente a sobre-

vivência de 101. Oeste aodo, pôde-se calcular o valor de dose

equivalente a UV (254nn) para um determinado tempo de exposição

de luz solar das cepas bacterianas testadas. Em experiências

prévias observou-se que a diferença geométrica dos dois siste-

mas usados para exposição solar, tanto do esporo como das bac-

térias (ver Materiais e Métodos - item II.7) poderia resultar

em uma diferença de inativação. Para esclarecer tal fato, rea_

lizou-se experiências com amostras do esporo em ambos os siste

mas, tendo-se comprovado que a exposição na cubeta de quartzo

apresentava uma inativação maior em relação ao sistema de vi-

dro de relógio por um fator de 2,5. Este fator foi determina-

do mensalmente no decorrer de todas as experiências, sendo o

resultado médio dos valores obtidos (ver Tabelas 02 e 03)* P£

ra o calculo da dose equivalente a UV(2S4on), o tempo de inaU

ração do esporo passou a ser corrigido por este valor de (2,5),

cone i mostrado no exemplo abaixo.
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ESPORO Boeillui subtílít UVSSP

4 C • 10 12 14

DOSE UV( 254nm)Jnr2

16 18

FIGURA 01 - Inativaçio do esporo Bacíllu.6 Aubtiliò UVSS?,
mutante sensível ao UVt em função da dose de
UV(254nm). Da cultura estoque retirou-se uma
amostra e diluiu-se a concentração de 1-2 x
10 células/ml sendo usado Sml para irradia-
ção, com agitação manual i temperatura ambien
te.



C 6 * .26.
TABELA 02

FATORES DE INATIVAÇAO DO ESPORO B&titltii iubtltU UVSS?,

EXPOSTO A LUZ SOLAR NO VIDRO DE RELÓGIO E NA CUBETA DE

QUARTZO (1978)

D A T A S F A T a R E S

2S.02.78 1.566

02.03.78 1,698

07.03.78 1,896

20.05.78 2,104

29.06.78 2,284

17.08.78 2,637

28.08.78 2,957

23.09.78 3,318

30.10.78 3,636

21.11.78 2,804

20.12.78 2,284

Média • 2,47

Desvio padrão * - 0,663

í.
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TABELA 03

FATORES DE INATIVAÇAO DO ESPORO BaUUui iubUIU
WSSP, EXPOSTO X LUZ SOLAR NO VIDRO DE RELÓGIO E
HA CUBETA DE QUARTZO (1979)

D A T A S

24.01.79

23.02.79

22.03.79

11.05.79

28.05.79

29.06.79

26.07.79

28.08.79

27.09.79

24.10.79

27.11.79

28.12.79

Média

F A T O R E S

1,8936

2,1208

2,1085

2.87J3

2,6602

2,1395

2,7678

2,8681

2,9560

2,2267

2,3017

3,1027

• 2,5

Desvio padrão • - 0,410
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Exposição solar de E. toll Kff âMIIS7, simultânea*

atnte ao esporo B. êtibtiliâ üVSSf, ea 21*12*78. Tempo de ina-

tivação do esporo para 101 de sobrevivência (9 ain). Fator de

correção (2,5). Dose de inativação para 10% de sobrevivência

ao UV de 2S4na (3,8.Ja*2).

9aln x 2,5 - 22,5»in, equivalente a 3,8.Ja~2 de CJV :

(254na). taxa de dose • 3,8 -22.5 - 0,1689 Jm"2/min.

Isto é, ua ainuto de exposição i luz solar do esno

ro corresponde a uaa dose equivalente de UV (2S4nn) de 0,1689

Ja" . 0 valor de dose equivalente para cada cepa bàcteriana é

calculado multiplicando-se a taxa de dose vezes o tempo de ex-

posição solar.

III.2 - Inativaçio do esporo B. òubtili* UVSSP pela luz solar

A sensibilidade à luz solar do esporo B. mbtitit

ÜVS$P,mutante em reparo de excisão e um reparo esnecífico de es;

poros, sensível a radiação ultravioleta de 254nm, bem como para

comprimentos de onda longos de 313, 334 e 565nm (Tyrrell, 1978a),

acha-se descrita na Fig. 02. Pode-se verificar uma diferença

de sensibilidade para diferentes meses do ano. O fato de que

este sistema biológico apresenta uma cinétíca de inativaçio cx-

ponencial, permitiu calcular da curva completa de sobrevivência,

a constante de inativação ea todas as experiências realizadas

(Tabelas 04, 05 e 06).

A Fig. 03 mostra a variação da taxa de inativacno

ea função dos meses do ano. Na Fig. 04 rearesentou-se o valor

aedio das taxas de inativação em função dos meses do ano. Nas

duas figuras pode-se observar que a sensibilidade de inativação
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FIGUJLA 02 - Inativação do esporo 8. éubtlUé UVSS?,pelz exposi,
çio à luz solar ao «eio dia na Ilha do Fundão, ao
nível do mar no Rio de Janeiro e» diferentes meses
do ano.
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TAMU 0$

RELAÇÃO DE CONSTANKS
00 Utittu tmktitit
SOUR

DATA

24.01.79

2S.02.79

0S.0S.79

21.0S.79

22.OS.7»

2S.0S.79

01.OS.79

27.0S.79

2t.0S.7s»

SI.OS.79

01.06.79

OJ.0Í.79

04.06.79

OS.06.79

07.06.79

11.06.79

15.U6.79

19.06.79

20.06.79
29.06.79

OS.07.79

26.07.79

07.0t.79

01.01.79

14.01.79

2S.0I.79

21.Of.79

22.09.79

27.09.79

06.10.79

11.10.79

24.10.79

09.11.79

24.11.79

27.11.79

IS.12.79

21.12.79

DE INATtVAÇlO

wnsr,ttiA viz

K(OONSTANTE)

•0 .1190

-0,1404

•0.1144

-0.06S1

-0.0116 '

•0.0942

-0.09SI

-0.11S7

-0,095$

-0,0106

-0.0170

-O.O95S

-0,0671

•0.1147

-0.0627

•0,0949

•0.0129

-0,0120

•0,0607
-0.1119

-0,0924

•0,0194

-0,114»

-0,1597

-0.1063

-0,0976

-0.130S

-0.1716

-0,1611

-0,1447

-0.1167

-0.1719

•0,2672

•0,1911

-0,2472

•0,1311

•0,1112
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TABIU 0*

MUÇAO DE CONSTANTES OE INATIVAÇAO DO

tt*i<tu tmktuit uvssr.niA in SOLAR

D A T A

09.01.10

24.01.10

2t.0t.«0

00.02.00

07.02.00

11.02.00

12.02.00

14.02.00

20.02.00

11.01.00

17.03.00

20.03.00

24.03.00

20.03.00

00.04.00

11.04.00

19.04.00

20.04.00

21.04.00

22.04.10

06.OS.00

19.0S.I0

27.OS.10

11.06.10

16.06.10

17.06.10

20.06.10

24.06.10

00.07.10

07.01.10

K(CONSTANTE)

-0.US1

-0,104$

-0.214S

•0.1'30

-0.1S64

•0.1S31

•0.0196

-0.1714

•0.1911

•0.1207

-0.1130

-0.1302

-0.1S31

-0.1271

-0.12S7

-0,1304

-0.0991

•0.1S69

-0.1413

-0.13S2

-0,1467

-0,1277

-0.1157

-0.1210

-0.1079

-0,0963

-0,0607

•0.12S7

-0,1030

-0,1149
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FIGURA 03 - Variação da taxa de inativação do esporo 8.
éubtilii UVSSV, em função dos «eses do ano.
(0) 1978, (x) 1979, (P) 1980. As condições
de exposição à luz solar do esporo foram idên-
ticas as da Fig. 02. Cada constante foi deter
ninada da curva completa de sobrevivência, p£
ra o tempo total de exposição de 30 minutos.
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FIGURA 04 - Variação da taxa média de inativação do esporo
8. òubtZlii UVSSP, em função dos meses do ano.
Cada ponto corresponde a média das taras de
inativação de cada mês (ver Fig. 03).
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do esporo B. Aubtilí* aumenta nos meses correspondentes ao vc-

rio e diminui para os meses correspondentes ao inverno (Tabela

0 7 ) . • . '

A variação da letalidade do esporo B. Aubtiti*

UVSSP, pela exposiçío a luz solar em diversas datas, demonstrou

que a taxa de inativação varia de um valor, cerca de 2*3 vezes

durante o ano (Fig. 02).

III.3 - Inativação pela luz solar das cepas d< '.coll K1Z
Proficientes e deficientes em reparo. ; da cepa
selvagem de E.coli. B/K

A inativação pela luz solar das cepas bacterianas

de t.coli Kl2 e B/K estão representadas nas Figs. 05, 06, 07,

08 e 09, em função do tempo de exposição ã luz solar. As ce-

pas deficientes em reparo mostram uma diferenciação em sensi-

bilidade de acordo com o esperado, em razão da variação da do-

se de UV solar de mes para mes do ano. Por outro lado, as ce

pas ABII57 e B/K proficientes em ambos os reparos por excisão

e pós-replicação, não apresentaram diferenças significantes de

sensibilidade para inativação nas diferentes datas.

III.4 - Inativação pela luz solar das diversas cepas de
E.coli K1Z e B/K, em função da dose equivalente
a UV (254nm), em diferentes datas

As Figuras 10, 11, 12, 13 e 14. mostram a inativa-

ção das diversas cepas de E.ccll Kl 2, proficientes e deficien-

tes em reparos, bem como da cepa selvagem B/A pela exposição

i luz solar em datas diferentes, em função da dose equivalente



TABELA 07

RELAÇÃO DA CONSTANTE MÉDIA DE IHATIVAÇÃO
DO SaclUvu tubtilU UVS$?,PELA LUZ SO
LAR, PARA OS MESES DO ANO CORRESPONDEN
TES AO ANO DE 1978, 1979, 1980

.36.

M E S E S X(CONSTANTE MÉDIA)

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

-0,1883

-0,1602

-0,1238

-0,1274

-0,1082

-0.0892

-0,1031

-0,1481

-0,1641

-0,1557

-0.2295

-0,2351
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FIGURA 05 - Inativação de E. toU Kit MZ4S0 lav A A 6 \tcA13),
por exposição ã luz solar ao «eio dia, em função
do tempo em diferentes meses do ano. As células
foram crescidas até a fase exponencial, lavadas
duas vezes e resuspensas em M9 ã concentração
(1-2 x 10 células/ml). As demais condições de
exposição l luz solar (ver Materiais e
ítem II.7).

Métodos.
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FIGURA 06 - Inativaçao de E. toll K1S ABZ463 (uv* *tcA13),

f apôs exposição i luz solar ao meio dia, em fuii
çio do tempo de exposição (min), em diferentes
•eses do ano. As demais condições (ver Fig.05).
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FIGURA 07 - Inativaçlo de E. toll KU. ABUS6 (uviAô fite),
após exposição ã luz solar ao meio dia, em
função do tempo de exposição (min) , para dif e_
rentes meses do ano. As demais condições(ver
Fig. 05).
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FIGURA 08 - Inativaçao de E. coll K12 AB11S7 [UVK ,
após exposição â luz solar, ao meio die em
função do tempo de exposição (min) , para dî
ferentes meses do ano. As demais condições
(ver Fig. 05).
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FIGURA 09 -
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TEMPO DE EXPOSIÇÃO À LUZ SOLAR (min)

»

Inativação de E. toll 8/A< <A£ tht£, apôs exposição
a luz solar ao meio dia, em ftatçao do tempo de ex
posição para diferentes meses tfo ano. As demais
condições (ver Fig. 05).
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FIGURA 10 - Inativaçlo de E. coll Kl I- AB24S0, apôs exposição
a luz solar ao meio dia. 0 tempo de exposição
solar foi convertida para dose equivalente de UV
(254nm). A figura demonstra várias curvas de so
brevivência em diferentes meses do ano. As de
«ais condições de exposição ao sol estão descri-
tas na Fig. 05,
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FIGURA 11 - Inativação de E. co-U KJ2 kZZ463, após exposição
â luz solar ao meio dia. ' O tempo de exposição
folar foi convertido para dose equivalente de HV
(2S4nm). A figura demonstra varias curvas de so
brevivência em diferentes meses do ano. As de-
mais condições de exposição ao sol foram idênti-
cas as descritas na Fig. OS,
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FIGURA 12 - Inativaçio de E. cote Kit ABJIIí, após exposição
a luz solar ao «eio dia. 0 teapo de exposição
solar foi convertido para dose equivalente de UV
(2S4iw). A figura denonstra várias curvas de so
brevivência em diferentes neses do ano. As de-
•ais condições de exposição solar estão descri-
tas na Fig. OS. '
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FIGURA 13 - Inativação de E. toll K11 A8JJ57, após exposição
A luz solar ao meio dia.' O tempo de exposição
solar foi convertido para dose equivalente de UV
(254nm). A figura mostra curvas de sobrevivência
em diferentes meses do ano. As demais condições
de exposição foram idênticas as descritas na Fig.
OS.
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FIGURA 14 -Inativação de l.toli B/K •£*£ thg, após exposição
â luz solar ao meio dia. O tempo de exposição
solar foi convertido para dose equivalente a UV
(254nm). A figura mostra curvas de sobrevivência
em diferentes meses do ano. As demais condições
de exposição ao sol foram idênticas as da Fig.
05.
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• UV de 2S4nm. E nas Figs. IS e 16 estão mostradas as curvas

de sobrevivência médias das mesmas cepas, em funçio de dose

equivalente, comparadas com as curvas de inativação por UV

de 2S4nm fcontroles).

III.5 - Interação letal entre a luz solar e UV(254nm),
MMS(O.IM) e calor brando (52°C), nas cepas de
l.coli AB1151 e B/A. proficientes em reparos

A Fig. 17, mostra que uma pré-exposição à luz so-

lar, a cepa AB7I57 proficiente em reparos é* mais sensfve?. a

um posterior tratamento com UV(254nm). 0 que caracteriza uma

interação positiva. A Fig. 18, mostra que a pré-exposiçâo a

luz solar e o posterior tratamento com MMS(O,1M) na cepa ABI 157,

hã também uma forte interação positiva. No entanto a pré-expo

sição â luz solar e o tratamento com calor brando de 52°C (Fig.

19) não demonstrou haver interação.

Estudos semelhantes, foram realizados empregando-se

estes mesmos agentes para tratamento após a pré-exposição com

luz solar na cepa selvagem 8/* tup thy, para efeito comparativo

com a cepa ABÍ757 (Fig.22). 0 resultado (Fig. 20) demonstra

que a pré-exposição ã luz solar .seguido do tratamento com UV

(254nm) há uma interação fortemente positiva. O tratamento com

MMS(O.IM), apôs a pré-exposição solar nessa mesma cepa (Fig.21)

•ostrou também uma forte interação positiva. Mas, a pré-exposi^

çio à luz solar e o tratamento com calor brando de 52°C n.i cepa

B/r (Fig.22) não demonstrou haver interação.



.48.

«-10

o
«Id

K
0
O
«O
k l
O

I 1 0 *

10 -»

I A

\ \
• Ah

ft

«CA\AB2480uvrArecA

i I i

\

AB2463 rccA

i i t

ABI886 uvrA

t i l l

fc^*

1 \

I \
1

ABII

\

157 CEPA SELVAGEM

1 2 3 4 5

HO'1
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 3 0 6 0 9 0 120 (50

DOSE (UV) OU DOSE EQUIVALENTE A UV( 254nm ) J m ' 2

I • )ExpmiçSo a lux solor (A) Irradiada UV( 254nm )

FIGURA 15 - Inativaçlo das cepas de í.toli K12 AB, proficientes
e deficientes em reparos, pela exposição à luz so-
lar, em função da dose equivalente de lJV(254nm) ,cojn
paradas com as curvas de controles das mesmas cepas
irradiadas com UV de 254nm. As condições de irra-
diação com UV de 254nm acham-se descritas no item
II.6. (ver Materiais e Métodos). Cada curva de so
brevivência representa a média de no mínimo duns e£
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FIGURA 16 - Inativação de E. coll B/x, após exposição à luz
solar, em função de dose equivalente a ÜV(254nm),

t comparada com a inativação controle irradiada com
UV de 254nm. As curvas representam a média de
no mínimo duas experiências. As demais condições
de exposição ao sol e de irradiação com üV de
2S4nm foram idênticas as descritas na Fig. IS.
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FIGURA 17 - Inativaçio de E.coli K12 AB1157, por UV(254nm) com
prc-cxposição a luz solar. As células foram cres-
cidas até* a fase exponencial, lavadas e ressuspen-
sas em M9 a concentração inicial (1-2 x 10 cclu
las/ml) e expostas à luz solar a 0°C durante 20 nú
nutos (dose equivalente * 1,66 Jm-2 NO"

0,694).

A seguir a amostra foi diluída E concentração (1-2
X 10 vélulas/ml) para irradiação com IJV, a tempe-
ratura ambiente com agitação manual.(0) 20 min de
lux solar • UV(254nm), (A) UV (254nm) controle.
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com pré-exposiçio a-luz solar. As células foram
crescidas até a fase exponencial, lavadas e re-
suspensas em M9, ã concentração inicial (1-2 x

ft f%

10 células/ml) e expostas a luz solar a 0 C du -
rante 20 minutos (dose equivalente • 1,105 e
N/ N Q • 0,756). A seguir a amostra foi diluída
a concentração (1-2 x 10 células/ml), para tra
tamcnto com MMS (O,1M) em BM a 37°C, com agita-
ção manual. (0) 20 min de luz solar • MMS(OV1M)
t 37°C, (A) MMS (0.1M) a 37°C (controle).
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FIGURA 19 - Inativação de E. col-i. Kl2 AB1157, por calor brando
(52°C) com pré-exposição ã luz solar. As células
foram crescidas até a fase exponencial, lavadas e

P resuspensas em M9, ã concentração inicial (1-2 x
10 células/ml) e expostas â luz solar a 0°C duran
te 20 minutos (dose equivalente * 1,643. N/^o «
0,760). A seguir a amostra foi diluída i concen-
tração (1-2 x 10 células/ml), para tratamento com
calor brando (52°C) em BMt com agitação manual.
(A) 20 min de luz solar • calor brando (52°C), (O)
Calor brando (52°C) controle.
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com pré-exposição à luz solar. As células fo-

ram crescidas até a fase exponencial, lavadas e

resuspensas em M9 a concentração inicial (1-2 x

10 células/ml) e expostas I luz solar a 0°C du-

rante 20 minutos (dose equivalente • 0,984 Jm"2.

N/ N o • 0,702). A seguir a amostra foi diluída â

concentração (1-2 x IO7 celulas/ml) para irradia

Ção com UV, ã temperatura ambiente com agitação

nanual. (A) 20 min de luz solar • UV (254nm),

(0) ÜV(254nm) controle.
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FIGURA 21 - Inativaçâo de E. coli B/K t*£ tlw, por MMS (O,1M)
com pré-exposição à luz solar. As células foram
crescidas até a fase exnonencial, lavadas e re-
suspcnsas em M9, à concentração inicial (1-2 x
10 células/ml) e expostas à luz solar a 0°C du-
rante 20 minutos (dose equivalente 2,026tN/NQ =
0,761). A seguir a amostra foi diluída â concen-
tração (1-2 x 10 células/ml) , para tratamento
com MMS (0.1M) em BM a 37°C, com agitação manual.
(0) 20 min de luz solar • MMS (0.1M) a 37°C, (A)
MMS (0.1M) a 37°C (controle).
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FIGURA 22 - Inativaçlo de E. coli B/t tKp thy, por calor brando
(52°C) com pré-exposiçlo 5 luz solar. As células fô
ram crescidas até a fase exponencial, lavadas e re-
suspensas cm M9, â concentração inicial (1-2 x 10
células/ml) e expostas a luz solar a 0°C durante 20
minutos (dose equivalente • 1,788.N/NO « 0,687). A
seguir a amostra foi diluída I concentração (1-2 x
10 células/ml), para tratamento com calor brande
(52°C) em BM com agitação manual. (A) 20 min de luz
solar • calor brando (52°C) , (0) Calor brando(52°C)
controle.
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IV. DISCUSSÃO

A analise das curvas de inativaçio com a luz solar

(Figs. OS, 06, 07, 08 e 09) e da inativaçSo em dose equivalen

te a UV de 254nm, permitiu calcular valores de sensibilidade

relativa das cepas de E.eoli Kl2 proficientes em reparos com-

parada con a cepa deficiente em ambos os reparos, por exci-

são e põs-replicativc (Tabela 08). Como o perfil das curvas

varia para cada cepa, resolveu-se comparar as doses necessá-

rias para a inativaçio de 991 da população. As curvas de so-

brevivência e os dados da Tabela 08 demonstram que os danos

induzidos pela luz solar são reparãveis pelos mesmos sistemas

de reparos utilizados pela célula para reparar os danos prov£

cados pela radiação UV de Z54nm.

Harm (1979) demonstrou que a cepa de E.coli CSR603

uvrA recA phrt deficiente em todos os sistemas de reparos ,

também é mais sensível ã inativação pela luz solar do que a

cepa proficiente em reparos. Neste estudo ampliamos esse re-

sultado para esclarecer a participação relativa das enzimas

«ais importantes em reparar os danos do DNA. O uso de esnoro

como dosímetro solar permitiu que a comparação fosse feita de

Modo quantitativo (Tabela 08).

Medidas de inativação pela luz solar das cepas A32480

(uvrA recA), AB2463 (recA) e AB1886 (uvr/U,deficientes em renri

ros, e das cepas proficientes em reparos, AB11S7 e B/r, demons^

traram que há variação na letalidade para diferentes datas do

ano. Por outro lado, quando se comparou a inativação das mes-

mas cepas em dose equivalente a UV de 254nra e a inativação con

trole com UV de 254nm, verificou-se que a letalidade pela luz
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TABELA 08

Sensibilidade re lat iva de inativaçâo pela luz so lar das cepas

de E.eoli K12, normalizadas para dose equivalente a UV(254nn) .

para inativação de 991 da população da cep*AB248O

Cepas
bacterianas

ABI: ÓO

AB2463

ABI 886

AB11S7

Genótipo

relevante

~(uvrA6 r*cA13)

-(uvr* rtcAlZ)

~(uvrA6 TBC* )

~(uvr+ ree* )

Fatores de
Telativa
Exposição i

sol

1

- . 6.6

37.5

300

sensibilidade

10 - UV(254nw)

1

S.6

15

- 472

EC
CENTRAL
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solar i M i or. Isto indica que 2S4MI mio c o comprimento de on

éa «odeio para representar os efeitos biológicos da luz solar*

Recentemente, resultados nio constantes deste trabalho

(Tyrrell e Sousa Neto, e« preparação) demonstraram que o conpri

•ento de onda de 313nm apresenta una boa aproximação para a

inativação solar nas cepas estudadas, en função da dose equiva-

lente para esse comprimento de onda. No entanto, quando se usou

a radiaçio de 302nm, as curvas de sobrevivência se sobrepusera»

para todas as cepas de E.eoli K.12 mutantes. exceto para a cepa

selvage* ABUS7 que foi 2-3 vezes mais sensível. Conclui-se

portanto, que este comprimento de onda é* o node Io ideal nara

avaliar-se os danos induzidos pela radiaçio solar na faixa de

290-320nn.

A sensibilidade das cepas selvagens AB11S7 e B/r à luz

solar pode ser una indicação da interação entre os comprimentos

de onda mais longos do sol e aqueles que danificam o DNA entre

290nm e 320nm.

A interação letal entre dois trataaentos combinados,

como entre vários comprimentos de onda da radiação UV ou ainda

de HV com tratamento téroico ou agentes químicos (por exemnlo

IMS) foram estudadas em diversos sistemas celulares (Tyrrell,

197Sb; Tyrrell e Correia, 1979; Correia e Tyrrell, 1979). Em

recente revisão sobre os diversos tipos de interação, Tyrrell

(1978b) propôs que a interação positiva ocorre para todos os

casos em que a ação de dois tratamentos ê* maior do que a soma

dos dois tratamentos empregados individualmente. 0 sinergismo

i um caso particular das interações positivas em que a cinéti-

ca do fenômeno pode ser determinada. Por outro lado, conside-

rou- se que a interação é zero ou nula quando os dois tratamen-

tos produzem efeitos adicionais e o resultado da interação é
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igual 2 soma dos dois tratamentos dados independentemente. ..». -.-

0 estudo das interações letais entre a luz solar com

UV (2S4nm), MMS e calor brando (52°C) . nas cepas de E.ooli Kl2

e B/r proficientes em reparos por excisão e põs-replicativo

(Figs. 17, 18, 19, 20, 21 e 22), demonstrou que a sensibiliza-

ção das células pela pré-exposição à luz solar conduziu à uma

forte interação positiva após os tratamentos com UV (254nm) e

MMS. Porém, não se verificou nenhuma interação com o tratamen

to por calor brando (52°C). A remoção completa do ombro das

curvas de sobrevivência, em ambas as cepas, e* sugestivo que

254nm e MMS contribuem para indução de lesões, tanto em nível

de DNA como nos sistemas de reparos celulares dependentes dos

produtos dos genes uvrA e recA. Estes resultados concordam com

os dados já relatados na literatura (Tyrrell, 1979b) os quais

indicam que as radiações de comprimentos de onda longos sensi-
«

bilizam as células para os tratamentos posteriores com UV

(2S4nm), MMS e calor brando de 52°C, sendo que a interação com

o tratamento térmico requer valores de doses altos para as in-

terações com radiações de comprimentos de onda mais longos. Es_

te crabalho permitiu concluir ainda que o emprego da luz solar

natural como fonte de radiação em pesquisa apresenta várias di_

ficuldades, não só do ponto de vista metodológico (por interfe
rência de diversos fatores como poluição, instabilidade do tem

t —

po, variação com as estações do ano) como sob o aspecto da av£

liação dos resultados e a sua correlação com dados de laborató

rio. Com o uso do esporo como dosímetro em repetidas expericii

cias, para garantir a reproduzibilidade, foi possível determi-

nar que a luz solar age como previsto pelas experiências fei-

tas com luz monocromática no laboratório. Também foi possível



verificar que as interações previamente vistas com comprimen-

tos de onda isolados realmente começa a aparecer com pouco tem

po de exposição â própria luz solar. Constatou-se forte evi-

dência que a interação letal entre comprimentos de onda lon-

gos ( > 320nm) e curtos ( > 290-320nm) da luz solar leva ao

resultado de uma sensibilidade muito maior do que a esperada

levando-se em consideração apenas os danos induzidos no DNA.



.61.

V. SUMARIO

No presente trabalho, estudourse a ação letal da

luz solar em cepas de 1.coll K12, proficientes e deficientes

en sistemas de reparos, bem como na cepa selvagem de E. coli

BA. Os resultados indicam que os produtos dos genes *ecA e

uvKk estlo envolvidos no reparo dos danos induzidos pela luz

solar. A inativação das diversas cepas bacterianas pela luz

solar, em função da dose equivalente a UV de 254nm, sugere

que os comprimentos de onda mais energéticos do espectro so-

lar (290-320nm) podem ser responsáveis pelos danos primários

nos componentes do DNA. A redução do ombro da curva de sobre-

vivência nas cepas selvagens é indicativo que danos sub-letais

ocorrem nessa região da curva.

A forte interação letal positiva entre a luz solar

e UV de 254nm e o MMS, nas cepas selvagens A87157 e Z/A, cor

eliminação completa do patamar das curvas de sobrevivências,

também indica a existência de danos nos sistemas er.zimáticos de

reparos simultaneamente aqueles induzidos no DNA. Em contraste

com os resultados com luz monocromática, não se verificou inte-

ração entre a luz solar e calor brando de 52°C, em ambas as ce-

pas selvagens.
0

Analisando-se as curvas de inativação solar das ce-

pas bacterianas (normalizadas pela dosimetria com o esporo 3.

éubtitis UVSS?) e as curvas de todas as cepas bacterianas, ir-

radiadas com UV de 254nm, ficou evidente qne 254nm não é o con

primeito de onda ideal para efeito comparativo. Esta análise

taabén indicou que outros fatores, além da danificação do DNA,

são envolvidos na inativação das cepas selvagens pela luz solar,



VI. SWWARY

This work entails a study of the lethal action of

* solar radiation on strains of E.toti Kit, proficient or
1 deficient in repair systems, as well as the vild type strain

= of E.coti BM. The results indicate that the JtecA and uv*A

gene products are involved in repair of damage induced by

solar radiation. The inactivation of the various bacterial

strains (normalized to a dose equivalent to radiation at a

wavelength 254nm) suggests that the more energetic wavelengths

of the solar spectrum (290-320nm) could be responsible for the

primary damage that occurs in the DNA. The reduction in the

shoulder of the survival curve in wild type strains in

indicative of induction of sub-lethal damage in this region of

the curve.

The strong positive lethal interaction between

solar radiation and UV at 254nm or 'IMS, on the wild type

strains A877 57 and B A , resulting in the complete elimination

of the shoulder on the curve, indicates that simultaneous

damage to the enzymatic repair systems occurs along with

induction of damage in the DNA. In contrast to the results

obtained with monochromatic radiation, no interaction between

solar radiation and mild heat (52°C) was observed.

Analysing solar inactivation curves of the vactcrial

strains (normalised by spore dosinetry) together with those

of the same strains irradiated with tJV at 254nm, it was evident

that 254nm is not the ideal wavelength'for comparison. This

analysis also indicated that in addition to damage to DNA,other

factors arc involved in the solar radiation inactivation of

wild type strains.
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