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RESUMO 

A monazita é um mineral extraído de minas abertas que possui em sua composição o 

elemento lantânio agregado a elementos como cério, ítrio e tório [(Ce, La, Y,Th)P04]. 

Lantânio (La) é um metal terra-rara com aplicações na agricultura, indústria e medicina. 

Desde que os lantanídeos e seus compostos mostraram um amplo espectro de 

aplicações, tem aumentado o risco de incorporação em humanos. A inalação de aerossóis 

contendo La é a principal rota de incorporação de trabalhadores expostos a diferentes 

formas químicas do La. No presente trabalho, nós examinamos os efeitos do nitrato de 

lantânio - La(N03)3 em linfócitos humanos. Células JURKAT e linfócitos primários 

humanos (LPH) foram usados para avaliar os efeitos do La(N03)3 na viabilidade 

(apoptose ou necrose) e na indução de quebras no DNA e/ou sítios álcali-lábeis (SAL). 

Foi demonstrado que o La tem um efeito citotóxico e genotóxico em ambas linhagens. Os 

resultados indicaram que a necrose é a via pela qual o La(N03}3 induz citotoxicidade. A 

vitamina E é capaz de diminuir o número de quebras no DNA induzidas pelo La{N03)3, 

sugerindo que espécies reativas de oxigênio (ERO) podem estar envolvidas no processo 

genotóxico. 
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ABSTRACT 

The Monazite is a mineral extracted from open mines. It is constituted by lanthanum 

element aggregated with cerium, yttrium and thorium [(Ce, La, Y,Th)P04]. Lanthanum (La) 

is a rare-earth metal with applications in agriculture, industry and medicine. Since 

tanthanides and their compounds show a broad spectrum of applications there is an 

increased risk of incorporation in humans. Inhalation of aerosols containing La is the main 

route of incorporation in workers exposed to several chemical forms of La. Herein, we 

examined the effects of lanthanum nitrate- La(N03)3 in human lymphocytes. JURKAT cells 

and human peripheral lymphocytes (HPL) were used to evaluate the effect of La{N03)3 on 

viability (apoptosis or necrosis) and DNA strand breaks induction or/and alkali-labile sites 

(ALS). We demonstrate that La has a cytotoxic and genotoxic effect on both cell lines. The 

results indicate that necrosis is the pathway by which La(N03)3 induces citotoxicity. The 

vitamin E is able to diminish DNA strand breaks induced by La(N03)3 suggesting that 

reactive oxygen species (ROS) may be involved in the genotoxic process. 
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1-INTRODUÇÃO 

A monazita [(Ce, La, Y, Th)POA] é um mineral que pode se apresentar em 

massas granulares, como areias, extraído de minas abertas. As areias monazíticas 

podem ser encontradas nos Estados Unidos, Canadá, Argentina, Espanha, Rússia, 

índia, China, Brasil e em países da África. Industrialmente a monazita é utilizada como 

fonte de terras raras, que são os elementos IIIA da Tabela Periódica e os lantanídeos 

(Ln). Os compostos de terras raras são utilizados como fertilizantes na agricultura e 

possuem larga aplicação na indústria eletrônica (DAS et ai., 1988, PALASZ E 

CZEKAJ, 2000). A determinação das condições críticas de exposição de tipos 

celulares às formas solúveis e insolúveis de tório, lantânio (La), ítrio e cério, 

componentes da monazita, nas formas isoladas ou inclusas na monazita ainda não foi 

esclarecida. 

O La é encontrado em vários minerais como a monazita, a alanita, a bastnasita, 

a cerita e a ortita. Na areia monazítica, o La encontra-se na forma de fosfato, 

ocorrendo numa proporção de 25%. Os compostos de La em especial, são usados 

como componentes na fabricação de pedras de isqueiro, na composição de ligas 

metálicas, como aditivo na produção de ferro modular e tem utilização na fabricação 

de lentes, vidros especiais e algumas cerâmicas (DAS er a/., 1988). Desde que os Ln e 

seus compostos mostraram um espectro de aplicações na industria e na agricultura, o 

risco desses serem incorporados pelos seres humanos aumentou. 

O Lantânio é um metal maleáve! e dúctil. A origem do seu nome vem do grego 

"tanthanein", que significa estar escondido. Em 1839, Carl Gustav Mosander extraiu 

uma nova "terra" (oxido) do nitrato de cério impuro - Ce(N03)3, e identificou o novo 

elemento. Como resultado dessa extração, Monsander obteve o oxido de lantânio -
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La203. No ano de 1923 o lantânio foi isolado utiiizando-se técnicas de troca iônica e 

extração por solvente. 

O La é o primeiro elemento da série que leva o seu nome, a série dos Ln e sua 

família pertence ao grupo 3 da tabela periódica. Os Ln constituem um interessante 

grupo de 15 elementos com propriedades físico-químicas similares (PALASZ E 

CZEKAJ, 2000). 

Até o momento não foram definidos os limites que asseguram ausência total de 

perigo relativo à exposição a este lantanídeo. A exposição ocupacional de 

trabalhadores necessita de atenção e parâmetros de segurança, já que estes 

elementos podem estar afetando os processos metabólicos desses indivíduos. Sendo 

assim, torna-se importante a compreensão dos efeitos celulares causados por estes 

elementos que ainda são passíveis de dúvida e controvérsia na literatura (PALASZ ef 

a/., 2000). 

1.1.-Justificativa 

A avaliação e a classificação de novas ou já conhecidas substâncias com 

possíveis efeitos carcinogênicos, mutagênicos ou proliferativos são elementos chave 

para se estabelecer padrões de riscos de exposição. Existem diferentes esquemas 

que classificam essas substâncias químicas. Alguns são baseados em propriedades 

toxicológicas intrínsecas e outros na magnitude e no potencial dos efeitos adversos de 

diferentes concentrações de exposições ocupacionais e ambientais (BOGDANFFY E 

VALENTINE, 2003). 

A Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency -EPA) dos 

Estados Unidos é uma das entidades reconhecidas mundialmente que estabelece 

essas classificações. O La(N03)3 está registrado na EPA sob o número 10277-43-7 

(http://www.epa.gov/). No entanto, a EPA não esclarece os riscos agregados ao 

La(N03)3. 
2 
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1.2.-Objetivos 

1.2.1.- Objetivos gerais 

• Determinar condições críticas de exposição de linhagens iinfocíticas a 

composto solúvel do lantânio, estando este em forma isolada da monazita; 

• Compreender os efeitos causados pela exposição de células humanas em 

cultura ao composto solúvel do lantânio. 

1.2.2. - Objetivos específicos 

• Avaliar a citotoxicidade produzida em células JURKAT e linfócitos primários 

humanos pelo tratamento com nitrato de lantânio, através de ensaios de 

viabilidade celular; 

• Medir a indução de apoptose em células JURKAT e linfócitos primários 

humanos expostos ao nitrato de lantânio, através de ensaio citomorfológico; 

• Avaliar o potencial genotóxico do nitrato de lantânio em células JURKAT e 

linfócitos primários humanos pelo ensaio cometa alcalino. 

3 



2 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1. - Efeitos celulares e atividades bioquímicas dos lantanídeos 

Tem sido demonstrado que os Ln podem promover a proliferação celular e 

induzir a apoptose (SCHMIEDL ei ai., 1995, WASSERMAN et a/., 1996, GREISBERG 

ei a/., 2001, MIZGERD ef a/., 1996), de forma dependente das espécies de Ln, 

concentrações e tipos celulares (LIU et ai., 2003). Os íons La (La3*) podem substituir 

ou serem antagonistas do Ca2* em reações celulares (WEISS, 1974), pelo fato de seus 

raios iônicos serem similares (La3+ - raio: 0,103 nm; e Ca2+ - raio: 0,104 nm) 

(SEABORG, 1993). Estes íons podem bloquear diferentes canais de cálcio em células 

humanas. O La3+ pode afetar algumas enzimas, bloqueando, por exemplo, a Ca2+-

ATPase e a Mg2+- ATPase (PALASZ ei a/., 2000). CHENG ef ai. (1999) mostraram 

que, em eritrócitos humanos, os cations de Ln ligam-se à membrana aumentando a 

permeabilidade celular e que, dependendo do composto de Ln utilizado, alterações 

morfologicas foram observadas. 

A Tabela 1 mostra algumas referências que utilizaram o nitrato de lantânio e as 

concentrações por eles utilizadas. 
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Tabela 1: Concentrações de La(N03)3 e modelos biológicos utilizados por referências 

bibliográficas. 

Referência: 
Modelo biológico Concentrações Resultados 

utilizado: utilizadas: experimentais: 

PALMER ei a/., Macrófagos 

(1987) pulmonares de rato 
DL so: 52jj.M cítotoxicidade 

ANGHILERI et ai, Células de 

(1987) carcinoma (Ehrlich) 
1 mM ação antitumoral 

YAMAGE E Linfócitos humanos inibição de multiplicação 
100^iMà1mM 

EVANS (1989) primários celular 

YONGXING et ai, Linfócitos humanos 

(2000) 
DL5o:0,1mM cítotoxicidade 

pnmanos 

LlUeía/., (2003) 
Células hepáticas 

humanas (7701) 
66 ulW 

mudança na 

permeabilidade e 

estrutura da membrana 

mitocondrial 
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2.2. - Células linfocíticas 

Os linfócitos são leucócitos responsáveis pela defesa imunológica. O sistema 

linfático tem, entre outras, a função de defesa, ao levar materiais estranhos (como 

antígenos solúveis, bactérias, partículas de carbono etc) até os linfonodos (órgãos 

linfóides periféricos) distribuídos ao longo de toda a rota de drenagem, onde estas 

partículas são filtradas e fagocitadas. 

Na corrente sangüínea os linfócitos correspondem a cerca de 30% das células 

circulantes do sangue. Em gânglios linfáticos e no baço, chegam a representar cerca 

de 90% da população celular. 

A célula madura do iinfócito do sangue circulante ou dos órgãos linfóides 

apresenta um diâmetro de 7 a 10 micra. Ao microscópio o núcleo possui cromatina 

condensada e citoplasma escasso, sem granulacões. Os linfócitos possuem poucas 

mitocôndrias no citoplasma, e têm retículo endoplasmático pouco desenvolvido. 

Nessas células, o aparelho de Golgi também é relativamente rudimentar. 

Quanto ao tempo de sobrevida na circulação, os linfócitos dividem-se em duas 

categorias: i) os de vida média curta, em tomo de alguns dias; ii) os de vida média 

longa, em torno de alguns meses ou anos. Os linfócitos T são células de vida média 

longa. 

Os linfócitos são capazes de se locomover por entre células endoteliais após 

serem estimulados. Este tipo de locomoção dá-se às custas de proteínas que formam 

seu citoesqueleto. Assim, uma célula que está em repouso tem a forma arredondada 

ou levemente elipsótde porque há uma distribuição uniforme dos filamentos de actina 

situados imediatamente abaixo da sua membrana de revestimento. Uma vez ativada, a 

rede de actina se altera modificando a morfologia celular. Proteínas como a miosina, a 

tubulina e a calmodulina também interferem na mobilidade da célula como um todo e 
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em seus receptores de membrana. Outro tipo de movimento dos íinfócitos T se 

relaciona com seu tráfego por meio das correntes sangüínea e Itnfática (AIRES, 1999). 

A ativação e proliferação linfocitária inicia-se nos tecidos de drenagem linfóide, 

onde os íinfócitos virgens e as células apresentadoras de antígenos ativadas se 

encontram. Os antígenos são apresentados aos íinfócitos virgens re-circulantes 

enquanto estes migram através dos tecidos linfóides antes de retornar à corrente 

sangüínea pela linfa eferente. Reconhecendo seu antígeno específico, o linfócito 

pequeno pára a sua migração e aumenta de tamanho. Sua cromatina nuclear torna-se 

menos densa, os nucléolos aparecem, o volume do núcleo e o citoplasma aumentam, 

e a síntese de novos RNAs e proteínas é induzida. Em poucas horas, a célula parece 

completamente diferente, denominada linfoblasto. 

2.3. - Citotoxicidade e genotoxicidade 

As células eucariótícas utilizam uma intrincada rede de proteínas regulatórias, 

conhecidas como o sistema de controle do ciclo celular, as quais ditam a progressão 

das fases do ciclo celular. Existem diversos tipos e níveis de regulação do ciclo, que 

visam aumentar a fidedígnidade do processo de replicação celular e as chances de 

sobrevivência das células filhas. A célula possui mecanismos que verificam a 

fidelidade da replicação do DNA e se as condições do meio são ideais para a divisão. 

Caso contrário, o ciclo é interrompido momentaneamente, ou em casos extremos há 

uma "instrução" para a apoptose. O sistema de controle do ciclo celular exerce, 

portanto, um papel fundamental na regulação do número de células de um tecido em 

um organismo muíticelular. Quando este sistema não funciona corretamente, divisões 

celulares sucessivas podem resultar em quadros cancerígenos. 

Existem dois tipos de morte celular. A primeira, chamada de necrose, é 

conhecida como morte evitável, já que ela não está prescrita no genoma das células. 
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Geralmente é acidentai, causada por razões externas. A célula pode inchar e as 

membranas rompem-se, espalhando todos os constituintes intracelulares no meio 

extracelular. Entre os constituintes intracelulares estão uma série de proteases e 

compostos que podem interagir negativamente com as células da vizinhança. A 

necrose também resulta numa resposta infiamatória. O ressecamento, a inanição e 

outras privações evitáveis podem levar uma célula a uma "pane energética" nos 

mecanismos de osmoregulação (LEIST E JÀÂTTELÃ, 2001). 

Diferentemente da necrose, a apoptose resulta numa morte tida como 

'silenciosa'. A célula apoptótíca se contrai e o seu núcleo condensa. O citoesqueleto 

entra em colapso, desorganizando-se. A composição dos fosfolipídios da superfície 

celular muda, apresentando composições que facilitarão a sua fagocitose, seja ela por 

vizinhas ou por fagócitos profissionais com ausência de resposta infiamatória. Na 

apoptose, não ocorre a externalização do conteúdo citoplasmático e a célula se 

fragmenta em pedaços selados por membrana que serão fagocitados. A apoptose é 

uma morte programada natural e necessária para fenômenos básicos de fisiologia 

celular. Mas também pode ser induzida por fatores externos que causam estresse e 

levam a célula a entrar no processo de apoptose. Dentre os mecanismos moleculares 

da apoptose, as caspases (grupo de proteases baseadas em cisteína) são as maiores 

efetoras (LEIST et ai. 2001, NAITO et ai., 2004). As comparações mais relevantes 

entre células apoptóticas e necróticas estão explicitadas no Quadro 1 (adaptado de 

KIRSCH-VOLDERS E FENECH, 2001). 

Um agente genotóxico é aquele que atinge a molécula de DNA, mas não 

necessariamente é citotóxico. A citotoxicidade pode ser um fator crítico na indução do 

câncer. A proliferação compensatória ou reparativa, que é induzida durante o processo 
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Quadro 1: Comparação entre apoptose e necrose. 

Apoptose 

Alterações morfológicas 

Núcleo condensado; citoptasma contraído. 

Corpos apoptóticos com organelas. 

Não há liberação de enzimas Jisossomais. 

Alterações sem perda da integridade da 

membrana. 

Características bioquímicas 

Ativação de processos enzimáticos. 

Ativação de caspases. 

DNA com fragmentação específica. 

Vias de indução e agentes causais 

Ocorre sob estímulos endógenos e 

exógenos específicos em condições 

fisiológicas normais. 

Agentes genotóxicos; drogas que afetam 

microtúbulos; falta de fatores de 

crescimento; citocinas, etc. 

Adaptado 

Necrose 

Inchaço do citoplasma e mitocôndrias. 

Lise das organelas e da célula. 

Liberação de enzimas lisossomais. 

Perda da integridade da membrana. 

Não há requerimento de energia. 

Perda da regulação da homeostase 

iônica. 

Fragmentação inespecífica do DNA. 

Ocorre quando as células estão 

irreversiveimente danificadas. 

Temperatura e pH extremos; hipoxia; 

trauma físico; agentes citotóxicos. 

(KÍRSCH-VOLDERS E FENECH, 2001). 
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celular de tentar assegurar sua viabilidade e/ou integridade, aumenta o risco de 

mutação. Este risco é dado à maior propensão de erro na replicação do DNA durante 

a síntese da fase S do ciclo celular (BOGDANFFY et ai., 2003). Este conceito pode 

variar de acordo com o agente citotóxico em questão. Afinal, nem toda a proliferação 

compensatória aumenta a probabilidade de mutação. Os mecanismos de 

genotoxicidade podem ser diretos ou indiretos. No primeiro caso, os agentes 

genotóxicos agem prioritariamente sobre o DNA. Os mecanismos indiretos podem ser 

definidos pelas interações genotóxicas que não têm como alvo principal o DNA, mas 

acabam atingindo-o (Figura 1). 
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(adaptado de KIRSCH-VOLDERS et ai, 2003) 

Figura 1: Representação esquemática dos mecanismos diretos e indiretos dos agentes 

genotóxicos e outras moléculas que podem estar envolvidas na carcinogênese. 
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3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 .-Cultura Celular 

3.1.1. Cultura de células JURKAT 

Foi utilizada a linhagem de linfócitos JURKAT. As células JURKAT (GILLIS E 

WATSON, 1980, WEISS et ai., 1984, SCHNEIDER et ai., 1977) são linfócitos humanos 

T de leucemia mielóide aguda (LMA) adquiridos no Banco de células do Rio de Janeiro 

(BCRJ no.:CR063) do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho que pertence à 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). As células foram cultivadas com meio 

RPMI 1640 (Tabela 2) pH 7.2 em garrafas de cultura. O meio de cultura foi 

suplementado com 10% de soro fetal bovino, SFB (Tabela 3), e possui em sua 

composição 2000 mg/L de bicarbonato de sódio; 300 mg/L de glutamina; 50mg/L de 

gentamicina e 2mg/L de Anfotericina B. A cultura celular foi incubada em estufa 

(Forma Scientific, modelo 3166) com atmosfera úmida, 5% de C02l a 37°C . 

A concentração de células foi mantida entre 2,0x105/mLe 1,0x106/mL. A cada 

diluição, parte da cultura era descartada e substituída por meio fresco. O tempo de 

duplicação da cultura era atingido em aproximadamente 24 horas. 
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Tabela 2: Composição do meio de cultura RPM11640. 

AIS INORGÂNICOS 

Ca(N03)
2.4H20 

KCl 

MgS04.7H20 

NaCI 

NaHC03 

Na2HP04 

AMINOÁCIDOS 

L-arginina.HCI 

L-asparigina.H20 

L-ácido aspártico 

L-cistina 

L-ácido glutâmico 

L-gíutamina 

glícina 

L-histidina.HO.H2O 

L-hidroxiprolina 

L-isoleucina 

L-leucina 

L-lisina.HCi 

L-metionina 

mg/L 

100,00 

400,00 

100,00 

6.000,00 

2.000,00 

800,00 

mg/L 

200,00 

50,00 

20,00 

50,00 

20,00 

300,00 

10,00 

15,00 

20,00 

50,00 

50,00 

40,00 

15,00 

http://L-histidina.HO.H2O


Tabela 3: Composição do SFB. 

SORO FETAL BOVINO VALORES PADRÃO 

Proteínas Totais 3,5 g% 

Albumina 1,8 g/df 

aGlobulina 0,1 g/dl 

pGlobulina 1,3 g/dl 

ia Globulína 0,3 g/dl 

Glicose 66 mg/dl 

Uréia 36 mg/dl 

Creatinina 2,9 mg/dl 

Hemoglobulina <10mg% 

pH (25° C) 7,20 
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3.1.2. Cultura de linfócitos primários humanos (LPH) 

Os linfócitos primários foram obtidos de 6mL de sangue venoso humano 

heparinizado (heparina sódica 1.500UÍ- üquemine; ROCHE), oriundo de adulto sadio 

do sexo masculino (registro Comitê de Ética e Pesquisa /Instituto Fernandes Figueira -

FíOCRUZ, sob o no.: 013/04). As células mononucieadas foram isoladas em colunas 

de Histopaque- 1077 (Sigma - www.sigma-aldrich.com.br) segundo o protocolo 

fornecido pelo fabricante. Ao final do processo de separação, as células foram 

ressuspensas em 6mL de meio RPMl com os mesmos complementos e condições já 

descritos para JURKAT. As células foram colocadas em garrafa de cultura durante 

pelo menos 30 minutos para que ocorresse a sedimentação das células de aderência 

(DELVA ei ai., 2002). O sobrenadante foi transferido para tubos cênicos de 15 ml_ 

estéreis e centrifugado a 400 X g durante 10 minutos à temperatura ambiente. Os 

linfócitos obtidos foram ressuspensos em meio RPMl (CULTÍLAB) aquecido a 37°.C 

{10%SFBI)(Fígura2). 

Caracterização das amostras de indivíduos normais. 

Foram estudadas amostras de sangue de quatro indivíduos do sexo masculino, 

faixa etária entre 20 e 30 anos, pertencentes a diferentes classes e grupos sociais. 

Foram escolhidos indivíduos normais e sadios, não-fumantes, não submetidos a 

tratamento medicamentoso de qualquer tipo e que não eram trabalhadores 

ocupacionalmente expostos a agentes químicos e radiação ionizante. 

Formas de recrutamento dos indivíduos. 

Foram amostrados voluntários que se disponibilizaram a fazer coletas de 

sangue em dias pré-estabelecidos e que estivessem dentro das exigências dispostas 

no item anterior. 
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Obtenção de linfocitos primários de sangue periférico 

Sangue total I 400X0 

30 minutos' 

• Plasma 

•Células mortonucieares 

* He macias 

Histopaque-1077 em temperatura ambiente 

6ml sangue venoso humano heparinizado 
(heparina sódica 1.500UI- Líquemine; 
ROCHE), oriundo de adulto sadio do sexo 
masculino 

As células mononucleadas foram 
isoladas em colunas de Histopaque-
1077 (Sigma) segundo o protocolo 
fornecido pelo fabricante 

O sobrenadante foi novamente 
centrifugado e os linfocitos 
ressuspensos em meio RPMI 
fresco com 2% de 
fítohemaglutinina 

As células mononucleadas foram ressuspensas 
em 5 ml de meio RPMI com os mesmos 
complementos e condições descritos para 
JURKAT. Esperou-se 30 minutos para que a 
sedimentação de células de aderência ocorresse 
(Delvaetal.,2002) 

Figura 2: Representação esquemática para obtenção de LPH. 
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3.2. - Soluções de lantânio 

As soluções de nitrato de lantânio La(N03)3, foram obtidas dissolvendo-se 

cristais de La(N03)3 (peso molecular - 433,02 g) em água (MiíliQ) estéril. Uma solução 

de La(N03)3 1M foi utilizada como estoque. Todas as outras concentrações de 

La(N03)3 utilizadas nos experimentos foram obtidas por diluição a partir da solução 

estoque. Os experimentos foram feitos com concentrações finais de 0,25 mM a 5 mM 

de La(N03)3. 

O volume da solução de lantânio adicionado às culturas não ultrapassou 1% do 

volume da cultura. A adição destes compostos não alterou o pH do meio de cultura. 

3.3. - Estudo de viabilidade (método de coloração por exclusão com Azul de 

Tripan) 

O crescimento da cultura foi estabelecido após contagens de alíquotas em 

hemocitômetro. Número de células/mL = (células/ quadrante) X (fator de diluição) X 

104 [fator de conversão da câmara]; Contou-se dez quadrantes a cada análise. Os 

estudos de viabilidade da cultura quando exposta às concentrações de La(N03)3 foram 

realizados pelo teste de exclusão com a solução corante azul de tripan (AT 0,4%) 

(marca SIGMA-ALDRICH). As células tingidas de azul foram classificadas como não-

viáveís. Viabilidade celular (%) = (células viáveis -=- total de células) X 100 (PHILLIPS E 

TERRYBERRY, 1957). A Figura 3 apresenta um esquema das etapas do estudo de 

cítotoxicidade e determinação da quantidade de células na cultura. 
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Contagem das células em câmara de neubauer 

Aíiquotar 20JÍJ da 
cultura de células 
para um tubo de 
centrifuga 

Adicionar 
20 pi do 
corante azul 
de tripan 

No. de células/m! = 
(células/ quadr.) X (fator 
diluição) X1D4 [fator de 
conversão da câmara} 

Com uma lamínula sobre a 
câmara de neubauer dispensar 
delicadamente com uma pipeta a 
mistura entre os dois aparatos 

Contar 10 
quadrantes 

Levar a câmara ao 
microscópio e focalizar 
nos quadrantes 

Figura 3: Representação esquemática para os testes de viabilidade e quantificação do 

número de células na cultura. 
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3.4. - Estudo de indução de apoptose (método de dupla coloração LA/BET) 

Estudos de viabilidade e indução de apoptose foram realizados após a 

exposição das culturas a concentrações de La(N03)3. Foram pipetadas amostras, após 

agitação da cultura, de 25uL e nesta foi adicionado 1uL de uma solução coquetel 

1:1(50ug/mL laranja de acridina; 50ug/mL brometo de etídio). As misturas foram 

colocadas sobre lâminas sendo cobertas por lamínulas, e levadas imediatamente após 

a adição do coquetel para análise citomorfológica em microscópio de fluorescência 

(marca NIKON com filtro de excitação - 495nm e filtro de emissão 515W). As células 

visualizadas foram classificadas segundo as características descritas no Quadro 2. A 

Figura 4 mostra as formas celulares que podem ser visualizadas pelo método LA/BET. 

A laranja de acridina transpassa a membrana celular íntegra interagindo com o 

DNA e o RNA por intercalação ou atração eletrostática. Quando este corante se liga 

ao DNA, o seu espectro de emissão fica na faixa de 525nm (verde). Associada ao 

RNA, o espectro de emissão da laranja de acridina muda para 650 nm (alaranjado). A 

laranja de acridina cora células viáveis e apoptóticas iniciais. 

O brometo de etídio atravessa apenas membranas celulares que estejam 

danificadas. Primeiramente cora o DNA, intercalando-se a ele e, posteriormente toda a 

célula. O espectro de emissão do brometo de etídio é de 595 nm. O brometo de etídio 

cora células necróticas e apoptóticas finais (GLUBISZ ei a/., 2002). 
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Quadro 2; Classificação das células analisadas com os corantes laranja de acridina e 

brometo de etídio. 

Células viáveis 

coram em verde com aparência de núcleo normal. 

Células necróticas 

coram em laranja com aparência de núcleo normal. 

Células apoptóticas 

coram de verde ou laranja com núcleo condensado ou fragmentado. 

(Adaptado de GLUBISZ et ai., 2002) 
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Figura 4: Representação ilustrativa de linfócitos vistos ao microscópio de ffuorescência 

com os corantes LA/BET (aumento de 40x): (A) células apoptóticas; (N) célula 

necrótíca; (V) células viáveis. 
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3.5. - Estudo de genotoxicidade (Ensaio Cometa - Single Cell Ge! Eletrophoresis) 

3.5.1. Teste do cometa 

Os testes citogenéticos e moleculares, in vivo e in vitro, têm sido utilizados para 

a detecção de danos ao DNA que indicam a exposição do indivíduo a agentes 

genotóxicos, os quais são fatores de risco para o desenvolvimento neoplásico. Uma 

vez que danos no DNA, induzidos por agentes químicos, são freqüentemente célula- e 

tecido-específicos, uma metodologia que permita a detecção de danos em uma única 

célula é de extrema relevância para a avaliação de compostos genotóxicos. 

Assim, o teste do cometa vem sendo proposto para estudos de toxicogenética 

devido às suas peculiaridades (GONTIJO, 2002). O teste do cometa é um teste capaz 

de detectar danos no DNA induzidos por agentes alquilantes, intercalates e 

oxidantes. É utilizado para detectar lesões genômicas. As lesões detectadas pelo teste 

são passíveis de correção pelos mecanismos de reparo da célula. 

A metodologia do teste consiste, inicialmente, na disposição de uma suspensão 

de células embebidas em gel de agarose sobre a superfície de uma lâmina. Em 

seguida, as lâminas são transferidas para uma solução com alta concentração de sais 

e detergentes afim de lisar as células, removendo o seu conteúdo citoplasmático e 

membrana celular. Posteriormente, as lâminas são imersas em um tampão de pH 

alcalino. Tal processo visa o desenovelamento das cadeias de DNA, pelo rompimento 

das estruturas secundária e terciaria presentes no núcleo celular. Imediatamente ao 

desenovelamento, as lâminas são submetidas a uma corrente elétrica de modo a 

induzira migração dos fragmentos de DNA no sentido da corrente elétrica. Finalmente, 

as lâminas são coradas através do emprego de substâncias capazes de associar-se 

ao DNA, como agentes intercalates (DA SILVA ei ai., 2003). 
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Neste ensaio, para a interpretação dos resultados, a figura do "cometa" é 

dividida em duas partes: "cabeça" e "cauda". Assim, células sem ou com pouco dano 

no DNA não apresentam cauda, permanecendo similares aos nucíeóides, enquanto 

células com mais danos apresentam caudas maiores (TICE, 1995). O teste do cometa 

é essencialmente um teste comparativo. Na versão do cometa alcaiino (pH > 13), os 

danos no DNA possíveis de se detectar sáo: quebras de fita simples, sítios álcali-

lábeis, sítios de reparo incompletos, sítios abásicos, quebras de fita dupla e ligações 

cruzadas (SINGH ei a/., 1988, OLIVE ei ai, 1990, TICE ei ai., 2000). Nesse sentido, 

danos indiretos ao DNA promovem efeitos como metilação e adutos, que sendo 

alcalilábeis, se expressam como quebras simples frente ao tratamento alcaiino (DA 

SILVA et ai, 2003). 

O estudo de genotoxicidade foi realizado através do ensaio cometa, após o 

tratamento de amostras de linfócitos JURKAT com La(N03)3. Para a avaliação da 

participação de espécies reativas de oxigênio na genotoxicidade, culturas de linfócitos 

foram pré-tratadas com vitamina E 25jiM (a-Tocoferol) durante 30 minutos sendo 

lavadas logo após e incubadas com soluções de nitrato de lantânio (WOZNIAK E 

BLASIAK, 2002). As análises foram realizadas após 3 horas de tratamento com 5 [M, 

50 (iM, 200 uM e 5mM de LatNO^. Utilizamos o ensaio cometa alcaiino (pH>13), 

segundo protocolo de SINGH ef ai. (1988). 

3.5.2. Preparo das lâminas 

Lâminas de microscópio com extremidade fosca foram mergulhadas em 

agarose normal (1,5% em PBS) a 60°C e depois deixadas em temperatura ambiente 

para secar. 
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Alíquotas de 10 §xL das amostras de células foram misturadas a 120pL de 

agarose de baixo ponto de fusão (BPF; 0,5% em PBS) a 37°C, e colocadas sobre as 

lâminas com agarose normal. Cobrimos as lâminas com lamínula e sobre uma placa 

de metal gelada esperamos 4 minutos. As lamínulas foram retiradas e, logo após, as 

lâminas foram imersas em solução de lise (2,5M NaCI, 100 mM EDTA, 10 mWI Tris; 

10% DMSO; 1% Triton X-100; pH 10) onde permaneceram por, pelo menos, 1 hora. A 

temperatura da solução de lise ficou a 4°C (±1). 

3.5.3. Eletroforese 

Após a Üse de 1 hora, as lâminas foram lavadas com água destilada e 

colocadas na cuba de eletroforese. As lâminas ficaram 25 minutos imersas na solução 

de eletroforese (45mL NaOH [10N], MercK, 7,5mL EDTA [200mM], Sigma, em 1,5 litro 

de água destilada, pH>13) para que o DNA se desespiralizasse. A eletroforese durou 

25 minutos com corrente de 300mA e ddp de 25 V. Após a eletroforese, as lâminas 

foram removidas da cuba e neutralizadas (0,4M Tris, pH 7,4). No fim de três 

neutralizações, de 5 minutos de duração cada, as lâminas foram imersas em etanol 

absoluto por 5 minutos para fixação. 

3.5.4. Coloração e análise das lesões no DNA 

Com as lâminas já secas, 50pl do corante brometo de etídio (20ng/mL) foram 

adicionados à superfície de cada lâmina, recobertas logo após com lamínula. 

A migração do DNA foi analisada visualmente através de microscópio de 

fluorescência (marca NIKON com filtro de excitação - 546nm e filtro de emissão 

580W). O esquema deste protocolo está apresentado na Figura 5. 

25 



Os cometas foram classificados em cinco categorias de 0 até 4, de acordo com 

o padrão de migração do DNA (COLLINS et ai., 1994, MIYAMAE ei ai., 1998). As 

categorias são diretamente proporcionais ao dano no DNA. Os padrões de cometa 

seguidos estão na Figura 6. 

A unidade arbitrária (UA) utilizada para determinar o grau de lesão no DNA foi 

determinada por uma equação onde cada classe do cometa possui um peso. Sendo 

que este corresponde a denominação da classe, como mostra a equação: 

UA= I(C1 + 2(C2) + 3(C3) + 4(C4) / N X 100] 

Onde C1-C4 representam o número de cometas da classe 1 a 4 e No número 

total de cometas contados. Os cometas da classe 0 não entram na fórmula, já que 

este indica ausência de lesão no DNA. 
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Representação esquemática do ensaio cometa alcalíno (pH > 13) ^ , 

>»< >*< 4 
Linfócitos tratados com 
La(N03)3ouVitam.E+La{N03)3 

10 ul de cada amostra 
em 120 uIde agarose de 
baixo ponto de fusão 

Preparação das lâminas 
seguida da líse por SO 
min., 4o.C 

Construção do 
gráfico 

Coloração com brometo 
de etidio e observação 
no microscópio de 
florescência 

25 min. para desenovelamento 
do DNA, seguido por 25 min. 
de eletroforese ã 25 volts e 
300mA. 

Figura 5: Representação esquemática para o teste cometa em células JURKAT e LPH. 
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Figura 6: Representação ilustrativa das cinco classes existentes no teste cometa: A) 

classe 0 ou ausência de lesão; B) classe 1; C) classe 2; D) classe 3; E) classe 4. 
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3.6. Análise estatística 

Os dados apresentados são fruto de três experimentos independentes 

analisados por ANOVA seguido do pós-teste de comparações múltiplas de Tukey. 

A análise de Variância compara a magnitude das variações de mais de duas 

amostras, decompondo a variância total em duas partes: 

a) entre as amostras, constituindo o chamado quadrado médio dos 

tratamentos; 

b) dentre cada tratamento, compondo o denominado quadrado médio 

do erro experimental. 

O teste da análise da variância é a razão entre esses quadrados médios. Esta 

análise compreende dois grupos: Testes paramétricos e testes não-paramétricos. 

ANOVA está no grupo de testes paramétricos. Os dados experimentais obtidos foram 

submetidos a analise de variância e as médias comparadas através do teste de Tukey. 

Os danos foram analisados pelo software BioEstat 2.0 (AYRES ef ai., 2000). 
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4 - RESULTADOS 

4.1. Efeitos na viabilidade celular 

A avaliação da viabilidade celular foi feita através do ensaio por exclusão com o 

corante azul de tripan em células JURKAT e LPH tratadas com La(N03)3 durante 48 

horas. Os LPH apresentaram maior sensibilidade ao tratamento quando comparados 

às células JURKAT (Fig. 7 e 8). Após 24 horas de exposição ao La{N03)3 é possível 

perceber um declínio na sobrevivência de ambas as linhagens celulares e esse 

declínio na viabilidade é concentração-dependente. 

4.2. Indução de apoptose 

Com intuito de verificar qual via de morte que estaria participando da toxicidade 

do La(N03)3, células JURKAT e LPH foram incubados durante 48 horas na presença 

de várias concentrações de La(N03)3 . Os índices de apoptose foram determinados 

pela análise citomorfológica de dupla coloração com LA/BET. Os resultados 

mostraram que, em doses entre 0,25 e 5 mM, o La(N03)3 não foi capaz de induzir 

apoptose em ambas as linhagens. Observou-se que, 24 horas após a incubação com 

La(N03)3) tanto as células JURKAT como os LPH, apresentaram elevados índices de 

morte por necrose. (Fig. 9A, Fig. 9B, Fig. 9C, Fig. 9D). Esses resultados indicaram que 

o La(N03)3 teve efeito letal nas células JURKAT e LPH, confirmando os resultados 

obtidos com o ensaio por exclusão com o corante azul de tripan. A necrose foi, 

portanto, a via de morte pela qual o La(N03)3 induziu citotoxicidade. 
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Fig 7. Viabilidade de células Jurkat após tratamento com La(N03)3 por 24 (D) e 48 h 

(•). Cada ponto representa a media de três experimentos independentes. As barras de 

erro representam desvio em relação à média. 
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Fig 9. índices de apoptose (cinza) e necrose (branco) em células JURKAT (A-24 h e B-

48 h) expostas ao La(N03)3 determinados pelo método de dupla coloração com LA e 

BET. Diferenças estatisticamente significativas foram determinadas por ANOVA 

seguido do teste de Tukey (**P<0.05; *P<0.01). * ou ** indicam diferença 

estatisticamente significativa entre índices de necrose comparados a índices de 

amostra controle. 
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Fig 9. Indices de apoptose (cinza) e necrose (branco) em LPH (C-24 h e D-48 h) 

expostos ao La(N03)3 determinados pelo método de dupla coloração com LA e BET. 

Diferenças estatisticamente significativas foram determinadas por ANOVA seguido do 

teste de Tukey (**P<0.05; *P<0.01). * ou ** indicam diferença estatisticamente 

significativa entre índices de necrose comparados a índices de amostra controle. As 

barras de erro representam desvio em relação à média. 
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4.3. Avaliação da genotoxicidade (Ensaio Cometa -SCGE) 

O efeito genotóxico induzido pelo La(N03)3, medido pelas quebras de DNA em 

ensaio cometa atcalino-SCGE, foi detectado desde 0,26 mM de La(N03)3 para células 

JURKAT e LPH. O nitrato de lantânio causou um aumento da unidade arbitrária se 

comparado à amostra controle. Considerando a hipótese que a geração de ERO 

poderia estar envolvida na genotoxicidade do La(N03)3, decidiu-se testar a influência 

da Vitamina E na indução de quebras no DNA. Por esta vitamina ter uma característica 

antioxidante, ou seja, reduzir a indução dos danos oxidativos ao DNA (CLAYCOMBE E 

MEYDAN1, 2001), é possível afirmar o envolvimento das ERO nas lesões ao DNA dos 

linfócitos JURKAT e LPH expostos ao La(N03)3. Têm sido demonstrado que a pré-

incubação de linfócitos com 25 iM de vitamina E (WOZNIAK E BLASIAK , 2002) 

causa uma diminuição de quebras de DNA se comparado a células não tratadas com 

esta vitamina. 

A pré-incubação das células JURKAT com 25 uM de vitamina E causou uma 

diminuição estatisticamente significativa nas quebras de DNA desde 0,25 mM de 

La(N03)3 se comparado à amostra tratada somente com La(N03)3 (Fig. 10A). 

A análise da resposta dos LPH mostrou uma maior ação protetora da vitamina 

E nessa linhagem (Fig. 10B). O efeito redutor de quebras de DNA causado pela 

vitamina E em células tratadas com lantânio, sugere o envolvimento de ERO neste 

processo genotóxico. Os resultados indicam um efeito protetor da vitamina E em 

danos ao DNA causados pelo La(N03)3. Neste caso, destaca-se a possibilidade de 

uma inativação direta do La(N03)3 pela vitamina, porque livre, as moléculas de 

vitaminas não ligadas foram lavadas antes da incubação com La(N03)3. 
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Fig 10A. Quebras de DNA em células JURKAT (A) incubadas por 3 horas a 37°C com 

(cinza) e com La(N03)3. após tratamento com 25 |JM de vitamina E (branco). 

Diferenças estatisticamente significativas foram determinadas por ANOVA seguido do 

teste de Tukey (P<0.01). As barras de erro representam desvio em relação à média. 

Fig 10A, * indica diferença estatisticamente significativa do número de unidades 

arbitrárias entre amostras tratadas com La(N03)3 e controle (cinza). # indica diferença 

estatisticamente significativa do número de unidades arbitrárias entre amostras 

tratadas com La(N03)3 + vitamina E (branco) e controle (branco). • indica diferença 

estatisticamente significativa do número de unidades arbitrárias entre amostras 

tratadas com La(N03)3 (cinza) e amostras tratadas com La(N03)3 + vitamina E 

(branco). 
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Fig 10B, Quebras de DNA em LPH (B) incubados por 3 horas a 37°C com (cinza) e 

com La(N03)3, após tratamento com 25 uM de vitamina E (branco). Diferenças 

estatisticamente significativas foram determinadas por ANOVA seguido do teste de 

Tukey (P<0.01). As barras de erro representam desvio em relação à média. * indica 

diferença estatisticamente significativa do número de unidades arbitrárias entre 

amostras tratadas com La(N03)3 e controle (cinza). • indica diferença estatisticamente 

significativa do número de unidades arbitrárias entre amostras tratadas com La(N03)3 

(cinza) e amostras tratadas com La(N03)3 + vitamina E (branco). 
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5- DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

O interesse nos efeitos biológicos dos elementos ditos como terras raras tem 

aumentado por conta de suas aplicações em diferentes campos de atividade. 

Conseqüentemente, a chance de exposição acidenta! aguda ou crônica é relevante 

(QIANG et ai, 1994). No entanto, a ação biológica dos íons metais de terras raras 

ainda não está totalmente esclarecida. 

Alguns estudos têm demonstrado interações e efeitos dos Ln, principalmente 

do La, em células de mamíferos (PALMER et ai., 1987, PRAEGER E GILCHREST, 

1989, YAMAGE E EVANS, 1989, NAKAMURA et ai., 1997, LIZON E FRITSCH, 1999, 

CHENG et a/.,1999, FENG et ai., 2002, ZHAO et ai., 2004). PALMER ef ai. (1987) 

demonstraram que o cloreto de lantânio é citotóxico em macrófagos pulmonares de 

ratos com CL50 (concentração letal para 50% das células)= 52 jxM. 

O presente estudo compara os efeitos do La em linfócitos humanos sadios 

(LPH) e em linfócitos humanos cancerosos. Os resultados indicaram que o La(N03)3 

apresentou efeito citotóxico em ambas as linhagens utilizadas, e que a necrose foi a 

via pela qual o La(N03)3 induziu a citotoxícidade nas células JURKAT e LPH de 

maneira dose-dependente. Por outro lado, os índices de apoptose não contribuíram 

significativamente para a citotoxicidade. Foi demonstrado que os íons de Ln3+ podem 

substituir os íons Ca2+ numa variedade de reações celulares (WEISS, 1974). O 

La(N03)3 é um composto solúvel e seus íons difundem-se facilmente no meio 

extracelular (LIU ei a/., 2003, YONGXING ef ai., 2000). A alta afinidade do La3+ pelos 

sítios de Ca2+pode ser resultado de dois fatores: similaridade do raio do La3+ (1.10 A) 

e do Ca2+ (1.06 A) e a alta Valencia do Ca2+ (LACAZ-ViEIRA E MARQUES, 2004). íons 

de Ln3+ foram descritos por ativarem receptores sensíveis a Ca2+ (Ca2+ - sensing 
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receptor -CaR) e induzir o aumento da concentração de Ca2+ intracelular (SHORTE E 

SCHOFIELD, 1996). LEIST E JÀÀTELÀ (2001) descreveram que níveis aumentados 

de Ca2+ intracelular e ERO podem resultar na morte por necrose sem necessariamente 

ativar caspases, que são a principal via de morte por apoptose. A partir dos resultados 

encontrados no presente estudo, podemos concluir que os íons de La3+ substituíram 

os íons Ca2+ nas células JURKAT e nos LPH levando-os à necrose. Esses resultados 

corroboram, portanto, o descrito pela literatura. 

Adicionalmente, LEE E SHACTER (1999) demonstraram que, diante de 

estresse oxidatívo, células humanas provenientes de linfoma morreram por necrose. 

Recentes estudos mostraram através de análises bioquímicas e moríológicas em 

células humanas, que ERO induziram morte celular de forma independente de 

caspases (NAITO ef ai., 2004, LEIST E JÃÂTELÃ, 2001). Agentes oxidativos podem 

direcionar a via de morte celular. A geração de ERO pode induzir tanto apoptose como 

necrose de maneira dependente da concentração de oxidante (BARBOUTI ef ai., 

2002). LiU ef ai. (2003) descreveram que células de fígado humanas (7701) expostas 

a La apresentaram altos níveis de H202. Nossos experimentos com JURKAT e LPH, 

demonstraram uma diminuição do número de quebras no DNA após o tratamento com 

vitamina E, sugerindo o envolvimento de ERO no evento genotóxico, uma vez que a 

vitamina E é capaz de reduzir a geração de H202 (KONOPACKA ef a/., 1998, 

ROYACK ef ai., 2000). O efeito genotóxico foi observado em concentrações iguais ou 

maiores que 0,25 mM de La(N03)3e foi diminuído com o pré-tratamento com vitamina 

E. Os resultados revelaram que o lantânio aumentou os níveis de ERO no meio 

intracelular de células JURKAT e dos LPH, e que tanto este acréscimo como a 

substituição dos íons de La3+ pelos íons Ca2+ contribuíram para a morte das células 

por necrose. 

Como conclusão, nossos resultados indicam que o La(N03)3 induziu efeito 

citotóxico e genotóxico em células JURKAT e LPH em concentrações a partir de 0,25 
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mM e que o La(N03)3 apresentou mais citotoxicidade e genotoxicidade em LPH do que 

nas células JURKAT. Os resultados encontrados in vitro não confirmam a hipótese de 

ANGHILERI ei ai. (1987) e Jl et ai. (2000) que atribuem um efeito antitumorigênico ao 

La(N03)3. Em ambas as linhagens utilizadas, ERO podem estar envolvidas no 

processo genotóxico. 
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Abstract 

Lanthanum (La) is a rare-earth metal with applications in agriculture, industry and medicine. 

Since lanthanides and their compounds show a broad spectrum of applications there is an 

increased risk of contamination for humans. Inhalation of aerosols containing La is the main 

route of internal contamination of workers exposed to several chemical forms of La. Herein, 

we examined the effects of lanthanum nitrate- La(N03)3 in human lymphocytes. JURKAT 

cells and human peripheral lymphocytes (HPL) were used to evaluate the effect of La(NÜ3)3 

on viability (apoptosis or necrosis) and DNA strand breaks induction or/and alkali-labile sites 

(ALS). We demonstrate that La has a cytotoxic and genotoxic effect on both cell lines. The 

results indicate that necrosis is the pathway by which La(N03)3 induces ototoxicity, a-

tocopherol is able to diminish DNA strand breaks induced by La(N03)3 suggesting that 

Reactive oxygen species (ROS) may be involved in the genotoxic process. 

Keywords: Lanthanum; Genotoxicity; Cytotoxicity; Lymphocyte; Reactive oxygen species. 

1. Introduction 

Lanthanum (La), is the first member of the series of rare-earth metals that constitute a 

group of a fifteen transition elements (Anghileri, 1987). Lanthanum occurs in ores such as 

monazite sand in Brazil, India and other countries. This element has applications in 

agriculture, industry and medicine. There is an increasing interest in its medical use including 

the therapeutic application of La as an anticancer agent, as proposed by (Shi et ai., 20D5). In 

the last twenty-five years, new technologies have been introduced in metallurgical, optical 

and electronic industries, which increased the application of artificial lanthanide compounds 

with special physicochemical properties. Since lanthanides and their compounds show a 

broad spectrum of industrial applications there is an increased risk of contamination for 

humans and animals (Yamage et aL, 1989). Inhalation of aerosols containing La is the main 

route of internal contamination for miners exposed to monazite and industrial workers 

exposed to several chemical forms of La. Moreover, La accumulates more easily than other 

rare earths and induces more effects on the human body (Feng et al., 2002). 

Ions of the lanthanides (Ln3*) series have remarkable biochemical, biological and 

pharmacological properties. Many, but not all, of these properties arise from the ability of Ln3" 

ions to replace Ca2+ isomorphously or antagonize Ca2* in a variety of cellular and subcellular 

reactions (Weiss, 1974; Palasz et al., 2000), The mechanisms mediating the effects of 

lanthanides on cellular functioning are still unclear. Depending on Ln species, concentrations 

and cell types, it has been shown induction of cell proliferation and apoptosis (Liu et al., 

2003). 
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It is possible that some of the chemical forms can gain entry into cells as small, colloidal 

particles via phagocytosis or pinocytosis and may also enter into dead, dying or damaged 

cells (Squier et a!., 1976; Damment et al., 2005). tt has been reported that Ln are able to bind 

to DNA, RNA and nucleotides in vitro (Evans, 1990). The published literature concerning the 

genotoxicity of this class of chemical contains contradictory results for different lanthanum 

salts and other rare earth metals (Damment etal., 2005). 

The aim of this work was to determine the cytotoxicity and genotoxicily of lanthanum 

nitrate in human lymphocytes. 

2. Materials and methods 

2.1. Lanthanum 

The La(N03)3 (SIGMA; CAS-10277-43-7) stock solution (1M)was obtained by dissolving 

La(N03)3 crystals in sterile distilled water (MilliQ). It was then diluted in a second time and 

added to cell cultures at the pre-indicated concentrations, 0,1% of the culture volume. The 

maximum concentration used in the experiments, 5 mM, was stipulated based on the Omit of 

pH change. 

2.2. Cell culture 

This project was registered with the Institutional Ethics Committee {Fernandes Figueira 

Institute, Oswaldo CruzFundation, Rio de Janeiro, Brazil) under the number 013/04. 

Two cell lines were used: culture of JURKAT cells and primary cultures of human 

peripheral lymphocytes (HPL). The JURKAT cells, a T-cell acute myogenous leukemia line 

(Gillis et al„ 1980), were acquired from the Rio de Janeiro Cells Bank (BCRJ n°:CR063) 

Clementíno Fraga Filho University Hospital belonging to Federal University of Rio de Janeiro 

(UFRJ). Cells were cultured in RPMI 1640 medium (CULTILAB-Brazil) pH 7.2 in culture 

flasks (Greiner bio-one) supplemented with 10% fetal calf serum (CULTILAB-Brazil), 50mg/L 

gentamycin and 2mg/L anfotericin B. Cells were incubated in a humid atmosphere with 5% 

C02, at 37aC (Forma Scientific, model 3166). The culture density was maintained between 

2,0 X 105and 1,0 X106cells/ml. 

Human peripheral lymphocytes were isolated from peripheral heparinsed blood, 

obtained from young (20-30 years), healthy, non-smoking men, by centrifugation in a density 

gradient of Histopaque- 1077 (SIGMA- ALDRICH). After washing, cells were resuspended in 

6 ml of RPMI 1640 {10 x 10s cells/ml) and were cultivated in the same conditions as for 

JURKAT cells. The cells thus obtained were allowed to sediment in culture flasks for 30 

minutes as described by Delva et al. (2002). The supernatant was then transferred into tubes 

(15 ml CellStar Greiner Bio-one) and centrifuged for 8 minutes, 200 X g. The recovered HPL 
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were re-suspended in fresh RPMI medium containing 2% Phyto hemagglutinin (PHA -

GIBCO). 

2.3. Ceil treatment 

In all experiments the initial suspension of lymphocytes was 2,0-5,0 x 105 cells/ml. The 

different La(N03)3 concentrations ranged from 0,25 mM- 5 mM, and ceils were grown at 

37°C in 5% C02: 95% air. Culture samples were treated for 48 hours with La(N03)3. Culture 

growth, cellular viability, necrosis and apoptosis were analyzed in three time intervals - 0,24 

and 48 hours. 

For the comet assay, culture samples were incubated for 3 hours with La(N03}3. In a 

second trial, samples were pre-incubated with 25 uM of Vitamin E (a- Tocopherol phosphate 

dissodium sait - Sigma) for 30 minutes (Wozniak et al., 2002). After 30 minutes incubation 

with Vitamin E, cells were washed in PBS (phosphate buffer saline - pH 7.4) and incubated 

in fresh RPMI 1640 medium with pre-established concentrations of La(N03)3 for 3 hours. 

Vitamin E was derived from stock solution (100 mM) in sterile distilled H2O and the proportion 

in RPM11640 medium was 1%. 

The negative controls were set with complete RPMI 1640 medium and sterile distilled 

water. Assays were performed in triplicate. 

2.4 Culture growth and cellular viability 

Cellular viability was determined by Trypan blue (TB- 0,4% SIGMA-ALDRICH) 

exclusion assay (Phillips et aL, 1957) and culture growth was established after cell counts in 

hemocytometer. Before any further analysis, the initial cellular viability was always higher 

than 90%. The viability and the culture growth studies were determined after the exposure to 

La(N03)3 at different time intervals. Survival ratio (N/N0) represents the ratio between the 

number of viable cells after 24h and 48 h of treatment and the number of viable cells before 

the treatment. 

2.5 Determination ofapoptotic cells 

Apoptotic cells were evaluated through morphological analysis. One microliter of a 1:1 

mixture of 100 jig/m! acridine orange (AO) and 100 jig/ml ethidium bromide (EB) was added 

to 25 pJ of cell culture samples. This cocktail was placed on a clean, ordinary microscope 

slide and covered with a 22-mm square coverslip. Cells were than observed and counted 

using a fluorescence microscope (NIKON filter- 495 nm and absorption filter- 515W) at 400x 

of magnification. This assay is based on the fact that Acridine orange (emission spectrum 

525 nm) intercalates into double stranded DNA, staining it green and binds to RNA staining it 

orange. Ethidium bromide (emission spectrum 595 nm) intercalates into DNA making it 
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appear red-orange (Duke, 1994), According to their appearance cells were scored as follow: 

green coloured and normal appearing nucleus- viable; green or orange coloured and 

fragmented or condensed nucleus- apoptotic; orange coloured and normal appearing 

nucleus- necrotic. At least 200 cells per sample were scored (Wolnicka-Glubisz. 2002). 

2.6 Comet assay (Single-ceil gel electrophoresis) 

The classical comet assay (SCGE) was performed under alkaline conditions according to 

the procedure by (Singh etal., 1988). Briefly, one milliliter of a freshly prepared suspension 

of lymphocytes (2,0- 5,0 x 10s cells/ml) added to 0,5% low melting point agarose dissolved in 

PBS was spread onto microscope slides pre-coated with 1,5% normal agarose. The cells 

were then lysed for 1 hour at4°.C in a solution consisting of 2.5 M NaCI, 100 mM EDTA, 10 

mM Tris, 1% Triton X-100,10% DMSO, pH 10, After the lysis, slides were rinsed and placed 

in an electrophoresis chamber. DNA was allowed to unwind for 25 min in the electrophoretic 

solution consisting of 300 mM NaOH and 1mM EDTA, pH > 13. Electrophoresis was 

conducted for 25 min at 25 V (current adjusted to 300 mA). After electrophoresis slides were 

neutralized with Tris-HCl (0.4 M; pH 7.5) three times for 5 min, fixed in ethanol for 5 min and 

stained with 50 uJ EB (10 ug/ml). 

Comets images were analyzed under NIKON fluorescence microscope (NIKON filter-

546 nm and absorption filter- 580W) by visual scoring of 50 selected images per (each of) 

slide, in triplicate (Tice et al., 2000), classifying them into five categories. Each category 

representing relative tail intensity and thus increasing degrees of damage (Collins et al., 

1994; Miyamae et al., 1998), The percentage of damaged DNA was converted to the 

arbitrary units (Panayiotidisetal., 1997). 

2.7 Statistical analysis 

Data for each assay, mean ± SD of three independent experiments, were statiscally 

analyzed by ANOVA followed by Tukey test. Differences were considered significant when 

the P-value was less than 0.05. 

3. Results 

3.1. Effects on ce // viability 

To evaluate the La(N03)3 effect on ceil viability we performed a TB exclusion assay with 

JURKAT ceils and HPL cultivated during 24 h or 48 h in the presence of various 

concentrations of this compound. As observed in Fig. 1 and 2, HPL were remarkable more 

sensitive to La(N03)3 in comparison to JURKAT cells. After 24 h it was already possible to 
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notice a declining survival of both cell lines and there was a concentration-dependent 

decrease in cellular viability. 

3.2. Apoptosis induction 

In order to verify which apoptosis or necrosis pathway could play a role on La(N03)3 

toxicity, JURKAT ceBs and HPL were incubated during 24 h or 48 h in the presence of 

various concentrations of La(N03)3 , and the apoptotic indices was determined by 

morphological analysis with double staining with AO and EB, After testing LafNC^ in a 

range of dose from 0 to 5 mM, it was not able to induce apoptosis in both cell lines. 

Interestingly, 24 h after incubation with La(N03)3t through morphological analysis, both 

JURKAT and HPL cells lines revealed the increase of necrotic cells indices (Fig. 3A, Fig. 3B, 

Fig. 3C, Fig. 3D), These results indicated that La(N03)3 has lethal effect on JURKAT cells 

and HPL, confirming the TB assay results, and necrosis is the pathway by which La{N03)3 

induces citotoxicity. 

3.3. DNA damage Effect of La (N0^3 

The genotoxic effect induced by La(N03)3, measured as DNA strand breaks in alkaline 

SCGE, was detected since 0,25 mM La(N03)3 for JURKAT cells and HPL. Lanthanum nitrate 

caused an increase in arbitrary units compared to the unexposed control. Considering the 

hypothesis of the presence of ROS may be involved in La(N03)3 genotoxicity, we decided to 

test the influence of Vitamin E in the induction of DNA strand breaks or/and alkali-labile sites 

(ALS). It has been demonstrated that pre- incubation of the lymphocytes with 25 u.M vitamin 

E (Wozniak et al. 2002) caused the decrease of DNA damage compared to cells not treated 

with this vitamin. 

Previous incubation of the lymphocytes JURKAT with 25 uM vitamin E caused a 

statistically significant {P < 0.05) decrease on DNA strand breaks since 0,25 mM La(N03)3 

compared to cells treated only with La(N03)3 (Fig. 4A). The analysis of HPL response 

showed an even greater protective action of vitamin E (Fig, 4B). This effect of vitamin E, 

diminishing DNA damage caused by lanthanum, strongly suggests the involvement of ROS 

in the genotoxicity process. These results indicate the protective action of vitamin E on the 

DNA-damaging activity of La(N03)3. In this case, we discard the possibility of direct chemical 

inactivation of La(N03)3 by vitamin, because free, non-bound vitamin molecules were washed 

out before incubation with La(N03)3. 

4 Discussion 

The key element for chemical risk management is the evaluation and classification of 

new and existing substances with carcinogenic, mutagenic, or reproductive/developmental 
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effects. Different chemical schemes exist globally as components of chemical risk 

assessment; some based on intrinsic toxfcobgical properties and others based on the 

magnitude of the potential adverse effects at occupationally- or environmentally- relevant 

exposure concentrations. The discussion on carcinogenicity and the approach to risk 

assessment are based on whether the observed dose-response is attributable to genotoxic 

or cytotoxic responses, ora combination of both (Bogdanffy etal., 2003). 

There is an increasing interest in the study of the biological effect of rare earth 

elements considering their applications in different fields of activity. Therefore, the chances of 

accidental acute and chronic exposure is not negligible (Qiang et al„ 1994). However, the 

biobgical mechanisms of rare earth metals ions action remain unclear. 

It has been demonstrated the interactions and effects of Ln, mostof it La, with healthy 

mammal cells and their effects (Palmer et al.,1987; Praeger et at., 1989; Yamage et al., 

1989; Nakamura et al., 1997; Lizon et al., 1999; Cheng et al.,1999; Du et al., 2001; Feng et 

al., 2002; Zhao et al„ 2004). Lanthanum chloride was shown to be cytotoxic to pulmonary 

macrophage of rats with LC50 = 52 uM (Palmer et al., 1987). In addition, La(N03)3 was 

reported to be cytotoxic (LC50 = 100 JJLM), to increase micronucleus frequency, single-strand 

DNA breaks and unscheduled DNA synthesis (UDS) in peripheral human lymphocytes 

(Yongxing etal., 2000). 

The present study show the effects of the La in primary lymphocytes taken from 

healthy donors comparing to the effects observed in cancer human lymphocyte cells. The 

present data indicate that La(N03)3 is capable of cytotoxic effect in both cell lines, and 

indicate that necrosis is the pathway by which La(N03)3 induces ototoxicity in JURKAT and 

HPL. Additionally, apoptosis did not contribute significa tively for the cytotoxicity. 

Ln3+ ions have been reported to replace Ca2* isomorphously or antagonize Ca2+ in a 

variety of cellular and subcellular reactions (Weiss, 1974). The high affinity of La3+ for the 

Ca2* sites might result from the combined effect of two factors: an effective radius (1.10 A) 

similar to that of Ca2* (1,06 A) and a valence higher than that of Ca2t (Lacaz-Vieira et al., 

2004). Ln3+ was found to activate a Ca2+- sensing receptor (CaR) and induce an increase of 

the cellular Ca2+ concentration (Shorte et al., 1996) and elevated intracellular Ca2+ can result 

in necrotic cell death. 

Additionally, Lee et al. (1999) demonstrated that, under oxidative stress, human B 

lymphoma cells are unable to undergo apoptosis and die instead by some form of necrosis. 

So, oxidative agents can manipulate cell death pathways diverting cells away from apoptosis. 

The recent study showed, through morphological and biochemical analyses in lymphocytes, 

that ROS induced caspase-independent necrotic cell death (Naito etal., 2004). The induction 

of cellular events, both apoptosis and necrosis, derived from the appearance of ROS could 

be dependent on the oxidant concentration (Barbouti et al., 2002). 
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Liu et ai. (2003) reported higher levels of H202 (ROS) in human liver cell line (7701) 

exposed to La. In our experiments with JURKAT cells and HPL, the decrease of DNA 

damage after treatment with vitamin E indicates the involvement of ROS in this genotoxic 

event, once vitamin E is able to reduce H^r-induced HO' generatbn (Konopacka et al., 

1998; Royack et al., 2000). Genotoxic effect was observed in concentrations equal or higher 

than 0,25 mM and was diminished by the presence of vitamin E. 

La(N03)3was more cytotoxic and genotoxic to HPL in comparison to JURKAT cells. 

These results did not support the La(N03)3 antitumorigenic potential at least in JURKAT cells 

in vitro as hypothesized by Anghileri et al. (1987) and Ji etal. (2000). 

In conclusion, our results indicate that La(N03)3 induces cytotoxicity and genotoxicity 

effects in JURKAT cells and HPL in concentrations above 0,25 mM. In both cell lines, ROS 

may be involved in the genotoxic process. 
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Legends 

Fig. 1 Viability of Jurkat cells after treatment with La(N03)3 for 24 ( ) and 48 h (•). Each point 

represents the mean ±SD of three experiments. Error bars indicate standart erros. 

Fig. 2 Viability of HPL after treatment with La(N03)3 for 24 ( ) and 48 h (•). Each point 

represents the mean ±SD of three experiments. Error bars indicate standart erros. 

Fig. 3 Apoptotic (gray) and necrotic (white) indices of Jurkat cells (A- 24 h and B- 48h) and 

HPL (C- 24 h and D-48 h) exposed to La(N03)3determined by double staining with AO and 

EB. Statistically significant differences were determined by ANOVA followed by Tukey test 

(**P<0.05; *P<0.01), Error bars indicate standart. * or ** indicates statistically significant 

difference in necrotic index compared to control. 

Fig, 4 DNA strand breaks of Jurkat cells (A) and HPL (B) incubated for 3 h at 37°.C with 

La(N03)3 (gray) and in the presence of vitamin E at 25 uM (white). Statistically significant 
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differences were determined by ANOVA followed by Tukey test (PO.01). Error bars indicate 

standart erros. 

In fig 4A, * indicates statistically significant difference in arbitrary unit between La(N03)3 and 

control (gray). # indicates statistically significant difference in arbitrary unit between La(N03)3 

plus vitamin E (white) and control (white). 0 indicates statistically significant difference in 

arbitrary unit between La(N03)3 (gray) and La(N03)3 plus vitamin E (white). 

In fig 4B, * indicates statistically significant difference in arbitrary unit between La(N03)3 and 

control (gray). 8 indicates statistically significant difference in arbitrary unit between La(N03)3 

(gray) and La(N03)3 plus vitamin E (white). 
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