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RESUMO

       O objetivo deste estudo foi o de investigar os possíveis efeitos clastogênicos

ocasionados pela exposição a campos magnéticos de freqüência extremamente baixa (ELF),

usando o bioensaio do micronúcleo com Tradescantia pallida (Trad-MCN). Para este

propósito, hastes da planta foram submetidas a períodos de exposição de ELF, em doses

cujas taxas são prescritas pela International Commission on Non-Ionizing Radiation

Protection (ICNIRP) para exposição do público em geral e exposição ocupacional.

Inflorescências jovens de Tradescantia pallida foram expostas durante 8 horas em três

diferentes doses de ELF - 416mG, 833mG, e 4160mG - definidas com base nos padrões da

ICNIRP para exposição do público em geral e ocupacional. Após 24 horas de recuperação, a

freqüência de micronúcleos foi determinada pela inspeção de 300 tétrades das células mãe

do pólen, e expressa em termos de porcentagem. A freqüência dos micronúcleos aumentou

no grupo que recebeu a maior dose (10,32 ± 7,31, média ± DP), quando comparado com o

grupo controle (4,25 ± 2,17), e as doses de 416mG (5,10 ± 3,75) e 833mG (5,38 ± 2,67) (p=

0, 00, teste de Kruskal-Wallis). No presente estudo foi demonstrado que uma simples

exposição à ELF, a níveis próximos aos limites para exposição ocupacional, induz danos ao

DNA de Tradescantia. Estes resultados sugerem o uso desse bioensaio para avaliar a

utilidade desse monitor de efeitos de ELF em estudos de campo, podendo subsidiar estudos

avaliando a exposição a ELF e possíveis danos à saúde humana.
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SUMMARY

      The aim of this study was to investigate the possible clastogenic effects of Extremely

Low Frequency (ELF) magnetic fields exposure using Tradescantia pallida micronucleus

assay (Trad-MCN). For this purpose, we submitted plant cuttings to short-term exposures of

ELF, in doses within the range prescribed by the International Commission on Non-Ionizing

Radiation Protection (ICNIRP) for general public and occupational exposures. Young

inflorescences of Tradescantia pallida were exposed during 8 hours to three different doses

of (ELF) - 416mG, 833mG, and 4160mG - defined on the basis of ICNIRP standards for

general public and occupational exposures. After 24 hours of recovery, the frequency of

micronuclei was determined by inspection of 300 tetrads of pollen mother cells, and

expressed in terms of percentage. The frequency of micronuclei was increased in the group

receiving the highest dose (10.32 ± 7.31, mean ± SD), when compared to the group control

(4.25 ± 2.17), and to the doses of 416 mG (5.10 ± 3.75) and 833mG (5.38 ± 2.67) (p= 0.00,

Kruskal-Wallis test). In the present study, we demonstrated that a single exposure to ELF, at

a level close to the limit set for occupational exposure, induces DNA damage in

Tradescantia. This result suggests the use of this bioassay, to evaluate its usefulness to

monitor the effects of ELF in field studies, perhaps helping to characterize the real role of

ELF in causing human health damage.


