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VELOCIDADE DO ULTRA-SOM EM ASCITE DE EHRLICH:INFLUÊNCIA DAS CÉLU-
LAS NEOPLÃSICAS E DA TEMPERATURA. Gomes, Dulce Maria CM.*; Geno-
f r e , Godofredo C .* ; Okuno, Emico**'1T"Behmer, Osvaldo A.*** ; T o l o s a ,
Erasmo M. C . * * ~ Ins t i tuto dê Biociene i a s " - U S P , I n s t i t u t o de Física**
USP.Faculdade de Medic ina*** -USP, São Paulo , SP.

A velocidade de propagação do ultra-som em tecidos biológicos e um parâme-
tro importante para sua caracterização. 0 objetivo desse trabalho é a determi-
nação da velocidade do ultra-som em liquido ascítico do tumor de Ehrlich(forma
aseitica),tanto nc ascite total (células e liquido) quanto na parte líquida(sem
células neoplásticas) o tumor de Ehrlich na forma ascítica é colhido cerca de -
dez dias após a inoculação de células neoplãsicas na cavidade peritoneal de ca-
mundongos. Pela centrifugação do material obtem-se um sobrenadante de constitui^
ção semelhante ao do plasma sanguíneo e um sedimento constituido de células ne£
plãsicas e inflamatorias e fibrina. 0 método utilizado para a determinação da
velocidade de propagação do ultra-som e o do "pulso-eco" com um único transdu-
tor funcionando como transmissor e receptor. A Amostra contida em um envolucro
de plástico tubular de poliamida, fica inserida entre dois blocos de uma peça-
suporte, especialmente construída para esse fim. Com este sistema a determina-
ção da velocidade do ultra-som na amostra é feita em função da do ultra-som na
água bi-destilada que é conhecida, porém sem a necessidade de se medir a espes-
sura da amostra, que em geral, é d i f í c i l . Resultados experimentais mostram que
as velocidades de propagação do ultra-som no ascite total e na parte l í q u i d a
são funções lineares crescentes da temperatura no intervalo de 23 a 36,59C. As
retas traçadas pelo método dos mínimos quadrados mostram um paralelismo entre
elas e a reta da velocidade do ultra-som na agua bi-destilada nesse i n t e r v a l o
de temperatura. Para cada temperatura, a velocidade do ultra-som é maior no as-
cite total que na parte líquida que por sua vez é maior que na agua bi-dest i la-
da. Na fração líquida do ascite do tumor de Ehrlich, fez-se a dosagem de proteí^
nas totais pelo método clássico de Folin-Ciocalteu e eletroforese em acetato de
celulose,verificando-se a presença de uma grande quantidade de albúmina.
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v DESTOXIFICAÇAO üA TITYUSTOXINA (TsTX). Luiz G.D. Heneine^ Valbert N. Cardoso,
»̂ José P. Daniel e Ibrahim F. Heneíne. Laboratorio de Biofísica. Departamento de

Fisiología e Biofísica, ICB da UFMG, 30.000 - Belo Horizonte, MG.

No decurso de experiências para marcar a Tityustoxina com 1 3 1 I , observamos
que uma amostra na qual houve excesso de iodo ( I), o produto marcado perdia
suas propriedades tóxicas in_ vivo. Camundongos podiam receber doses de até
50 Mg de TsTX, sem êxito letal. A LDioo é cerca de 6,4 Mg. Amostras de TsTX fo
ram iodinadas com relações estequiometricas de 1:1; 1:2; 1:3 e 1:4 atomoF
de TsTX/127I, usando-se o método do Iodogen (P.J. Fraker and J.C. Speck, Jr.
Biochem. Biophys. Res. Coram. 80, 849-857, 1978). Camundongos de 20g±2g foram
injetados com doses de 15 e 30 ug de TsTX 1 2 7I. Controles foram injetados com
somente 15 Mg de TsTX natural. Os resultados foram os seguintes: todos os con-
troles morreram. Dos animais que receberam 15 Mg, os da relação 1:1 e 1:2
TsTX - 1 2 7I apresentaram sinais clínicos de intoxicação pela TsTX, mas sobreví
veram. Dos que receberam 30 Mg da toxina iodada, metade dos incubados com ~ã
1:1 e 1:2, morreram. Os animais injetados com 30 Mg da 1:3 e 1:4 sobrevive -
ram. Conclui-se que a iodetação da TsTX elimina sua capacidade letal iii vivo.
Estudos preliminares sugerem que a capacidade antigêníca é conservada. Esses
resultados são muito importantes para o preparo de uma potente anatoxina da
TsTX.
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