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Resumo 

 

O ditelureto de difenila (DTDF) é um composto organotelurado simples e estável. Este 

composto é um potencial candidato como protótipo para o desenvolvimento de novas 

moléculas biologicamente ativas. Em baixas concentrações o DTDF diminuiu os níveis de 

peroxidação lipídica no cérebro, rins e fígado de ratos induzido por vários oxidantes e também 

apresentou atividade mimética de glutationa peroxidase. Diversos estudos têm demonstrado 

interesse nos efeitos farmacológicas deste composto organotelurado, tanto em atividades 

antitumorais e antioxidantes como propriedades imunomoduladoras. O objetivo deste estudo é 

investigar o potencial antioxidante do DTDF em fibroblastos de pulmão de hamster chinês 

(células V79) in vitro. 

          As células V79 foram pré-tratadas com baixas concentrações do DTDF (0.01, 0.05, 0.1, 

0.5 e 1M) por 2h em meio DMEM sem soro bovino fetal e expostas por 2h à 150 M de 

peróxido de hidrogênio (H2O2), 200 M de hidróxido de tert-butila (t-BOOH), 40 M de 

metil metanosulfonato (MMS) ou 5 J/m² de UV-C em meio DMEM sem soro fetal bovino. 

Para a determinação da viabilidade celular em células V79, foi utilizado um método que 

avalia a integridade da membrana celular, mensurando a atividade da enzima lactato 

desidrogenase (LDH) no meio de cultivo pela formação de formazam e também pelo ensaio 

clonogênico, pela formação de colônias. A avaliação dos danos ao DNA foi realizado pelo 

ensaio cometa alcalino e para a avaliação dos danos oxidativos nós utilizamos o ensaio 

cometa alcalino modificado, com as enzimas formamidopirimidina glicosilase (Fpg) e 

endonuclease III (Endo III)  que removem purinas e pirimidinas oxidadas, respectivamente.  
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 Resultados demonstraram que o DTDF não é citotóxico e nem genotóxico para as 

células V79 em concentrações menores que 1M. O pré-tratamento com o DTDF aumentou a 

viabilidade celular nas concentrações 0.01, 0.05, 0.1M evidenciados pela atividade da LDH 

e pelo ensaio clonogênico para todos os mutágenos testados. Além disso, o DTDF preveniu os 

danos ao DNA provocados pela exposição à todos os mutágenos testados, como verificado 

pelo ensaio cometa alcalino, sugerindo atividade antigenotóxica. O ensaio cometa alcalino 

modificado evidenciou uma redução de bases oxidadas por um decréscimo no índice de dano 

oxidativo nas concentrações 0.01, 0.05, 0.1M do DTDF para todos os mutágenos testados, 

sugerindo um potencial antioxidante. Os resultados sugerem que o DTDF pode prevenir a 

indução de danos oxidativos antes da modulação do reparo de DNA. O presente estudo mostra 

um potencial antioxidante do DTDF em baixas concentrações em células V79, indicando que 

o DTDF é uma molécula com potencial importância farmacológica.       
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