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I. XNNtODOÇIO 

1. Comentário Preliminar 

COB O advento da revolução industrial na Inglaterra 

por volta do século XVII e sua posterior difusto para o Bundo, 

iniciaram-se inúmeras modificações na? relações do homem eoa 

seu aelo aablente de vida e de trabalho, as quais atualaente 

abrange» praticamente todas as suas áreas de atividade. 

0 hoaea aoderno ea suas funções diárias, expõe-se 

naturalmente a uaa grande variedade de agentes qulaicos e 

físicos antes não imaginados, frutos das modificações geradas 

pelas novas atividades sociais, como por exemplo, a poluição 

ambiental (c uso de agrotõxicos, pesticidas, assim como os 

rejeitos industriais) e calor, substâncias químicas e 

radiações (relativos ao ambiente de trabalho). 

Relativamente pouca atençlo tem sido dada ao enorme 

potencial que esses agentes podem ter quando atuam 

comblnadamente, podendo provocar profundas alterações físicas, 

químicas e biológicas. 

As pesquisas realizadas sobre este tema vêm tomando 

cada vez mais importância para as áreas de aplicação médica, 

industrial e áreas afins aos mecanismos fundamentais das 

funções celulares e dos problemas básicos de controle do melo 

ambiente. 

Em área médica, avanços feitos na radioterapla por 

uso combinado de agentes químicos e físicos com radiações 

lonlzantes têm sido de grande aplicação; a quimioradioterapia 

e a termoradioterapla são exemplos desses avanços. 

A nivel das funções celulares, experimentos 

envolvendo o uso combinado de radiações lonlzantes, 

substâncias químicas e radiações não lonlzantes são amplamente 

utilizados para ajudar a responder questões fundamentais 

relativas aos mecanismos de interação dos sistemas de reparo, 

sobrevivência celular e mutagènese. 
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Con o acúmulo crescente QA informações nos últimos 

anos, especial atençio vem sendo dada a este tema e 

organizações como United Nations Scientific Committee on 

Effects of Atomic Radiation (TJNSCEAR), mostram em suas 

publicações o nível de importância que estes estudos vêm 

alcançando atualmente. 

1.1. Sinerglsmo, antagonismo, adltivldade, proteçto e 

senslbllizaç&o 

A analise dos efeitos gerados pela açlo combinada de 

diferentes agentes em sistemas biológicos se apoia numa 

precisa conceltuaçio do enfoque dado ao problema, aliado a uma 

boa definicio dos termos utilizados. 

Podemos distinguir duas classes de combinações entre 

os diversos agentes usados (para fins de simplificação 

discutiremos apenas os casos de combinações de dois agentes). 

Io. Quando ambos os agentes usados são modificadores do 

sistema em estudo; 

2o. Quando somente um dos agentes modifica o sistema. 

Na primeira classe de combinação surgem três 

possibilidades de interações antre estes agentes. Quando o 

efeito final da combinação ê igual à soma dos efeitos 

separadamente, temos uma situação de adltivldade. 

Se a adltivldade não for aplicada, ha duas 

possibilidades. Uma, quando o efeito final da combinação for 

maior que a soma dos efeitos separadamente, temos um 

slngerglsmo. Pinaimente, se a soma dos efeitos vistos 

separadamente for maior que o efeito da combinação, temos um 

antagonismo, 0 conceito de adltivldade não pode ser estendido 

á segunda classe de combinação, visto que apenas um agente é 

capaz de produzir modificações no sistema. Neste caso, a 
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comparação é feita, usualaente, entre o efeito do agente 

aodlflcante na ausência e na presença do segundo agente. Se 

para ua certo grau do efeito, a dose requerida do agente 

aodlflcante fc aaior na presença do segundo agente, o resultado 

desta açto ê chamado de "Proteção". Quando a dose do agente 

aodlflcante é aenor para ua aesao grau do efeito na presença 

do segundo agente, dizemos haver uaa "Sensibilização". 

Outro aspecto relevante nas combinações é a ordea ea 

que estas são realizadas, pois alterando-se a seqüência da 

combinação dos agentes, podeaos modificar por coapleto os 

resultados encontrados. 

Podeaos agora definir uaa terminologia objetiva para 

o assunto. 

Antagonlsao - utilizado ea todos os caso? onde a 

ação dos dois trataaentos é aenor que aquela obtida pela 

adição dos dois trataaentos independentes. 

Sinerglsao - utilizados ea todos os casos onde a 

ação dos dois trataaentos é aalor que aquela obtida pela 

adição dos dois trataaentos dados separadamente. 

Aditividade - utilizado ea todos os casos onde a 

ação dos dois trataaentos é Igual àquela obtida pela adição 

dos dois trataaentos independentes. 

Proteção - utilizado em todos os casos onde a ação 

do agente aodlflcante é diminuída pela presença do outro 

agente. 

Sensibilização - utilizado em todos os casos onde a 

ação do agente aodlflcante é aumentada pela presença do outro 

agente. 

Na figura 1 mostramos um exemplo das definições 

dadas para as interações da primeira classe de combinação. 

Nesta figura representamos através das curvas A, B e C, os 

casos em que a combinação dos agentes resulta em situações que 

melhor ilustram as várias possibilidades dessas interações. 
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Figura 1. Represantaçâo esquemática da in^eraç&o entre duas 

radiações X e Y. A fração de sobrevivência ê 

definida como a razão entre o n° de células 

sobreviventes do tratamento e o n° inicial de 

células. 
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Na figura 1, "A" representa a curva de lnativação 

para a radiação X (o controle da experiência); "B" representa 

a curva de lnativação pela radiação X apôs uma prê-dose de 

radiação Y; "C" representa uma outra possibilidade de 

lnativação pela radiação X, apôs uma pré-dose de radiação Y. 

Comparando-se as curvas A e B observamos que a prê-

dose ue radiação Y fez com que a curva de lnativação para a 

radiação X se deslocasse igualmente eia toda a sua extensão 

para valores menores de sobrevivência, caracterizando uma 

situação de adltivldade onde, a ação dos dois agentes è igual 

àquela esperada pela soma independente da ação destes. 

Observando o trecho linear da curva B verificamos 

que este possui o mesmo coeficiente angular da curva A; quando 

a interação com a radiação Y aumenta ou diminui este 

coeficiente, podemos dizer que temos uma situação de 

antagonismo ou de slnergismo, respectivamente. 

Analisando a curva C, percebemos que a sua 

inclinação é igual à da curva A, situação que representa um 

caso de adltivldade. Assim, se admltlssimos que a radiação X 

inativa a população por um mecanismo similar ao da radiação Y, 

a curva C seria uma mera continuação da curva A (com o ombro 

removido pela ação da radiação Y); caso contrário, a 

interpretação da curva C ficaria mais complexa necessitando de 

uma apreciação mai3 criteriosa que pode sor feita através de 

modelos matemáticos que permitem superar essas dificuldades. 

Para os casos onde a radiação Y modifica o 

coeficiente angular da curva C, aumentando-o ou diminuindo-o, 

verificamos uma situação de slnergismo ou de antagonismo, 

respectivamente. 

1.2. Modelo matemático 

Quando examinamos o conceito de ação combinada pelo 

prisma do formalismo matemático, faz-se mister definir e 

quantificar todas as variáveis que participam do processo. A 
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relaç&o funcionai exposlção-resposta para diferentes tipos de 

tratamentos, só fica definida à medida que podemos 

caracterizar seus termos de exposição (X) e resposta (Y). Onde 

exposição (X) é a quantidade do agente aplicado por unidade de 

tempo multiplicado pelo período de exposição. Se chamarmos de 

C a quantidade por unidade de tempo de um agente, e T seu 

período de exposição, temos que a exposição (X) será: 

X = C.T 

Se a quantidade C for função do tempo, onde C = C(T) 

podemos representar X(T) pela seguinte expressão: 

Tf 

X(T) = C(T) dt 

To 

Se a exposição (X) para um dado agente pode ser 

definida satisfatoriamente, a resposta (Y) deverá ser 

considerada em relação aos diferentes parâmetros biológicos 

que se queira analisar. Neste caso, (Y) pode ser a medida da 

sobrevivência celular, taxa de mutação, aparecimento de 

neoplasias, etc. 

Uma simples relação funcional entre exposição e 

resposta, Y = P(X), § a função linear Y = Yo + K.x (1), onde 

Yo é a quantidade de efeito obtida na ausência de exposição, 

ou seja, quando X - 0. 0 coeficiente K ê uma medida da 

sensibilidade do sistema biológico para o agente. 

Quando a ação separada de cada agente ê descrita 

pela equação (1), o acréscimo de resposta do sistema para cada 

agente pode ser escrito como Y » Y - Yo • K.x (2). 
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Se assumirmos que o incremento de resposta para um 

dado agente § independente da presença do outro agente , o 

incremento de resposta para ação simultânea dos do i s agentes § 

igual à soma dos incrementos dos agentes , i s t o é: 

Yl = incremento do agente 1 

Y2 = incremento do agente 2 

então: 

Y = Yl + Y2 = Kl.XI + K2.X2 (3) 

Esta é uma s i t u a ç ã o de a d i t i v i d a d e , contudo, o valor 

observado de Y no caso da aç&o combinada pode ser maior ou 

menor que o va lor esperado pe la equação ( 3 ) . 

Se o valor Y cbs . Y e s p . , a s i t u a ç ã o é de f in ida 

como um s lnergismo. Se Y obs . Y e s p . , a s i t u a ç ã o ê de um 

antagonismo. 

Podemos in troduz ir um fator de i n t e r a ç ã o W = Y obs/ 

Y e s p . , sendo que quando W = 1 temos um caso de a d i t i v i d a d e , 

W 1 um antagonismo, e W 1 um slnergismo. 

Este conce i to pode ser representado na forma 

grf i f ica, como na f igura 2 . 

Para um dado n í v e l de resposta (Y*) e s c o l h i d o , que 

pode ser obtido por cada agente separadamente (X ^ ou X*2> ou 

pela ação combinada de ambos os agentes (XI e X2) , se a 

a d i t i v i d a d e for verdadeira e a equação (3) a p l i c á v e l , temos: 

Kl.XI + K2.X2 = Y* obs. (1») 

Kl.XI» = K2.X2* = Y* esp . (5) 

W = Y* obs. /Y* esp . (6) 
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Das equações (6), (5), e (J») temos: 

W = Y* obs./Y* esp. = Kl.XI + K2.X2/K1.X1* (7). 

Simplificando (7) temos: 

W = K1.X1/K1.X1* + K2.X2/K1.X1*. Substituindo Kl XI* 

por K2 X2 no segundo termo do segundo membro da equação, 

temes: 

W * K1.X1/K1.X1* + K2.X2/K2.X2* 

W » Xl/Xl* + X2/X2* (8) onde W 1: sinergismo 

W 1: antagonismo 

W - 1: aditlvidade 

Podemos chamar Xl/Xl* de variável A e X2/X2* de 

variável D e representar a equação (8) num sistema carteslano 

(A, B) descrito na figura 2. Este gráfico representa um 

diagrama isob&lico para ação linear de dois agentes. Os pontos 

experimentais A, B e C representam respectivamente os 

diferentes modos de interação. 0 ponto experimental A 

representa o caso de um sinergismo, o ponto B um antagonismo e 

C na linha isobôlica uma adltivldade. 

A demonstração feita acima ê para o caso em que 

os agentes têm uma relação funcional exposição-resposta, Y = 

P(X), linear. 

Para os casos onde a relação funcional deixa de ser 

linear, devemos levar em conta algumas outras considerações. 

0 processo de adição das curvas de exposlção-

resposta pode ser realizado por dois caminhos: no primeiro, 

tomam-se as respostas da curva de exposição-resposta do agente 

A e adicionam-se âs respostas da curva de exposição- resposta 

do agente B, ambas adicionadas a partir da origem das curvas. 

Este tipo de adição ê chamado de heteroadição. 
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Figura 2. Diagrama lsobõllco para o caso de resposta aditiva 

linear de dois agentes (ÜNSCEAR, 1985 - Anexo 1, 

pag.73D. 



.10 

Plgura 3. Curvas isob&licas para casos n&o lineares de 

Interação entre dois agentes, delimitando regiões de 

slnergismo, adltlvidade e antagonismo. 
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Um segundo processo de adição (chamado de Isoadiçao) 

è possível. Vamos admitir que o agente A ê aplicado antes do 

agente B: No caso de heteroadição, a exposição a B ê 

quantificada a partir da origem das coordenadas; no caso de 

isoadiçao, ao contrário, a resposta deverá ser quantificada a 

partir do correspondente nível de resposta da curva B, para a 

qual o sistema biológico é levado por ação do agente A 

aplicado anteriormente. 

Estas considerações podem ser generalizadas para 

diferentes tipos de relação exposição-resposta. 

0 gráfico da figura 3 dá uma idéia geral das 

relações que podemos encontrar. 

A área entre as duas linhas lsobôlicas pode ser 

chamada de zona de adltividade. 

A região à esquerda das linhas lsobôlicas é a região 

de sinerglsrao, onde está representado o ponto A. Ao lado 

direito das linhas lsobôlicas está a região de antagonismo, 

representada pelo ponto B. 

1.3. Proteção e sensibilização 

Para a segunda classe de combinação, diferente 

enfoque matemático ê necessário devido às características 

prõprla3 desta classe de combinação, onde o conceito de 

adltividade não pode ser aplicado, pois somente um dos agentes 

ê capaz de modificar o sistema. 

Nestes casos são usualmente empregados os Fatores de 

Modificação de Dose (para sensibilização) e os Fatores de 

Redução de Dose (para proteção), definidos do seguinte modo: 

Fator de Modificação de Dose - E a razão entre as 

doses para um dado efeito na ausência e na presença do agente 

sensibllizador. 
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PHD - D (nenhum sensibilizaâor)/D (com sensibiliza-

dor). 

Fator de Redução de Dose - Ê a razão entre as doses 

para um dado efeito na presença e na ausência do agente 

protetor. 

PRD • D (com protetor)/D (nenhum protetor) 

2. Combinação de Agentes Físicos e de Agentes Físicos e 

Químicos 

2.1. Radiação lonlzante e ultra violeta (curto e longo) 

Dentre os sistemas biológicos utilizados, os 

sistemas bacterlanos têm demonstrado ser um eficiente e 

prático modelo para o estudo destas interações.. Em bactérias, 

tanto o ultravioleta curto como o longo apresentam Interação 

slnerglstlca com radiado lonlzante. 

Estudos da ~nteração entre ultravioleta longo e 

radiação lonlzante têm se limitado a Escherichia coll (E. 

coll), contudo para o ultravioleta curto esta Interação tem 

sido estudada em outras bactérias. 

A figura 4 mostra a relação entre o grau de 

sinerglsmo do ultravioleta curto e raios X e a composição de 

bases do DNA para diferentes cepas. 

Podemos notar pela curva da Flg. 4 que o máximo de 

sinerglsmo observado para uma dada espécie não parece estar 

relacionado com o conteúdo de bases de seu DNA. Isto talvez 

implique em que o sinerglsmo observado, provavelmente, não 

está relacionado com nenhum fotoproduto particular no DNA. 

Não foi observado sinerglsmo para cepas de E. coll 

deficientes em reparo como Bs-1, Fil e exr A (Haynes, 1964; 

Qanesan e Smith, 1966). Martlglone e Smith (1973) demonstraram 

ausência de sinerglsmo nas cepas mutantes e exr A, rec A, 
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3.5 

3J 
• « 

*• 
= 15 

1.1 
I.ITJMEIITICIS 

(Jill 

fdimmu 

VillfLI[ IZ»[ 

• PYMEIES 

21 31 41 SI I I 71 
X If 1MB WfllM-TlllM 

Figura 4. Relação entre o grau de slnerglsmo (ÜV longo e Ralo 

X) e o conteúdo de bases de várias espécies de 

bactérias (Photochemical and photoblological 
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pec B e rec C, dando uma indicação de que o sinergisno 

encontrado na cepa selvagem possa estar relacionado com os 

mecanismos de reparo celular. 

A pré-exposlçlo ao ultravioleta longo (365 nm) 

também sensibiliza culturas de bactérias às radiações 

lonlzantes (Tyrrell, 1974 e 1976). 

Embora o slnerglsmo para o 365 nm ocorra a um nível 

de radiação de 365 mm que causa pouca morte celular, a pré-

lrradlacfto de bactérias com diferentes exposições de 

ultravioleta aumenta a Inclinação da curva de sobrevivência 

para os ralos X. A mudança na seqüência dos agentes leva ao 

desaparecimento da interação sinergiatlca, mas somente se as 

células s4o irradiadas em m-áio rico. Se as células são 

irradiadas em tampão, a ordem de Irradiação não é importante. 

Alguns pesquisadores relacionam este efeito aos mecanismos de 

reparo. Parece que o reparo para quebras simples de DNA 

induzidas por ralos X pode ser inibido pela prê-exposlção a 

ultravioleta longo (Tyrrell, 1974). 

2.2. Hipertermia e outros agentes 

Uma grande quantidade de estudos para o efeito da 

hipertermia combinada a agentes químicos e físicos em células, 

de um modo geral, partem do ano de I960, em função de possível 

aplicações no tratamento do câncer. Desde então, estes estudos 

vêm se desenvolvendo, tornando-se cada vez maior o número de 

trabalhos publicados nesta área e a sua aplicação na 

cancerterapia, 

A base teórica para a aplicação da hipertermia, ê o 

de aumentar a sensibilidade das células neoplâsicas a um 

determinado tipo de tratamento cancerterápico, através da 

elevação da temperatura. 

Diferentes tratamentos têm sido utilizado com bons 

resultados, como a radloterapla, quimioterapia e mais 

recentemente & terapia fotodinâmica. 
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Culturas de células de mamífero tratadas por 

hipertermla tiveram a sua sensibilidade aumentada para 

radiação lonlzante, no sentido em que houve um aumento da 

Inclinação da porção final da curva de sobrevivência, para os 

ralos X, para a população que foi prê-tratada por hipertermla 

(Freeman et ai., 1979). 

A razão do aumento térmico definida pela equação, 

TER = D(T.P)/D(T.A), onde D(T.P) § a dose fornecida na 

temperatura padrão e D(T.A) é a dose fornecida na temperatura 

mais alta, pode ser usada para quantificar o efeito da 

temperatura sendo que, para linhagens celulares diferentes, o 

valor desta razão pode correiacionar-se com a sensibilidade 

das células à hipertermla (Raaphorst et ai., 1979). Apôs 

pré-aquecimento de 1 h a 42,5° C, o TER pode assumir valores 

altos, e estes valores aumentam quando se Irradia com baixas 

taxas de dose (Ben-Hur et ai., 1971). Após o tratamento 

hipertérmlco foram observadas diminuição de quebras simples no 

DNA e lnibição da síntese de DNA, incluindo síntese de reparo. 

Os alvos para a mudança de sensibilidade à radiação 

(inativação) pelo tratamento hipertérmlco são diferentes dos 

alvos para simples inativação por hipertermla (Dewey et 

ai., 1977). 

O fator temporal do tratamento é muito importante 

para a interação slnerglstica entre radiação e hipertermla 

(Sapareto et ai., 1978). 

0 sinergismo máximo é observado com a presença 

simultânea dos dois tratamentos e declina com o aumento do 

intervalo entre eles. 

A interação entre hipertermla e agentes 

quimioteràplcos resulta, freqüentemente, no aumento da 

cltotoxicidade deste, embora um número limitado de drogas 

tenha sido enxaminado para este fim. 

Duas modalidades de tratamento hipertérmlco podem 

ser consideradas: a hipertermla de corpo inteiro, onde o 
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tratamento é aplicado por períodos mais prolongados e a 

hipertermla de aqueclaento localizado, utilizada por períodos 

curtos de aplicação. 

A temperatura maxima para hipertermla de corpo 

inteiro é de 42° C, a qual esta relacionada com o tecido 

termicamente mais sensível do coi*po humano. 

Diversos agentes têm demonstrado aumento de 

atividade nesta temperatura. Os mais promissores para 

interesse clinico têm sido as nitrosourélas e a cis-platina 

(Hahan, 1979). Esses agente3 têm demonstrado uma raslo de 

inativação celular proporcional ao incremento de temperatura. 

A hipertermla por aquecimento localizado, em que a 

temperatura "Local pode chegar a cerca de 46° C, além de 

aumentar a eficiência das drogas utilizadas a 12° C, torna 

candidatas a este tratamento drogas como bleonlcina, 

anfoterlcina B, adrlamiclna e actinomiclna D (Hahan, 1979). 

A sobrevivência de células de EFfT-6 (Sarcoma mamario 

de ratos) em fase exponenclal de crescimento, tratadas com 

adriamlc .na mostra que existe uma pequena diferença entre 

células tratadas a 41° C e 37° C; contudo, as células tratadas 

a 43° C têm um forte sinerglsmo entre a droga e a hipertermla. 

Medidas de fluorescência mostram que a 43° C uma 

maior quantidade de adrlamiclna é capaz de penetrar nas 

células era relação a 37° C (Hahan et ai., 1975). 

A combinação de terapia fotodinftmlca e hipertermla 

em culturas celulares tem se apresentado como uma interação 

slnerglstlca, onde a seqüência e o tempo entre os tratamentos 

denotam mudanças fundamentais na sobrevivência celular (Mang e 

Dougherty, 1984; Christensen et ai., 1984). Estudos indicam 

uma possível supressão dos sistemas de reparo (Christensen et 

ai., 1984). 

A potenclalização máxima para terapia fotodinftmlca ê 

observada quando a hipertermla é aplicada imediatamente apôs o 

tratamento fotodinftmico. A introdução de intervalos de tempo a 

37° C entre os tratamentos, leva a uma rápida perda desta 

potenciallzação (Mang e Dougherty, 1985). 
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2.3. Campos Magnéticos e radiações lonlzantes 

Existe usa extensa literatura sobre efeitos do Campo 

Magnético em sistemas biológicos (Tenforde, 1978), mas 

estudos de sua açto combinada cosi radlaçlo slo relativamente 

poucos. 

Slkov (1968) testou várias combinações de Campos 

Magnéticos de alta Intensidade com radlaçlo gama em ratos. 

Vir1os pontos de vista foram considerados (letalldate, mudança 

no desenvolvimento e efeitos bioquímicos). Somente dois 

aspectos foram susceptíveis i açto do Campo Magnético aplicado 

soxlnhc (2 a 4 teslaa): capturas audlogênlcas e o nível de 

trlptofano plrrolase no fígado. Em ambos os casos a radlaçlo 

teve uma participação mínima, podendo o resultado combinado 

dos tratamentos ser atribuído à açto do Campo Magnético. 

Embora algumas Indicações de slnerglsmo tenham sido 

relatadas para aspectos bioquímicos em sistemas vivos 

Irradiados (Wordsworth, 1974), os resultados de sobrevivência 

de culturas de células Irradiadas e não Irradiadas nlo 

demonstraram haver qualquer slnerglsmo para campos magnéticos 

uniformes e não uniformes, de 2 a 4 teslas. 

2.4. Agentes químicos e radiações lonlzantes 

Substâncias químicas que aumentam e resposta dos 

sistemas biológicos is radiações são chamadas radlo-

senslblllzadores. Compostos que Inibem a resposta i radiação 

são chamados radloprotetores. 

Intensa Investigação vem sendo feita no estudo de 

qulmloradloprotetores. A aplicação de semelhantes compostos em 

terapia de tumores tem sido discutida (Relatório do UNSCEAR, 

1985). 

A utilização de compostos radlosenslblllzadores vem 

se expandindo rapidamente e novos compostos vêm sendo testados 

para uso em radloterapla. 
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Diversas classificações de substâncias 

radiosensibllizadoras foram propostas (Streffer, 1980; 

Phillips, 1977), baseadas em seu mecanismo de ação. Tendo em 

vista que para alguns casos o mecanismo molecular não ê bem 

conhecido e que alguns podem agir através de mais de um 

mecanismo, as seguintes classificações podem ser seguidas: 

a) Agentes que modificam os processos radioqulmlcos, entre 

eles agentes eletrofllicos; 

b) Agentes que interagem no metabolismo do DNA (bases análogas 

do DNA); 

c) Antibióticos e outros agentes que interferem com os 

processos de reparo, síntese e transcrição; 

d) Agentes que interagem com grupos nucleofllicos (por exemplo 

grupos sulfidrlla). 

Um grande número de compostos eletrofllicos são 

conhecidos. Semelhantes compostos podem conter um dos 

seguintes grupos químicos: carbonila (CO), aldeldo (CHO), 

nitro (N02), ciano (CN) e grupos homo e hetero cíclicos. 

Radicais livres estáveis são também agentes 

eletrofllicos. As propriedades radiosensibllizadoras desses 

compostos são manifestadas quando eles estão presentes no 

sistema biológico, no tempo de radiação, ou se eles são 

Irradiados separadamente e adicionados imediatamente ao 

sistema biológico. Isto também é verdade para compostos 

iodados, os quais modificam a concentração de radicais livres 

radioinduzidos, como ácido iodoacético, ácido iodopropiònico, 

ácido lodobenzõico e outros. Reações com grupos sulfidrlla 

(SH) podem contar como parte dos efeitos sensibillzantes 

(Moroson e Quintillani, 1970). 

Compostos eletrofllicos contendo grupo Nitro (N02) 

podem aumentar a radiosensibilidade especialmente de células 

anôxlcas, levando a uma pequena ou nenhuma sensibilização das 

células oxigenadas. 



.19 

Esta propriedade pode ser vantajosa para a 

radloterapia de tumores (Asquith et ai., 1974; Denekamps e 

Harsis, 1979). 

A radlosenslbilização por mezonldazole foi provada 

em células hipóxicas de mamíferos "in vitro" e "in vivo" 

(Relatório do UNSCEAR, 1985). Sob condição aeròbica nenhum 

efeito sensibllizante foi observado, mas fortes efeitos 

ocorreram sob condições anòxicas. 

Bases análogas do DNA formam a segunda classe de 

sensibillzadore8. Estudos extensivos foram feitos, 

especialmente com compostos halogenados de bases análogas do 

DNA como o 5 fluoruracil (5-FU), 5 bromouracil (5-BU) ou 5-

bromo-2 deoxiuridina (5-BUdr), (Kaplan, 1970), para os quais 

foram encontradas significativas mudanças na mortalidade de 

vírus, bactérias e células de mamíferos tratados com essas 

substâncias (Szybalskl, 1967). Alguma atenção tem sido dada na 

apljcação clinica destas substâncias (Morosan e Quintlliani, 

1970). 

Os radiosensibilizadores da terceira classe atuam 

através da inibição dos sistemas de reparo, tradução e 

transcrição celular. Antibióticos que fazem parte dessa classe 

foram usados em combinação com radiação para a quimioterapia 

de câncer (Philips e Pu, 1976; Philips et ai., 1975). Entre 

eles está a actinomlclna D, que demonstrou ter uma interação 

slnerglstica com radiação ionlzante em culturas de células de 

hamster chinês. Elklnd et ai., (1964) relatam a capacidade 

desta droga em inibir a reparação de danos subletais, como 

mostrado pela redução do ombro da curva de sobrevivência para 

baixas doses, em concentração de 2, 5 e 10 ug/ml. 

Doses mais altas dadas antes da radiação, aumentam a 

inclinação da curva de sobrevivência. 

A base molecular para ação da actinomlclna D na 

célula é sua habilidade em se ligar â fita de DNA e inibir a 

síntese de RNA. 
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3. Ralos X, Princípios Físicos 

Raios X são ondas do espectro eletromagnético 

observadas na faixa de comprimento de onda (X ) entre 1 e 0,1 

Angstrons. 

A descoberta dos raios X deve-se ao cientista alemão 

Wllhelm C. Roentgem da Universidade de Wirtzburg (Alemanha), 

que observou esta radlaçSo acidentalmente, quando 

experimentava as propriedades e o comportamento dos raios 

catõdlcos nas ampolas de Crooks. 

A descoberta de Roentgen foi na época uma verdadeira 

revolução para a ciência, abrindo caminho para novos conceitos 

sobre a natureza da matéria. 

Hoje em dia sabe-se que estas onda3 têm origem na 

frenagem e desaceleração de elétrons nas proximidades de 

núcleos atômicos. 

Segundo a física clássica, a desaceleração dos 

elétrons, freados pelo material do alvo, causa a emissão de um 

espectro continuo de radiação eletromagnética. 

A figura 5 mostra, para diferente valores de energia 

dos elétrons incidentes, como a energia dos ralos X emitido 

por um alvo de tungstênlo se distribui em função dos 

comprimentos de onda. 

A característica mais notável destas curvas é que 

para uma dada energia dos elétrons, há um comprimento de onda 

ben definido mínimo ( X min). 

A teoria eletromagnética clássica não pode explicar 

semelhante fato, não havendo nenhuma razão pela qual as 

radiações com comprimento de onda menor que certo valor 

critico não devam ser emitidas pelo alvo, mas se supusermos 

que os ralos X são em realidade fõtons emitidos no processo de 

frenagem dos elétrons, a explicação surge imediatamente. Um 

elétron de energia K é desacelerado pela interação com o 

núcleo pesado do alvo. 0 elétron interage com o núcleo 

carregado através do campo coulombiano transferindo momento 
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Figura 5. Espectro continuo e característico de Raios X para 

um alvo de tungstènio em quatro voltagens 

diferentes. SSo mostradas duas linhas Ka ( a 1 e 

a2)
 e duas linhas Kg (ôj e &2). Vítor Arena (1971), 

pag. 59. 
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para o núcleo e a desaceleração resultante causa a emissão do 

fÒton. Se K' é a energia clnêtlca do elétron apôs a colisão, a 

energia do fõton ê dado por: hv = K - K*, onde h é a constante 

de Planck e v a freqüência do f&ton. 0 comprimento de onda 

deste f&ton ê dado por: 

hç = K - K' 

A 

Os elétrons no feixe Incidente podem perder 

diferentes quantidades de energia nessas colisões. Em geral os 

elétrons chegam ao repouso apenas depois de sucessivas 

colisões. Os ralos X assim produzidos constituem o espectro 

continuo, com f&tons de comprimento de onda que vão de min 

até , correspondendo às diferentes perdas em cada 

colisão. 

0 fôton de menor comprimento de onda seria emitido 

quando o elétron perdesse toda sua energia nesta colisão, 

assim, K* - 0, de forma que: 

K s hc ou \min - hç, 

A rain K 

Se k for expresso era e V, temos que: X min » Jic 
eV 

Portanto, o limite mínimo do comprimento de onda representa a 

conversão completa da energia dos elétrons em radiação X. 

0 espectro continuo dos ralos X é chamado de 

brem3Strahlung, termo do alemão composto por brems (» 

frenagem) + strahlung (= radiação). Além do espectro continuo, 

as medidas de emissão espectral para os ralos X revelam o 

aparecimento de picos localizados em determinados comprimentos 

de onda, como mostra a figura 5. 
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Experimentos revelam que esses picos são 

característicos para cada materi&i escolhido como alvo, 

independendo sua localização no espectro do potencial aplicado 

para gerar os ralos X. Esta característica 6 muito similar á 

que encontra-se para as linhas do espectro de emissão óptica 

dos elementos químicos. 

Estudo do espectro de linhas para os ralos X mostra 

que o aparecimento destas linhas está relacionado com a 

translçSo eletrônica dos níveis de energia das camadas mais 

internas do átomo, apôs lonizaçlo. 

4. Dosimetrla 

4.1. Unidades em dosimetrla 

Em radloblologia, o principal interesse é 

compreender os efeitos da radiação nos sistemas biológicos. 

Este estudo não poderia ser propriamente feito se não 

soubéssemos como avaliar a quantidade de radiação responsável 

pela produção desses efeitos. Em termos de dosimetrla de 

radiações existem pelo menos duas definições básicas de dose: 

. Dose de exposição, quantidade de energia de radiação 

liberada para o material em estudo. 

- Dose absorvida, quantidade de energia de radiação que ê 

absorvida pelo material. 

Em metrologia, a unidade fundamental para dose de 

exposição utilizada até pouco tempo era o Roentgen definido 

como "a exposição aos raios X ou gama necessária para formar 

em 1 cnH de ar seco, nas CNTP, a quantidade de carga 

equivalente a 1 stat". Atualmente, a ui idade de exposição 

recomendada é o Kerma, definido como "a exposição aos raios X 

ou gama, tal que a carga total dos lons de mesmo sinal 

produzidos em 1 Kg de ar, nas CNTP, é de 1 C, em valor 

absoluto" (1 R é equivalente a 2,58 x IO"11 C/Kg). 
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A quantidade de radiação responsável pelos efeitos 

no material irradiado representa a dose absorvida e esta 

depende da natureza do material e da energia associada aos 

f6tons de radiação. 

No gráfico da figura 6 podemos observar as 

diferenças existentes nas doses absorvidas entre quatro tipos 

de materiais. 

A quantidade de energia abosorvida por grama por 

Roentgen varia de um material para o outro, por esta razão em 

1951 foi introduzida pela International Commission on 

Radiological Units (ICRU), a unidade padrão de dose absorvida, 

o rad, definido como: "a dose absorvida de radiação lonizante 

que libera 100 erga de energia, por grama, por Roentgen no 

material irradiado". Atualmente, a unidade utilizada para 

medidas de dose absorvida ê o Gray, que ê equivalente a 100 

rads (1 Gy = 100 rad). 

Os efeitos biológicos das radiações não dependem 

diretamente da dose absorvida, fatores como as condições de 

irradiação, sua natureza e parâmetros biológicos observados, 

modificam a eficiência dessas radiações. Como conseqüência a 

medida de dose absorvida pouco informa a respeito dos 

resultados biológicos obtidos. 

Por exemplo um determinado efeito ê obtido com 1 Gy 

a.1 raios X, Já para partícula alfa só são necessários 0,05 Gy 

de radiação, mostrando-se neste caso as partículas alfa 20 

vezes mais eficiente que os raios X. 

No intuito de se quantificar essas diferenças, 

fatores de eficiência foram criados para normatlzação desses 

parâmetros como "Relative Biologic Effectiveness" (RBE), e o 

"Roentgen Equivalente Man" (REM), definidos da seguinte forma: 

. RBE - é a relação entre a dose em Gy (ou em rads) de ralos 

X, obtida em uma ampoia alimentada com 250 KV, e a 

dose de outra radiação, obtida na mesma unidade, que 

produza o mesmo efeito biológico. 
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. REN - ê a multiplicação da dose dada em rad pelo RBE desta 

radiação. 

Com a adoção do gray, o REN vem sendo 

progressivamente abandonado, sendo substituído pelo sievert 

(SV), definido como a dose em Gy multiplicada pelo RBE da 

radiação. 

4.2. Doslmetros 

Os principais problemas da Radiometria estão 

relacionados com a detecção dos diferentes tipos de radiações 

e a faixa de energia associada às mesmaB. Cada tipo de 

radiação interage com a matéria de forma característica, sendo 

esta ação dependente da natureza e energia da radiação. 

4.2.1. Partículas alfa 

A natureza das partículas alfa foi descoberta por W. 

Ramsay e P. Soddy em 1903, quando observaram que 

radionuclides emitindo partículas alfa Invariavelmente 

produziam gâs hélio. 

Essas partículas apresentam carga elétrica positiva. 

Observada através da deflexão em um campo magnético, a 

magnitude de sua carga é duas vezes a carga do elétron. As 

partículas alfa podem ser consideradas como um núcleo de hélio 

destituído de seus elétrons orbitais e são por natureza 

monoenergéticas. Por exemplo, se um radionuclldio X (como 
23°U) decai para o radionuclldio Y (232Th) através de emissão 

alfa, essas partículas emitidas por todos os átomos de X 

possuem a mesma energia* 

Por causa de sua alta carga elétrica, grande massa e 

baixa velocidade, estas partículas são poderosos agentes 

lonlzantes. 
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A figura 7 mostra graflcamente a relação do número 

de pares lònlcoa produzidos por partícula alfa (E - 7,69 MeV), 

por unidade de comprimento, com a distância percorrida no ar. 

Podemos observar neste gráfico o alto poder de Ionização 

destas partículas, evidenciando»se também o aumento do número 

de lonlzaç&o à medida que a partícula atravessa o ar. 

4.2.2. Partícula beta 

Radiações beta a&o partículas ejetadas por núcleos 

atômicos Instáveis durante o processo de desintegração 

atônica, comumente chamado de decaimento beta. Estas 

partículas poüem ser de duas naturezas, negatron (B-) ou 

positron (B+), dependendo de sua carga ser negativa ou 

positiva. 

Diferentemente das partículas alfa, as betas 

emitidas por um radlonuclldlo não são monoenergètlcas, sua 

energia varia desde um mínimo próximo de zero até um máximo de 

energia característico do radlonuclldlo emissor. 

Na figura 3 o gráfico mostra o número máximo 

(Intensidade) de partículas beta emitidas no decaimento do ̂ °K 

em relação à energia da partícula. 

As partículas beta possuem um baixo poder de 

ionização comparado ao das partículas alfa, resultado de sua 

alta velocidade, pequena massa e baixa carga elétrica. Seu 

poder especifico de ionização no ar ê da ordem de 50 a 400 

lonj/cm comparado aos 20000 a 60000 lons/cm para partícula 

alfa, para a mesma ordem de energia. 

4.2.3. Radiação gama 

Os ralos gama são radiações eletromagnéticas que 

possuem um alto poder de penetração na matéria e, 

diferentemente dos ralos X, são monocromáticas e 

monoenergètlcas para o mesmo radlonuclldlo. 
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Os valores de energia gaaa mais c aumente 

encontrados estio na faixa de 0,2 a 1,5 MeV. 

A radiação gaaa tea sua origem nos processos de 

decaimento radioativo no núcleo atômico. 

4.3. Métodos doslmêtrlcos 

Em razão das diferenças existentes entre os diversos 

tipos de radiações, métodos doslmêtrlcos distintos foram sendo 

desenvolvidos e aperfeiçoados. 

Abordaremos a seguir os principais métodos 

utilizados. 

4.3.1. Método por lonização em melo gasoso 

Este método baseia-se nas medidas de correntes 

elétricas geradas em meios gasosos entre dois eletrodos 

colocados a uma diferença de potencial. Essa corrente é função 

do número de pares lonlcos formados pela Irradiação e da 

voltagem aplicada aos eletrodos. 

E possível constatar a existência de diferentes 

faixas de voltagem relacionadas com a produção dos pares 

lonlcos formados entre os eletrodos (figura 9). 

Faixa I. Ha ocorrência de recomblnaçao dos pares 

lonlcos formados, chegando aos eletrodos somente uma parcela 

destes. 

Faixa II. Nesta reglSo os pares lonlcos formados se 

aceleram através da diferença de potencial, o suficiente para 

evitar as recomblnaçoes. A intensidade de corrente atinge 

neste caso valores de saturação. 

Faixa III. Nesta região os lons formados pela 

radiação são de tal forma acelerados pelo potencial aplicado 

que conseguem realizar novas lonizaçoes, que têm por 

conseqüência a multiplicação do número de lons formados como 

um processo de avalanche. Esta multiplicação gera correntes 

bastante altas. 



.31 

Palxa IV. Nesta região o potencial è suficientemente 

alto para que a partir das primeiras lonlsaçoes toda a massa 

gasosa fique lonlsada. Os contadores Gelger-Muller funcionam 

nesta faixa. 

4.3.2. Métodos baseados em efeito químico 

As reações químicas radlolnduzidas podem ser 

utilizadas para dosimetrla, desde que a concentração dos 

produtos de reação seja proporcional i dose absorvida e 

independa da energia de radiaçio ou da taxa de dose utilizada. 

Um dos doslmetros químicos mais utilizado na 

dosimetrla da radiaçio X é o proposto por Prick e Morse em 

1927, que tem por base a transformação radloinduzida do 

sulfato ferroso, diluído em soluçSo aquosa, em sulfato 

férrlco, durante o tempo de irrradiação. (Pe++ Pe*++). Em 

soluções aeradas os lons de ferro sto oxidados através das 

seguintes possíveis reações: 

Pe++ + OH* Pe+++ + OH" 

*e r + + H02* Fe+++ • H02~ 

Pe++ + H202 Pe+++ + OH" + OH-

A quantidade de lons fêrricos formados neste 

processo pode ser quantificada por diferentes métodos flsico-

qulmlcos: titulação, calorimetrla, espectrofotometrla e etc. 

1.3.3. Dosimetrla por lumlnescéncia 

Este método baseia-se na propriedade de certos 

materiais de emitir luz (fluorescôncla, fosforescência) quando 

ativados por radiações de alta energia, como ultravioleta e 

radiações ionlzantes. k quantidade de energia luminosa emitida 

por esses materiais pode ser utilizada para avaliar a dose de 

radiação absorvida. 
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Alguns materials quando previamente expostos a 

radiações ionizantes aumentam sua capacidade fotolumlnescente, 

sendo este fenômeno conhecido como radiofotoluminescência. 

Cutros materiais, após exposição a radiações ionizantes 

luminescem quando aquecidos. Estes materiais são chamados de 

radiotermoluminescentes. Investigações a respeito desses 

fenômenos têm demonstrado que a quantidade de luz emitida por 

esses materiais é dependente da dose de radiação absorvida, 

Justificando sua utilização em dosimetria. 

Vidros de fosfato dopados com prata são utilizados 

em dosimetria por radiofotoluminescêncla. Quando estes vidros 

são expostos a radiação ionizante e logo após excitados com 

ultravioleta (365 nm) passam a emitir luz alaranjada com um 

pico de intensidade por volta dos 64 0 nm, proporcionalmente â 

dose de radiação absorvida. 

Um grande número de materiais termoluminescentes são 

obtidos naturalmente ou através do crescimento artificial de 

cristais dopados com elementos ativadores. 

Sulfato de Cálcio dopado com magnêsio (CaSO^rMn) ê 

um dos mais antigos materiais termoluminescentes utilizados. 0 

fiuoreto de cálcio dopado com magnêsio (CaPprMn) e o fluoreto 

de lltlo são outros tipos de materiais termoluminescentes. 

A figura 10 mostra, para estes materiais, a relação 

entre a intensidade luminosa e a temperatura aplicada a estes. 

5. Interação dos Raios X com Componentes Celulares 

Entre os principais comoonentes celulares 

danificados pelos ralos X, os mais importantes são a membrana 

e o cromotisomo. Esta importância Justifica-se pelo fato de que 

tanto a membrana quanto o cromossomo desempenham um papel 

fundamental na preservação das funções celulares. A membrana, 

por sua capacidade seletiva para as substâncias essenciais aos 
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processos celulares, funcionando também como sinalizadora para 

as transformações da célula. 0 cromossomo, por armazenar as 

Informações que dizem respeito à perpetuação da espécie e ao 

funcionamento celular em geral. 

A Interação entre os ralos X e os componentes 

celulares pode se dar de duas formas; direta e Indireta. A 

Interação direta ocorre quando a energia transportada pelos 

ralos X é transferida diretamente para os componentes 

celulares, e a Indireta através da geração de radicais livres 

produzidos pela radiação, que são espécies químicas 

extremamente reativas capazes de danificar os constituintes 

celulares. A contribuição de cada uma destas formas depende 

das condições do melo como temperatura, quantidade de água, 

agentes aceptores de radicais livres, teor de oxigênio, etc. 

De forma geral podemos estabelecer três estágios de 

evolução para o desenvolvimento de uma radiolesão: 

a) Estágio Físico - quando a radlção interage com a matéria, 

provocando ionlzação e espécies químicas ativadas (radicais 

livres), de grande poder reativo; este estágio tem duração 

multo curta, da ordem de IO"1' do segundo. 

b) Estágio Químico - quando ocorre a reação dos produtos 

gerados no primeiro estágio, entre si ou com outras 

moléculas de sua vizinhança, culminando coro a modificação 

química das substâncias presentes no melo. Este estágio 

pode durar de frações de segundo até várias horas. 

c) Estágio Biológico - quando os processos bioquímicos da 

célula são alterados ou mesmo inibidos por efeito das 

modificações químicas ocorridas em suas moléculas no 

estágio anterior, principalmente no DNA e em proteínas. 

Neste estágio é que surgem, por exemplo, a inativação 

celular, as mutações radloinduzidas, alterações no 

metabolismo, etc. 
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5.1. Radioles&o na membrana 

Os efeitos produzidos na membrana pelos raios X 

caracterizam-se, principalmente, por alterações da 

permeabilidade celular (Khare et ai., 1982) e modificações 

especificas da membrana, podendo chegar atê mesmo à sua 

fragmentação, dependendo das condições de irradiação e da 

natureza intrínseca da membrana. A alteração da perme jilidade 

está relacionada com modificações flsico-qulmicas produzidas 

diretamente ou indiretamente pelos raios X nos constituintes 

moleculares da membrana celular, como lipldios e proteínas. 

Nos meios biológicos a água ê o principal composto 

encontrado, propiciando aos efeitos indiretos da radiação uma 

maior eficiência através dos radicais livres formados pela 

radi&lise da água, quando comparados com os efeitos diretos. 

Os principais radicais formados na radi&llse da água são: H* 

(radical hidrogênio), 0H« (radical hidroxlla) e H02* (radical 

hidroperoxido) que reagem oxidando as moléculas de lipldios e 

proteínas da membrana celular, gerando profundas alterações 

estruturais e químicas nestas moléculas (Demopoulos, 1973). 

5.2. Radlolesâo no cromossomo 

Toda a informação necessária ao desenvolvimento e 

reprodução de um espécime biológico está contida no 

cromossomo, sob a forma de c&digos químicos reconhecidos e 

traduzidos pelos sistemas biológicos. 

0 cromossomo é constituído, principalmente, por 

longas moléculas formadas pela polimerização ordenada de 

quatro nucleotldios básicos (AMP, GMP, CMP e TMP). Estas 

longas moléculas chamadas de DNA estão emparelhadas duas a 

duas em forma de feixe em dupla hêllce. 
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Os efeitos dos raios X no cromossomo se apresentam 

de forma diversificada, dependente das condições de 

Irradiação, coao teor de oxigênio, temperatura e da fase do 

ciclo celular em que a célula se encontra (G1} S e G 2). 

A radlo8enslbilidade dos cromossomos modifica-se ao 

longo das diferentes fases do ciclo celular sendo 6̂  a fase de 

mais baixa radlcsenslbllidade; à medida que a célula passa 

para as fases S e 6^, sua radiosensibilidade aumenta até 

atingir o máximo na metafase quando cal rapidamente. 

Além das mutações e das deleções cromossônicas, um 

dos principais efeitos da radiação no cromossomo ê o 

aparecimento de diferentes tipos de aberrações como inversões, 

translocações, formação de anéis, formação de cromossomo 

dicêntrico, etc, todas Induzidas no cromossomo através de 

quebras na sua estrutura. 

Tipos diferentes de aberrações sSo preferencialmente 

induzidas em fases distintas do ciclo celular, que de forma 

ampla podem ser divididas em duas classes. A primeira é 

observada na fase G^ ou, em geral, antes da duplicação 

celular, enamada de aberraçSo do tipo cromossômlca; a segunda 

é induzida comumente em G2 apôs a duplicação cromossômlca, 

entre a prõfase e a metafase, chamada de aberraçSo do tipo 

cromatldica. 

Estas alterações cromossômicas podem acarretar 

grandes modificações nos controles dos processos celulares 

gerando mutações, alterações de metabolismo, de estruturas 

protelcas e de desenvolvimento (teratogénese), etc. 

5.3 \dloles3o do DNA e métodos de análise 

A radiação ionizante produz variados efeitos no DNA, 

como quebras simples e duplas na cadeia polinucleotldlca, 

lesões álcali labels, ligações DNA - DNA e DNA - Proteína 

("cross links"), bem como danos nas bases púricas e 

pirlmldlca8 e na desoxlrlbose. Estas radiações causam, 

preponderantemente, lesões nas bases do DNA (Ceruttl, 1976). 

file:///dloles3o
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LeaSes como quebras simples e duplas da cadela 

pollnucleotldlca e lesões álcall labels, podem resultar também 

de danos produzidos nas bases do DNA. 

Várias publicações têm mostrado que as radiações 

lonlzantes sao mutagênlcas, letais e cancerígenas; contudo a 

correlação destes efeitos com danos específicos no DNA é 

extremamente complicada, devido à diversidade de lesões 

produzidas e à dificuldade de se avaliar os efeitos 

produzidos, Independentemente, por cada tipo de les&o. 

Diferentes métodos de análise foram desenvolvidos no 

Intuito de melhorar as Informações obtidas a respeito destas 

lesões; estes métodos podem ser amplamente categorizados em 

químicos, físicos, enzimâticos e imunoqulmicos, sendo os três 

últimos métodos os mais utilizados. 

5.3.1. Métodos enzimâticos 

Desenvolvidos principalmente para se quantificar 

danos nas bases do DNA irradiado. Estes métodos baseiam-se na 

açSo de endonucleases purificadas ou em extratos celulares, 

que reconhecem e retiram as bases lesadas (Wallace, 1983), 

gerando sítios apurlnicos e apirimidlnicos álcall labels. Esta 

ação ê posteriormente avaliada por métodos físicos, através 

das medidas do número de quebras induzidas em melo alcallno. 

5.3*2. Métodos Imunoqulmicos 

Há dois métodos básicos. No primeiro, o DNA 

danificado pela radiaç&o lonlzante é absorvido em soro de 

albumlna bovina metilada e utilizado como um iraunôgeno 

(Plercla e col., 1964). Neste caso, os anticorpos produzidos 

reagem a uma variedade de danc^ como tarabêf P rase- normais. 

Embora haja uma população bastante heterogênea de anticorpos, 

este método pode ser usado para obter-se uma estimativa 

qualitativa dos danos produzidos no DNA. No segundo método, 
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danos específicos em nucleosldlos e nucleotldios podem ser 

conjugados a proteínas carreadoras, e o complexo ser utilizado 

como um lmunógeno (Erlanger e Belser, 1964; Halloram e Parker, 

19bC). Os anticorpos assim produzidos, reagem especificamente 

com determinados tipos de lesões. Semelhante método ê 

extremamente sensível, sendo uma técnica poderosa na avaliação 

e quantificação das lesões produzidas no DNA pela radiação. 

5.3.3. Métodos físicos 

Tem sido amplamente utilizados na avaliação das 

quebras produzidas diretamente no DNA pelas radiações 

lonlzantes ou indiretamente por subsequente tratamento do DNA 

irradiado em meios alcalinos ou enzimâticos. Os métodos mais 

utilizados são o gradiente neutro de sacarose, gradiente 

alcalino de sacarose e a eletroforese em gel de agarose. Estes 

métodos possuem grande sensibilidade, permitindo medidas 

precisas do número de quebras produzidas. 

6. Sistema de Reparo das Radiolesões 

As quebras simples Induzidas no DNA pelas radiações 

lonlzantes podem ser reparadas por três mecanismos distintos, 

denominados tipo I, tipo II e tipo III. 

Tipo I - teria uma cinétlca extremamente alta, e dependeria da 

atuação de uma única enzima, capaz de ligar extremidades 

livres justapostas da cadeia polinucleotldica terminadas em 

3-OH e 5-P; apesar deste mecanismo ser plausível, como 

demonstrado "in vitro" por Jacobs e col. (1972), não foi 

possível demonstrar experimentalmente sua existência "In 

vivo". 
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Tipo II - este processo ocorre rapidamente em tampão, chegando 

a reparar cerca de 90% das quebras em E. coll, em um tempo 

médio de 1 a 2 minutos, à temperatura ambiente (Town, 1975). 

Este processo requer a presença de DNA pollmerase e DNA 

llgase. Uma vez criada a terminação 3'-0H na região da quebra, 

possivelmente através de uma enzima exonucleolltlca não 

especifica, a pollmerase pode refazer o segmento retirado, 

concluindo o reparo pela ligação das extremidades livres 

através da DNA llgase. 

Tipo III - ocorre mais lentamente, dependendo a sua expressão 

de condições metabollcas favoráveis e da existência do alelo 

selvagem do gene rec A. A 37° C este processo ae completa 

entre 30 a 60 minutos para E. coll, reparando no máximo 2 

quebras simples por genoma (Town, 1975). 

0 reparo de bases lesadas ou de sítios apurlnlcos e 

aplrlmldlnlcos (sítios A P) é realizado por ação de diferentes 

endonucleases. Diferentes tipos de enzimas AP têm sido 

lndentlflcadas e de acordo com seu modo de atuação podem ser 

divididas em duas classes. Enzimas AP da classe I, cortam as 

lesões na ligação 3' do açúcar da base lesada, enquanto que 

as enzimas AP da classe II Incisam na ligação 5'; estas 

enzimas podem estar associadas a atividades exonucleolltlcas e 

glicosiláslcas, como por exemplo a endonuclease VI de E. coll 

que possui atividade exonucleolltlca (exo III). 

Os reparos destas lesões produzidas pelos ralos X 

provavelmente são mediados por uma endonuclease chamada 

endonuclease de ralos X (Strneste e Wallace, 1975) que possui 

também atividade N gllcoslláslca e ê capaz cie cortar a cadela 

pollnucleotldlca, deixando terminações 3'-0H e 5'P. 
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7. Azul de Hetlleno e Possíveis Aplicações na Cancerterapla 

Azul de metlleno ê um corante fotoalnftmlco de classe 

das tiazlnas, que contêm na posiçáo meso do grupo antraceno um 

átomo de nitrogênio e um de enxofre, como pode ser observado 

na figura 11. Possui grande afinidade pelos ácidos nucleicos 

com os quais forma assoiaçoes de natureza lonica (Yamamoto, 

1958). A habilidade deste corante em fotosensibilizar sistemas 

biológicos para a açáo da luz visível, acoplada ao fato de sua 

grande penetrabilldade e retenção em regiões tumorals (Gordon 

et ai., 1974) e centros infecciosos, ê a base para sua 

utilizaçSo em terapia fotodinfimica. 

Chant, (1975) e Caldas et ai. (1982), conseguiram 

bons resultados no tratamento fotodinamico de Infecçoes 

herpêtlcas por azul de metlleno, obtendo uma rápida 

cicatrizaçáo das lesões, com a diminuição ou desaparecimento 

da recorrência. 

Embora o azul de metlleno tenha grandes 

potencialidades como agente fotossensibllizador (Yamamoto, 

1972), a hematoporfirina tem sido o corante mais estudado, 

possivelmente por ser um corante que existe normalmente em 

células de mamíferos e por sua preferencial incorporaçSo em 

tumores malignos (Dougherty et ai., 1975 e 1981). 

Apesar das vantagens oferecidas pela terapia 

fotodlnâmlca, alguns fatores limitam bastante sua eficiência. 

A baixa penetrabilldade da luz nos tecidos orgânicos e o fato 

de alguns tumores estarem localizados em regiões do organismo 

sem acesso da luz restringe o uso desta técnica. 

Diversas tentativas têm sido feitas no sentido de se 

contornar esse problema, através da utilizaçSo de agentes 

físicos ou químicos que potencializassem os efeitos da açSo 

fotodlnâmlca. Neste sentido Parra et ai. (1986) utilizaram um 

sistema de ralo laser acoplado à técnica endoscopies na 

localização e tratamento de neoplasias do sistema 

gastrointestinal, obtendo bons resultados. 

Swartz et ai. (1979) obtiveram resultados positivos 

com correntes elétricas de baixa intensidade, associadas â 
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(CH3)2N\ i^
r^^«(CM3)2 Cl 

Figura 11. Formula estruture* da molécula de AM. 
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ação fotodinâraica do azul de metlleno, na potencialização 

deste tratamento na lnativação de virus herpes simples tipo I 

e II. 

Procuramos abordar o problema de maneira diferente. 

Sabemos por inúmeros trabalhos citados anteriormente (capitulo 

I) que várias drogas têm sido utilizadas com relativo sucesso 

na potencialização de diferentes terapias do câncer, como no 

caso da bleomlcina e adriamicina na termoquimloterpla e 

actinomlcina D na radiote-apie.. 0 grau de eficiência para 

estas drogas está relacionado diretamente a fatores como: alta 

seletlvldade para as células malignas, longos períodos de 

retenção nas regiões neopl&sticas, baixa cltotoxlcldade no 

organismo e grande poder potenclalizador ao tratamento dado. 

Se pudéssemos utilizar o azul de metlleno como uma 

possível droga na potencialização desses tratamentos, 

obteríamos significativas vantagens, pois o azul de metlleno, 

comparado às drogas usualmente utilizadas na cancerterapia 

(Hahn et ai., 1975)» preenche melhor as três primeiras 

características citadas acima. Decidimos então Investigar a 

possibilidade de o azul de metlleno ser utilizado como 

potenclalizador dos efeitos biológicos dos ralos X e do calor, 

usando, como modelo de estudo bactérias E. coli, verificando 

também a relação do possível efeito potenclalizador do corante 

com os diferentes mecanismos celulares de reparação. 
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II. MATERIAIS E MÉTODOS 

1. Cepas Bacterlanas 

Relacionamos abaixo, na forma de tabela, as cepas 

bacterlanas utilizadas em nossas experiências, com suas 

prlclpals características. Todas as cepas slo derivadas de E. 

coll K12. 

Tabela 1 

Cepa Sistema de Reparo Dependência Nutrlclonal 

AB 1157 

AB 1886 

AB 2463 

AB 2480 

PQ 35 

W 3110 

proficiente em re
paro 

deficiente em excl-
8&o (uvr Al6) 

deficiente em recom-
blnação (ree A13) 

duplo mutante, defi
ciente em excls&o e 
recombinaç&o (uvr A6 
reç A13) 

proficiente em re
paro 

proficiente em re
paro 

histldina,leuclna,treo-
nlna, prollna e tlamina 

hlstldlna,leuclna,treo-
nlna, prollna e tlamlna 

histldlna,leuclna,treo-
nlna, prollna e tlamlna 

histldina,leuclna,treo-
nlna, prollna e tlamlna 

hlstldlna,leuclna,treo-
nlna,tlamlna e pirlml -
dlna 

niacina e tlmlna 

P. 3478 deficiente na DNA-
pollmerasel (pol Al) niacina e tlmlna 



2. Soluções para Diluição 

As soluções fora» feitas em água destilada 

Taap&o 119 (pH 7,0): 

Ma2 HPO» . 7H20 6,0 g/l 

HH2 P
0* 3,0 g/l 

MH4 C2 1,0 g/l 

Na Cl 5,0 g/l 

MgS04 . 7H20 0,2 g/1 

Tampão Posfato (pH 7,0): 

KH2 P04 3,5 g/l 

Ha2HP04 5,8 g/1 

3. Meios para Crescimento e Plaqueamento 

As soluções foram feitas em água destilada 

(BT): 

MaCl 5,0 g/l 

Bacto-triptona 5,0 g/l 

Caldo nutriente 3,0 g/l 

(LB): 

NaCl 10,0 g/l 

Bacto-triptona 10,0 g/l 

Extrato de levedura 5,0 g/l 
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Meio M9» Suplementado: 

Solução feita em tampão de diluição M9 

Glicose 2 mg/ml 

Casaminoácidos 2,5 mg/ml 

Tlamina 10 ug/ml 

Para o crescimento em placas foi utilizado Agar a 

1,5? em meio BT. 

4. Solução Dclmètrica de Frick 

Solução feita em água bldestilada e delonizada 

Pe S04 . 7H20 278,0 mg/l 

NaCl 58,0 mg/l 
H2S04 4,9 mg/1 

5. Solução Cintlladora de Tolueno 

Solução feita em tolueno 

2,5-difeniloxasol 5,0 g/i 

l,4-bis-2-5-feniloxazolil 0,3 g/l 

6. Soluções de Azul de Metileno 

Toda semana era preparada uma solução de azul de 

metileno fornecido pela Merck (Alemanha) sob a forma de 

cristais, era tampão fosfato (T.F.), na concentração de 0,d 
mg/ml, que posteriormente era diluída no mesmo tampão até se 

obter a concentração desejada em cada experiência. 
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7. Material Radioativo 

Para as medidas de quebras simples e degradação do 

DNA, foi utilizada como marcador radioativo a 

timidina-metil-^H, com uma atividade especifica de 2.0 Ci/mMol 

(1,0 mCi/ml) adquirida da New England Nuclear. 

7.1. Procedimentos Experimentais 

7.1.1. Crescimento das culturas 

Para cada experiência, bactérias estocadas a 5o C em 

placas de Petri contendo meio BT eram retiradas e transferidas 

através de alça de platina para um Erlenmeyer contendo meio 

fresco e deixada crescer com agitação constante a 37° C por 

toda a noite. No dia seguinte, apôs aproximandamente 18 horas, 

uma alíquota de 0,25 ml de cultura era transferida para uma 

novo Erlenmeyer contendo 10 ml de meio de cultura e deixada 

crescer nas mesmas condições por 2 horas e 15 minutos, quando 

entfio se encontrava na fase exponencial de crescimento. Logo 

apôs, esta cultura era centrifugada a 8000 rotações por 

minuto, durante 10 minutos em uma centrifuga Sorvall RC-5B 

(Rotor Sorvall SS-34) a 4o C, lavada e resuspensa no tampão 

apropriado e se necessário, diluída ou concentrada até atingir 

a concentração desejada. Apôs cada tratamento, alíquotas eram 

retiradas para conveniente diluição e plaqueadas em placas de 

Petri com meio BT solidificado, duas placas para cada 

diluição. As placas assim preparadas eram entto incubadas por 

período de 18 a 24 horas em estufa a 37° C e contadas as 

colônias formadas. 

7.1.2. Incubação com azul de metileno 

As culturas, apôs terem sido centrifugadas e 

lavadas, eram ressuspensas em T.F. ou M9 e incubadas em 
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presença de A.M. em um banho termostatizado da PANEM modelo 

102/2, em continua aeração, de acordo com as condições 

desejadas em cada experiência. 

7.1.3. Irradiações 

Para as irradiações com ralos X utilizamos ura tubo 

de raios X da Machlet Laboratories, tipo AEG-50 operando a uma 

tensão de 20,4 Kv e corrente de 15,5 mA. A tensão e a corrente 

eram geradas e controladas através de um equipamento 

construído pelo Dr. César Elias, do Laboratório de Biofísica 

da Radiações do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Pilho. 

Amostras de 2 ml eram irradiadas a temperatura 

ambiente em placa de Petri plástica de 3,5 cm de diâmetro, a 

uma distância de 4 cm do foco do tubo de ralos X; nestas 

condições experimentais a taxa de dose obtida pelo método de 

Prick (Arena, 1971) foi de 0,23 + o,03 Gy/s. 

7.1.4. Dosimetria de raios X pelo método de Prick 

A dosimetria pelo método de Prick (citado em Arena, 

1971) quantifica a dose de radiação absorvida, através da 

quantidade de ions férricos formados pela radiação em uma 

solução de sulfato ferroso. 

Obtivemos a concentração de lons férricos por método 

espectrofométrico, através de medidas de absorvftncla em 225 

nm. 

Para a determinação da dose absorvida utilizamos a 

seguinte equação (Arena, 1971): 

9,65 x 10° x A 

Dose (rads) - , onde: 

cpO í 1 + c (T2 - TI) 
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c = coeficiente de temperatura 

A = medida de absorvância 

p - densidade da solução 

G = números de lons formados por 100 ev na solução 

e » absorvância em 225 nm 

T2- temperatura na qual A ê medido 

Tl= temperatura na qual e foi medido 

Os valores das constantes para o cálculo da dose 

estão relacionadas na tabela 2. Foram feitas 40 medidas de 

amostras que continham 1,5 ml da solução de Frick, colocadas 

em placas de Petri plástica de 3 cm, as quais foram oxigenadas 

continuamente no tempo de irradiação. Estas amostras eram 

postas a 4 cm do foco do tubo de raios X e irradiadas nas 

condições descritas anteriormente por 3 minutos; logo apôs 

eram retiradas e medida sua absorvância num espectrofotômetro 

Beckman DB-QT. As medidas assim obtidas foram tratadas por 

método estatístico adequado, chegando-se ao melhor valor que 

foi de 0,23 + 0,03 Gy/S. 

7.1.5. Medida da degradação do DNA bacteriano 

Para a medida da degradação do DNA, culturas eram 

crescidas em meio M9 suplementado, acrescido de timidlna-metil 

^H (10 uCi/ml) e deoxiadenosina (200 ug/ml), (Boyce e Setlow, 

1962), durante 2 horas e 15 minutos. Apôs esse tempo as 

culturas eram centrifugadas e lavadas por três vezes, 

resuspensas em tampão fosfato e Incubadas com azul de 

metileno. Após esse tratamento as culturas eram novamente 

centrifugadas e lavadas por três vezes, resuspensas em meio M9 

suplementado (capítulo II, item 3) e de tempos em tempos 

alíquotas de 100 ul eram retiradas e colocadas em retángulos 

de papel Whatman n° 17, de 1,8 por 1,5 cm. Esses papéis eram, 

então, mergulhados em solução de ácido tricloroacético (TCA) 

gelado a S% e conservados em câmara fria a 10° C durante 18 

horas aproximadamente. 
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Os papéis eram retirados do TCA e mergulhados em 
etanol a 95? e acetona por 20 e 15 minutos, respectivamente. 
Logo a seguir as amostras eram secas sob infravermelho e 
colocadas em solução clnti ladora (2,5 ml) (capitulo I I , Item 
5 ) . 

Tabela 2. Constantes Para os Cálculos Envolvidos na Dosimetria Pelo Método de 
Prick. 

Valor de G Absorvfincla 

Concentração Densidade 
Normal da (P) 
Solução (N) 

Co 110 KVP 137Cs ^ 
Raies X Raios Raios 

Gama Gama 

a 305nm a 225nn 

0,1 1,002 14,7 15,3 15,3 2187 4542 
a 23,7°C a 25̂ 3 

+0,6* 1°C +0,1* 1°C 

0,8 1,024 14,7 15,3 15,3 2174 4575 
a 23,7°C a 25°C 
+0,7? 1°C +0,1? 1°C 

7.1.6. Determinação de quebras simples produzidas no DNA 

A produção de quebras simples foi verificada através 

da técnica de gradientes alcalinos de sacarose (McGrath et 

ai., 1966). 
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Nessa experiência, as células eram crescidas em 

presença de precursores radioativos, como descrito 

anteriormente (capitulo II, Item 7.1.5.)» para as medidas de 

degradaçio de DNA, eram centrifugadas e lavadas por três 

vezes, resuspensas em tampão fosfato (capitulo II, item 2) e 

incubadas com azul de metlleno, apôs o que eram feitos os 

tratamentos desejados, quando então retiravam-se alíquotas de 

0,2 ml que eram colocadas em presença de 0,3 ml de uma solução 

a 5o C contendo 0,06 ml de uma solução de sacarose (30X) mais 

tampio Tris (Tris-hldroximetll-aminometano), 0,6 N; 0,04 ml de 

lisozima (solução lí em água); 0,1 ml de EDTA (ácido 

etilenodiamlnotetraacético), 3,2 mN; 0,1 ml de NaOH 0,5 N. 

Apôs alguns minutos, 0,1 ml desta suspens&o era colocada no 

topo de um gradiente alcalino continuo de sacarose (4 a 20}, 

pH 12), que continha NaCl, 0,7 M; NaOH, 0,3 N; EDTA, 1 mN, 

permanecendo então em repouso por 30 minutos à temperatura 

ambiente. Em seguida a preparação era centrifugada a 25.000 

rpm durante 2 horas, a 20° C em uma centrifuga Beckman L8-M 

(rotor SW50.1). 

Apôs a centrifugação colhiam-se os gradientes em 32 

frações em fitas de papel Whatman n° 17, compostas de 

retângulos de 1,8 por 1,5 cm, em um coletor que recolhe as 

amostras através de uma bomba peristaltica "technican" de seis 

canais. Apôs fixação em TCA por 15 minutos, as fitas eram 

lavadas em etanol (95%) e acetona durante 10 minutos 

sucessivas vezes e colocadas para secar em uma câmara quente a 

37° C, durante a noite. Os ret&ngulos eram cortados e 

colocados em frasco contendo 2,5 ml de solução clntiladora 

(capitulo II, Item 5). A radioatividade em cada fração era 

contada em um cintllador liquido Beckman LS-250. Os resultados 

eram expressos plotando-se a radioatividade de cada fração 

como porcentagem da radioatividade total do tubo de gradiente, 

no eixo das ordenadas e o número correspondente à fração, no 

eixo das abclssas. 
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7.1.7. Determinação da sensibilidade bacterlana 

A determinação da sensibilidade bacteriana à 

Interação slnerglstlca entre hipertermia ou ralos X e azul de 

metileno foi feita através de curvas de sobrevivência, onde 

representa-se nas ordenadas de um sistema cartesiano (mono 

log) a fração de células sobreviventes e nas abcissas as doses 

de irradiação ou os tempos de incubação em banho 

termostatizado. 

Para cada tratamento, alíquotas de 0,1 ml eram 

retiradas, diluídas convenientemente e plaqueada3. A 

sobrevivência celular foi obtida através da habilidade destas 

bactérias em formar colônias visíveis em placas de Petri 

contendo meio de cultura solidificado, tendo sido feitas duas 

placas para cada diluição. As placas assim preparadas eram 

então incubadas por períodos de 18 a 24 horas em estufa a 37°C 

e contadas as colônias formadas 
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III. RESULTADOS 

1. Fatores de Influência na Sensibilização por Hlpertermla ao 

Azul de Metlleno 

Um dos principais problemas com que nos deparamos ao 

Iniciar este trabalho, veio do fato de que a fenomenologla 

aqui abordada não estava ainda caracterizada. Procuramos, 

ent&o, testar como os vários fatores envolvidos poderiam 

influenciar os resultados, obtendo-se desta forma as condições 

básicas para o desenvolvimento de nossos estudos. Neste 

intuito observamos o perfil de curvas de sobrevivência a 

diferentes intensidades de um mesmo fator, enquanto 

mantlnhamos todos os outros fixos. 

1.1. Temperatura de lncubação 

Normalmente em hlpertermla as temperaturas 

utilizadas variam desde 42 a 46° C (Hahn, 1979), faixa esta em 

que a3 células de mamíferos sofrem as ações deletérias da 

temperatura. Procuramos encontrar para E. coll a melhor faixa 

de temperatura para o tratamento térmico e para uma dada 

concentração de AM, verificar o grau de citotoxidade deste 

para diferentes temperaturas de lncubação. 

Na Figura 12 estão representadas as curvas de 

sobrevivência da cepa AB 1157 a 0 e 6 ug/ml de AM incubada 

por 120 minutos nas temperaturas de 25, 37, 42, 46, 48 e 50° 

C. 

Observando as curvas desta figura verificamos que o 

calor sensibilizou as células ao AM e que a inativação 

observada cresce proporcionalmente com a temperatura de 

lncubação. 

Para o tempo de lncubação utilizado a inativação 

celular sô se verificou acima dos 46° C. 
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Pig. 12. Ação citotôxica do AM era E. eoll (AB 1157). Efeito da 
temperatura de incubaçSo. As células, em fase 
exponenclal de crescimento, foram Incubadas em tampão 
fosfato na ausência e na presença de AM (6 ug/ral) a 
diferentes temperaturas de incubaçSo durante 120 
minutos. A cada 30 minutos era retirada um alíquota 
para medida de sobrevivência. Os símbolos abertos 
referem-se aos controles (células Incubadas sem AM) e 
os fechados às células com AM. As temperaturas de 
incubaçEo foram: 25, 37, 46° C (o,#); 48° C U , A ) ; 
50° C (V,T)> Concentração inicial de células 3,1 x 
107. 
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1.2. Concentração do corante 

Outro fator importante no tratamento por hipertermla 

ê a concentração das substâncias utilizadas, dependendo dessa 

a eficiência do tratamento. 

Na Figura 13 estão as curvas de sobrevivência de 

células que foram tratadas a varias concentrações: 0, 5, 10, 

15, 20 e 30 ug/ml de AM durante 120 minutos, nas temperaturas 

de 25, 30, 37, 46, 48 e 50° C, no intuito de se verificar uma 

possível relação entre a inatlvação celular e a concentração 

do corante. Observando essas curvas, verificamos que a 

inatlvação celular cresce proporcionalmente à concentração do 

AN, semelhante ao resultado encontrado para as curvas de 

sobrevevivência com relação à temperatura de incubação, e que 

este fato é indenpendente da temperatura utilizada na 

incubação, Já que esta apenas altera a inclinação das curvas 

de sobrevivência obtidas. 

Na Figura 14 representamos através de um sistema de 

coordenadas cartesianas, a relação entre os coeficientes 

angulares (ordenadas) e as respectivas temperaturas de 

incubação (abclssas) das curvas de sobrevivência da Figura 14. 

Na curva formada pelos pontos da figura 

observa-se a partir dos 48° C, uma tendência à saturação para 

sensibilização pelo AM, onde o coeficiente angular altera-se 

muito pouco com o acréscimo dado de temperatura. 

1.3. Concentração do substrato 

No intuito de se averiguar se a concentração celular 

poderia ter alguma influência na sensibilização pelo AH, 

fizemos várias experiências nas quais variávamos o número 

inicial de células, mantendo constantes todos os outros 

parâmetros. 

Obtlvemos nítidas diferenças nas curvas de 

sobrevivência como se pode verificar na Figura 16. Quanto 

menor era o número de células inicial .uaior o grau de 

inatlvação para as células tratadas com AM. Esta diferença na 
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letalidade pode ser devida ao fato de que nas menores 

concentrações celulares, temos maior quantidade de moléculas 

de AM para cada célula da cultura. Com o objetivo de responder 

esta questão, foram feitas medidas espectrofotomé- trlcas do 

AH em 660 nm, obtido no sobrenadante de culturas celulares 

apôs centrifugação, quando Incubadas com AM na concentração de 

10 ug/ml a 46° C, durante 0, 30 e 120 minutos. 

Na Tabela 3 mostram-se os valores de concentração 

celular para cada amostra, as medidas de absorvftncia nos 

tempos de 0, 30 e 120 minutos e os respectivos percentuais 

obtidos em relação a uma solução controle de AM (10 ug/ml) com 

uma Abs. 1,14. Através deste percentual obtivemos 

indiretamente a percentagem de AM retido nas células das 

amostras, como pode ser visto na Tabela 4. A partir destes 

dados calculamos a quantidade de AM incorporado por célula, 

para cada tempo de incubação e concentração celular utilizada. 

Na Figura 17 representamos através de um gráfico 

cartesiano (mono-log), a quantidade de AM Incorporado por 

célula em relação ao tempo de incubação, para três 

concentrações celulares; podemos verificar através dos pontos 

desta figura, que a células da preparação de menor 

concentração celular foram capazes de incorporar uma 

quantidade maior de AM, que aumentou progressivamente ao longo 

do tempo de incubação, enquanto que as células da preparação 

de maior concentração celular incorporaram bem menos AM, 

atingindo um máximo de incorporação logo apôs os primeiros 30 

minutos de incubação. 

1.4. Tempo de incubação com o corante 

Se a incorporação do AM nas células fosse imediata 

não haveria modificação na sobrevivência com o tempo de 

incubação; no entanto, a lnativação das bactérias que 

permaneceram em contato com AM aumentou proporcionalmente ao 

tempo de Incubação, sugerindo uma cinética lenta de 

incorporação para o corante. Na Figura 18 estão as curvas de 

sobrevivência para as concentrações de 0 e 30 ug/ml de AM em 

diferentes tempos de incubação. 
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Pig. 13. Aç&o citotòxica do AM era E. coll (AB 1157). Efeito da 
concentração do corante para diversas temperaturas de 
incubação. As células em fase exponencial de 
crescimento foram incubadas em tampão fosfato com 
diferentes concentrações do corante nas temperaturas 
de 25, 30, 37, 46, 48 e 50° C durante 120 raintuos, 
quando retirava-se uma alíquota para a medida de 
sobrevivência. Os símbolos referem-se às temperaturas 
de Incubação da amostra (os valores de concentração 
do corante estão apresentados na abclssa do gráfico): 
25, 30° C ( • ); 37° C ( o ); 46° C ( A ); 48° C 
( v ); 49° C ( o ); 50° C ( x ). Concentração inicial 
de células 3,1 x 10? cel/ml. 



.58 

50 60 
TEWMTIM IE IICIl I'd 

Pig. 14. Coeficiente angular das curvas da figura 13 em função 
da temperatura de lncubaçâo. 
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Pig. 15. Ação citotôxica do AM em E. coll (AB 1157) em 
diferentes concentrações Iniciais de células. Células 
em fase exponenclal de crescimento foram Incubadas em 
tamplo fosfato, a 46° C, com AN na concentração de 10 
ug/ml, durante 120 minutos. A cada 30 minutos 
retirava-se uma alíquota para medida de 
sobrevivência. As curvas referem-se às seguintes 
concentrações iniciais (células/ml): 6,1 x 10? ( • ); 
6,5 x IO6 ( o ) ; 7,4 x 105 ( A ). 
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Tabela 3. Porcentagem de AM não Incorporado as células em diferentes concentrações 
Iniciais de células e tempos de incubação. 

Tempo de Cone. da AM Abs. Cone. da AH Abs. Cone. da AM Abs. 

Incubação Amostra 1 (%) Amostra 2 (.%) Amostra 3 (%) 

(min) (céls/ml) (céls/ml) (céls/ml) 

0 6,1 x IO7 100 1,14 6,5 x IO5 100 1,14 7,4 x 105 100 1,14 

30 6,1 x 107 70 0,80 6,5 x 106 92 1,06 7,4 x 105 94 1,08 

120 6,1 x 107 70 0,80 6,5 x 106 82 0,94 7,4 x IO5 84 0,96 

Tabela 4.Porcentagem de AM r e t i d o nas c é l u l a s 

Tempo de Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

Incubação {%) {%) ( í ) 

(min) 

0 0 0 0 

30 30 8 6 

120 30 18 16 
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Pig. 17, Quantidade de AM absorvido por célula (AB 1157) em 
relação ao tempo de incubaçao. Efeito da concentração 
inicial de células. Células em fase exponencial de 
crescimento foram incubadas em TF, a 46° C, com AM na 
concentração de 10 ug/ml, durante 0, 30 e 120 minutos 
nos quais retiravam-se alíquotas para medidas de 
sobrevivência e da quantidade de AM retido nas 
células. Dividindo-se esta qi antidade pelo número 
inicial de células obtem-se o total de AM incorporado 
por célula. Os pontos da figura referem-se às 
seguintes concentrações iniciais (cels/ral): 6,1 x 10? 
( • ); 6,5 x IO6 ( • ); 7,4 x 105 ( o ). 0 ponto 
refente a 0 minuto de incubaçao é impossível de ser 
representado no gráfico, pois corresponde ao valor do 
log (0) na ordenada. 
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Pig. 18. Ação citotôxica do AM era E. coll (AB 1157). efeito do 
tempo de incubaçâo. Células em fase exponencial de 
crescimento foram incubadas era tampão fosfato a 46° C 
na ausência e na presença de AH (30 ug/ml) durante 
120 minutos. A cada 30 minutos retirava-se uma 
alíquota para medida de sobrevivência celular. 
Amostra incubada sem AM ( o ) ; amostra incubada com AM 
(• ). Concentração incial de células 3,5 x 10' 
cel/ml. 
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1.5. Permeabilidade celular 

As bactérias gram negativas como E. coll possuem uma 

baixa permeabilidade ao AN (Davis, 1979). 

Os resultados encontrados atê agora indicam que a 

letalldade induzida nas bactérias pelo AN está relacionada ao 

poder de incorporação deste pelas células, tendo o tratamento 

térmico agido, certamente, como um agente permeabllizador da 

membrana celular. 

Com a finalidade de verificar se a permeabilidade é 

um fator fundamental na cinética de letalldade do AN, foram 

feitas experiências utilizando-se a cepa PQ 35, um mutante que 

apresenta alta permeabilidade de membrana, normalmente 

utilizado em testes para se averiguar a mutagenlcidade de 

substâncias. 

A figura 19 mostra as curvas de sobrevivência da PQ 

35 quando incubada a 37° C, na ausência e na presença de .̂ 1 

(6 ug/ml). Observando essas curvas, verificamos que mesmo à 

temperatura fisiológica (37° C), sua permeabilidade lhe 

confere um alto grau de sensibilização ao efeito letal do AN. 

Comparando as curvas de sobrevivência mostradas na 

Figura 20 para AB 1157 e PQ 35, quando tratadas nas mesmas 

condições (6 ug/ml para concentração de AN e 37° C para a 

temperatura de incubação) verifica-se uma maior letalldade 

para a cepa PQ 35. Este fato vem demonstrar que a 

permeabilidade celular está diretamente relacionada com a 

letalldade encontrada. 

2, Sinergismo entre AH e Hipertermla em Diferentes Cepas de E. 

coll 

A alta afinidade do AM pelos ácidos nuclélcos 

(Yamamoto, 1957), somada ao fato da letalldade celular estar 

diretamente relacionada à permeabilidade ao AM nas culturas 

tratadas por hipertermla, nos levou a pensar na possibilidade 

de uma ação direta do AN no DNA bacteriano como causa se não 

total, pelo menos parcial da letalldade encontrada. 
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Fig. 19. Ação citotòxica do AM na cepa PQ 35 que possui alta 
permeabilidade da membrana celular. Células em fase 
exponenclal de crescimento foram incubadas em tampSo 
fosfato a 37° C, na ausência e na presença de AM (6 
ug/ml) durante 120 minutos. A cada 30 minutos 
retirava-se uma alíquota para medida de sobrevivência 
celular. Células incubadas sem AM ( A ); células 
Incubadas com AM ( A ). Concentração inicial de 
células 5,2 x 10? cel/ml. 
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Pig. 20. Comparação da aç8o citotôxica do AM nas cepas AS 1157 
e PQ 35. As curvas desta figura são as mesmas das 
figuras 12 e 19. Cepa AB 1157: sem AM (o )j com AM 
( • ). Cepa PQ 35: sem AM (A ); com AM ( • ). 
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Visando estabelecer uma relação de causa e efeito 

entre a letalidade celular e possíveis lesões geradas no DNA 

bacterlano pelo AM, tentamos, através de curvas de 

sobrevivência, verificar a relação destas lesões com os 

mecanismos de reparo celular, comparando a sensibilidade de 

cepas selvagens (possuidoras de todos os mecanismos de 

reparação) com a de outras cepas, às quais faltam determinados 

sistemas de reparação ou ao menos determinados estágios destes 

sistemas. 

Na Figura 21 temos as curvas de sobrevivência para 

quatro cepas isogènlcas entre si, diferindo na habilidade de 

reparação de lesões produzidas no DNA, relacionadas com os 

genes uvr e rec. Observa-se nesta figura que a cepa selvagem 

(AB 1157) e duplo mutante (AB 2480) são, respectivamente, as 

de maior e menor resistência, enquanto que as outras duas 

cepas (AB 2463) e AB 1886) possuem sensibilidade 

intermadiârias. 

E interessante notar que a cepa deficiente apenas no 

reparo por exclsão (AB 1886), possui um grau de sensibilidade 

próximo ao duplo mutante, enquanto que a cepa (AB 2463) 

deficiente no reparo de recombinação, possui uma sobrevivência 

próxima à da cepa selvagem. Verifica-se, portanto, que o 

sistema de exclsão tem uma participação maior na reparação das 

lesões induzidas pelo AH comparado ao reparo por recombinação, 

Já que as cepas que não possuem o sistema de exclsão são multo 

mais sensíveis ao tratamento com AM e hipertermla. 0 fato de 

se ter obtido para uma cepa deficiente em sistema de reparo 

(no caso urv) uma sensibilidade maior ao tratamento que para a 

cepa proficiente, mostra que este danifica o DNA. 

A DNA polimerase I é uma enzima que atua nos 

mecanismos de reparação celular recompondo as partes de DNA 

degradado pela ação dos sistemas de reparo, tais como 

recombinação e exclsão. Procuramos testar a participação desta 

enzima na resistência das células à ação do AM, Já que parte 

dos reparos por exclsão (sistema envolvido na reparação das 

lesões geradas pelo AM) é completado por ação dessa enzima. 
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I... 21. Comparação da ação citotòxica do AN em cepas de E. 
coll com diferentes capacidades de reparação. Células 
em fase exponencial de crescimento foram incubadas em 
tampão fosfato a 46° C, com AM na concentração de 6 
ug/ml, durante 120 minutos. A cada 30 minutos 
retirava-se uma alíquota para medida de sobrevivência 
celular. AB 1157 (selvagem) (o); AB 2463 (rec A 13) 
(x ); AB 1886 (uvr A 6) (A); AB 2480 (uvr A~ST~rec A 
13) ( ? ). Os controles sem AM para estas cepas não 
apresentaram letalidade ao tratamento. Concentração 
inicial de células 2,3 x IO7 cel/ml. 
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Usamos duas cepas isogênicas (W 3110 e P 3178) que 

diferenciam-se por uma mutação que deixa a cepa P 3478 

deficiente na DNA polimerase I. A Figura 24 mostra as curvas 

de sobrevivência para essas cepas. Demonstra-se, através 

dessas curvas, que a cepa P 3478 ê muito mais sensível ao 

tratamento com AN que a cepa W 3110, de acordo com o que se 

imaginava, reforçando a idéia de que o reparo por excisão é 

uma dos principais mecanismos de reparação das lesões 

produzidas pelo AN. 

3. Nedidas de Degradação do DNA Bacteriano 

Com o objetivo de verificar a ação do sistema de 

reparação por exclsão nas células tratadas por AN e 

hlpertermia, foram feitas medidas de degradação do DNA, Já que 

estas medidas nos permitem verificar se as lesões produzidas 

no DNA pelo tratamento com AN são reconhecidas e retiradas por 

ação deste sistema. 

As Figuras 23 e 24 mostram as curvas de 

sobrevivência e degradação do DNA para as cepas isogênicas AB 

1157 (Selvagem) e AB 1886 (deficiente no sistema de excisão), 

quando incubadas por 60 minutos em Tampão fosfato a 46° C, na 

ausência e na presença de AH (concentração que deixa cerca de 

10? de sobrevivência) e apôs esta lncubação, quando as 

amostras eram centrifugadas, lavadas e ressuspensas em M9 

suplementado para posterior lncubação a 37° C. As medidas de 

sobrevivência e degradação eram feitas, simultaneamente, de 30 

em 30 minutos, salvo os primeiros 60 minutos de lncubação a 

46° C em que sô foram feitos as medidas de sobrevivência, 

período em que o AN está produzindo as lesões a serem 

verificadas. 

As medidas de degradação foram feitas de acordo com 

a técnica relatada no capitulo II, Item 7.5. 
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Pig. 22. Comparação da ação citotôxica do AM nas cepas 
bacterianas W 3110 (selvagem) e P 3*78 (deficiente na 
DNA-polimerase I). As condições experimentais são as 
mesmas da figura anterior. Cepas: W 3110 (selvagem) 
(•); P 3478 (pol Al) ( A ). Os controles sem AM para 
estas cepas n&o apresentaram letalldade ao 
tratamento. Concentração inicial de células 2,7 x 10' 
cel/ml. 
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Pig. 23. Sobrevivência celular e degradação do DNA na cepa AB 
1157 quando tratada cora AH e hlpertermia. Células em 
fase exponenclal de crescimento foram Incubadas em 
tampão fosfato durante 60 mlnut03 a 46° C e 30 ug/ml 
de AN; apôs este tratamento as células eram 
centrifugadas, lavadas e ressuspensas em meio M9 
suplemetado, a 37° C e incubadas durante 120 minutos, 
durante os quais eram feitas as medidas de degradação 
do DNA e de sobrevivência celular. Os símbolos 
abertos referem-se às experiências sem AM e os 
fechados com AH. ( o , * ) sobrevivência das células 
incubadas em tampão fosfato a 46° C; ( A , A ) 
sobrevivência celular e degradação do DNA de células 
ressuspensas e incubadas em M9 suplementado a 37° C. 
Concentração inicial de células 5,0 x 10? cel/ml. 
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Sobrevivência celular e degradação do DNA na cepa AB 
1886 quando tratada com AM e hipertermia. Células em 
fase exponenclal de crescimento foram incubadas em 
tampão fosfato durante 60 minutos a 46° C e 10 ug/ml 
de AN; apôs este tratamento as células eram 
centrifugadas, lavadas e ressuspensas em meio M9 
suplementado, a 37° C, e incubadas durante 120 
minutos, durante os quais eram feitas as medidas de 
degradação do DNA e de sobrevivência celular. Os 
símbolos abertos referem-se às experiências sem AN e 
os fechados com AM. ( o, •) sobrevivência das células 
incubadas em tampão fosfato a 46° C; ( A , A ) 
sobrevivência celular e degradação do DNA de células 
ressuspensas e incubadas em M9 suplementado a 370 C. 
Concentração inicial de células 3,0 x 107 cel/ml. 
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Comparando as curvas obtidas para as duas cepas 

podemos destacar os seguintes resultados: 

0 sistema de reparação por exclsão atua na reparaçto 

das lesBes produzidas pelo AN, como podemos verificar pela 

degradação obtida para a cepa AB 1157 (Figura 23), que possui 

o reparo por exclsão. A cepa AB 1886 que nlo possui este 

mecanismo de reparo não apresentou qualquer degradação, 

confirmando a atuação do sistema de exclsão na degradação das 

lesões produzidas pelo AM. 

Apôs a retirada do AN por centrlfugação, tanto a 

cepa AB 1157 quanto AB 1886 permaneceram com o mesmo nível de 

sobrevivência, demonstrando a necessidade de presença do AH 

para a lnatlvação celular. 

4. Fatores de Influência na Sensibilização por Azul de 

Netlleno aos Ralos X 

Semelhante aos estudos feitos anteriormente para AN 

e hlpertermla, verificou-se a ação do AH e ralos X em sistemas 

bacterlanos, procurando-se testar como os diferentes fatores 

envolvidos neste processo Influenciariam os resultados. 

4.1. Temperatura de lncubaçao 

Inicialmente, procuramos averiguar em culturas 

bacterlanas Incubadas com AN, a possibilidade deste corante 

potencializar os efeitos letais dos Raios X. Verificamos 

também se a temperatura de lncubaçao seria um fator de 

Influência nesta potenclalização, pois um aumento na 

temperatura favorece a permeablllzação das células, 

facilitando a penetração do AM nestas. 

Estudamos a sobrevivência da cepa AB 1157 para os 

Raios X quando incubada pelo período de 60 minutos, na 

ausência e na presença de AN numa concentração de 10 ug/ml, em 

diferentes temperaturas de lncubaçao. 
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Na Figura 25 estão representadas as curvas de 

sobrevivência desta cepa quando Incubada às temperaturas de 

25, 37, 39, 43 e 46° C. Através das curvas de sobrevivência 

assia obtidas, verificamos que, á Medida es que se ausenta a 

temperatura de incubaçlo das células, ocorre um aumento na 

incllnaçlo das curvas de sobreviência das culturas tratadas 

com AM em relação às culturas não tratadas com o corante, 

representadas por uma única curva (Já que os resultados foram 

semelhantes), caracterizando um aumento de letalidade pelos 

ralos X. 

Desta forma, podemos afirmar que o azul de metlleno 

potencializa a açlo letal dos ralos X, sendo a temperatura de 

lncubação um fator que aumenta drasticamente à açto do 

corante. 

No intuito de melhorar o conhecimento do efeito de 

potencialização do azul de metlleno, representamos em um 

grafico cartesiano (mono log) (Pig. 26) a sobreviência celular 

(ordenadas) encontrada nas condições descritas anteriormente, 

em culturas tratadas com AH e irradiadas com uma dose de 828 

Oy de ralos X, em relação à temperatura de Incubaçlo 

(abcissas). A curva assim obtida nos dá uma melhor vislo da 

cinética desta potencialização com relação á temperatura de 

incubaçlo. Observando o comportamento desta curva 

distinguimos, nitidamente, três regiões; a primeira que vai de 

25 a 37° C (representada no gráfico na forma de um ombro), a 

segunda de 37 a 16° C (parte linear da curva) e, por último, a 

região que vai de 46° C em diante (representada na forma de um 

patamar no grafico). 

Cada uma destas regiões, possivelmente, está 

relacionada a diferentes estágios da cinética de penetração do 

corante nas células. 

Assim sendo, a segunda região que vai de 37 a 46° C, 

faixa de temperatura em que o efeito potencializador do AM 

torna-se proporcional â temperatura de incubaçlo, indicaria 

uma relação direta entre este efeito e a quantidade de AM 

Incorporado â célula. As primeira e última regiões desta curva 

indicariam uma lnvarlabllldade na quantidade de AM Incorporada 

ás células em função da temperatura de lncubação. 
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Sensibilização celular aos Ralos X pelo AM na cepa AB 
1157. Efeito da temperatura de incubação. Células em 
fase exponenclal de crescimento foram incubadas em 
tamp&o fosfato na ausência e na presença de AM (10 
ug/ml) a diferentes temperaturas de incubação durante 
60 minutos; apôs esta incubação cada cultura foi 
dividida em duus amostras, sendo uma das amostras 
irradiada com Raios X com uma taxa de dose de 0,23 
Oy/s durante 60 minutos, e a outra amostra não 
irradiada, utilizada como controle; a cada 15 minutos 
retiravam-se alíquotas destas amostras para medida de 
sobrevivência celular. Sem AM nas temperaturas de 25* 
37, 39, 43, e 46° C ( o ) ; com AM nas temperaturas de 
25° C (o ), 37° C (•), 39° C (*), 43° C (r ), 46° C 
( x ). Os controles com e sem AM e sem irradiarão não 
apresentaram letalldade apôs a Incubação. 
Concentração inicial de células 4,0 x 10? cel/nl. 
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Pig. 26. Sensibilização aos Raios X pelo AM na cepa AB 1157. 

Efeito da temperatura de incubaçao. Os pontos deste 

gráfico foram obtidos a partir da Figura 27 para uma 

dose de 828 Oy de ralos X, com exceção do ponto 

relacionado & temperatura de 50° C que foi obtido em 

experiência à parte, nas mesmas condições utilizadas 

para os outros pontos. 
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4.2. Concentração do azul de metileno 

Ao variarmos a concentraç&o do AN em culturas 

bacterianas, mantendo a temperatura (46° C) e o tempo de 

incubação (60 min) constantes, escolhidos de tal forma a se 

obter um máximo de rendimento no tratamento, podemos 

verificar, através de curvas de sobrevivência de cepa AB 1157 

(Figura 27), que a incubação em diferentes concentrações do 

corante aumentou a letalidade produzida pelos ralos X. 

No gráfico da Figura 28 as ordenadas representam a 

sobrevivência celular, nas condições descritas acima, para uma 

dose de 828 Gy de raios X, em relação a concentração do AM 

utilizada na incubação (abcissas). Nesta curva verificamos que 

a letalidade celular aumentou proporcionalmente com a 

concentração do corante. Este resultado fortalece a hipótese 

anterior, de que o efeito potenclallzador do AH está 

relacionado diretamente com a quantidade deste incorporado às 

células. 

As cepas W 3110, AB 1886, AB 2463 e AB 2480 

apresentaram os mesmos resultados obtidos para a cepa AB 1157 

em relação a concentração do corante e a temperatura. 

4.3* Permeabilidade celular 

A fim de verificarmos a importância da 

permeabilidade da membrana celular para o efeito de 

sensibilização do AH aos raios X, fizemos experiências 

utilizando a cepa PQ 35 que possui alta permeabilidade de 

membrana. 

A Figura 29 mostra as curvas de sobrevivência 

celular desta cepa aos ralos X, quando Incubadas a 37° C por 

60 minutos, na ausência e na presença de AM (10 ug/ml). 

Podemos verificar através dessas curvas que a cultura tratada 

com AM apresentou uma inclinação maior do que a cultura não 

tratada, demonstrando que a permeabilidade da membrana está 

diretamente relacionada cem a sensibilização feita pelo AM que 

nestas condições penetra favoravelmente nas células. 



Fig. 27. Sensibilização celular aos Ralos X pelo AM na cepa AB 
1157. Efeito da concentração do corante. Células em 
fase exponenclal de crescimento foram incubadas em 
tampão fosfato na ausência e na presença de AM em 
diferentes concentrações, a 46° C, durante 60 
minutos; após esta lncubação cada cultura foi 
dividida em duas amostras, sendo uma das amostras 
irradiada com raios X com uma taxa de dose de 0,23 
Gy/3 durante 60 minutos, e a outra não irradiada, 
utilizada como controle; a cada 15 minutos 
retirava-se uma alíquota para medida de sobrevivência 
celular. Sem AM (o ); 2 ug/ml (• ); 5 ug/ml ( A ); 10 
ug/flil (v ) ; 20 ug/ml ( x ) ; os controles com e sem AM 
e sem irradiação não apresentaram letalidade apôs a 
lncubação. Concentração inicial de células 3,5 x 10? 
cel/ml. 
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Pig. 28. Sensibilização celular aos Raios X pelo AM na cepa AB 

1157. Efeito da concentração do corante. Os pontos 

deste gráfico foram obtidos à partir da Figura 27 

para uma dose de 828 6y de raios X. 
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Fig. 29, Sensibilização aos Raios X pelo AM na cepa bacteriana 
PQ 35, que possui alta permeabilidade da membrana 
celular. Células em fase exponencial de crescimento 
foram incubadas em tampão fosfato a 37° C, na 
ausência e na presença de AM (10 u g / m l ) , durante 60 
minutos. A seguir cada cultura foi dividida em duas 
amostras, sendo uma irradiada com Raios X (taxa de 
dose 0,23 Gy/s) durante 60 minutos, e a outra nSo 
irradiada, utilizada como controle; a cada 15 minutos 
retirava-se uma alíquota destas amostras para medida 
de sobrevivência celular. Sem AM (o); com AM ( • ) . 
Os controles com e sem AM e sem Irradiação não 
apresentaram letalidade apôs a incubaçSo. 
Concentração inicial de células 4,0 x 10' cel/ml. 
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5. Sistemas de Reparo 

Uma das principais lesões produzidas pela radiação 

ionizante no DNA, são as quebras simples. Sua reparação é 

feita por dois mecanismos de reparo conhecidos, chamados de 

reparos tipo II e tipo III. 0 reparo tipo II está relacionado 

à ação de duas enzimas, a pollmerase I e a polinucleotldio 

llgase. 0 reparo tipo III, pôs-replicativo, está relacionado à 

ação do sistema de reparo por recombinação. 

0 noBSO objetivo nesta parte do trabalho, foi de 

verificar se a açlo potencializadora dos efeitos dos raios X 

pelo AN, estaria relacionada a algum tipo de mecanismos de 

reparação conhecido para esses agentes (AN e ralos X). Neste 

sentido procuramos averiguar, através de curvas de 

sobrevivência de cepas lsogènicas, o quanto a deficiência 

destas cepas em diferentes sistemas de reparação influenciaria 

na potenciallzação induzida pelo AH. 

Dividimos o nosso trabalho e duas etapas: na 

primeira, procuramos verificar o papel do sistema de 

reparação do tipo II na sensibilização feita pelo AN para os 

ralos X; na segunda etapa abordamos a mesma questão para os 

sistemas de recombinação (rec) e de exclsão (uvr), estando 

este último relacionado às lesões produzidas pelo AH, como Já 

mostrado no capitulo III, Item 2. 

Nas Figura 30 e 31 mostramos as curvas de 

sobrevivência aos ralos X das cepas lsogènicas W 3110 e P 

3478, que s-e diferenciam por uma mutação que torna a cepa P 

3478 deficiente na DNA pollmerase I. Estas cepas foram 

pré-incubadas na ausência e na presença de AH (20 ug/ml) a 46° 

C, durante 60 minutos. Estas figuras mostram que a 

potencialização dos efeitos dos raios X pelo AH aparece apenas 

na cepa selvagem, não sendo verificada no mutante deficiente 

em DNA pollmerase I, Já que para esta cepa as curvas 

praticamente se superpõem. 
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Pig. 30. Sensibilização celular aos Raios X pelo AM na cepa W 
3110. Células em fase exponencial de crescimento 
foram incubadas em tampão fosfato a 46° C na ausência 
e na presença de AM (20 ug/ral), durante 60 minutos. A 
seguir o procedimento experimental foi idêntico ao da 
Figura 29. Sem AM ( o ) ; com AM (• ) . Os controles com 
sem AM e sem irradiação n»o apresentaram letalilade 
adicional apôs incubaçâo. Concentração inicial de 
células 3,0 x 107 cel/ml. 
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Fig. 31> Sensibilização celular aos Raios X pelo AM na cepa P 
3478 (pol Al). 0 procedimento experimental foi 
idêntico ao da Figura 30 mudando apenas a dose. Sem 
AM (o); com AH (•). Os controles com e sem AM e sem 
irradiação nSo apresentaram letalldade adicional apôs 
a incubaçÃo. Concentração incial de células 2,0 x 10' 
cel/ml. 
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Nas Figuras 32, 33, 3* e 35 podemos observar as 

curvas de sobrevivência aos Raios X obtidas para as cepas AB 

1157, AB 1886, AB 2463 e AB 2480 quando incubadas na ausência * 

e na presença de AN (10 ug/ml) a 46° C, durante 60 minutos. 

Verifica-se através dn inclinação dessas curvas que o AN 

sensibilizou Igualmente todas as cepas, independentemente do 

sistema de reparo presente ou ausente nestas. 

Comparando-se o aumento de Inclinação da curva de 

sobrevivência das culturas tratadas com AM com relação às 

culturas não tratadas, para as diferentes cepas, verificamos 

que estas tiveram o mesmo aumento de inclinação, indicando que 

tanto o sistema de reparação por excisão, como de recomblnação 

não têm nenhuma influência na sensibilização pelo AN aos 

efeitos dos ralos X. 

Na Tabela 5 mostramos os valores para o PMD (Fator 

Nodlflcador de Dose) das curvas de sobrevivência das figuras 

30, 31, 32, 33, 34 e 35 obtidos para uma dose de ralos X que 

deixa uma sobrevivência de 4,0 x 10 (extrapolado). Estes 

resultados demonstram claramente que o efeito de 

sensibilização pelo AH aos ralos X está relacionado com a ação 

da DNA polimerase I (reparo tipo II)., sendo este efeito 

independente dos sistemas de excisão e de recomblnação. 

6. Gradiente Alcalino de Sacarose 

Os resultados anteriores indicam que o efeito de 

sensibilização pelo AH aos raios X está relacionado á ação da 

DNA-polimerase I, que repara as quebras simples do DNA geradas 

pelos raios X (reparo tipo II). A partir desses dados tentamos 

obter, através da técnica de gradiente de sacarose descrita no 

capitulo II, Item 7.6, informações a respeito das quebras 

produzidas no DNA pelos ralos X em células Incubadas na 

presença e na ausência de AH, no sentido de verificar uma 

possível relação entre a quantidade de quebras produzidas e a 

sensibilização aos ralos X mediada pelo AH. 
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Fig. 32. Sensibilização celular aos Ralos X pelo AM na cepa de 
E. coll AB 1157. O procedimento experimental foi 
idêntico ao da Figura 29; sendo que a concentração de 
AM utilizada foi de 10 ug/ml. Sem AN (o); com AM 
( • ). Os controlas com e sem AM e se irradiação não 
apresentaram letalidade adicional apôs a incubação. 
Concentração inicial de células 3,5 x IO7 cel/ml. 
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Fig. 33• Sensibilização celular aos Raios X pelo AM na cepa de 

E. coll A3 1886. 0 procedimento experimental foi 

Idêntico ao da Figura 32 Sem AM ( o ); com AM ( • ). 

Os controles com e sem AM e sem irradiação não 

apresentaram letalidade adicional apôs a lncubação. 

Concentraç&o inicial de células 3,5 x 10' cel/ml. 
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Fig. 3^. Sensibilização celular aos Ralos X pelo AM na cepa de 

E. coll AB 2463. 0 procedimento experimental foi 

Idêntico ao da Figura 32. Sem AM (o ); com AM (•). Os 

controles com e sem AM e sem Irradiação não 

apresentaram letalldade adicional apôs a incubaçâo. 

Concentração Inicial de células 1,5 x 10? cel/ral. 
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Fig. 35. Sensibilização celular aos Raios X pelo AH na cepa áe 

E. coll AB 2480. 0 procedimento experimental foi 

idêntico ao da Figura 32. Sem AM (c ); com AM (•). Os 

controles com e sem AM e sem irradiação nSo 

apresentaram letalidade adicional apôs a incubaç&o. 

Concentração inicial de células 5,6 x 10' cel/ral. 
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Tabela 5. Cepas bacterlanas e valor do FMD obtido para uma 

sobrevivência de 4,0 x 10~*. 

Cepa Bacterlana PHD 

AB 1157 1,80 

AB 1886 1,80 

AB 2463 2,00 

AB 2480 2,00 

W 3110 1,86 

P 3478 1,07 

Nas Figura 36 e 37 apresentamos os perfis de 

sedlmentaç&o do DNA para a cepa AB 2480 (duplo mutante) quando 

incubada a 46° C, durante 60 minutos, na ausência e na 

presença de AH (10 ug/ml) irradiada com uma dose que deixa 

cerca de 10$ de sobrevivência nas culturas não incubadas com 

AM. 

A cultura incubada na ausência de AM foi dividida em 

duas amostrai sendo uma delas irradiada enquanto a outra, nao 

irradiada, serviu como controle Ja experiência. Dividimos a 

cultura Incubada com AM em quatro amostras. Duas dessas foram 

irradiadas, sendo que uma delas antes de ser irradiada foi 

centrifugada e lavada por três vezes, com o intuito de se 

retirar o máximo de AM retido nas células. As duas últimas 

amostras não foram irradiadas, sendo que uma delas foi 

centrifugada e lavada por três vezes antes de ser colocada no 

topo do gradiente, servindo de controle para as amostras 

incubadas com AM. 
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Pig. 36. Indução de quebras simples no DNA celular pelos Ralos 

X ou Raios X mais AM. Culturas da cepa de E. coll AB 

2480 (marcadas cora metil ^H-timidina), com e sem AM 

foram submetidas a uma dose de Raios X de 69 Gy. As 

quebras simples (alcali-labllizaçoes) induzidas no 

DNA por estes tratamentos foram medidas através da 

técnica de gradiente alcallno de sacarose, conforme 

descrito no Item 7.6 capltlo II. ( • ) controle (sem 

AM e nSo irradiado); (o ) sem AM e irradiadas com 

Ralos X; ( x ) com AM e irradiadas com Ralos X. 
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Pig. 37. Indução de quebras simples no DNA celular de culturas 

da cepa de E. coll AB 2480 marcadas com. raetil 

^H-timidina, com AM, lavadas (ou não) ou com AH, 

Irradiadas com uma dose de 69 0y de ralos X e 

lavadas. (A) com AN, Irradiadas e lavadas; (v) com 

AH; (o ) com AH e lavadas. 
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Verificados através dos perfis de sedimentação 

•ostradas na Figura 36 que, as células tratadas con AN e 

irradiadas tivera» deslocado seu perfil para as frações «ais 

leves em relação ao perfil das células nlo tratadas pelo AN e 

irradiadas, indicando, aparentemente, que o tratamento com AN 

potencializa a produção de quebras feitas pelo ralos X. Isto 

seria verdade se nto fosse o fato das culturas nto irradiadas 

e incubadas com AN terem tido mesmo perfil de sedimentação que 

as células Irradiadas e incubadas com AN (Pigura 37), 

mostrando que o AH produz o aparecimento de quebras no DMA 

mesmo após as células terem sido centrifugadas e lavadas. 

Resultado semelhante foi encontrado por Menezes (1975), a não 

ser pelo retorno do perfil de sedimentação encontrado por ele, 

apôs a centrifugação e lavagem das células incubadas com AH. 

Devemos ressaltar que as condições de incubação em relação à 

temperatura e & concentração do AH, utilizada por Menezes, 

foram bem inferiores & usada nesta fase do trabalho. 

Com base nesses resultados podemos dizer que o 

deslocamento observado no perfil de sedimentação para as 

células tratadas com AH e irradiado, foi devido às quebras 

produzidas pelo AH, e não por uma potencialização na produção 

de quebras feitas pelos Raios X. 
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IV. DISCUSSÃO 

A possibilidade da ação combinada de diferentes 

agentes físicos e químicos, en sistesas biológicos, resultar 

nuas potenciallzação de seus efeitos, ten sido a base para a 

procura de novas substâncias que venham a melhorar a 

eficiência dos tratamentos utilizados na cancerterapla. 

Na radloterapia e na quimioterapia diversas 

substâncias vêm sendo testadas com relativo sucesso. 0 número 

de substâncias utilizadas têm crescido tâo amplamente que 

Phillips (1977) e Strefler (1980) propuseram a classificação 

de diversos tipos de substâncias radiosenslMlizadoras, 

baseando-se nos mecanismos de interação destas substâncias. 

A eficiência com que essas substâncias sensibilizam 

as células cancerosas a um dado tratamento, è função direta 

das seguintes condições: 

a) Alta seletivldade da substância para as células malignas; 

b) Longos períodos de retenção nas regiões neoplásicas; 

c) Baixa cltotoxicldade para o organismo; 

d) Orande poder de potencialização ao tratamento. 

Com base nessas condições, várias substâncias têm 

sido testadas no intuito de se encontrar aquela que melhor as 

satisfizesse. Apesar dos esforços empregados pelos 

pesquisadores não foi possível ainda encontrar tal substância; 

geralmente, quando uma possui um grande poder de 

sensibilização, é tóxica ao organismo ou fica retida por curto 

período de tempo nas regióes neoplásicas. 

0 azul de metlleno, como dito anteriormente, é um 

corante fotodlnámico multo utilizado em fototerapla, pois 

possui grande poder fotossenslbilizador e penetra 

preferencialmente em células tumorals (Gordon et ai, 1974), 

permanecendo nestas células por longo período, tendo também 

baixa cltotoxicldade para o organismo. Apesar das vantagens 
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oferecidas por este trataaento, alguns fatores llaltaa a sua 

utilização, como a baixa penetrabllIdade de lus visível nos 

tecidos orgânicos e o fato de a maioria dos tuaores se 

localizar ea regiões Internas do organlsao. 

A reflexto sobre as propriedades do AN na 

fototerapla, levou-nos a pensar na possibilidade de sua 

utlllsaçlo coao uaa substância potenclallsadora no trataaento 

do câncer. 

Experiências preliminares feitas coa hlperterala e 

ralos X ea células tratadas coa AN aostraraa ua grande efeito 

potenclallzador deste corante. Dedlcaao-noa, então, ao estudo 

desta potenclalixação. 

1. Fatores de Influência na Sensibilização por Hlperterala ao 

Azul de Hetlleno 

1.1. Concentração do azul de aetlleno 

Ao Iniciarmos este trabalho procuramos testar coao 

os diferentes fatores envolvidos Influenciam os resultados 

estabelecendo, assim, as condições básicas para o 

desenvolvimento deste estudo. 

Nossos resultados demonstram que fatores que exercem 

influência no fluxo de moléculas através da membrana celular, 

como a temperatura, o gradiente de concentração molecular 

intra-extracelular e a permeabilidade da membrana, são 

fundamentais para a ação citotôxica do AM, revelando-nos uma 

relação estreita entre a quantidade de AN incorporado pela 

célula e sua citotoxlcldade. 

Na figura 13, estão representadas as curvas de 

sobrevivência de células que foram tratadas com diferentes 

concentrações de AM. Verificamos através dessas curvas que a 

inatlvação celular cresceu proporcionalmente com a 

concentração do corante; este resultado pode ser interpretado 

considerando que os aumentos dados na concentração do AM 
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aodlflcaram as taxas de concentraçlo deste entre o «elo Intra 

e extracelular provocando, para as concentrações aaiores, um 

ausento na sua dlfuslo para o interior da célula (Lei e Pick). 

1.2. Temperatura de lncubaçlo 

Ao variaraos a teaperatura de lncubaçlo do AM, 

verificamos que a inatlvaçlo celular cresceu proporeionalaente 

coa esta, coao mostra a figura 12. Este resultado 

provavelmente está relacionado coa o auaento do fluxo de 

moléculas de AM para o interior da célula, já que um acrésclao 

de teaperatura tea por efeito aumentar a permeabilidade da 

membrana celular (Baker e Hall, 1977) e a pressto oaaotica 

exercida por estas moléculas na superfície da membrana, 

favorecendo o fluxo deste corante para o interior da célula. 

Na figura 14, estlo representados os coeficientes 

angulares das curvas de sobrevivência da figura 13 em funçlo 

das temperaturas de lncubaçlo. Observando o perfil da curva 

formada pelos pontos desta fl» - lemos distinguir três 

regiões: a primeira que vai de 25° C até 37° C a segunda de 

37° C a 48° C e a terceira e última regllo de 48° C a 5C° C; 

essas regiões estlo provavelmente relacionadas com 

modificações da permeabilidade da membrana celular em funçlo 

da temperatura de lncubaçlo. 

Na primeira região verificamos que as temperaturas 

abaixo dos 37° C nlo sensibilizam as células ao AN, sendo 

nulos os coeficientes angulares representados nesta regllo; 

este fato está possivelmente relacionado com a existência de 

uma temperatura mínima abaixo da qual a membrana celular 

torna-se praticamente impermeável ao AM. A partir desta 

teaperatura mínima, â medida em que aumentamos a temperatura 

de lncubaçlo, a membrana celular vai se tornando permeável ao 

AM aumentando também sua incorporação pelas células. Entre 37° 

e 48° C observamos a segunda regllo da curva, onde os 

coeficientes angulares slo proporcionais á temperatura de 

lncubaçlo. 
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Na terceira regilo verificamos usa tendência i 

saturaçio do efeito de letalldade do AN e* relaçlo i 

temperatura de lncubaçlo, onde os coeficientes angulares 

tornam-se praticamente constantes. Isto poderia estar 

relacionado a uaa maxima permeablllsaçio da membrana celular, 

atingida numa dada temperatura, a partir da qual qualquer 

acréscimo pouco alteraria sua permeabilidade, e nlo a uma 

saturaçio de sítios ativos para o AH, pois como se pode 

verificar na figura 13, um aumento na concentraçlo de AM leva 

a um acréscimo na letalldade, mesmo çuando reall&ado nas 

temperaturas de saturaçio. 

1.3. Concentração Jo substrato 

Os resultados discutidos anteriormente Indicam que a 

letalldade celular encontrada para o AN está diretamente 

relacionada & quantidade deste Incorporada pela célula. A fim 

de fortalecer esta hipótese, fizemos experiências nas quais 

variávamos a concentraçlo Inicial de célula, como se pode 

verificar através da figura 15. Na auspenslo de concentraçlo 

Inicial menor de células, obteve-se uma letalldade maior 

devida a uma grande Incorporação de AM por célula (figura 17). 

Esta lncorporaçlo deve-se ao fato de que para uma mesma 

concentraçlo de AH um número Inicial menor de células absorve, 

mais moléculas de AN por célula enquanto que um número Inicial 

maior absorverá, poucas moléculas por célula. 

Isto deve-se ao fato de que a penetraçlo do AM nas 

células é um processo passivo, dependente apenas do equilíbrio 

tônico entre as concentrações do corante no Interior e no 

exterior das células. 

1.4. Tempo de lncubaçlo 

Todo processo de difusão de substâncias através da 

membrana celular, seja este passivo ou ativo, tende, ao longo 
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do teapo, a alcançar ua estado de equilíbrio, onde o fluxo 

resultante destas substâncias através da aeabrana torna-se 

nulo. 

Dependendo de parâmetros flslco-qulalcos da aeabrana 

celular, cosio espessura, porosldade, solubll Idade para a 

substância, potencial de aeabrana etc, o tesipo necessário 

para se alcançar o estado de equilíbrio pode ser extreaaaente 

curto ou longo. 

Estando a letalidade celular relacionada cosi a 

quantidade de AH Incorporada às células, e sendo esta usa 

função do teapo de difusão, a letalidade celular seria taabêa 

funçto deste teapo, coao aostra a figura 18. 

1.5. Permeabilidade da aeabrana celular 

Elevando-se a teaperatura de incubaçao de culturas 

celulares tratadas coa AH, certaaente auaentaaos a 

peraeabllidade de suas aeabranas, que neste estado peraltea 

uaa melhor incorporarIo do corante. 

Teaperaturas aclaa dos 37° C, aléa de peraeabillzar 

a aeabrana poderlaa ser necessárias taabéa para a interação do 

AH coa o seu alvo na célula. Sendo < sta hipótese verdadeira, 

alterando-se & permeabilidade da aeabrana e mantendo-se a 

teaperatura de incubaçao coa o AH a 37° C, nio deveríamos 

obter nenhum acréscimo na citotoxicidade do AH pela 

peraeabllizaçâo. 

As curvas de sobrevivência da figura 20, para as 

cepas ABI157 (Selvagem) e PQ« (Permeável), demonstram 

claramente o contrário, somente a permeabilidade da PQ35 foi 

necessária para se ter uma grande letalidade ao AH. 

Concluímos, assim, que as temperaturas acima dos 37° C agiram, 

preponderantemente, como um agente permeablllzador da 

membrana. Esta hipótese é fortalecida se lembrarmos que a 

PQ35, apesar de sua grande permeabilidade de membrana, tem um 

crescimento normal, sendo sobre este aspecto, perfeitamente 

comparável á cepa selvagem. 
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2. Slsteaas de Reparo de Lesões ao DNA Envolvidos coa o Efeito 

Cltot&xico do Asul de Hetlleno Associado i Hiperterala 

2.1. Sistesas de reparaçtc 

Ea funçlo da estreita relaçto encontrada entre 

letal idade e peraeablllsaçto ao AH e do conhecimento prévio de 

que o AN tea uaa grande afinidade por ácidos nucléicos 

(TasMusoto, 1957), subaeteaos cepas deficientes ea diferentes 

slsteaas de reparo ao tratamento con AH e hlperterala. 

As curvas das figuras 21 e 22 deaonstraa, 

claraaente, que o principal slsteaa de reparo envolvido é o de 

excisto Jâ que as cepas deficientes neste slsteaa de reparação 

foraa as aals sensíveis ao trataaento por AH e hlperterala, 

indicando uaa açto do AH sobre o MIA. 

2.2. Medidas de degradaçto do M A 

As aedldas de degradaçto do DNA, aos trades nas 

figuras 23 e 2*., para as cepas AB1157 (selvagea) e AB1886 

(deficiente no slsteaa de excisto), véa conflraar a 

participação aalor do slsteaa de exclsfto no reparo dos danos 

causados por AH e hlperterala, Já que a cepa AB1886 nlo 

aostrou qualquer degradaçto, enquanto que para a cepa AB1157, 

proficiente neste slsteaa de reparo, obteve-se uaa degradaçto 

de cerca de 30% do aaterlal radioativo Incorporado ao seu DNA, 

deaonstrando sua açto nas lestes geradas, pelo AH. 

Ea vista dos resultados obtidos pensaaos nua 

posslveT aodelo de atuaçto do AH no slsteaa bacterlano 

estudado. Ao peraeablllzaraos a aeabrana celular através de 

teaperaturas aclaa dos 37° C, as aoléculas de AH atravessarlaa 

a aeabrana ea quantidade suficientes para atingir o DNA que, 

ea células procarl6tieas, está aals acessível por estar iaerso 

no próprio citoplasaa e ancorado á aeabrana cltoplasa&tlca. 
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Nessas circunstâncias o AM Intercalar-se-Ia entre as 

helices do DMA e ai se ligaria coao ponte, por ligação 

eletrovalente (Yaaeaoto, 1972), provocando alterações 

conforaaclonals ea sua estrutura. Essas alterações poderlaa 

pertubar ou iapedlr a repllcaçlo sealconservatlva tornando as 

células Inviáveis, o que é evitado pelo aecanisao de reparo 

por ezclslo. E Interessante destacar que o reconheciaento de 

danos pelo slsteaa de ezclslo nlc se di soaente para diaeros 

de plrlaldlna, pois Jk foi veriricado taabéa para agentes tais 

coao: altoalcina C, 6zldo de %-nltroqulnolelna, psoralelna 

aals 0V longo, dlchlorodiaaina, platlnua II (Rupp e 

Howard-Flanders, 1968; Shlaada et ai., 1968; Seeberg et ai., 

1980). Segundo Sanear e Rupp (1983) es ensiaas do slsteaa de 

ezclslo não reconhecerlaa danos específicos no DMA, aas sla 

deforaaçoes alostêrleas causadas neste, produzidas por 

diferentes substâncias, o que vea a fortalecer noaso aodelo 

da atuação do AM. 

3. Fatores de Influência na Sensibilização por Azul de 

Hetlleno aos Ralos X 

Ao estudamos o efeito de sensibilização pelo AM aos 

ralos X, ea culturas de bactérias procuraaos, seaelhanteaente 

ao feito para AM e hlperterala, testsr a influência de 

diferentes fatores envolvidos neste processo. Verlflcaaos que 

tanto o acrêsclao na teaperatura (figuras 25 e 26) coao na 

concentração de AM (figuras 27 e 28) atuaraa de aanelra 

Idêntica i encontrada para o AM e hlperterala. Isto, 

obvlaaente, sugere alguaa seaelhança entre os dois tipos de 

açto, quanto aos alvos atingidos e aos aecanlsaos. 

Utilizando a cepa PQ35 ea aedldas do efeito de 

sensibilização pelo AM aos ralos X (figura 29) verlflcaaos que 

a hipótese da penetrabllldade do corante coao ua dos 

principais fatores para a sensibilização ft verdadeira. Esta 
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cepa possui uma mutação que lhe confere alta permeabilidade de 

membrana, o que foi suficiente para o AH poder sensibilizar as 

células aos raios X, mesmo na temperatura de 37° C, onde não 

se observa qualquer sensibilização em células gran negativas 

com a permeabilidade normal. 

Concluímos, entSo, que a principal função desses 

fatores ê a de aumentar a concentração do AM no interior das 

células, aumentando assim a sensibilização aos ralos X. 

4. Sistemas de Reparo de Lesftes no DNA Envolvidos com o Efeito 

de Sensibilização pelo Azul de Netileno aos Ralos X 

4.1. Sistema de reparo 

Ao verificarmos a existência de sensibilização aos 

raios X pelo AM (figura 32), procuramos averiguar se esta 

estaria relacionada com os sistemas de reparo que Já se sabe 

atuarem para tratamentos independentes com AM e com os raios 

X. Das figuras 30, 31, 32, 33, 34 e 35 podemos concluir que o 

sistema de reparo envolvido nesta sensibilização é do tipo II 

(Já descrito no Cap. I item 6), em virtude das cepas 

deficientes nos sistemas de reparo por excisão e por 

recomblnação terem apresentado o mesmo grau de sensibilização 

ao tratamento simultâneo com AM e raios X que as cepas 

proficientes nestes sistemas de reparo, o que não se deu para 

a cepa deficiente na DNA pollmerase I. Este resultado pode ser 

melhor visualizado na tabela da figura 28, onde estão os PMD 

para todas as cepas utilizadas no experimento. Uma hipótese 

plausível para a explicação deste resultado seria que o AM 

estaria inibindo a ação da DNA pollmerase I nas lesões 

produzidas pelos ralos X, Já que, quando do uso da cepa P3478 

(desprovida de DNA pollmerase I), a lnlbiç&o feita pelo AM não 

teria mais sentido, o que promoveria a equiparação na 

sobrevivência produzida pelos tratamentos sô com os ralos X e 

com os raios X mais AM nesta cepa, como foi realmente 

verificado. 
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4.2. Quebras simples Induzidas no DNA 

Medidas feitas através de técnica de gradiente 

alcalino de sacarose (figuras 36 e 37) revelaram que os perfis 

de sedimentação para as células, tratadas apenas com AN ou com 

AN mais raios X se superpuseram. Estes resultados se prestam a 

diferentes interpretações: 

a. 0 número de quebras induzidas no DNA pela dose de raios X 

utilizada é inferior ao produzido pelo AM. Se cs sítios de 

quebras no DNA fossem os mesmos para os dois agentes 

dificilmente o aumento de quebras produzidas pelos raios X 

induzido pelo AN seria visível com esta técnica. Deste modo 

nao poderíamos afirmar se o AN induz ou nSo o aumento das 

quebras produzidas pelos raios X. 

b. 0 efeito de potencialização do AN poderia se dar também 

pela produçSo de sítios frágeis no DNA (alcali labllizaç&o 

p c exemplo) que se transformariam em quebras sob a ação 

dos raios X. Entretanto isto sô seria detectado por esta 

técnica se o AN sozinho não induzisse quebras no DNA. Nas 

condições de temperatura e concentração de AN utilizadas 

aparentemente estas quebras foram produzidas, Já que a 

retirada do corante nSo eliminou o deslocamento do pico de 

radioatividade para aa frações mais leves do gradiente como 

visto por Menezes (1975) com 2 ug/ml de AM a 37° C. 

c. Nas experiências de Menezes provavelmente o AM em baixa 

concentração e a 37° C nSo penetrava no interior das 

células sendo facilmente retirado por lavagens sucessivas 

eliminando a possibilidade de contato com o DNA apôs a lise 

celular. Em nosso caso a temperatura de 46° C durante a 

lncubaç&o com o corante certamente promove a 

perraeabillzaçâo da membrana permitindo a entrada do AM e 

conseqüente lntercalaç&o entre as helices do DNA. Como o 

restante da experiência era feita obrigatoriamente â 

temperatura ambiente, os "poros" na membrana celular se 
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fechariam novamente impedindo a salda do AM mesmo apôs as 

lavagens, o que provocaria o aparecimento de quebras nas 

condições alcalinas do gradiente. Sendo estas quebras em 

número bem maior do que as produzidas pelos ralos X, um 

possível aumento destas mediado pelo AN ficaria mascarado. 

Verificamos assim que os resultados obtidos nos 

gradientes alcalinos de _<acarose nSo nos permitem s^ber se a 

sensibilizaç&o pelo AM aos raios X ê devida a um aumento das 

quebras induzidas no DNA por esta radiação, à lnibição de 

sistemas de reparo pelo corante ou por estes dois mecanismos. 

Medidas de quebras no DNA em gradiente neutro de sacarose ou 

gradiente de formamida possivelmente permitiram resolver esta 

quêstio. 

Fundamentando-se nas hipóteses levantadas na 

discussão deste trabalho em relação aos resultados obtidos por 

nõs era experimentos com AM e hlpertermia ou AM e ralos X, 

sugerimos um modelo geral que explicaria de forma integrada os 

fenômenos aqui abordados. 

A elevação na temperatura de incubação e na 

concentração do AM acima dos 37o c e 2 Ug/ml, respectivamente, 

favoreceria a penetração do AM para o interior da célula, onde 

este entraria em contato com o DNA e entre as suas helices se 

intercalaria (Yamamoto, 1972), causando uma distorção 

conformacional e inibindo a replicação semlconservativa do 

DNA, o que inviabilizaria as células. A distorção causada no 

DNA poderia ser reconhecida pelas enzimas integrantes do 

sistema de excisão, que eliminariam as porções lesadas do DNA 

e, assim, a DNA polimerase I poderia recompor o DNA, de forma 

a viabilizá-lo. 

Ao irradiarmos com raios X as células pré-incubadas 

com AM, a ação da DNA polimerase I poderia ser inibida por 

modificações alostéricas produzidas pelo AM nas lesões 

reconhecidas por esta enzima ou pela ação direta do AM na 

propria enzima; provocando a potenciallzação deste agente. 
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Neste caso, nao se verificaria uma atuaçio efetiva das enzimas 

do sistema de exclsão (que repara as lesões produzidas pelo 

AN) devido à sua lenta cinètlca de atuação comparada à da DNA 

polimerase I, no reparo das lesões causadas pelos raios X. 

Cabe neste momento observar que as lesões provocadas 

pelo AN, e que são reparadas pelas enzimas do sistema de 

exclsao provavelmente sao as mesmas lesões àlcali-lábeis 

produzidas pela ação do AH, verificada através de gradiente 

alcalino de sacarose por Nenezes (1975). 
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V. RESUMO 

Neste trabalho procuramos verificar a possibilidade 

da utilização do azul de metlleno como um agente 

sensiblllzador nos tratamentos com hiportermia e radiação 

lonizante (Raios X). Resultados preliminares demonstraram que 

existe tal sensibilizaçto e que a mesma está diretamente 

relacionada a fatores que interferem no fluxo do corante (AH) 

através da membrana celular, como temperatura, concentração do 

corante entre o meio intra e extra celular e permeabilidade da 

membrana, aumentando a penetração do AM na célula. 

Observou-se que a sensibilização encontrada está 

relacionada aos mecanismos de reparo do DNA, tanto para o 

tratamento hipertérmlco como para os ralos X. No caso do 

tratamento hipertérmlco o principal sistema de reparo 

envolvido é o de exclsão, Já que os mutantes deficientes na 

endonuclease Uvr ABC ou na DNA polimerase I mostraram-se 

extremamente sensíveis a este tratamento. Medidas de 

degradação do DNA demonstraram a atuação deste sistema no 

reparo das lesões provocadas por azul de metlleno. A 

sensibilização das células pelo AM aos ralos X está 

diretamente relacionada com o reparo do tipo II (associado à 

atuação da DNA polimerase I e ligase). Nossos resultados 

demonstraram que o azul de metlleno inibe esse mecanismo de 

reparo, provavelmente inibindo a ação DNA polimerase I. 

Medidas de quebras simples feitas através de 

gradiente alcalino de sacarose mostram que o azul de metlleno 

presente nas células no momento da lise no topo do gradiente 

induziu o surgimento de quebras simples no DNA. Estas quebras 

foram produzidas possivelmente por lesões alcali-lábels 

provocadas pelo azul de metlleno quando era contato com o DNA. 
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Finalmente formulamos um modelo que explica 

conjuntamente cs resultados obtidos para a sensibilização pelo 

AN à hlpertermla ou ralos X. Neste modelo, o azul de metlleno 

penetraria no Interior das células por ação de um aumento de 

permeabilidade, provocado por um acréscimo na temperatura, e 

se Intercalaria ás helices do DNA, promovendo distorções 

alostérlcas neste que seriam reconhecidas pelo sistema de 

exclsto, sendo que as porções distorcidas do DNA poderiam ser 

sítios alcali-labels. No cato dos ralos X, uma vez que o AH 

tenha penetrado nas células sob açlo da temperatura de 

incubação elevada, lntercalando-se no DNA, as lesões (sítios 

alcali-labels) produzidas pela aasoclaçio AM-hipertermia Já 

estão estabelecidas. A volta destas células à temperatura 

ambiente mantém a sobrevivência estável, embora a quantidade 

de corante no Interior das células esteja elevada. Nestas 

condições, a irradiação com ralos X produz uma letalldade 

multo aumentada em relação às células Irradiadas com as mesmas 

doses em ausência de AH. Este aumento poderia ser resultado de 

modificações produzidas pelo AH nas lesões induzidas pelos 

raios X, impedindo seu reconhecimento pela DNA pollmerase I. 

Os raios X são usados classicamente no tratamento de 

tumores malignos e o AM penetra preferencialmente em células 

neoplâslcas, não penetrando em células normais. Nossa intenção 

neste trabalho foi o de verificar a possibilidade de usar 

estes dois fatos para, associando os ralos X ao AN, poder 

discriminar entre células normais e malignas, aumentando a 

eficiência do efeito letal dos ralos X nas células malignas 

com menos danos às células normais. Na continuação deste 

trabalho procuraremos verificar com maior precisão os 

mecanismos que determinam esta sensibilização, bem como se ele 

existe também em células eucariôticas em cultura e, se 

possível, sua aplicação em ratos com tumor de Walker. 
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VI. SUMMARY 

This work was designed with the aim of 3tudylng the 

use of Methylene Blue as a possible cellular sensitizer to 

heat and X-rays effects. We were able to show thp* MB can 

sensitize bacteria to these two agents. This sensitization Is 

dependent on factors that can Interfere with the penetration 

of the dye through the cellular membrane, like temperature, 

concentration and permeability. On the other hand, the 

sensitization Is dependent on repair systems. In this work, we 

show that damages Induced by heat and MB are repaired chiefly 

by the excision repair system, since mutants defflclent In UVR 

ABC endonuclease or In DNA pollmerase I are very sensitive to 

this treatment. This was confirmed by measuring the excision 

of ^H labeled thymidine from the DNA after treatment of 

bacteria with heat and MB. Repair of damage produced by X-rays 

depends on the DNA pollmerase I enzyme. It seems that MB can 

Interfere with this enzyme Inhibiting the repair of X-rays 

produced lesions. It Is shown too that MB alone, In alkaline 

conditions, can induce single-strand-breaks In DNA. This means 

that In the cells, MB probably Induces alkali labillzatlons 

that become SSB In alkaline conditions. Since X rays are used 

in cancer therapy, and MB penetrates preferentialy in 

malignant cells, our aim was "o determine the possibility of 

using these two agents to improve the discrimination of the 

lethal effects of X-rays between malignant and normal cells. 
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