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RESUMO 

MORÓN, M. M. Estudo da acáo combinada de radiacáo gama e campo elétrico estático 
em células humanas. 2008. 99 f. Dissertacáo (Mestrado em Biotecnología) - Instituto de 
Ciencias Biomédicas, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 2008. 

O principio básico da radioterapia é o de maximizar o daño no tumor e de minimizá-lo nos 

tecidos sadios vizinhos. Diversas estrategias tém sido realizadas com o intuito de aumentar a 

radiossensibilidade celular, entre elas a utilizacao de campos exógenos. Neste trabalho 

visamos estudar o efeito da exposicao de células humanas a radiacáo ionizante e em 

associacao a campos elétricos exógenos estáticos. A linhagem T47D de células de carcinoma 

ductal mamario foi irradiada com gamas no intervalo 0 - 8 Gy. Através da curva de 

sobrevivencia foram obtidas informacóes quanto á radiossensibilidade dessa linhagem. A taxa 

de mortalidade celular por Gray exibiu um máximo em 2 Gy, sendo entáo esta a dose de 

irradiacáo mais eficiente. A viabilidade celular da linhagem T47D exposta á radiacáo gama e 

campo elétrico estático (CEE) de 1.250 V/cm foi cerca de 12% inferior á viabilidade 

observada apenas com irradiacáo. Quando aplicado isoladamente por 24 e 72 horas o CEE 

nao induziu toxicidade. A imunofluorescéncia realizada na linhagem normal MRC5 

(fibroblasto de pulmáo humano normal), irradiada com e sem exposicao ao CEE, quantificou 

a expressáo da histona y-H2AX. A quantidade de histonas fosforiladas foi cerca de 40% maior 

após irradiacáo com 2 Gy mais CEE aplicado por lh, indicando que o campo elétrico 

interferiu negativamente no processo de reparo das quebras duplas de DNA. A análise de 

citometria de fluxo (FACS) permitiu investigar a interferencia da radiacáo gama associada ao 

campo elétrico estático na distribuicáo das células ñas fases do ciclo celular. Verificou-se que 

em células T47D tratadas com 1 e 2 Gy por 24 horas o CEE também interferiu negativamente 

no processo de reparo do DNA, notadamente pelo maior acumulo de células na fase S. 

Portante, concluímos que campos elétricos estáticos e exógenos sao capazes de interferir 

negativamente no reparo celular e, presumivelmente, com o reparo do DNA. 

Palavras-chave: T47D-carcinoma ductal mamario. Radiacáo gama. Campo elétrico estático. 

Histona H2AX. Reparo de DNA. 



ABSTRACT 

MORÓN, M. M. Study of the combined action of gamma radiation and static electric 
fíelds in human cells. 2008. 99 f. Master thesis (Biotechnology) - Instituto de Ciencias 
Biomédicas, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 2008. 

The basic principie of radiotherapy is the one of maximizing damage to the tumor, while 

minimizing it in neighboring health tissues. Several strategies have been worked out aiming at 

increasing cellular radiosensitivity, and among them is the use of exogenous fields. Our goal 

in this work is the study in human cells of the effect resulting from the association of 

irradiation with exposure to exogenous static electric fields. The T47D cell Une of breast 

cáncer cells was irradiated with gammas in the 0 - 8 Gy doses range. The corresponding 

survival curve provided information on the radiosensitivity of this cell Une. The rate of cell 

deaths per Gray in the 0 - 8 Gy range exhibited a máximum at 2 Gy, which corresponds to the 

most efficient irradiation dose. The viability of this T47D cells exposed to both gamma 

radiation and 1.250 V/cm static electric field (SEF) was about 12% lower than when only 

irradiated. The solé exposure of the cells to SEF by 24 and 72 hours didn't induce toxicity. 

Immunofluorescence runs carried out in irradiated normal MRC5 cell Une of human lung 

fibroblast, without and with exposition to a SEF, have quantified the expression of the y-

H2AX histone. The amount of phosphorylated histones was approximately 40% higher after 

irradiation with 2 Gy plus exposure to a SEF by 1 hour, showing that the electric field 

negatively interfered in the repairing process of the DNA double strand breaks. The flow 

cytometry analysis with FACS allowed the investigation of a possible interference of 

radiation and SEF in the cell distributions among the cellular cycle phases. It was found that 

in T47D cells treated with 1 and 2 Gy by 24 hours the SEF also negatively interfered in the 

DNA repairing process, as evidenced by the higher accumulation of cells in the S phase. 

Therefore, it would be possible to conclude that static and exogenous electric fields are able 

of negatively interfering in the cellular repair and, presumably, in DNA repair. 

Key words: T47D - mammary ductal carcinoma. Gamma radiation. Static electric field. 

H2AX histone. DNA repair. 
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1 INTRODU^ÁO 



1.1 Bases da Radioterapia 

O número de pacientes com cáncer tem aumentado em todo o mundo. No Brasil, o 

Instituto Nacional do Cáncer estima que para o ano de 2008, estimativa válida também para o 

ano de 2009, ocorreráo 466.730 casos novos de cáncer (MINISTERIO DA SAÚDE, 2007). 

Entre as diversas modalidades terapéuticas possíveis, a Radioterapia (RT) é utilizada para 

urna variedade de tumores locáis e/ou metastáticos com finalidade curativa ou paliativa. 

Aproximadamente 50-70% de todos os pacientes com cáncer recebem RT durante o 

tratamento (MAHRHOFER et al., 2006). Comumente, a RT é prescrita em combinacáo com 

cirurgia e/ou quimioterapia, pois estudos demonstraram que estas associacóes melhoram o 

controle local do tumor e erradicam micrometástases (KUFE et al., 2003). 

Para a realizacáo da radioterapia, os pacientes sao submetidos previamente ao 

planejamento atualmente computadorizado e em tres dimensóes (3D). A radiacáo é 

administrada com o feixe de fótons colimado, isto é, dirigido diretamente para o tumor a ser 

irradiado, enquanto que o tecido normal recebe a menor dose possível além de protecáo de 

chumbo (NAIR et al., 2001). 

As bases da radioterapia moderna se fundamentam no fracionamento e protracáo da dose, 

ou seja, sao administradas fracóes de doses diarias ao longo de um tempo. O fracionamento 

permite que as células ñas fases mais sensíveis do ciclo celular (G2/M) sejam destruidas. 

Posteriormente as células se redistribuem pelo ciclo celular, na fracáo seguinte outra 

quantidade de células que se encontra ñas fases mais sensíveis do ciclo morrem e assim 

sucessivamente ao longo do tratamento (GELDOF et al., 2003). Entre as fracóes ocorre o 

reparo da lesáo sub-letal. Neste caso, as células do tecido normal apresentam vantagem 

quanto ao reparo em comparacáo ás tumorais, pois sao melhor organizadas, quanto ao 

controle do ciclo celular e contém maior quantidade de enzimas anti-oxidantes como 

peroxidases e catalases. O reparo geralmente ocorre entre 15 minutos a 4 horas após a 

irradiacáo. 

Outro fator importante é a reoxigenacáo entre as fracóes. Estima-se que os tumores 

humanos tém cerca de 30% de células hipóxicas e a reoxigenacáo ocorre em 24 horas. O 

tempo total do tratamento também é importante, pois as células tumorais podem se dividir e 

repopular o tumor (FARIA et al., 1994; WITHERS e McBRIDE, 1997). 

18 



Considerando-se os aspectos físicos, as radiacóes ionizantes podem ser classificadas 

como diretamente ou indiretamente ionizantes. As radiacóes diretamente ionizantes sao as que 

possuem carga como os prótons, e as indiretamente ionizantes aquelas que nao possuem 

carga, como raios-X e raios-y (radiacóes eletromagnéticas) e néutrons. As radiacóes mais 

utilizadas na radioterapia sao as eletromagnéticas, que produzem efeito biológico ejetando 

elétrons do meio com o qual interagem. Quando o elétron ejetado promove a lesao celular, é o 

chamado efeito direto, que corresponde a 30% do efeito biológico das radiacóes. O elétron 

ejetado presente no meio também pode interagir com a agua (radiólise da agua) produzindo 

radicáis livres e estes promovem a lesao celular. É o efeito indireto e corresponde a 70% do 

efeito biológico das radiacóes (NIKJOO et al., 1994). Como conseqüéncia da interacao com 

as radiacóes, as células podem apresentar urna variedade de lesóes no DNA (ácido 

desoxirribonucléico), como bases e acucares dañineados, quebras simples (single-strand 

breaks - SSB), quebras duplas (double-strand breaks - DSB) e translocacóes (BELLI et al., 

2002; HILL et al., 2004). Biológicamente, entre as alteracóes radioinduzidas, as quebras 

duplas do DNA sao as mais prejudiciais, podendo promover quebras e rearranjos 

cromossómicos, delecóes, translocacóes, inversóes (mutacóes estáveis) entre outras lesóes que 

afetam a integridade genómica da célula (MAHRHOFER et al., 2006). A radiacao também 

interage com os lipídios e as proteínas das vias sinalizadoras, além de modular a expressao de 

genes através de urna variedade de mecanismos incluindo a ativacao de fatores de transcricao 

(McBRIDE e WITHERS, 2004). A ativacao radioinduzida destas vias sinalizadoras pode 

afetar processos como regulacao do ciclo celular, reparo do DNA, inducao da proliferacao e 

repopulacao tecidual, diferenciacao ou apoptose. 

Atualmente há um considerável interesse em desenvolver estrategias que otimizem a 

radioterapia de forma a aumentar a morte células tumorais e preservar ao máximo o tecido 

normal adjacente (LI et al., 2005; NAIR et al., 2001; RAMSAY e BIRRELL, 1995). Entre as 

novas possibilidades de adjuváncia terapéutica estudadas, encontra-se a utilizacáo de agentes 

físicos exógenos como os campos elétricos e magnéticos (AHBOM et al., 2000; 

GREENLAND et al., 2000; KOYAMA et al., 2005; WERTHEIMER e LEEPER, 1979). Estes 

constantes estudos também permitem aprimorar técnicas amplamente utilizadas em diversas 

áreas médicas. 
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1.2 Agentes Físicos Exógenos 

1.2.1 Forcas produzidas pelos campos elétricos e magnéticos 

Na presenca de um campo elétrico externo, o centro de carga positiva nao coincide com o 
de carga negativa, exercendo assim urna forca sob ambas as cargas. Essas cargas se 
distribuem formando um dipolo elétrico. Muitas moléculas, como as de agua e de proteínas 
formam dipolos elétricos em seus estados naturais (sem campo). Dessa forma, ao colocar-se 
urna proteína de reparo sob acao desse campo externo nao há forca resultante, mas aparece 
um torque que tende a girar a proteína de modo que dipolo se alinhe com o campo (Fig. 1). 

Campos elétricos intensos podem causar trocas nos cañáis da membrana, conformacao de 
enzimas ou membranas, alteracóes na forma das proteínas receptoras e de células, ou a 
neutralizacao ao redor de células individuáis. A intensidade da forca produzida pelo campo 
elétrico é essencial para determinar se a configuracao das proteínas ou estruturas celulares 
será alterada (REPACHOLI e GREENEBAUM, 1999). 
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CAMPO ELÉTRICO 

FIGURA 1 - Esquema de acáo do campo elétrico em cargas em movimento: Representacáo pictórica do 
reconhecimento da dupla quebra (DNA) pelas proteínas de reparo. A - Proteínas que apresentam 
seus momentos de dipolo p (representado em B com mais detalhes) orientados na direcáo do 

sitio dañineado (dupla-quebra) pelo campo elétrico estático E& ■ C -Um campo elétrico externo 
Eext, com maior intensidade que Eds, pode reorientar o deslocamento das proteínas de reparo ao 
longo de sua direcáo, impedindo que estas alcancem o sitio dañineado. 
Fonte: ARRUDA-NETO et al. In press. 
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Em relacáo ao campo magnético, este é produzido por um íma ou por cargas elétricas em 
movimento. Quando urna carga elétrica em movimento está sob acao exclusiva de um campo 
magnético ela descreve um movimento circular uniforme. 

Segundo Repacholi e Greenebaum (1999) os campos magnéticos estáticos exercem forcas 
sobre íons em movimento em solucóes, originando a inducáo de campos elétricos e correntes 
(inducáo magnética). Os campos magnéticos uniformes produzem torques sob certas 
moléculas e em alguns materiais ferromagnéticos (efeito magneto-mecánico). Ou mesmo, os 
campos magnéticos elétricos podem alterar os níveis energéticos e a orientacáo da rotacáo dos 
elétrons (interacóes eletrónicas). A figura 2 ilustra a acao de um campo magnético agindo sob 
as proteínas de reparo. 
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CAMPO MAGNÉTICO 

FIGURA 2 - Esquema de acao do campo magnético em cargas em movimento: Efeito inibidor do deslocamento 
de moléculas dipolares provocado pela acao de um campo magnético. A - Proteínas que 

apresentam seus momentos de dipolo P (representado em B com mais detalhes) orientados na 
—> 

direcáo do sitio dañineado (dupla-quebra) pelo campo elétricoEds. C - Um campo magnético 
externo (B ext) induz um binario de forcas ñas proteínas que se deslocam em direcáo ao sitio 
dañineado, fazendo-as girar em urna mesma posicáo. 
Fonte: ARRUDA-NETO et al. In press. 
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1.2.2 Campo Magnético 

Koyama et al. (2005) demonstraran! que a exposicao a 5 mT de campo magnético de 

freqüéncia extremamente baixa (FEB) ¿mediatamente após irradiacao com raio-X ocorreu 

aumento do número de mutacóes em plasmídeos de Escherichia coli. Takashima et al. (2003) 

sugerem que o bloqueio em Gi induzido por doses de radiacao ultravioleta (UV) seja inibido 

pela exposicao de Sccharomyces cerevisiae a um campo magnético FEB de 30 mT, em 

células proficientes e deficientes de reparo. Outros trabamos investigaram os efeitos de um 

campo eletromagnético terapéutico (15 mT de amplitude, 120 pulsos/seg), sozinho e em 

combinacao com outros tipos de radiacao, como por exemplo a radiacao gama utilizada em 

RT. Os experimentos foram realizados in vivo em camundongos nude xenoimplantados com 

células MDA-MB231-linhagem celular humana de cáncer de mama (Cameron et al., 2005). A 

terapia com radiacao associada a exposicao ao campo eletromagnético suprimiu o crescimento 

dos vasos sanguíneos e a repopulacao do tumor após a radiacao, resultando em urna menor 

incidencia de metástase tumoral. Diversos outros estudos apontam que varios agentes 

genotóxicos, como raios gama (WALLECZEK et al., 1999), raios-X (MIYAKOSHI et al., 

2000) entre outros, tiveram seu efeito memorado pela exposicao a campos magnéticos de 

FEB. Estes resultados mostram que há chances do campo magnético FEB afetar o processo de 

reparo do DNA (TAKASHIMA et al., 2003). 

1.2.3 Campo Elétrico Pulsado 

Alguns outros estudos (WOUTERS e SMELT, 1997, WOUTERS et al., 1999) sugerem a 

aplicacao de um campo elétrico pulsado como método de descontaminacao nao-térmica para 

inativar diversos microrganismos presentes em alimentos e outros produtos. O efeito deste 

agente exógeno em baixa freqüéncia (50 Hz) também foi investigado no DNA de linfócitos 

humanos (DELIMARIS et al., 2006). Os resultados indicaram que urna quantidade 

significante de danos foi observada após exposicao ao campo elétrico pulsado quando 

comparados com o controle. Após 2 h a 37 °C, urna proporcao de células dañineadas foi 

reparada, indicando que o sistema de reparo do DNA parece operar sem maiores 

complicacóes. 

Estudos realizados com 15 Hz e 7 mT em osteoblastos MC3T3-E1, revelaram que o 

campo elétrico pulsado tem um efeito estimulatório em estágios precoces da cultura. Os 
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autores sugerem que este efeito provavelmente está associado ao aumento da diferenciacao 

celular, mas nao ao aumento do número de células (DINIZ et al., 2002). 

Pesquisadores aínda investigam os efeitos de outros agentes físicos como o campo 

elétrico alternado. Kirson et al. (2004) estudaram a aplicacao deste agente em baixa 

intensidade (1,0-1,4 V/cm) e freqüéncia intermediaria (100-300 kHz). Observou-se a inibicao 

tanto da proliferacao de células malignas em cultura (linhagens tumorais humanas e de 

roedores) quanto do crescimento de tumores em camundongos, sem causar efeito colateral ou 

daño histopatológico local. 

1.2.4 Campo elétrico estático 

Atualmente há somente alguns trabamos sobre os efeitos biológicos do campo elétrico 

estático (CEE) em sistemas vivos. Mesmo assim sao controversos e nao demonstram sua acáo 

combinada com agentes danificadores de DNA. Kermanshahi e Sailani (2005) demonstraram 

o efeito do tratamento com campo elétrico estático em dois importantes patógenos, sugerindo 

que o CEE sozinho é capaz de inibir o crescimento de Escherichia coli e Staphylococcus 

aureus. Entretanto, este estudo nao relata quais os mecanismos de acáo deste campo exógeno. 

1.3 Efeito combinado de radiacáo gama e campo elétrico estático: estudos realizados 

com um procarioto e um eucarioto inferior 

Segundo um modelo biofísico proposto por nosso grupo de pesquisa (ARRUDA et al., 

2007), a aplicacao de um campo elétrico estático á cultura de células irradiadas deveria 

interferir negativamente no mecanismo de reparo. Neste caso, um campo externo tendería a 

alinhar as proteínas ao longo de sua direcáo impedindo-as de alcancar o sitio dañineado 

(Fig. 1). Essas enzimas de reparo localizam pares de base dañineados, num universo de 2 a 3 

bilhóes de pares de base, por orientacáo elétrica. Com o objetivo de demonstrar o efeito da 

exposicáo de células conjuntamente á radiacáo ionizante e a campos elétricos exógenos 

(campo elétrico estático), foram realizados estudos com o procarioto Microcystis panniformis, 

urna cianobactéria resistente á radiacáo e ao calor (9), bem como com o eucarioto Candida 

albicans (levedura). 
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No estudo com o procarioto, Silva (2006) associou a radiacao gama (3 kGy) com um 
campo elétrico estático de baixa intensidade (20 V/cm) por 2 h. Os dados evidenciaran! que o 
efeito combinado da radiacao com o agente físico utilizado aumentou 12 vezes a taxa de 
morte celular em relacao as amostras que foram apenas irradiadas. No caso da levedura, 
Louvison (2007) irradiou as células com raios gama em doses de 1-4 kGy e submeteu-as a um 
campo elétrico estático de 180 V/cm por lh e 30 min. Os resultados revelaram eliminacáo do 
ombro de reparo na curva de sobrevivencia das células de C. albicans expostas á radiacao e 
campo elétrico. 

Estes dois conjuntos de dados puderam evidenciar que o campo elétrico estático 
aumentou a radiossensibilidade destes dois microrganismos. 

A próxima etapa destes estudos seria verificar esta interferencia do campo elétrico 
estático associado á radiacao nos processos de reparacáo de células tumorais de mamíferos, 
conforme proposto neste trabalho. 

1.4 Os eucariotos superiores: aspectos gerais 

1.4.1 Ciclo celular 

O ciclo celular se divide em quatro fases principáis: fase M - mitose, o processo de 
multiplicacáo celular e tres estágios que sao componentes da interfase - Gi, o período entre o 
final da mitose e o inicio da replicacáo do DNA; S, o período durante o qual ocorre a síntese 
de DNA; e G2, o espago após a replicacáo do DNA que antecede o inicio da prófase mitótica 
(GRIFFITHS et al., 2001). Em mamíferos, as diferencas na taxa de multiplicacáo celular sao 
em grande parte decorrentes de diferencas no tempo entre a entrada e saída de Gi. Esta 
variacáo é devida a urna fase opcional de repouso Go para a qual as células em Gi podem 
passar e permanecer por um intervalo variável de tempo, dependendo do tipo de célula e 
condicóes ambientáis. Contrariamente, as fases S, G2 e M tém urna duracáo fixa (SANCAR et 
al., 2004). 

Os eventos macromoleculares complexos do ciclo celular de células eucarióticas sao 
regulados por um pequeño número de quinases de proteínas heterodiméricas, ou seja, as 
engrenagens que acionam a progressáo de urna etapa do ciclo celular para o seguinte sao urna 
serie de complexos proteicos compostos de duas subunidades: urna ciclina e urna quinase 
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dependente de ciclina (Cdk) (NIGG, 1995). Trocas cíclicas nos níveis de ciclina resultam na 

uniao das ciclinas e na ativacao dos complexos Cdk. Existem quatro classes de ciclinas, sendo 

que tres sao requeridas em todas as células eucarióticas: o complexo ciclina- Gi/S - que se 

liga as Cdks no fim de Gi e prepara a célula para a replicacao do DNA, o complexo ciclina-S 

- que se liga as Cdks durante a fase S e sao requeridos para a iniciacao da replicacao do DNA 

e o complexo ciclina-M - que promove os eventos da mitose (LODISH et al., 1999). Em 

muitas células, a quarta classe de ciclinas, a ciclina-Gi, ajuda a promover a passagem através 

do Start ou do ponto de restricao na fase Gi. 

1.4.2 Controle do ciclo celular em células de mamíferos 

Durante a fase Gi/S, a célula acumula o complexo Cdk2-ciclina E, enquanto que na fase S 

o complexo Cdk2-ciclina A apresenta seu pico. Estes complexos Cdk2-ciclina A sao os 

responsáveis pela regulacao da entrada na fase S, pela progressao da replicacao e a replicacao 

limitante para somente urna vez por ciclo celular (WOO e POON, 2003). A Cdk2-ciclina E é 

essencial na escolha do momento da iniciacao da replicacao do DNA em urna variedade de 

organismos (JACKSON, 1995). Ela tem duas funcóes na promocao da fase S. Primeiro, a 

Cdk2-ciclina E participa na liberacao do fator de transcricao E2F da proteína Rb. No final de 

Gi o complexo Cdk2-ciclina E fosforila Rb, permitindo que E2F controle a expressao do 

número de genes requeridos para a entrada na fase S. Segundo, a Cdk2-ciclina E fosforila 

componentes do complexo de pré-replicacao para regular a iniciacao da replicacao do DNA. 

A Cdk2-ciclina A pode desencadear o inicio da síntese de DNA pelos complexos de pré-

replicacao formados na etapa inicial de Gi e inibir a formacao de novos complexos de pré-

replicacao (YAM et al., 2002). 

O término da replicacao do DNA permite que células em G2 tenham duas copias exatas 

do genoma inteiro, na qual cada cromossomo replicado consiste de duas cromátides-irmas que 

permanecem juntas. Inicia-se entao a fase M, na qual os cromossomos duplicados e outras 

estruturas celulares sao distribuidos igualmente para as duas células-filhas. Os eventos da 

mitose sao desencadeados pelos complexos Cdc2-ciclina B, que é ativado durante a fase S. 

Cdc2 torna-se um substrato para duas proteinoquinases (ALBERTS et al., 2002). A primeira 

quinase é a proteína Weel, a qual fosforila um residuo de tirosina próximo ao sitio catalítico 

de Cdc2 e bloqueia sua atividade quinásica, prevenindo-a de agir prematuramente como fator 

promotor de maturacao (MPF). A segunda quinase fosforila um residuo de treonina em outra 
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regiáo da molécula de Cdc2. Esta fosforilacao levará, a ativacao do MPF, mas como o residuo 

de tirosina é também fosforilado, o complexo ciclina-Cdc2 permanece inativo. É a remocao 

do fosfato da tirosina inibitório que finalmente ativa o MPF. Esta remocao é catalisada pela 

proteína Cdc25, a qual é urna fosfatase. 

O balanco da atividade de Weel e Cdc25 é tal que no inicio somente urna pequeña 

quantidade de MPF ativo é gerado. Este, por sua vez, parece estimular posteriormente a 

ativacao de MPF provavelmente através do acumulo da fosfatase Cdc25, inibicao da atividade 

quinásica de Weel, ou ambos, criando um efeito de retroalimentacao positiva. Assim, durante 

a fase G2, há um acumulo gradual de ciclina causando um leve aumento de MPF ativo, que 

eventualmente sofre urna explosao autocatalítica e, quando ultrapassa um ponto crítico, leva 

irreversivelmente a célula a entrar em mitose (ALBERTS et al., 2002). 

Após os cromossomos terem sido segregados para os polos do fuso, o fuso deve estar 

separado, os cromossomos descondensados e o envelope nuclear regenerado. Devido a 

fosforilacao de varias proteínas serem responsáveis pela entrada da célula na mitose, nao é 

esperado que a desfosforilacao destas mesmas proteínas seja requerida para retirá-las da 

mitose. Estas desfosforilacóes e a saída da mitose podem ser desencadeadas pela inativacáo 

do Cdc2-ciclina B, pela ativacao das fosfatases ou ambas. Evidencias sugerem que a 

inativacáo do Cdc2-ciclina B é primeiramente o responsável. A inativacáo do Cdc2-ciclina B 

ocorre principalmente pela proteólise dependente de ubiquitina (ALBERTS et al., 2002). A 

ubiquitilacáo da ciclina é usualmente desencadeada pelo mesmo complexo Cdc20-APC que 

promove a destruicáo da securina na transicáo metáfase —> anáfase. Entáo a ativacao do 

complexo Cdc20-APC leva nao somente para anáfase, mas também para inativacáo do Cdc2-

ciclina B. 

1.4.3 Pontos de verifícacáo (checkpoints) 

Para minimizar a ocorréncia de erros nos eventos do ciclo celular, a passagem de urna 

célula pelo ciclo é monitorada por pontos de verifícacáo (checkpoints). Os mecanismos de 

controle que operam nesses pontos garantem que os cromossomos fiquem intactos e que cada 

estágio do ciclo celular se complete antes que se inicie o estágio seguinte (HARTWELL e 

WEINERT, 1989). Quando cromossomos sao dañineados, como pode ocorrer após exposicáo 

á radiacáo ou certos agentes químicos, é essencial que eles sejam reparados antes que as 
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células tentem se duplicar ou segregar (HARTWELL e KASTAN, 1994). O sistema de 

controle do ciclo celular pode detectar danos e bloquear o ciclo no ponto de verificacáo 

(checkpoints) do daño no DNA. Específicamente a radiacao ionizante induz o bloqueio ñas 

fases Gi, S e G2 do ciclo celular. A permanencia em Gi impede a copia de bases dañineadas, 

que fixariam mutacóes no genoma, antes das células entrarem na fase S (KAUFFMAN e 

PAULES, 1996). Enquanto que a permanencia em G2 permite que as quebras na dupla fita de 

DNA sejam reparadas antes da mitose. 

Sabe-se que o principal responsável pela iniciacao das vias sinalizadoras em células de 

mamíferos após exposicao a radiacao ionizante (RI) e outros agentes que induzem quebras 

duplas no DNA encontram-se no gene ATM (mutated ataxia-telangiectasia), que está mutado 

em humanos com a doenca telangiectasia atáxica - AT (KASTAN e LIM, 2000; SHILOH e 

KASTAN, 2001). A AT é urna doenca recessiva autossómica rara caracterizada pela 

neurodegeneracao progressiva, deficiencia imunológica, atrofia gonodal, sensibilidade a 

radiacao, aumento de riscos de cáncer entre outros (SHILOH, 1997). 

O gene ATM está localizado no locus llq22-23, corresponde a 150 kb do DNA 

genómico, tem 66 éxons e produz urna proteína com 350 kDa (ATM quinase) pertencente a 

familia fosfatidilinositol 3'-quinase (SAVITSKY et al., 1995; KHANNA, 2000). A exposicao 

de células a RI desencadeia a atividade da ATM quinase, que em presenca de quebra dupla no 

DNA, ativa os checkpoints do ciclo celular que o interrompe em Gi/S, S e G2/M 

(GOORDARZI et al., 2003). Após ativacáo, a ATM se dissocia e torna-se capaz de fosforilar 

numerosos alvos como p53, MDM2, CHK2, NBS1, RAD9 e BRCA1 (PAWLIK et al., 2004). 

Bakkenist e Kastan (2003) mostraram que na ausencia do daño, a ATM quinase forma um 

dímero inativo, distribuido através do núcleo. O dominio FAT de urna das unidades da ATM 

interage com o dominio da enzima quinase da outra unidade de forma que a ATM nao pode 

interagir nem fosforilar suas proteínas alvo. Após a formacáo da quebra dupla do DNA pela 

exposicao das células a RI ocorrem modificacóes intracelulares que levam a dissociacáo do 

dímero da ATM com sua conseqüente monomerizacáo. Cada monómero livre pode fosforilar 

diversas proteínas nucleares, dentre as quais muitas estáo acumuladas no local do daño do 

DNA. 

A ATM exerce diversas funcóes nos checkpoints Gi/S, S e G2/M referidas ñas secóes 

seguintes. 
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PONTO DE VERIFICACAO Gi 

O controle no ponto de verificacao Gi / S previne a entrada das células na fase S na 

presenca do daño ao DNA por inibir a iniciacao da replicacao. Na fase Gi do ciclo celular, 

células de mamíferos tornam-se aptas a entrar na fase S num estágio conhecido como ponto 

de restricao, que precede o verdadeiro inicio da síntese de DNA por cerca de 2 horas 

(PARDEE, 2002). Se houver um daño ao DNA, a entrada na fase S é impedida mesmo que as 

células tenham passado pelo ponto de restricao. Quando o daño é urna quebra da dupla fita 

causada pela radiacao ionizante, a ATM é ativada e fosforila muitas moléculas alvo, como 

p53 e CHK2. Estas fosforilacóes resultam na ativacao de duas vias de transducao de sinais, 

urna inicia e outra mantém o bloqueio em Gi / S (BARTEK e LUKAS, 2001). A reacao que 

inicia o bloqueio em Gi / S é a fosforilacao da CHK2, que por sua vez fosforila a Cdc25A 

fosfatase, causando sua inativacao por exclusao nuclear e degradacao proteolítica mediada 

pela ubiquitina. A perda da Cdc25A ativa resulta na acumulacao da forma fosforilada 

(inativa) da Cdk2, que é incapaz de fosforilar a Cdc45 para iniciar a replicacao no local dos 

complexos ORC-ORI (complexo de reconhecimento de origem) pré-formados (FALCK et al., 

2001). 

Na segunda via, que mantém o bloqueio em Gi / S, a ATM age fosforilando diretamente a 

serina 15 da p53 e a serina 20 através da ativacao da Chk2 ou Chkl, respectivamente. A 

fosforilacao da p53 inibe sua exportacao e degradacao nuclear, resultando no aumento dos 

níveis de p53 (ZHANG e XIONG, 2001). A p53 ativa seus genes alvos, incluindo a proteína 

p21 (também conhecido como WAF1 ou CIP1), que por sua vez resulta na inibicao do 

complexo Cdk2-ciclina E, necessário para a entrada na fase S. A p21 também se liga ao 

complexo Cdk4-ciclina D e previne que ela fosforile a proteína Rb (HARPER et al., 1993). A 

fosforilacao da Rb resulta na liberacao do fator de transcricao E2F, necessário para a 

transcricao dos genes da fase S, que permite a progressao do ciclo celular (BARTEK e 

LUKAS, 2001). 

PONTO DE VERIFICACAO FASE S 

O checkpoint na fase S é ativado pelo daño encontrado durante a fase S ou pelo daño nao 

reparado que escapa do controle de verificacao do Gi / S e isto leva ao bloqueio na replicacao 
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(PAULOVICH e HARTWELL, 1995). Em resposta a quebra dupla do DNA induzido pela 

radiacao ionizante, a ATM desencadeia duas cascatas paralelas que cooperam para inibir a 

síntese replicativa do DNA. A fosforilacao ATM-dependente da CHK2 é a chave para induzir 

a destruicao da fosfatase Cdc25A, a qual deixa a Cdk2-ciclina E promotor da fase S em estado 

inativo e fosforilado, previnindo o acumulo de Cdc45, um fator de replicacao essencial na 

origem de replicacao (FALCK et al., 2002). Ao mesmo tempo, a ATM inicia a segunda via 

pela fosforilacao do Nbsl, um evento requerido para ativar o complexo Nbsl-Mrel 1-Rad50. 

A maior característica do checkpoint na fase S radioinduzida é um fenómeno chamado de 

síntese de DNA radioresistente, que ilustra a íntima relacao entre seu checkpoint e o reparo da 

quebra dupla. Em células selvagens para o gene ATM a radiacao ionizante causa o que parece 

ser urna suspensao imediata da continua síntese do DNA (ABRAHAM, 2001). Em contraste, 

ñas células de pacientes com AT, urna doenca caracterizada pela extrema sensibilidade a 

radiacao ionizante, a síntese de DNA nao é inibida pela radiacao e as células parecem ir para a 

fase S sem nenhum atraso (PAINTER e YOUNG, 1980). 

PONTO DE VERIFICACÁO G2 

O controle no ponto de verificacao G2 representa a última chance para que as células com 

danos no DNA bloqueiem sua entrada na mitose para assegurar que as lesóes sejam reparadas 

e que cada célula filha receba urna copia intacta do genoma (WILSON, 2004). A via de 

transducao de sinal ATM-CHK2-Cdc25 é ativada para bloquear o ciclo celular em G2 após o 

DNA sofrer o daño (XU et al., 2002). CHK1, CHK2 e p53 sao fosforilados. Em adicao a 

fosforilacao da p53, CHK1 e CHK2 também fosforilam diretamente Cdc25C na serina 216, 

levando a sua inativacao (SAMUEL et al., 2002). A Cdc25 liga-se as proteínas 14-3-3 a, 

ficando seqüestrada no citoplasma, portante é incapaz de ativar CHK1. Esta inativacao 

promove um bloqueio em G2, prevenindo a mitose após o daño ao DNA. 

GENE SUPRESSOR TUMORAL - p53 

A proteína p53 é essencial para o controle do ponto de checagem, pois ela media os dois 

principáis checkpoints em um DNA dañineado, ou seja, a p53 atua na transicao Gi-S e na 

transicao G2-M. O gene codificador da p53, conhecido como gene supressor tumoral-TAp53 
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coordena o reparo do DNA através da progressáo do ciclo celular e da apoptose (PAWLIK e 
KEYOMARSI, 2004). Sendo assim, células com p53 funcional bloqueiam o ciclo celular em 
determinada fase quando expostas, por exemplo, pela radiacao gama, enquanto células com 
p53 nao-funcional nao o fazem. Estas mutacóes no gene TAp53 ocorrem em pelo menos 
metade de todos os cánceres humanos (LEVINE et al., 1991). 

Praticamente todas as mutacóes da p53 suprimem sua habilidade de ligar-se a seqüéncias 
específicas de DNA e de ativar a expressao genética. A mais importante proteína relacionada 
ao controle do ciclo celular cuja transcricao é induzida pela p53 é a inibidora da cicloquinase, 
p21, que se liga e inibe os complexos Gi-Cdk-ciclinas. Como resultado, células que 
apresentam DNA dañineado sofrem retardo em Gi até que o daño seja reparado e que os 
níveis de p53 e de p21 caiam, e entao, as células progridem até a fase S. Na maioria das 
células, o acumulo de p53 leva a inducao de proteínas que promovem a apoptose. Embora 
possa ser tomado como urna resposta drástica ao daño do DNA, isso evita a proliferacáo de 
células que tém a possibilidade de acumular múltiplas mutacóes. Quando o controle da p53, 
no ponto de verificacáo, nao opera apropriadamente, o daño do DNA pode replicar e produzir 
mutacóes e nova disposicáo do DNA, o que contribuí para o desenvolvimento de urna célula 
altamente transformada. 

Proteínas que interagem e regulam p53 sao também alteradas em muitos tumores 
humanos. O gene que codifica urna dessas proteínas é o Mdm2. Sob condicóes normáis, a 
proteína Mdm2 liga-se a um sitio N-terminal de p53, ambos reprimindo a capacidade de p53 
em reativar a transcricao do p21 e de outros genes, mediando a degradacáo da p53. Assim, 
Mdm2 normalmente inibe a habilidade de p53 reter o ciclo celular ou entrar em apoptose. A 
fosforilacáo da p53 por ATM, como acontece depois da radiacao gama, conduz ao 
deslocamento de Mdm2 ligado e, portante, á estabilidade da p53. Como o gene Mdm2 é 
ativado transcricionalmente pela p53, a proteína Mdm2 funciona numa alga de 
retroalimentacáo auto-reguladora com a p53, evitando o excesso funcional da p53. Os níveis 
de Mdm2 ativados ñas células tumorais causariam um decréscimo na concentracáo da p53 
funcional e aboliririam a capacidade da p53 de deter urna célula em resposta á radiacao. 
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1.5 Histona H2AX 

Urna das primeiras respostas celulares as quebras duplas no DNA (DSBs) causadas pela 

radiacao ionizante é a fosforilacao da histona H2AX, urna proteína histona pertencente a 

familia H2A (ROGAKOU et al., 1998). A histona H2AX é fosforilada na serina 139 e é 

recrutada após irradiacáo, formando foci de H2AX nos sitios de lesao. Quando fosforilada 

passa a ser chamada de y-H2AX (ROGAKOU et al., 1998). A inducao da y-H2AX após 

exposicao a radiacao é mediada por ATM e aparece como foci individuáis no núcleo das 

células, na regiáo do DNA que contém DSBs (STIFF et al., 2004). Esta fosforilacao é rápida e 

ampia, sendo que metade da quantidade máxima de y-H2AX é atingida 1 min após exposicao 

a radiacao e a quantidade máxima é atingida após 10 min. Aproximadamente 1% da H2AX 

torna-se y-fosforilada por cada gray de radiacao ionizante (ROGAKOU et al., 1998), e os foci 

produzidos podem ser visualizados microscópicamente após marcacáo com anticorpo 

específico. Embora as quebras duplas produzidas pela radiacao ionizante sejam mais 

eficientes em induzir fosforilacóes ñas histonas, enzimas intermediarias no reparo do daño e 

quebras duplas produzidas durante a replicacáo podem também causar a fosforilacao da 

H2AX (BANÁTH et al., 2004). Essa rápida fosforilacao da H2AX nos locáis dañineados 

precede o aparecimento das enzimas de reparo do DNA envolvidas ñas vias de recombinacáo 

homóloga-HR (homologous recombination) e juncáo de pontas nao homólogas-NHEJ (non-

homologous end-joining) (KATAOKA et al., 2007). 

Portante, a análise dos foci de y-H2AX constituí um importante marcador para avaliacáo 

rápida da freqüéncia de danos e a possibilidade de reparo no DNA induzido por radiacao 

ionizante. No presente estudo, esta circunstancia poderia ser utilizada para avahar possível 

interferencia dos agentes físicos exógenos no mecanismo de reparo de quebras duplas. 

1.6 Radiobiología de eucariotos 

A curva de crescimento descreve a relacáo entre a dose de radiacao absorvida e a 

proporcáo de células que sobreviveram (HALL, 1994). Para células diferenciadas nao-

proliferantes, como ñervo, músculo ou células de secrecáo, a morte pode ser definida como a 

perda de urna funcáo específica. Para células proliferantes, como células-tronco 

hematopoiéticas ou células em cultura, a morte celular é definida como a perda da integridade 
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reprodutiva. Urna célula pode estar físicamente presente e aparentemente intacta, pode ser 
capaz de produzir proteínas ou sintetizar DNA, passar por urna ou duas mitoses, mas se ela 
perder a capacidade de se dividir indefinidamente e de produzir um grande número de 
progenie, ela está por definicao em morte clonogénica (STEEL, 2002). Um sobrevivente 
mantém sua integridade reprodutiva e é capaz de proliferar indefinidamente para produzir 
urna grande colonia ou clone, ou seja, sao definidos como células clonogénicas (STEEL, 
2001). Esta definicao é geralmente relevante para radiobiología de animáis, plantas e seus 
tecidos, sendo de grande importancia para radioterapia de tumores. 

1.6.1 Curva de sobrevivencia 

As curvas de sobrevivencia para células de mamíferos expostas a radiacao sao usualmente 
representadas com a dose colocada em escala linear e a fracao sobrevivente em escala 
logarítmica. Para radiacóes densamente ionizantes, como partículas a ou néutrons de baixa 
energía, a dose-resposta é urna linha reta e pode ser caracterizada por um parámetro, a 
inclinacáo da linha. Esta inclinacáo é expressa em termos da dose requerida para reduzir o 
número de células clonogénicas a urna fracao de lie ou 0,37, a chamada Do (dose-zero). No 
caso das radiacóes esparsamente ionizantes como raios X ou y, a curva de dose-resposta para 
doses baixas tem um ombro inicial, antes de se tornar exponencial (reta), na escala 
semilogarítmica. A curva é caracterizada por dois parámetros: a inclinacáo Do da regiáo 
exponencial e o número n de extrapolacóes, o qual é obtido extrapolando o inicio da porcáo 
exponencial da curva de sobrevivencia até que ela interceda o eixo y ou "fracao 
sobrevivente". O número de extrapolacáo mede a extensáo do ombro inicial e esta largura 
pode ser especificada, alternativamente, como dose Dq, que é a porcáo da reta extrapolada da 
curva dose-resposta que intercepta o eixo y onde a fracao de sobrevivencia é 1. O n varia 
entre 1 a 20 e a Dq é calculada pela fórmula: 

Dq= In nx Do. 
O ombro encontrado na curva de sobrevivencia representa o reparo das lesóes subletais. 

Considera-se que nesta regiáo, a morte ocorra por impacto único num alvo importante, por 
exemplo, o DNA. As demais lesóes seriam reparadas. Portanto, um impacto num alvo vital 
levaría a célula á morte. Caso contrario, a célula sobrevive, pois os impactos em alvos menos 
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importantes sao reparados completamente. Na regiáo exponencial da curva, considera-se que 

amorte é devida, principalmente, a múltiplos impactos que interagem (HALL, 1994). 

1.6.2 Deposito da energía radiante 

Quando as radiacóes ionizantes depositam energia em materiais biológicos ocorrem 

ionizacóes e excitacóes. Estes eventos tendem a se localizar ao longo da trajetória de 

partículas ionizantes individuáis, em um padrao dependente do tipo de radiacao envolvida. 

Fótons de raios X originam elétrons rápidos, partículas que carregam urna unidade de carga 

elétrica e tém pequeña massa. Néutrons, por outro lado, originam prótons, partículas que 

também carregam urna unidade de carga elétrica, mas a partícula tem urna massa 

aproximadamente 200 vezes maior que a do elétron. 

Estas diversas partículas carregadas possuem diferencas em relacao a proporcao 

carga/massa, ñas velocidades e no resultado da distribuicao espacial dos eventos ionizantes 

que elas irao produzir. A media de separacao de eventos primarios ao longo da trajetória de 

urna partícula ionizante diminuí com o aumento da carga e da massa. A trajetória de elétrons 

produzidos pela absorcao de fótons de raios-X é bem separada no espago, descrita como 

esparsamente ionizante. Por outro lado, partículas a originadas de eventos de ionizacao 

individual ocorrem tao perto urna das outras que elas tendem a se sobrepor, originando 

trajetórias com colunas de ionizacao bem delineadas, sao as densamente ionizantes. Os 

néutrons ficam entres estes dois extremos, conseqüentemente sao referidos como partículas de 

densidade de ionizacao intermediaria. 

Essa transferencia linear de energia (LET) é definida como a taxa de energia liberada por 

unidade de trajeto percorrido pela radiacao. Valores típicos do LET para radiacóes 

comumente utilizadas sao: 0,3 keV/|im para os raios y do cobalto 60 ( Co), 2 keV/|J,m para 

raios X de 250kV e 100 a 200 keV/|im para partículas pesadas. No entanto, doses 

equivalentes de radiacao com diferentes LET nao produzem eficacias biológicas 

quantitativamente similares. Portanto, é importante mencionar o conceito de eficacia 

biológica relativa (RBE), que é a razao Dx/Dr, na qual Dx é a dose de raios-X de 250 kV e Dr 

é a dose de radiacao em teste, necessária para produzir o mesmo efeito radiobiológico 

(PAGANETTI et al., 2002). A RBE aumenta com o LET até um máximo de 100 keV/|J,m, 

porém com maior aumento do LET ocorre diminuicáo na RBE. Isto acontece, pois para as 
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radiacóes que apresentam LET (ótimo) de 100 keV/|im, a separacáo media entre os dois 
eventos ionizantes é semelhante ao diámetro da dupla hélice do DNA (2 nm) e a quebra dupla 
é produzida de forma eficaz. Para valores maiores de LET, a quebra dupla é produzida, porém 
certa quantidade de energia é desperdigada, pois muitas células recebem mais eventos 
ionizantes que aqueles necessários para matá-las, isto é, nao aumenta a eficacia de produzir 
quebras duplas. 

Para as radiacóes de alto LET, quando comparadas com as de baixo LET, o RBE aumenta 
para as doses baixas e também para doses menores por fracao (JONES e DALE, 2000). Isto se 
deve ao fato da curva de dose-resposta para radiacóes de baixo LET, apresentar um ombro 
(possibilidade de reparo) e as de alto LET praticamente nao apresentarem (ausencia de 
reparo). Portante, nestas situacóes o RBE aumenta, indicando a maior eficacia das radiacóes 
de alto LET em induzir morte celular. Em relacao ao efeito de oxigénio (OER), este é 3 vezes 
maior para radiacóes de baixo LET em comparacao as de alto LET (HALL, 1994). 

1.7 Respostas celulares de PROCARIOTO versus EUCARIOTO após irradiacáo 

A figura 3 a seguir, mostra a razáo entre a sobrevivencia celular após a associacao da 
radiacao com exposicao ao campo elétrico estático (y + CEE) e a sobrevivencia celular após 
irradiacáo com raios gama (y). A razáo de sobrevivencia nos procari otos foi 12 vezes menor 
para a associacao da radiacao com exposicao ao campo elétrico estático do que somente com 
radiacao, enquanto que nos eucariotos inferiores (fungos), a sobrevivencia após exposicao á 
radiacáo-y e campo elétrico estático, foi 3 vezes menor quando comparada á exposicao apenas 
á radiacao. A equacáo que representa a razáo de sobrevivencia é dada por 

R= n° de células sobreviventes á radiacao + campo (y + CEE) 

n° de células sobreviventes á radiacao (y) 
Os mecanismos envolvidos nestas respostas nao sao completamente conhecidos, porém a 

nosso ver, é de extrema relevancia avaliar estes efeitos em eucariotos superiores. 
Dessa forma, a próxima etapa destes estudos seria verificar se esta interferencia do campo 

elétrico estático associado á radiacao ionizante ocorre nos processos de recuperacáo de células 
de mamíferos e seus possíveis mecanismos. Acreditamos que esses dados poderáo contribuir 
para a otimizacáo da radioterapia. 
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FIGURA 3 - Razáo entre a fracáo de sobrevivencia após exposicáo a radiacáo-y e ao campo elétrico estático 
(CEE) e a fracáo de sobrevivencia após irradiacáo com raios gama (y) para o procarioto 
Microcystis panniformis (SILVA, 2006) e o eucarioto inferior Candida albicans (LOUVISON, 
2007). O ponto de interrogacáo indica o dado correspondente que se pretende obter neste trabalho. 
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2 OBJETIVOS 



2.1 Objetivo Geral 

Analisar a resposta de células de eucariotos superiores normáis e tumorais expostas a 
associacao de radiacao gama e campo elétrico estático, com o intuito de verificar se um 
campo elétrico exógeno interfere no efeito biológico produzido pela radiacao ionizante. 

2.2 Objetivos Específicos 

A) Realizar curva de sobrevivencia em culturas de células da linhagem de carcinoma 
ductal mamario (T47D) submetidas a radiacao y. 

B) Avaliar a viabilidade destas células após exposicao a radiacao y, campo elétrico 
estático e associacao de ambos. 

C) Analisar as modificacóes na distribuicáo das células tumorais ñas fases do ciclo 
celular por citometria de fluxo. 

D) Verificar a resposta molecular quanto ao reparo em linhagem celular náo-tumoral sob 
acáo combinada de radiacao y e campo elétrico estático. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 



3.1 Linhagens Celulares e Condicóes de Cultivo 

Células T47D 

A linhagem T47D isolada da efusao pleural de pacientes com carcinoma ductal mamario 

metastático (ATCC) foram gentilmente cedidas pela Profa. Dra. Maria Helena Bellini, 

Universidade Federal de Sao Paulo - UNIFESP. As culturas celulares cresceram em meio de 

cultura RPMI 1640 suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB), 2 mM de glutamina, 

1,5 g/L de carbonato de sodio, 4,5 g/L de glucose, 10 mM de HEPES, 1,0 mM de piruvato de 

sodio, penicilina-estreptomicina (100 unidades/mL e 100 |J,g/mL, respectivamente). A cultura 

celular foi mantida a 37 °C em atmosfera úmida de 5% de CO2. O meio foi trocado duas vezes 

por semana e subcultivado urna vez por semana. 

Células MRC5 

A linhagem celular MRC5, oriunda de fibroblastos de pulmao fetal humano, foi cultivada 

com meio de cultura DMEM ("Dulbecco's modified Eagle Médium") suplementado com 10% 

de SFB, 2 mM L-glutamina, 100 unidades/mL de penicilina e 100 |J,g/mL de estreptomicina. 

As células foram mantidas em ambiente de atmosfera úmida com 5% de CO2 a 37 °C. O meio 

foi trocado a cada 2-3 dias. 

3.2 Controle das células pelo Método de Exclusáo pelo Azul Tripan 

A contagem de células foi realizada após tripsinizacao, seguida pela neutralizacao com 

meio de cultura, centrifugacao (1200 rpm/ 4 min) e ressuspensao do pellet em meio fresco. 

Amostras desta suspensao celular foram coletadas, diluidas 1:1 em solucao de Azul Tripan e 

as células viáveis e nao-viáveis (coloracao azul) presentes foram contadas em cámara de 

Neubauer. 
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3.3 Radiacáo Ionizante 

As culturas de células T47D foram irradiadas com doses de 1, 2, 4, 6 e 8 Gy, em unidade 
de telecobaltoterapia (60 Co), modelo Alcian II da marca CGR-Varian, no Setor de 
Radioterapia da Universidade Federal de Sao Paulo-UNIFESP. A irradiacao foi realizada em 
um campo de 20 cm x 28 cm, com urna placa de acrílico de 0,5 cm de espessura embaixo das 
garrafas de cultura, devido ao equilibrio eletrónico do cobalto e as doses administradas pela 
parte posterior (Gantry a 180°), urna vez que as células estavam aderidas no fundo das 
garrafas. A taxa de dose no campo determinado foi em media 1,28 Gy . min _1 a temperatura 
ambiente. 

Para análise da fosforilacao da histona H2AX, a linhagem celular MRC5 foi irradiada da 
mesma forma descrita para as células T47D com 2 Gy de raios y provenientes da fonte selada 
de 1 7Cs modelo IBL-637 com atividade máxima de 3000 Ci no ICB-IV-USP. Para operar 
com a mesma taxa de dose da unidade de cobalto, 1,28 Gy . min"1, a posicao das amostras em 
relacao ao centro da fonte de césio foi reajustada de 19,8 cm para 13,7 cm. Após irradiacao, as 
culturas retornaram a estufa 37 °C. 

3.4 Exposicoes ao Campo Elétrico Estático 

O sistema de tratamento com campo elétrico estático (CEE) foi desenvolvido usando urna 
fonte de alta voltagem que opera entre 0 e 10 kV. Esta fonte foi conectada através de dois 
eletrodos a um capacitor de placas circulares paralelas de aluminio (25 cm2 de diámetro) com 
um intervalo de 2 cm entre as placas. 

A intensidade do campo elétrico aplicado foi de 1.250 Volts/cm por 24 e 72 horas, com as 
garrafas de cultura colocadas entre o capacitor. Em todos os casos, a temperatura durante o 
tratamento foi mantida a 37 °C para excluir efeitos térmicos. 

3.5 Curva de sobrevivencia 

Para a determinacáo da curva de sobrevivencia a linhagem celular T47D foi cultivada 
conforme descrito anteriormente. As células foram plaqueadas em garrafas-T 25 cm em 
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quantidades que variaram entre 6 x 102 células (nao irradiadas) até 4 x 103 células (expostas 

a 8 Gy) em cada garrafa. Após 24h, as células foram irradiadas com raios-y em doses de 2, 4, 

6 e 8 Gy e cultivadas em incubadoras a 37 °C, 5% CO2 por 12 dias. Colonias individuáis (32-

62 células/colonia) foram fixadas e coradas por 20 minutos com 1% de cristal violeta em 30% 

de ácido acético. 

Para avaliar a relacao entre a dose de radiacao e a proporcao de células que sobreviveram, 

calculamos a eficiencia de plaqueamento (EP), que indica a porcentagem de células 

plaqueadas que cresceram em colonias no controle (HALL, 1994). Com este dado obtivemos 

a fracao sobrevivente (FS) para cada dose através da seguinte relacao: colonias contadas/ 

células plaqueadas x EP/(100). Os experimentos foram realizados em duplicata. 

3.6 Teste de Viabilidade Celular 

Após verificar que houve diminuicao na taxa de sobrevivencia das células com doses 

ácima de 4 Gy, as análises de viabilidade celular foram realizadas com as doses de 2 e 4 Gy. 

Aproximadamente 3 x 1 0 células por poco foram plaqueadas em placas de 96 pocos. Essas 

células foram irradiadas com radiacáo-y em doses de 2 e 4 Gy e posteriormente, as placas 

foram divididas em dois grupos. Um grupo foi exposto ao campo elétrico estático de 1.250 

V/cm por 24 horas enquanto o outro foi incubado em urna incubadora convencional. Depois 

de 24 horas, todas as placas foram mantidas na incubadora convencional por 12 dias. Após 

este período, células viáveis foram coradas por 20 minutos com 1% de cristal violetas em 

30% de ácido acético e solubilizadas em metanol 100%. As placas foram lidas em leitor de 

microplacas Multiskan Bichromatic Versión 2.1 com comprimento de onda de 590 nm. Os 

resultados obtidos possibilitaram calcular a porcentagem das células viáveis (detalhes no 

Apéndice A). 

3.7 Imunofluorescéncia 

Com o intuito de verificar a resposta molecular de células normáis quanto ao reparo, a 

linhagem celular MRC5 (fibroblasto de pulmáo humano normal) foi plaqueada em lamínulas 
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de vidro e incubadas por 24 horas. Após este período, as culturas foram divididas em 6 grupos 

com as seguintes características: 

- Grupo 1 - cultura crescendo sob condicóes normáis, isto é, 37 °C em 5% CO2. 

- Grupo 2 - cultura exposta a 1.250 V/cm de campo elétrico estático por 1 hora (sob 

condicóes normáis). 

- Grupo 3 - cultura irradiada com 2 Gy de * 7 Cs e subseqüentemente cultivada sob condicóes 

normáis por 30 minutos. 

- Grupo 4 - cultura irradiada com 2 Gy de * 7 Cs e ¿mediatamente exposta a 1.250 V/cm de 

campo elétrico estático por 30 minutos (sob condicóes normáis). 

- Grupo 5 - cultura irradiada com 2 Gy de 137 Cs e subseqüentemente cultivada sob condicóes 

normáis por 1 hora. 

- Grupo 6 - cultura irradiada com 2 Gy de 137 Cs e ¿mediatamente exposta á 1.250 V/cm de 

campo elétrico estático por 1 h (sob condicóes normáis). 

Após receberem os devidos tratamentos, as células foram lavadas com PBS e fixadas em 

methanol 100% a -20 °C por 10 minutos. As lamínulas foram lavadas tres vezes por 5 

minutos em PBS e incubadas em BSA (albúmina de soro bovino) 1% por 1 hora a 

temperatura ambiente, para bloquear as ligacóes inespecíficas dos anticorpos. Posteriormente, 

as lamínulas foram incubadas overnight com o anticorpo anti-phos-histone H2AX (Trevigen; 

diluicáo 1: 200) e lavadas tres vezes em PBS por 10 minutos. Seguidamente as células foram 

incubadas a temperatura ambiente com o anticorpo secundario Alexa Flúor 594 nm goat anti-

mouse IgG (Invitrogen) por 1 h e lavadas tres vezes em PBS por 10 min. As lamínulas foram 

cobertas com 1 mg/mL de DAPI (4', 6'-diamidino-2-fenilindol. - Invitrogen) e examinadas 

no microscopio de fluorescencia Zeiss - modelo Axiovert 200 (aumento 1000 X). Para cada 

ponto experimental, pelo menos 100 núcleos foram capturados em tempo de exposicáo 

constante e os núcleos com foci de y-H2AX foram quantificados. 

3.8 Análise da Distribuido do Ciclo Celular 

Após verificar que a dose Do corresponde a 1 Gy e que houve diminuicáo na taxa de 

sobrevivencia das células T47D com doses ácima de 4 Gy, a análise da distribuicáo do ciclo 

celular foi realizada administrando-se doses de 1, 2 e 4 Gy de 60Co. Com intuito de analisar o 

ciclo celular após irradiacáo associada ou nao ao campo elétrico estático, as densidades 
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celulares utilizadas foram 5 x 104 células/ml para tratamento por 24 horas e 1 x 105 células/ml 

para tratamento por 72 horas. Essas células foram plaqueadas em garrafas T25 cm2, cultivadas 

por 24 horas e irradiadas com doses de 1, 2 e 4 Gy de radiacáo-y. Logo após a irradiacáo, as 

placas foram divididas em 8 grupos: 

- Grupo 1 (Controle - 24 hs) - cultura crescendo por 24 horas sob condicóes normáis, isto é, 

37 °C em 5% CO2. 

- Grupo 2 (Campo - 24 hs) - cultura exposta a 1.250 V/cm de campo elétrico estático por 24 

horas (sob condicóes normáis). 

- Grupo 3 (Radiacáo - 24 hs) - cultura irradiada com 1, 2 e 4 Gy de raios-y e 

subseqüentemente cultivada sob condicóes normáis por 24 horas. 

- Grupo 4 (Radiacáo + Campo - 24 hs) - cultura irradiada com 1, 2 e 4 Gy de raios-y e 

imediatamente exposta a 1.250 V/cm de campo elétrico estático por 24 horas (sob condicóes 

normáis). 

- Grupo 5 (Controle - 72 hs) - cultura crescendo por 72 horas sob condicóes normáis, isto é, 

37 °C em 5% CO2. 

- Grupo 6 (Campo -72 hs) - cultura exposta a 1.250 V/cm de campo elétrico estático por 72 

horas (sob condicóes normáis). 

- Grupo 7 (Radiacáo - 72 hs) cultura irradiada com 1, 2 e 4 Gy de raios-y e 

subseqüentemente cultivada sob condicóes normáis por 72 horas. 

- Grupo 8 (Radiacáo + Campo - 72 hs) - cultura irradiada com 1, 2 e 4 Gy de raios-y e 

imediatamente exposta á 1.250 V/cm de campo elétrico estático por 72 horas (sob condicóes 

normáis). 

Transcorridas 24 e 72 horas após a acáo do campo elétrico estático as células foram 

tripsinizadas e fixadas com etanol 70% + RNase. Alíquotas de 1 x 105 células/ml foram 

suspendidas em 300ul de HFS (Hypotonic Fluorochrome Solution) - (50 |lg/mL de iodeto de 

propídio, 0,1% citrato de sodio, 0,1% de Tritón X-100) por pelo menos 1 hora no escuro a 

4 °C. A intensidade de fluorescencia do iodeto de propídio (molécula intercalante de DNA), 

que é proporcional ao conteúdo de DNA, foi analisada usando a porcentagem de células 

distribuidas ñas diferentes fases do ciclo celular (Go + Gi, S e G2 + M). Cerca de 5.000 células 

foram analisadas por amostra e a quantificacáo da distribuicáo do ciclo celular foi executada 

em um citómetro de fluxo FACScalibur-Becton Dickison e analisada pelo programa WinMDI 

2.8. 
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4 RESULTADOS 



4.1 Curva de Sobrevivencia 

O efeito da dose de radiacao na capacidade clonogénica é usualmente descrito por urna 
curva de sobrevivencia. Através da administracao de diferentes doses de radiacao sobre as 
células, foi possível obter o número de colonias viáveis que se formaram a partir de um 
número inicial de células plaqueadas. 

Na tabela 1 temos os resultados da fracao de sobreviventes (S) para a linhagem T47D. A 
primeira coluna refere-se a dose administrada em Gy. Na segunda coluna estao os pontos 
experimentáis, isto é, a fracao de sobrevivencia obtida para as doses 2, 4, 6 e 8 Gy. A terceira 
coluna representa a fracao de sobrevivencia - S(D) para cada dose estudada, calculada a partir 
de expressao analítica com base na Estatística de Boltzmann. Na quarta coluna temos a taxa 
de mortalidade celular para cada unidade de dose (Gy) administrada, dM/dD, calculada a 
partir da expressao analítica para S(D) - detalhes no parágrafo 5.1 da DISCUSSÁO e no 
Apéndice B. 

Todas as colunas da tabela 1 estao representadas gráficamente na figura 4. Observa-se 
que a curva de sobrevivencia obtida para células T47D exibe as características peculiares 
desse tipo de curva em eucariotos irradiados com raios gama: um ombro de reparo seguido de 
queda pronunciada da fracao sobrevivente. 
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TABELA 1 - Dados obtidos a partir da curva de sobrevivencia em células T47D. 

Dose 
(Gy) 

0 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 

Pontos 
experimentáis 

1 
-
-
-

0,65 
-
-
-

0,14 
-

0,025 
-

0,003 

S(D) 

1 
0,97 
0,89 
0,77 
0,63 
0,48 
0,35 
0,24 
0,16 

0,055 
0,016 

0,0035 
0,0006 

dM/dD 

0 
0,11 
0,2 
0,27 
0,29 
0,28 
0,24 

0,197 
0,15 

0,064 
0,022 

0,0057 
0,0023 

1,0 

0,8 

.5 

I I 
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¡re 
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FIGURA 4 - Curva de sobrevivencia para células T47D irradiadas com doses entre 2-8 Gy de raios gama. (■) 
sao os pontos experimentáis, (--) representa a curva de Boltzmann, (--) - a taxa de mortalidade 
celular (dM/dD) e (<->) - o ombro de reparo que é igual a 1 Gy. O ponto de inversáo da curva é 
indicado por D¡ e corresponde a 2,08 Gy. O parámetro p utilizado para esta curva foi 0,34 (vide 
Apéndice B). A eficiencia de plaqueamento foi de 58%. 
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A partir de um ajuste da expressao de Boltzmann representamos a curva de sobrevivencia 
analítica em escala log-linear mostrado na figura 5. Assim, para doses mais altas (ácima de 3 
Gy, no caso da Figura 5) essa curva pode ser aproximada por urna reta, circunstancia essa que 
simplifica a obtencao da dose Do. A curva analítica mostrada na figura 5 é muito semelhante a 
curva interpolada diretamente dos dados experimentáis (Figura 6), mostrando que a estatística 
de Boltzmann reproduz satisfatoriamente a situacao experimental. 

Em Radiobiología a curva de sobrevivencia é usualmente representada em escala log-
linear conforme é mostrado na figura 6. Na regiao linear desta curva (em escala log-linear) a 
dose Do seria meramente dada pela inclinacao (coeficiente angular) da reta, conforme 
ilustrado na figura 6. Esta curva é rotineiramente usada para avaliar a eficacia biológica 
relativa de radiacóes, o efeito das condicóes ambientáis como oxigénio, protetores, 
sensibilizadores entre outros. Este quesito será detalhado na Discussao. 

> 
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o 0,01 
t/i 

o 
ira 
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1E-4 

s = exp (-U.1156.D ) 

0 1 2 3 4 5 6 7 
Dose (Gy) 

9 10 

FIGURA 5 - Curva de sobrevivencia analítica para células T47D em escala log-linear, obtida por ajuste da 
expressao de Boltzmann aos resultados experimentáis mostrados na figura 4. 
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FIGURA 6 - Dose D0 obtida na regiáo linear da curva de sobrevivencia em escala log-linear. 

4.2 Efeito do campo elétrico ñas células em cultura 

Para testar o efeito citotóxico do campo elétrico estático, células T47D foram expostas a 
acao direta do campo exógeno por 24 horas. Os resultados obtidos em absorbáncia permitiram 
determinar a viabilidade celular em porcentagem e sao mostrados na figura 7. O desvio 
padrao calculado para o controle foi muito pequeño em decorréncia da pouca flutuacao 
verificada na leitura da placa. O resultado mostrou que o grupo controle, células mantidas sob 
condicóes normáis de cultura, apresentaram 91,01% (± 0,7) de sobrevivencia celular. 
Enquanto que as células expostas ao campo elétrico por 24 horas tiveram 93,8% (± 5,2) de 
sobrevivencia. 
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FIGURA 7 - Viabilidade celular das células T47D que foram expostas a 1.250 V/cm de campo elétrico estático 
por 24 horas (campo 24 h) e do grupo náo-exposto (controle). Células viáveis foram coradas com 
cristal violeta 12 dias após aplicacáo do campo e a absorbáncia lida com comprimento de onda de 
590 nm. As barras de erro representam o desvio padráo. 

4.3 Efeito combinado de radiacáo gama e campo elétrico estático 

Para verificar a interferencia do campo elétrico estático nos processos de reparacao das 
células irradiadas, como foi previamente demonstrado em estudos realizados com procariotos 
e eucariotos inferiores, a linhagem celular humana T47D foi exposta a doses únicas de 2 e 4 
Gy de raios-y na ausencia e presenca do campo elétrico estático por 24horas. Esses dados 
permitiram avaliar o número de células viáveis após os devidos tratamentos. Os resultados 
obtidos sao apresentados na figura 8 e tabela 2. 

TABELA 2 - Porcentagem de células T47D viáveis após tratamentos 

Tratamento 

Controle 

2 Gy 

2 Gy + CEE 

4 Gy 

4 Gy + CEE 

(%) células viáveis * 

100 ± 13,9 

64,5 ± 8,7 

67,0 ± 8,3 

30,2 ± 12,4 

33,8 ± 13,5 

*± = desvio padrao (DP) 
CEE: campo elétrico estático de 1.250 V/cm 
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FIGURA 8 - Viabilidade celular das células T47D expostas a doses de 2 e 4 Gy de radiacáo gama e associadas a 
1.250 V/cm de campo elétrico estático por 24 horas. Células viáveis foram coradas com cristal 
violeta 12 dias após aplicacáo do campo e a absorbáncia lida com comprimento de onda de 590 
nm. As barras de erro representam o desvio padráo. 

4.4 Formacáo de foci nuclear de histona y-H2AX 

A intensidade da imunofluorescéncia da histona y-H2AX é proporcional a freqüéncia de 

quebras duplas no DNA (DSBs) em cromatina induzidas por radiacáo e mostra que a via de 

reparo foi ativada. Neste trabalho, analisamos os níveis de y-H2AX induzidos por radiacáo 

gama em células MRC5. A fotomicrografía na figura 10 representa foci nucleares que se 

formam ñas células após irradiacao com 2 Gy de raios-y, observados pela coloracao de 

imunofluorescéncia para histona y-H2AX. A partir das fotomicrografías fluorescentes foi 

possível quantificar a expressao da histona y-H2AX em cada célula, utilizando-se para tanto o 

software IMAGEJ 1.38. Os resultados estao representados na figura 9 e tabela 3. 

Os resultados foram obtidos pela análise de variáncia ANOVA e mostram que a 

quantidade de histonas H2AX fosforiladas no grupo controle (8,0 ± 1,1), medida em unidades 

arbitrarias de fluorescencia, nao foi significante quando comparada ao grupo tratado apenas 

com campo elétrico estático (8,4 ± 0,94, p > 0,05). A expressao de y-H2AX ñas células 

irradiadas com 2 Gy (14,7 ± 2,42) e 2 Gy + 30 minutos de campo elétrico estático (13,8 ± 

0,24) também nao foram estatisticamente significante entre si (p > 0,05), nem quando 

comparadas ás células irradiadas com 2 Gy e analisadas após lhora (12,9 ± 1,04, p > 0,05). 
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Entretanto, a quantidade de y-H2AX determinada após irradiacao com 2 Gy de raios-y 

associada a 1 hora de campo elétrico estático (18,5 ± 1,7) foi maior comparativamente as 

células somente expostas a 2 Gy de raios-y e analisadas após 1 hora (12,9 ± 1,0, p < 0,001). 

TABELA 3 - Quantidade de histona H2AX fosforilada na linhagem celular MRC5. 

Tratamento Quantidade de y-H2AX (u.a.f) 

Controle 

Controle + CEE 

2 Gy (30 min) 

2 Gy + CEE (30 min) 

2 Gy (1 h) 

2 Gy + CEE (1 h) 

8,0 ± 1,05 

8,4 ± 0,94 

14,7 ± 2,42 

13,8 ± 0,24 

12,9 ± 1,04 

18,5 ± 1,74 

u.a.f = unidade arbitraria de fluorescencia. ± = desvio padráo (DP) 
CEE = campo elétrico estático de 1.250 V/cm 

FIGURA 9 - Expressáo da histona y-H2AX na linhagem MRC5. As barras de erro representam o desvio padráo. 
u.a.f. = unidade arbitraria de fluorescencia. 
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9 Q 

FIGURA 10 - Fotomicrografía fluorescente de núcleos corados com DAP1 (azul) e foci nuclear de y-H2AX corados com o anticorpo Alexa 
Flúor 594 nm (vermelho) detectados na linhagem celular MRC5. (A-B) Controle nao-irradiado sem exposicao ao campo 
elétrico estático; (C-D) Controle nao-irradiado e exposto ao campo elétrico estático; (E-F) células irradiadas com 2 Gy e 
fixadas 30 minutos após irradiacao; (G-H) células irradiadas com 2 Gy, exposta ao campo elétrico estático e fixadas após 30 
minutos; (I-J) células irradiadas com 2 Gy e fixadas 1 hora após irradiacao; (L-M) células irradiadas com 2 Gy, exposta ao 
campo elétrico estático e fixadas após 1 hora. 

52 



4.5 Análise do Ciclo Celular 

A análise de citometria de fluxo foi realizada na linhagem celular T47D com o intuito de 
investigar se a radiacao gama associada ao campo elétrico estático era capaz de interferir na 
distribuicáo das células ñas fases do ciclo celular. As porcentagens de células ñas fases Go/Gi 
- populacáo de células quiescentes, S - populacáo de células na fase de síntese de DNA, e 
G2/M - populacáo de células em divisáo ou proliferacáo celular foram determinadas. 

Ñas figuras de números 11 a 18 sao mostrados gráficos representativos das distribuicóes 
do ciclo celular na linhagem T47D, para varios tratamentos, obtidos pelo programa WinMDI 
2.8. Enquanto que ñas figuras de números 19 a 22 sao apresentados histogramas referentes ás 
porcentagens de células T47D presentes em cada fase do ciclo celular. Estes histogramas 
foram gerados a partir dos resultados contidos na tabela 4. Nesta tabela, os dados foram 
organizados em grupos correspondentes aos tratamentos com radiacao mais campo elétrico (y 
+ CEE) e apenas com irradiacáo (y), tendo sido calculada a razáo entre estes. O exame da razáo 
entre essas duas quantidades (com e sem campo) permite discutir de forma mais compacta os 
efeitos observados ñas fases do ciclo celular (Figura 23). 

Embora todas as células irradiadas (com e sem campo) e analisadas após 24 horas tenham 
exibido aumento na porcentagem de células na fase G2/M, o tratamento com 1 Gy e 2 Gy 
associados a 24 horas de campo elétrico induziu mudancas significativas na progressáo do 
ciclo celular (Tabela 5 e Figuras: 20 - A e C, 21 - A e C). Verificamos que a porcentagem de 
células irradiadas com 1 Gy e expostas a 24 horas de campo elétrico foi menor ñas fases 
G0/G1 (10%) e G2/M (4%) em comparacáo a essas mesmas fases ñas células apenas irradiadas 
(Tabela 5). Por outro lado, na fase S houve um aumento de aproximadamente 36% na 
quantidade de células irradiadas com 1 Gy e expostas a 24 horas de campo em relacáo ás 
células apenas irradiadas (Tabela 5). 

Para o tratamento com 2 Gy, a porcentagem de células irradiadas e expostas a 24 horas de 
campo elétrico presentes ñas fases G0/G1 e G2/M foi menor, 7% e 1%, respectivamente, em 
relacáo ás células apenas irradiadas (Tabela 5). Na fase S, a quantidade de células irradiadas e 
submetidas ao campo elétrico foi 13% maior que as células apenas irradiadas (Tabela 5). 
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TABELA 4 - Proporcao media de células T47D presentes em cada fase do ciclo celular. 

Tratamento 

Controle (24 hs) 
Campo (24 hs) 
Controle (72 hs) 
Campo (72 hs) 
1 Gy (24 hs) 
1 Gy + C (24 hs) 
1 Gy (72 hs) 
1 Gy + C (72 hs) 
2 Gy (24 hs) 
2 Gy + C (24 hs) 
2 Gy (72 hs) 
2 Gy + C (72 hs) 
4 Gy (24 hs) 
4 Gy + C (24 hs) 
4 Gy (72 hs) 
4 Gy + C (72 hs) 

(%)* 
Go/Gi 

35,4 ± 3,9 
36,8 ± 9,0 
55,7 ± 5,1 
52,6 ± 3,2 
32,1 ± 1,2 
28,3 ± 0,6 
50,8 ± 2,8 
54 ± 0,5 

26,8 ± 5,4 
24,8 ± 4,1 
52,5 ± 8,5 

54,3 ± 12,2 
19,1 ± 1,4 
19,4 ±1,3 
33,5 ± 2,3 
31,5 ± 1,7 

Razao** 

1,04 ± 0,09 

0,95 ± 0,05 

0,9 ± 0,01 

1,06 ± 0,03 

0,93 ± 0,05 

1,03 ± 0,13 

1,01 ± 0,001 

0,94 ± 0,03 

(%)* 
S 

17,4 ± 3,07 
12,2 ± 3,7 

11.0 ± 7,0 
15.1 ± 3,9 
14,8 ± 4,3 
20,1 ± 7,0 
13,6 ± 0,6 
12,6 ± 1,8 
17,3 ± 4,7 
19,7 ± 4,7 
19,5 ± 6,3 
17,4 ± 4,0 
15,9 ± 4,7 
12,9 ± 4,3 
24,3 ± 2,3 
23,6 ± 3,4 

Razao** 

0,7 ± 0,03 

1,37 ± 0,10 

1,36 ± 0,09 

0,93 ± 0,02 

1,13 ± 0,05 

0,89 ± 0,06 

0,81 ± 0,04 

0,97 ± 0,03 

(%)* 
G2/M 

47,2 ± 4,6 
51,0 ± 13,9 
33,3 ±6,0 
32,2 ± 2,4 
53,2 ± 5,6 
51,5 ± 6,8 
35,6 ± 2,2 
33,4 ± 2,5 
55,9 ± 7,9 
55,5 ± 6,9 
28,0 ± 5,8 
28,3 ± 6,8 
64,9 ± 9,2 
67,7 ± 4,5 
42,2 ± 4,1 
44,9 ± 5,3 

Razao** 

1,08 ± 0,15 

0,97 ± 0,06 

0,96 ± 0,06 

0,94 ± 0,02 

0,99 ± 0,08 

1,01 ± 0,07 

1,04 ± 0,10 

1,06 ± 0,06 

* Os porcentuais indicados foram calculados relativamente aos totais de células presentes apenas ñas 3 fases 
(G0/Gi, S e G2/M). Nesse sentido, 100% corresponde a soma das 3 fases e nao ao total inicial de células 
analisadas. 

** Razao entre a porcentagem de células T47D irradiadas e expostas ao campo elétrico estático (y + CEE) e a 
porcentagem de células T47D apenas irradiadas (y). ± : desvio padráo (DP). 

TABELA 5 - Resultados de maior significancia estatística, obtidos a partir da análise de 
citometria de fluxo. 

Go/Gi 

S 

G2/M 

(y + CEE) / y 
1 Gy 

(24 hs) 

0,9 ± 0,01 

1,36 ± 0,09 

0,96 ± 0,06 

2 G y 
(24 hs) 

0,93 ± 0,05 

1,13 ± 0,05 

0,99 ± 0,08 

Tendencia 

A(>1) 

T (>!) 
X(>1) 
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FIGURA 11 - Citometria de fluxo realizada na linhagem T47D - grupo controle nao-irradiado 24 e 72 horas. (A 
e C) Gráfico representativo da distribuicáo do ciclo celular. As fases do ciclo estáo representadas 
ñas setas por: Go/Gi - populacáo de células quiescentes, S - populacáo de células na fase de 
síntese de DNA, G2/M - populacáo de células em divisáo ou proliferacáo celular. A fluorescencia 
relativa de PI (conteúdo de DNA) está representada no eixo-x (FL2-PI). (B e D) Distribuicáo da 
intensidade de fluorescencia expressa em unidades arbitrarias em relacáo ao volume celular. (Rl) 
células presentes apenas em G0/Gi, S e G2/M. (R2) células mortas e nao reconhecidas pelo 
programa WinMDI 2.8. 
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FIGURA 12 - Citometria de fluxo realizada na linhagem T47D - grupo campo nao-irradiado 24 e 72 horas. (A e 
C) Gráfico representativo da distribuicáo do ciclo celular. As fases do ciclo estáo representadas 
ñas setas por: Go/Gi - populacáo de células quiescentes, S - populacáo de células na fase de 
síntese de DNA, G2/M -populacáo de células em divisáo ou proliferacáo celular. A fluorescencia 
relativa de PI (conteúdo de DNA) está representada no eixo-x (FL2-PI). (B e D) Distribuicáo da 
intensidade de fluorescencia expressa em unidades arbitrarias em relacáo ao volume celular. (Rl) 
células presentes apenas em G0/Gi, S e G2/M. (R2) células mortas e nao reconhecidas pelo 
programa WinMDI 2.8. 
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FIGURA 13 - Citometria de fluxo realizada na linhagem T47D - grupo 1 Gy (24 hs) e 1 Gy + Campo (24 hs). 
(A e C) Gráfico representativo da distribuicáo do ciclo celular. As fases do ciclo estáo 
representadas ñas setas por: Go/Gi - populacáo de células quiescentes, S - populacáo de células 
na fase de síntese de DNA, G2/M - populacáo de células em divisáo ou proliferacáo celular. A 
fluorescencia relativa de PI (conteúdo de DNA) está representada no eixo-x (FL2-PI). (B e D) 
Distribuicáo da intensidade de fluorescencia expressa em unidades arbitrarias em relacáo ao 
volume celular. (Rl) células presentes apenas em Go/Gi, S e G2/M. (R2) células mortas e nao 
reconhecidas pelo programa WinMDI 2.8. 
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FIGURA 14 - Citometria de fluxo realizada na linhagem T47D - grupo 1 Gy (72 hs) e 1 Gy + Campo (72 hs). 
(A e C) Gráfico representativo da distribuicáo do ciclo celular. As fases do ciclo estáo 
representadas ñas setas por: Go/Gi - populacáo de células quiescentes, S - populacáo de células 
na fase de síntese de DNA, G2/M - populacáo de células em divisáo ou proliferacáo celular. A 
fluorescencia relativa de PI (conteúdo de DNA) está representada no eixo-x (FL2-PI). (B e D) 
Distribuicáo da intensidade de fluorescencia expressa em unidades arbitrarias em relacáo ao 
volume celular. (Rl) células presentes apenas em G0/G!, S e G2/M. (R2) células mortas e nao 
reconhecidas pelo programa WinMDI 2.8. 
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FIGURA 15 - Citometria de fluxo realizada na linhagem T47D - grupo 2 Gy (24 hs) e 2 Gy + Campo (24 hs). 
(A e C) Gráfico representativo da distribuicáo do ciclo celular. As fases do ciclo estáo 
representadas ñas setas por: Go/Gi - populacáo de células quiescentes, S - populacáo de células 
na fase de síntese de DNA, G2/M - populacáo de células em divisáo ou proliferacáo celular. A 
fluorescencia relativa de PI (conteúdo de DNA) está representada no eixo-x (FL2-PI). (B e D) 
Distribuicáo da intensidade de fluorescencia expressa em unidades arbitrarias em relacáo ao 
volume celular. (Rl) células presentes apenas em G0/Gi, S e G2/M. (R2) células mortas e nao 
reconhecidas pelo programa WinMDI 2.8. 
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FIGURA 16 - Citometria de fluxo realizada na linhagem T47D - grupo 2 Gy (72 hs) e 2 Gy + Campo (72 hs). 
(A e C) Gráfico representativo da distribuicáo do ciclo celular. As fases do ciclo estáo 
representadas ñas setas por: Go/Gi - populacáo de células quiescentes, S - populacáo de células 
na fase de síntese de DNA, G2/M - populacáo de células em divisáo ou proliferacáo celular. A 
fluorescencia relativa de PI (conteúdo de DNA) está representada no eixo-x (FL2-PI). (B e D) 
Distribuicáo da intensidade de fluorescencia expressa em unidades arbitrarias em relacáo ao 
volume celular. (Rl) células presentes apenas em G0/Gi , S e G2/M. (R2) células mortas e nao 
reconhecidas pelo programa WinMDI 2.8. 
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FIGURA 17 - Citometria de fluxo realizada na linhagem T47D - grupo 4 Gy (24 hs) e 4 Gy + Campo (24 hs). 
(A e C) Gráfico representativo da distribuicáo do ciclo celular. As fases do ciclo estáo 
representadas ñas setas por: Go/Gi - populacáo de células quiescentes, S - populacáo de células 
na fase de síntese de DNA, G2/M - populacáo de células em divisáo ou proliferacáo celular. A 
fluorescencia relativa de PI (conteúdo de DNA) está representada no eixo-x (FL2-PI). (B e D) 
Distribuicáo da intensidade de fluorescencia expressa em unidades arbitrarias em relacáo ao 
volume celular. (Rl) células presentes apenas em G0/Gi, S e G2/M. (R2) células mortas e nao 
reconhecidas pelo programa WinMDI 2.8. 
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FIGURA 18 - Citometria de fluxo realizada na linhagem T47D - grupo 4 Gy (72 hs) e 4 Gy + Campo (72 hs). 
(A e C) Gráfico representativo da distribuicáo do ciclo celular. As fases do ciclo estáo 
representadas ñas setas por: G(/Gi - populacáo de células quiescentes, S - populacáo de células 
na fase de síntese de DNA, G2/M - populacáo de células em divisáo ou proliferacáo celular. A 
fluorescencia relativa de PI (conteúdo de DNA) está representada no eixo-x (FL2-PI). (B e D) 
Distribuicáo da intensidade de fluorescencia expressa em unidades arbitrarias em relacáo ao 
volume celular. (Rl) células presentes apenas em G0/Gi, S e G2/M. (R2) células mortas e nao 
reconhecidas pelo programa WinMDI 2.8. 
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FIGURA 19 - Histograma representativo da porcentagem de células T47D presentes em cada fase do ciclo 
celular (G0/Gi - populacáo de células quiescentes, S - populacáo de células na fase de síntese de 
DNA, e G2/M - populacáo de células em divisáo ou proliferacáo celular). A) Controle nao-
irradiado e sem exposicáo ao campo elétrico estático, incubado por 24 horas. B) Controle náo-
irradiado e sem exposicáo ao campo elétrico estático, incubado por 72 horas. C) Controle náo-
irradiado e exposto a 1.250 V/cm de campo elétrico estático por 24 horas. D) Controle náo-
irradiado e exposto a 1.250 V/cm de campo elétrico estático por 72 horas. 

60 

L ■ ■ 

40 

30 

a. 20 

10 

! ■ 

■■ 60 

3 ,n i> 60 . ■ ' 

a 40 

IJ 40 
o M) 

■> 30 

_ ■ ' 

_ ■ ■ 

10 10 

! ■ o 

63 



A B 

G0/G| S G->/M 

Fases do Ciclo Celular-1 Gy (24hs) 

50 

40 

c£ 3 30 

G0/G| S G2/M 

Fases do Ciclo Celular - 1 Gy (72hs) 

60 c 

■o 40 

D 

GQ/G| 

Fases do Ciclo Celular-1 Gy+C (24 hs) 

G0/G| S G?/M 

Fases do Ciclo Celular-1 Gy+C (72 hs) 

FIGURA 20 - Histograma representativo da porcentagem de células T47D presentes em cada fase do ciclo 
celular (G0/Gi - populacáo de células quiescentes, S - populacáo de células na fase de síntese de 
DNA, G2/M - populacáo de células em divisáo ou proliferacáo celular). A) Células irradiadas 
com 1 Gy de radiacáo-y e analisadas após 24 horas. B) Células irradiadas com 1 Gy de radiacáo-
y e analisadas após 72 horas. C) Células irradiadas com 1 Gy de radiacáo-y, expostas a 1.250 
V/cm de campo elétrico estático e analisadas após 24 horas. D) Células irradiadas com 1 Gy de 
radiacáo-y, expostas a 1.250 V/cm de campo elétrico estático e analisadas após 72 horas. 
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FIGURA 21 - Histograma representativo da porcentagem de células T47D presentes em cada fase do ciclo 
celular (G0/Gi - populacáo de células quiescentes, S - populacáo de células na fase de síntese de 
DNA, G2/M - populacáo de células em divisáo ou proliferacáo celular). A) Células irradiadas 
com 2 Gy de radiacáo-y e analisadas após 24 horas. B) Células irradiadas com 2 Gy de radiacáo-
y e analisadas após 72 horas. C) Células irradiadas com 2 Gy de radiacáo-y, expostas a 1.250 
V/cm de campo elétrico estático e analisadas após 24 horas. D) Células irradiadas com 2 Gy de 
radiacáo-y, expostas a 1.250 V/cm de campo elétrico estático e analisadas após 72 horas. 
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FIGURA 22 - Histograma representativo da porcentagem de células T47D presentes em cada fase do ciclo 
celular (G0/Gi - populacáo de células quiescentes, S - populacáo de células na fase de síntese de 
DNA, G2/M - populacáo de células em divisáo ou proliferacáo celular). A) Células irradiadas 
com 4 Gy de radiacáo-y e analisadas após 24 horas. B) Células irradiadas com 4 Gy de radiacáo-
y e analisadas após 72 horas. C) Células irradiadas com 4 Gy de radiacáo-y, expostas a 1.250 
V/cm de campo elétrico estático e analisadas após 24 horas. D) Células irradiadas com 4 Gy de 
radiacáo-y, expostas a 1.250 V/cm de campo elétrico estático e analisadas após 72 horas. 
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FIGURA 23 - Razáo entre células da linhagem T47D tratadas com radiacáo gama e expostas ao campo elétrico estático (y + 
CEE) e células apenas irradiadas com radiacáo gama (y) presentes ñas diferentes fases do ciclo celular. A) 
Fase G0/G]. B) Fase S. C) Fase G2/M. 
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5 DISCUSSÁO 



5.1 Curva de Sobrevivencia e a Estatística de Boltzmann 

5.1.1 Adose Do 

A fracao de sobreviventes S pode ser descrita a partir da Estatística de Boltzmann 

(Apéndice B, Equacao 2), ou seja, 

S = So.exp(-J3 .D ) . 

Essa expressao foi ajustada aos resultados de sobrevivencia (Tabela 1 - Figura 4) 

obtendo-se (3 = 0,34; portante, a expressao analítica que melhor descreve os dados obtidos 

para a T47D é dada pela equacao 3 (Apéndice B) 

S = So.exp(-0,1156.D2) 

O conceito formal de dose Do é apresentado no Apéndice B.2, onde foi deduzida urna 

expressao analítica para o cálculo dessa dose (Equacao 10 do Apéndice B). Observa-se que os 

valores de Do sao muito dependentes da "dose de partida" - Di principalmente para doses 

mais baixas. Enquanto que para doses mais altas converge assintóticamente para um valor 

constante em torno de 0,2 Gy, conforme mostrado na figura B-l (abaixo reproduzida). 

Portante, para o intervalo de doses deste trabalho ( 0 - 8 Gy), as doses Do assumem valores 

entre 2,94 Gy (para Di = 0) e 0,52 Gy (para Di = 8 Gy). 
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FIGURA B-l - Valores de D0 (Gy) para diferentes doses de partida (Di) em Gy. 

69 



Na prática radioterápica considera-se como Do a dose calculada na regiáo da curva de 
sobrevivencia em que o comportamento seja linear (em escala log-linear), conforme 
exemplificado na figura 6. Esse procedimento retém algum grau de subjetividade decorrente 
da escolha da "dose de partida" Di. Ainda no exemplo da figura 6, verifica-se que pela 
escolha de Di aproximadamente igual a 4 Gy obteve-se Do aproximadamente igual a 1 Gy. 

Nao encontramos na literatura científica consultada resultado explícito de Do para a 
linhagem T47D utilizada neste estudo. Contudo, El-Awady et al. (2003) obtiveram para a 
linhagem T47D-B8 (clonada a partir da linhagem celular T47D original) urna dose de 
inativacao igual a 2,21 Gy. 

Para elucidar a relacao entre a curva de sobrevivencia in vitro e a relativa sensibilidade do 
tumor a radiacao gama, diversos autores calculam a Do para urna variedade de linhagens 
celulares, utilizando o modelo de alvos múltiplos. Hansen e colaboradores (1999) mostraram 
que as Do de 10 linhagens celulares tumorais irradiadas de 2 a 16 Gy com urna fonte de 1 7Cs 
apresentaram valores entre 1,2 e 2,1 Gy. Entre elas, a linhagem celular MDA-MB 231 
(carcinoma medular obtido da glándula mamaria) apresentou urna Do de 1,4 Gy, enquanto que 
em estudos realizados por Lehnert et al. (1989) obteve-se Do igual a 1,67 Gy para a linhagem 
MCF-7 (adenocarcinoma mamario). 

Todas essas Do relatadas na literatura foram obtidas pelo criterio da prática radioterápica, 
conforme discutimos ácima. Nesses termos, concluímos que ñas condicóes do presente estudo 
a linhagem T47D apresentou sensibilidade á radiacao gama (Do ~ 1 Gy) compatível áquelas 
dos eucariotos superiores referidos na literatura. 

5.1.2 Taxa de Mortalidade 

A taxa de mortalidade celular dM/dD, isto é, a fracáo de células mortas por unidade de 

dose (por Gray), foi calculada no Apéndice B (equacóes 13 e 14) e para J3 = 0,34 é dada por: 

- T - = 2.0 .D.Bxp[-0\D£] = 0,23.gxp[-0,l 156.DL] 

e desenhada na figura 4. 
Observamos as seguintes peculiaridades associadas a este último resultado: 
(1) A taxa de mortalidade é bem baixa na faixa de doses correspondentes ao ombro de 

reparo (0 -1 Gy), indicando que nessa faixa as células T47D sao capazes de se reparar. 
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(2) A partir de 1 Gy a taxa de mortalidade aumenta rápidamente até atingir um máximo 
em D¡ = 2,08 Gy. Nesse ponto de máximo a dM/dD é aproximadamente igual a 0,3/Gy, ou 
seja, 30% das células iniciáis foram mortas por Gray. Essa dose D¡ = 2,08 Gy corresponde ao 
ponto de inflexáo da curva de sobrevivencia, que analíticamente é dada por 

L 

(3) A forte inclinacáo de dM/dD até o máximo em D¡ = 2,08 Gy indica a progressiva e 
rápida perda de capacidade de reparacáo com o aumento da dose. 

(4) A pronunciada queda de dM/dD a partir de D¡ NAO está associada á recuperacáo da 
capacidade de reparo, mas sim á reducáo da populacáo de sobreviventes. 

5.2 Efeito ¡solado do campo elétrico 

Os resultados obtidos sem e com aplicacáo de campo elétrico nao permitem, 
estatisticamente, estabelecer urna diferenca entre os dois conjuntos de dados. De fato, o 
intervalo de variacáo para o controle (91,01 ± 0,7) é 90,4 - 91,8, enquanto que para 
tratamento com campo (93,8 ± 5,2) o intervalo é 88,6 - 99,0. Ou seja, o primeiro intervalo 
está contido no segundo, mesmo se levarmos em conta dois desvios padráo no controle (91,01 
± 1,4), cujo intervalo seria igual a 89,61 - 92,41. É importante ter em conta que a 
probabilidade de urna nova medida fornecer um resultado nesse último intervalo é de 95%. 

Portante, esses dados confirmaran! os resultados obtidos por Silva (2006) e Louvison 
(2007) em que o campo elétrico aplicado isoladamente também nao foi citotóxico. 

5.3 Irradiacáo associada ao campo elétrico 

A escolha das doses para investigar o efeito do campo elétrico estático (CEE) com 
radiacáo y baseou-se ñas peculiaridades da curva de sobrevivencia (Figura 4). Observa-se que 
a dose correspondendo á maior taxa de mortalidade é a D¡, igual a 2,1 Gy aproximadamente. 

71 



Assim, realizamos o experimento em 2 Gy e em urna dose bem superior (4 Gy) para testar os 

limites da técnica. 

Os resultados mostrados na tabela 2 indicam que para a dose de 4 Gy a dispersao dos 

dados foi muito grande, superior a 30%. De fato, para 4 Gy e 4 Gy + CEE obteve-se 

viabilidades celulares de (30,2 ± 12,4)% e (33,8 ± 13,5)%, respectivamente. Portanto, seriam 

perceptíveis apenas os efeitos do campo elétrico superiores a 30% para essa dose. Essa 

circunstancia deve-se ao fato de que com 4 Gy a populacao celular já é muito pequeña (veja 

fig. 4). Assim, efeitos citotóxicos de outros agentes físicos, como o CEE, seriam de difícil 

mensuracao. Portanto, com essa dose os resultados foram inconclusivos. 

Por outro lado, para 2 Gy e 2 Gy + CEE obteve-se viabilidades celulares de (64,5 ± 8,7)% 

e (67,0 ± 8,3)%, respectivamente. As dispersóes dos resultados (conforme mostram os desvios 

padrao) sao de 12% aproximadamente. Neste caso, somente seriam perceptíveis efeitos 

citotóxicos do CEE superiores a 12% da viabilidade celular. Portanto, poderíamos concluir 

que a citotoxicidade do CEE combinado com radiacao y seria, caso ocorra, inferior a 12%. 

Essa observacao contrasta com o que foi verificado em estudo com um procarioto 

(cianobactéria) e um eucarioto inferior (C. albicans) - figura 24 a frente. O efeito citotóxico 

mais elevado quando se associa a radiacao ao campo elétrico poderia ser atribuido, no caso 

desses dois microrganismos, a urna provável interferencia negativa do campo elétrico no 

mecanismo de reparo de DNA (Figura 1). Entao, seria muito instrutivo dar resposta a seguinte 

questao: "Em que medida um campo elétrico interfere no mecanismo de reparo de DNA em 

um eucarioto superior?". 

5.4 Avaliacáo de irradiacáo e campo elétrico em urna linhagem normal de células 

humanas 

Os resultados discutidos no parágrafo anterior ainda poderiam suscitar outra questao 

complementar: a ineficacia da acao do campo elétrico estaria associada a alta radioresisténcia 

das células T47D? 

Essa possibilidade apontou para a necessidade de se realizar um ensaio com irradiacáo e 

campo elétrico em urna linhagem de células humanas normáis. Os resultados estao na tabela 

3, de onde podemos salientar os seguintes pontos: 
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1 - 0 porcentual de historias H2AX fosforiladas (ou seja, as historias ativadas que ainda 
nao executaram reparo dos DSBs) é o mesmo, dentro do desvio padrao calculado, para os 
grupos de controle com e sem aplicacao de CEE, indicando que esse agente físico nao induz 
quebras no DNA. 

2 - 0 porcentual de histonas H2AX fosforiladas também foi o mesmo, dentro do desvio 
padrao calculado, ñas células irradiadas com 2 Gy e naquelas irradiadas e submetidas a acao 
do CEE por 30 minutos, indicando que esse tempo é ainda pequeño para observar-se algum 
efeito adicional produzido pelo CEE. 

3 - 0 porcentual de histonas H2AX fosforiladas foi 43% maior (Tabela 3) quando 
duplicou-se o tempo de aplicacao do CEE (lh). Ou seja, apenas com irradiacao obteve-se um 
porcentual igual 12,9, e com irradiacao mais 1 hora de CEE obteve-se 18,5. Portante, concha
se cum grano salís que o campo elétrico exógeno aplicado por lhora interferiu 
apreciavelmente no processo de reparo das DSBs. 

Quanto a esta última constatacao poder-se-ia entao admitir que um CEE dificulta o 
deslocamento de proteínas de reparo em direcao aos sitios dañineados (conforme ilustrado na 
Figura 1). 

5.5 Efeito da associacáo de radiacáo com campo elétrico ñas fases do ciclo celular 

Conforme mostrado, as células T47D tratadas com radiacáo ionizante e analisadas após 
24 horas apresentaram um acumulo maior de células na fase G2/M. Os resultados sao 
representados na tabela 4. Essa constatacao corrobora dados já existentes na literatura. De 
fato, segundo Vares et al. (2004), células T47D irradiadas com 137Cs se acumulam na fase 
G2/M. De acordó com Pawlik e Keyomarsi (2004), a radiacáo ionizante pode retardar a taxa 
de progressao da populacao de células proliferantes, causando um acumulo de células na fase 
G2 e evitando que elas sofram urna divisao mitótica. Este estudo também relata que os efeitos 
do bloqueio em G2 aumentam com a dose de radiacáo, mas mesmo em baixas doses podem 
resultar na redistribuicao das fases do ciclo celular. Nossos dados também sugerem esta 
tendencia, pois com o aumento da dose ñas células tratadas por 24 horas, a porcentagem de 
células presentes em G2/M também aumentou. Embora exista urna parcela elevada da 
populacao celular em G2/M, ao tratarmos as células com radiacáo gama e campo elétrico 
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vimos que esta associacao nao foi capaz de alterar a quantidade de células presentes nesta 

fase. 

Da observacao dos resultados mostrados na figura 23 constatamos que a maior 

significancia estatística foi obtida para as doses de 1 Gy e 2 Gy com aplicacao de campo 

elétrico por 24 horas. Por significancia estatística subentende-se resultados com intervalo de 

desvios padrao maior ou menor do que 1. Por exemplo, resultados como 0,92 ±0,15 e/ou 

1,08 ± 0,18 nao foram analisados. A partir dessa triagem estatística chegamos aos resultados 

exibidos na tabela 5. A restricao desta análise a essas doses pode ser explicada pelos seguintes 

motivos: 

1) De fato, essa restricao de dados seria esperada urna vez que a dose de 1 Gy situa-se no 

ombro de reparo, onde a eficiencia de reparacao é muito grande (Figura 4 - linha em preto), 

enquanto que a dose de 2 Gy corresponde a dose em que se verifica um máximo na taxa de 

mortalidade (Figura 4 - curva em vermelho). Com urna dose de 4 Gy, por exemplo, a quase 

totalidade da populacao inicial de células morre. Com isso, torna-se muito difícil a observacao 

de efeitos de interferencia de campo elétrico nos mecanismos de reparo. 

2) Os resultados da análise do ciclo celular ficam mascarados para tempos táo elevados 

quanto 72h, pois as células já poderiam estar em confluencia nesse período de tempo. Neste 

caso, as células congestionariam a fase G0 (Tabela 4). 

TABELA 5 - Resultados de maior significancia estatística, obtidos a partir da análise de 
citometria de fluxo. 

(y + CEE) / y 
1 Gy 2 Gy _, , , . . x , „ . . x Tendencia (24 lis) (24 lis) 

G(JGl 0,9 ±0,01 0,93 ± 0,05 

S 1,36 ±0,09 1,13 ±0,05 

G2/M 0,96 ± 0,06 0,99 ± 0,08 

Dos resultados da tabela 5 verificamos que: 

1) Fase Go/Gi - o campo elétrico reduziu moderadamente (cerca de 10%) o número de 

células nessa fase (razáo menor do que 1), para as duas doses utilizadas. 

2) Fase S - verificou-se um aumento significativo (por exemplo, 36% para 1 Gy). 

3) Fase G2/M - a reducáo observada nao foi estatisticamente significante. 
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Ou seja, o tratamento das células irradiadas com campo elétrico estático provoca um 

acumulo de células em S e urna diminuicao correspondente da fracao em Gi, enquanto que a 

populacao em G2/M, apesar de elevada, manteve-se constante. Portanto, as células entram na 

fase S, mas o campo elétrico impede a progressao normal das células através da transicao 

S —► G2/M. 

A inibicao no inicio da fase de replicacao parece ser, segundo Friedberg et al. (1995), a 

resposta predominante a danos causados por radiacao ionizante. Neste caso, poderíamos 

conjecturar o seguinte efeito: se o campo elétrico interfere negativamente no processo de 

reparacao (conforme exemplificado na Figura 1), entao, esse agente físico seria outro fator 

que acentuaría a inibicao na fase de replicacao. Com isso, teríamos um acumulo maior de 

células na fase S, conforme verificado neste trabalho (Tabela 5), o que poderia levar a 

expressao de novas proteínas envolvidas nos pontos de checagem do ciclo celular ou mesmo 

na modulacao da expressao de genes, relacionados diretamente a dose de radiacao aplicada. 

Adicionalmente, sabe-se que o atraso programado da fase S em presenca de daño no DNA 

(checkpoint em S) propicia presumivelmente, um tempo adicional para remocao de daño 

isenta de erro. Utilizando urna vez mais nossa premissa inicial (ou seja, o campo elétrico 

impediría o processo de reparacao), a persistencia do daño poderia ampliar esse atraso da fase 

S levando, em conseqüéncia, ao acumulo de células nessa fase. 

5.6 Procarioto versus Eucarioto-inferior versus Eucarioto-superior: viabilidade 

Nossos resultados para linhagem T47D, combinados com resultados obtidos para o 

procarioto Microcystis panniformis e o eucarioto Candida albicans, mostram que o efeito 

combinado de CEE com radiacao gama na viabilidade celular diminuí quando se vai de um 

procarioto para um eucarioto inferior, e diminuí mais quando deste se passa a um eucarioto 

superior como a T47D, conforme ilustrado na figura 24. 
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FIGURA 24 - Razáo entre a fracáo de sobrevivencia após exposicáo a radiacáo-y e ao campo elétrico estático 
(CEE) e a fracáo de sobrevivencia após irradiacáo com raios gama (y) para o procarioto 
Microcystis panniformis (SILVA, 2006), eucarioto inferior Candida albicans (LOUVISON, 
2007) e eucarioto superior - linhagem celular humana T47D (carcinoma ductal mamario). 

Levando-se em conta que os mecanismos de daño e reparo do DNA foram conservados, 

urna possível explicacao para as diferencas observadas estaría relacionada com características 

específicas de procariotos e eucariotos. Neste caso, observamos que em todas as células 

procarióticas, a maioria ou toda a informacao genética localiza-se em urna única molécula de 

DNA circular, de aproximadamente um milímetro de comprimento. Essa molécula apresenta-

se dobrada sobre si na porcao central da célula. Devido a esse tamanho diminuto um campo 

elétrico exógeno "ilumina" igualmente todos os componentes do DNA. Já as células 

eucarióticas possuem um DNA muito maior, que forma estruturas compactas e flexíveis - os 

cromossomos, constituidos de DNA + histonas. Ñas células humanas, por exemplo, o DNA é 

cerca de 1.000 vezes maior do que numa bacteria típica. Outra diferenca é que a membrana 

que envolve o núcleo das células eucarióticas protege a estrutura do DNA, enquanto que ñas 

células procarióticas nao existe essa compartimentalizacao. Devido a essa característica, o 

material genético de urna célula eucariótica pode exercer um controle bem maior sobre 

inúmeros processos, como por exemplo, os mecanismos de recuperacao celular, 

comparativamente as células bacterianas. 
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6 CONCLUSÓES 



RADIOBIOLOGÍA DA CÉLULA T47D 

• A curva de sobrevivencia da linhagem T47D foi muito bem descrita pela estatística 

de Boltzmann. 

• A taxa de mortalidade (dM/dD) derivada da curva de Boltzmann aumenta até 

atingir sua máxima eficiencia (D¡ = 2,08 Gy), onde 30% das células iniciáis sao 

mortas por Gray. 

• Um formalismo desenvolvido a partir da estatística de Boltzmann mostrou que a Do 

é funcao da dose de partida (Di). 

• A linhagem T47D apresentou igual sensibilidade (mesma Do) a radiacao gama 

quando comparada a dados da literatura. 

• A regiao que corresponde ao ombro de reparo (0-1 Gy) apresenta urna baixa taxa de 

mortalidade, ou seja, nessa regiao as células T47D devem ser capazes de reparar. 

• O aumento da mortalidade celular (dM/dD) até 2,08 Gy indica saturacao do 

mecanismo de reparo com o aumento da dose. 

• A menor taxa de mortalidade celular a partir de D¡ está associada á reducáo da 

populacáo sobrevivente, e nao á recuperacáo da capacidade de reparo. 

EFEITO DO CAMPO ELÉTRICO 

• O campo elétrico estático (CEE) de 1.250 V/cm aplicado isoladamente nao é 

citotóxico para as linhagens humanas estudadas. 
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A citotoxicidade do CEE associado a radiacao y é da ordem de 12%, de acordó com 

medidas de viabilidade celular realizadas no leitor de microplacas após coloracao 

com cristal violeta. 

Pela observacao da quantidade de historias H2AX fosforiladas na linhagem normal 

MRC5, constatamos que o campo elétrico exógeno aplicado por lhora interferiu no 

processo de reparo das DSBs após irradiacao com 2 Gy. 

A análise e interpretacao do ciclo celular também indicam que o CEE interferiu no 

processo de reparo do DNA, notadamente pelo maior acumulo de células observado 

na fase S. 

A intensidade do efeito combinado de CEE e radiacao y depende das características 

específicas de procariotos e eucariotos. 

HIERARQUIA DOS RESULTADOS 

1 - A constatacao mais direta de que o CEE interfere com os mecanismos de reparo do 

DNA foi obtida com a observacao do excesso de histonas H2AX fosforiladas. 

2- A interferencia do CEE nos mecanismos de reparo do DNA também foi observada, 

indiretamente, na análise do ciclo celular (acumulo de células na fase S). 

3- Finalmente, a reducao da viabilidade celular foi outro indicativo de que o CEE 

estaría interferindo negativamente com o reparo celular e, presumivelmente, com o reparo 

do DNA. 
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APÉNDICES 



APÉNDICE A - Viabilidade Celular 

A.1 Valores referentes ao teste de viabilidade celular em células T47D 

O cálculo para obtencáo da viabilidade celular em porcentagem a partir dos valores em 
absorbáncia é dado por: 

Viabilidade (%) = (L-B) * 100 
C 

onde Lea absorbáncia obtida da amostra analisada, B é absorbáncia obtida do meio de cultura 
sem célula e C, a absorbáncia do controle (células nao-irradiadas e sem exposicáo ao campo 
exógeno). 
Tabela A.l - Absorbáncias obtidas para células T47D controle. Experimento: Efeito citotóxico do campo. 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

BRANCO 
0,087 
0,087 
0,087 
0,087 
0,087 
0,087 
0,087 
0,087 

2 
0,952 
0,823 
0,816 
0,83 

0,789 
0,849 
0,801 
0,859 

3 
0,821 
0,99 

0,834 
0,88 

0,857 
0,792 
0,772 
0,886 

4 
0,939 
0,914 
1,018 
0,767 
0,866 
0,878 
0,836 
0,874 

5 
0,774 
1,018 
1,007 
0,994 
0,955 
0,873 
0,906 
0,919 

6 
0,986 
0,997 
0,933 
0,868 
0,873 
0,992 
0,98 

0,923 

7 
0,955 
1,008 
0,976 
1,008 
0,862 
0,829 
0,808 
0,786 

8 
0,954 
0,817 
0,761 
0,991 
0,938 
0,988 
0,907 
0,846 

Tabela A.2 - Viabilidade celular obtida em porcentagem para células T47D controle. Experimento: 
Efeito citotóxico do campo. 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

BRANCO 
0,087 
0,087 
0,087 
0,087 
0,087 
0,087 
0,087 
0,087 

2 
91,62656 
90,43956 
90,36545 
90,51254 
90,06849 
90,70513 
90,2027 

90,80338 

3 
90,4185 

91,92201 
90,55375 
91,0031 
90,7839 

90,10239 
89,87194 
91,05858 

4 
91,52047 
91,30869 
92,1267 

89,81265 
90,87093 
90,98446 
90,57421 
90,94693 

5 
89,89547 
92,1267 
92,04753 
91,9519 
91,65067 
90,9375 
91,23867 
91,35189 

6 
91,89189 
91,97417 
91,47059 
90,89005 
90,9375 

91,93698 
91,8463 

91,38614 

7 
91,65067 
92,05479 
91,81562 
92,05479 
90,83246 
90,50218 
90,27933 
90,03436 

8 
91,64265 
90,37611 
89,74057 
91,9295 
91,5122 

91,90698 
91,24748 
90,67524 

Media - 91,07 % D.P.-±0,71 

Tabela A.3 - Absorbáncias obtidas para células T47D expostas a 1.250 V/cm de campo elétrico estático por 24 
horas. Experimento: Efeito citotóxico do campo. 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

BRANCO 
0,096 
0,095 
0,087 
0,098 
0,082 
0,07 

0,071 
0,085 

2 
0,988 
0,928 
0,911 
0,971 
0,869 
0,939 
0,878 
0,845 

3 
0,985 
0,949 
0,959 
0,908 
0,873 
0,943 
0,872 
0,861 

4 
0,927 
0,977 
0,921 
0,904 
0,994 
0,85 
0,93 

0,981 

5 
1 

0,949 
0,994 
0,988 
0,983 
0,941 
0,97 

0,847 

6 
0,925 
0,861 
0,934 
0,917 
0,883 
0,988 
0,874 
0,96 

7 
0,98 
0,95 

0,899 
0,875 
0,888 
0,927 
0,985 
0,939 

8 
0,856 
0,939 
0,894 
1,002 
0,955 
0,918 
0,872 
0,933 

9 
0,878 
0,869 
0,898 
0,844 
0,902 
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Tabela A.4 - Viabilidade celular obtida para células T47D expostas a 1.250 V/cm de campo elétrico estático por 
24 horas. Experimento: Efeito citotóxico do campo. 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

BRANCO 
0,096 
0,095 
0,087 
0,098 
0,082 
0,07 

0,071 
0,085 

2 
100,9286 
94,21867 
92,31752 
99,02746 
87,62057 
95,44883 
88,62706 
84,9366 

3 
100,5931 
96,56715 
97,68547 
91,98203 
88,0679 

95,89616 
87,95607 
86,72591 

4 
94,10684 
99,69845 
93,43585 
91,5347 
101,5996 
85,49576 
94,44234 
100,1458 

5 
102,2706 
96,56715 
101,5996 
100,9286 
100,3694 
95,67249 
98,91563 
85,16026 

6 
93,88318 
86,72591 
94,88967 
92,98852 
89,18622 
100,9286 
88,17973 
97,7973 

7 
100,0339 
96,67898 
90,97554 
88,29156 
89,74538 
94,10684 
100,5931 
95,44883 

8 
86,16675 
95,44883 
90,41638 
102,4943 
97,23814 
93,10035 
87,95607 
94,77783 

9 
88,62706 
87,62057 
90,8637 

84,82476 
91,31103 

Media - 93,80 % D.P. - ± 5,24 

Tabela A.5 - Absorbáncias obtidas para células T47D controle. Experimento: Efeito combinado de radiacáo e 
campo. 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

BRANCO 
0,085 
0,081 
0,076 
0,07 

0,079 
0,064 
0,07 

0,069 

2 
0,96475 
0,93075 
0,84575 
0,80175 
0,87675 
0,96675 
0,91175 
0,80975 

3 
0,83075 
0,71575 
0,71975 
0,79975 
1,00575 
0,96675 
0,98775 
0,93575 

4 
0,75375 
0,72875 
0,71075 
0,98775 
0,90575 
0,83675 
0,78275 
0,61475 

5 
0,71375 
0,75075 
0,89775 
0,81875 
0,87175 
0,67175 
0,98775 
0,78175 

6 
0,68475 
0,63775 
0,68075 
0,79075 
0,68975 
0,73875 
0,71775 
0,92175 

7 
0,93675 
0,76875 
0,70075 
0,64175 
0,61175 
0,93775 
0,92875 
0,85875 

8 
0,77875 
0,65975 
0,94575 
0,86675 
0,88075 
0,81575 
0,68375 
0,97575 

9 
0,86975 
0,86075 
0,64575 

Tabela A.6 - Viabilidade celular obtida em porcentagem para células T47D controle. Experimento: Efeito 
combinado de radiacáo e campo. 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

BRANCO 
0,085 
0,081 
0,076 
0,07 

0,079 
0,064 
0,07 

0,069 

2 
118,2998 
114,1307 
103,7078 
98,31239 
107,5091 
118,5451 
111,8008 
99,29336 

3 
101,8684 
87,76687 
88,25736 
98,06714 
123,3273 
118,5451 
121,1201 
114,7438 

4 
92,42652 
89,36096 
87,15376 
121,1201 
111,0651 
102,6042 
95,98256 
75,38203 

5 
87,52163 
92,05865 
110,0841 
100,397 

106,8959 
82,37149 
121,1201 
95,85994 

6 
83,96558 
78,20234 
83,47509 
96,96354 
84,57869 
90,58718 
88,01212 
113,0271 

7 
114,8664 
94,26585 
85,92754 
78,69283 
75,01416 
114,989 

113,8854 
105,3019 

8 
95,49207 
80,90003 

115,97 
106,2828 
107,9995 
100,0291 
83,84296 
119,6487 

9 
106,6507 
105,5471 
79,18332 

Media - 100 % D.P.-±13,86 

Tabela A.7 - Absorbáncias obtidas para células T47D irradiadas com 2 Gy de radiacáo gama. Experimento: 
Efeito combinado de radiacáo e campo. 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

BRANCO 
0,083 
0,079 
0,078 
0,071 
0,084 
0,071 
0,074 
0,078 

2 
0,509 
0,516 
0,716 
0,611 
0,589 
0,649 
0,629 
0,635 

3 
0,654 
0,517 
0,679 
0,628 
0,57 

0,522 
0,516 
0,472 

4 
0,741 
0,617 
0,492 
0,522 
0,52 
0,675 
0,706 
0,655 

5 
0,583 
0,51 

0,481 
0,723 
0,67 

0,675 
0,666 
0,606 

6 
0,613 
0,572 
0,565 
0,635 
0,592 
0,486 
0,524 
0,672 

7 
0,689 
0,601 
0,552 
0,554 
0,543 
0,608 
0,68 

0,647 

8 
0,619 
0,603 
0,61 

0,693 
0,691 
0,567 
0,668 
0,526 
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Tabela A.8 - Viabilidade celular obtida em porcentagem para células T47D irradiadas com 2 Gy de radiacáo 
gama. Experimento: Efeito combinado de radiacáo e campo. 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

BRANCO 
0,083 
0,079 
0,078 
0,071 
0,084 
0,071 
0,074 
0,078 

2 
52,94215 
53,80051 
78,32496 
65,44962 
62,75193 
70,10927 
67,65682 
68,39256 

3 
70,72238 
53,92313 
73,78794 
67,5342 

60,42211 
54,53624 
53,80051 
48,40513 

4 
81,39052 
66,18536 
50,85758 
54,53624 

54,291 
73,29745 
77,09874 

70,845 

5 
62,0162 

53,06478 
49,50873 
79,18332 
72,68434 
73,29745 
72,19385 
64,83651 

6 
65,69487 
60,66736 

59,809 
68,39256 
63,1198 

50,12184 
54,78149 
72,92958 

7 
75,01416 
64,2234 

58,21491 
58,46016 
57,11131 
65,08176 
73,91056 
69,86402 

8 
66,4306 

64,46865 
65,327 

75,50465 
75,2594 

60,05424 
72,43909 
55,02673 

Media - 64,45 % D.P. - ± 8,70 

Tabela A.9 - Absorbáncias obtidas para células T47D irradiadas com 2 Gy de radiacáo gama e expostas a 1.250 
V/cm de campo elétrico estático por 24 h. Experimento: Efeito combinado de radiacáo e campo. 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

BRANCO 
0,073 
0,067 
0,093 
0,086 
0,065 
0,063 
0,063 
0,063 

2 
0,697 
0,697 
0,606 

0,5 
0,533 
0,669 
0,672 
0,532 

3 
0,552 
0,555 
0,523 
0,664 
0,546 

0,7 
0,659 
0,629 

4 
0,604 
0,565 
0,526 
0,534 
0,72 
0,699 
0,615 
0,633 

5 
0,514 
0,512 
0,639 
0,663 
0,641 
0,609 
0,712 
0,719 

6 
0,633 
0,702 
0,561 
0,531 
0,627 
0,726 
0,602 
0,659 

7 
0,581 
0,552 
0,523 
0,673 

0,7 
0,683 
0,679 
0,638 

8 
0,574 
0,599 
0,693 
0,668 
0,617 
0,515 
0,699 
0,669 

9 
0,657 
0,643 
0,554 
0,608 
0,506 

Tabela A.10 - Viabilidade celular obtida em porcentagem para células T47D irradiadas com 2 Gy de radiacáo 
gama e expostas a 1.250 V/cm de campo elétrico estático por 24h. Experimento: Efeito 
combinado de radiacáo e campo. 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

BRANCO 
0,073 
0,067 
0,093 
0,086 
0,065 
0,063 
0,063 
0,063 

2 
76,68489 
76,68489 
65,52626 
52,5283 
56,57484 
73,25146 
73,61933 
56,45222 

3 
58,90466 
59,27253 
55,34862 
72,63835 
58,16893 
77,05275 
72,02524 
68,34657 

4 
65,28102 
60,49875 
55,71648 
56,69746 
79,5052 

76,93013 
66,62986 
68,83706 

5 
54,24502 
53,99977 
69,5728 

72,51573 
69,81804 
65,89413 
78,52422 
79,38258 

6 
68,83706 

77,298 
60,00826 
56,32959 
68,10133 
80,24093 
65,03577 
72,02524 

7 
62,46071 
58,90466 
55,34862 
73,74195 
77,05275 
74,96818 
74,47769 
69,45017 

8 
61,60235 
64,66791 
76,1944 

73,12884 
66,87511 
54,36764 
76,93013 
73,25146 

9 
71,78 

70,06329 
59,14991 
65,77151 
53,26404 

Media - 67,02% D.P. - ± 8,27 

Tabela A.ll - Absorbáncias obtidas para células T47D irradiadas com 4 Gy de radiacáo gama. Experimento: 
Efeito combinado de radiacáo e campo. 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

BRANCO 
0,076 
0,071 
0,067 
0,069 
0,074 
0,075 
0,066 
0,066 

2 
0,492 
0,462 
0,449 
0,321 
0,271 
0,203 
0,223 
0,184 

3 
0,458 
0,393 
0,345 
0,265 
0,261 
0,221 
0,533 
0,409 

4 
0,414 
0,243 
0,291 
0,347 
0,257 
0,238 
0,217 
0,198 

5 
0,202 
0,428 
0,378 
0,389 
0,292 
0,253 
0,208 
0,199 

6 
0,413 
0,306 
0,28 

0,202 
0,531 
0,417 
0,37 

0,228 

7 
0,477 
0,23 

0,356 
0,247 
0,186 
0,201 
0,478 
0,393 

8 
0,377 
0,318 
0,263 
0,222 
0,179 
0,452 
0,492 
0,307 

9 
0,274 
0,226 
0,386 
0,321 
0,278 
0,21 
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Tabela A.12 - Viabilidade celular obtida em porcentagem para células T47D irradiadas com 4 Gy de radiacáo 
gama. Experimento: Efeito combinado de radiacáo e campo. 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

BRANCO 
0,076 
0,071 
0,067 
0,069 
0,074 
0,075 
0,066 
0,066 

2 
51,68528 
48,00661 
46,41252 
30,71687 
24,58576 
16,24745 
18,69989 
13,91762 

3 
47,51612 
39,54567 
33,65981 
23,85003 
23,35954 
18,45465 
56,71279 
41,50763 

4 
42,12074 
21,15234 
27,03821 
33,90505 
22,86905 
20,53923 
17,96416 
15,63434 

5 
16,12483 
43,83745 
37,70634 
39,05519 
27,16083 
22,37856 
16,86056 
15,75696 

6 
41,99812 
28,87754 
25,68936 
16,12483 
56,46754 
42,48861 
36,72536 
19,313 

7 
49,84594 
19,55825 
35,00865 
21,64283 
14,16287 
16,0022 
49,96857 
39,54567 

8 
37,58372 
30,34901 
23,60478 
18,57727 
13,30451 
46,78039 
51,68528 
29,00016 

9 
24,95363 
19,06776 
38,68732 
30,71687 
25,44412 
17,1058 

Media - 30,24% D.P. - ± 12,42 

Tabela A.13 - Absorbáncias obtidas para células T47D irradiadas com 4 Gy de radiacáo gama e expostas a 
1.250 V/cm de campo elétrico estático por 24 h. Experimento: Efeito combinado de radiacáo e 
campo. 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

BRANCO 
0,068 
0,072 
0,062 
0,069 
0,063 
0,067 
0,084 
0,069 

2 
0,517 
0,409 
0,327 
0,272 
0,241 
0,245 
0,411 
0,404 

3 
0,317 
0,212 
0,422 
0,342 
0,333 
0,195 
0,53 
0,325 

4 
0,247 
0,189 
0,181 
0,53 
0,445 
0,414 
0,341 
0,222 

5 
0,178 
0,448 
0,379 
0,293 
0,236 
0,206 
0,469 
0,244 

6 
0,409 
0,453 
0,366 
0,357 
0,258 
0,456 
0,419 
0,192 

7 
0,459 
0,451 
0,505 
0,445 
0,408 
0,286 
0,211 
0,192 

8 
0,467 
0,496 
0,474 
0,483 
0,357 
0,251 
0,18 
0,234 

Tabela A.14 - Viabilidade celular obtida em porcentagem para células T47D irradiadas com 4 Gy de radiacáo 
gama e expostas a 1.250 V/cm de campo elétrico estático por 24h. Experimento: Efeito 
combinado de radiacáo e campo. 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

BRANCO 
0,068 
0,072 
0,062 
0,069 
0,063 
0,067 
0,084 
0,069 

2 
54,89973 
41,65653 
31,6015 

24,85728 
21,05599 
21,54648 
41,90177 
41,04342 

3 
30,37528 
17,49995 
43,25062 
33,44084 
32,33724 
15,41537 
56,49382 
31,35626 

4 
21,79172 
14,67963 
13,69866 
56,49382 
46,07093 
42,26964 
33,31822 
18,72617 

5 
13,33079 
46,4388 
37,97786 
27,43235 
20,44288 
16,76421 
49,01386 
21,42386 

6 
41,65653 
47,05191 
36,38377 
35,28017 
23,14057 
47,41977 
42,88275 
15,0475 

7 
47,78764 
46,80666 
53,42826 
46,07093 
41,53391 
26,57399 
17,37732 
15,0475 

8 
48,76862 
52,32466 
49,62697 
50,73057 
35,28017 
22,28221 
13,57603 
20,19764 

Media - 33,83% D.P. - ± 13,52 
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A.2 Valores referentes á distribuicáo do ciclo celular 

A análise por citometria de fluxo (FACS) obtida pelo programa WinMDI 2.8 forneceu a 

porcentagem de células com DNA fragmentado, em apoptose e presentes ñas tres fases do 

ciclo celular (GQ/GI, S e G2/M). 

Tabela A.2.1 - Análise da porcentagem media de células da linhagem T47D ñas diferentes fases do ciclo celular, 
valores obtidos através da citometria de fluxo. 

Tratamento 

Controle (24hs) 
Controle (72hs) 

Campo (24hs) 

Campo (72hs) 
1 Gy (24hs) 

1 Gy (72hs) 

1 Gy + C (24hs) 

1 Gy + C (72hs) 
2 Gy (24hs) 

2 Gy (72hs) 

2 Gy + C (24hs) 
2 Gy + C (72hs) 

4 Gy (24hs) 

4 Gy (72hs) 

4 Gy + C (24hs) 

4 Gy + C (72hs) 

DNA 
Fragmenta do/necro se 

72,34 ± 1,16 

68,89 ± 3,16 

72,71 ±6,16 
68,21 ± 1,53 

71,93 ± 0,61 

77,85 ± 0,82 

72,75 ± 1,03 

70,03 ± 1,49 
75,87 ± 2,73 

95,55 ± 0,84 
72,62 ± 0,65 

92,16 ± 1,67 

74,28 ± 3,47 
93,89 ± 0,25 

79,75 ± 0,60 

96,10 ± 0,22 

Apoptose 

1,65 ± 0,27 
0,65 ± 0,04 

1,16 ± 0,36 

1,09 ± 0,23 
1,41 ± 0,09 

0,98 ± 0,23 

1,19 ± 0,16 
1,14 ± 0,04 

1,40 ± 0,14 

0,39 ± 0,06 
1,21 ± 0,09 

0,46 ± 0,02 

1,34 ± 0,20 

0,61 ± 0,06 

0,90 ± 0,09 

0,39 ± 0,04 

Go/Gi 

9,11 ± 1,00 
17 ± 1,57 

9,58 ± 2,34 

16,31 ± 0,99 
8,54 ± 0,32 

10,84 ± 0,55 

7,44 ± 0,15 

15,61 ± 0,14 
6,04 ± 1,22 

2,16 ± 0,35 

6,43 ± 1,05 
4,06 ± 0,91 

4,67 ± 0,34 
1,87 ± 0,13 
3,72 ± 0,25 

1,12 ± 0,06 

S 

4,48 ± 0,79 
3,37 ± 2,13 

3,17 ± 0,96 

4,69 ±1,2 
3,93 ± 1,15 

2,91 ± 0,13 

5,28 ± 1,84 

3,65 ± 0,52 
3,92 ± 1,06 

0,80 ± 0,26 

5,09 ± 1,22 
1,30 ± 0,3 

3,89 ± 1,15 
1,36 ± 0,13 

2,47 ± 0,83 
0,84 ± 0,12 

G2/M 

12,13 ± 1,17 
10,16 ± 1,82 

13,29 ± 3,61 

9,98 ± 0,75 
14,16 ± 1,5 

7,6 ± 0,48 

13,53 ± 1,79 

9,65 ± 0,74 
12,60 ± 1,79 

1,15 ± 0,24 

14,38 ± 1,80 
2,12 ± 0,51 

15,84 ± 2,25 

2,36 ± 0,23 

13 ± 0,86 

1,60 ± 0,19 
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A P É N D I C E B - Equacoes para curva de sobrevivencia 

B.l Estatística de Boltzmann 

A literatura científica contém inúmeros trabalhos em que modelos radiobiológicos tém 

sido propostos e testados para a descricao de curvas de sobrevivencia (Alpen, 1991; Sánchez-

Reyes, 1992; Hall, 1994). 

O mais completo e sofisticado desses modelos foi desenvolvido por Sánchez-Reyes 

(1992), onde a fracáo de sobrevivencia S é descrita por urna expressáo a 3 parámetros (A, Bo e 

C) em funcáo da dose D: 

ln S(D) = -aD -(3D + 0(C .D ) (1) 

em que, a = A (1 - Bo) , |3 = (BoAC)/2 e O (C . D ) representa termos de ordem 

superior (detalhes em Sánchez-Reyes, 1992, p.141). 

Contudo, no grupo de pesquisa em que foi desenvolvido o presente trabalho, buscou-se 

urna alternativa mais simples e conceitualmente mais transparente para a descricao de curvas 

de sobrevivencia. A partir de um ansatz postulou-se, inicialmente, que todas as curvas de 

sobrevivencia deveriam exibir um comportamento, em funcáo da dose, descrito pela mesma 

estatística utilizada no estudo da cinética dos gases perfeitos, isto é, a "Estatística de 

Boltzmann" (Sears, 1959). A justificativa teórica é apresentada em trabalho a ser submetido á 

publicacáo (Arruda-Neto et al., 2008). Neste caso teríamos entáo, 

S = So.exp(-p .D ) (2) 

Partindo-se de So = 1 (100% de células viáveis no inicio, isto é, para dose igual a zero), 

verificamos que a equacáo 2 é MONOPARAMÉTRICA em J3. Trata-se, portante de urna 

descricao muito simples. 

Realizamos um ajuste da equacáo 2 aos dados experimentáis obtidos neste trabalho 

(Figura 4 - veja Discussáo), sendo que para |3 = 0,34 obteve-se um qui-quadrado (%) 

próximo de 1. 
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B.2 A q ii esta o relativa á dose Do 

A dose Do é definida em Radioterapia como sendo a dose requerida para reduzir o número 

de células clonogénicas a urna fracao igual a l / e das células iniciáis, ou seja, de um fator igual 

a 0,37. Contudo, a defmicao nao estabelece com clareza a partir de que ponto da curva de 

sobrevivencia devemos calcular a Do. Menciona-se genéricamente que essa dose deve ser 

obtida na regiao de comportamento exponencial da curva de sobrevivencia, que corresponde a 

urna reta em representacao semilogarítmica. 

Nesse sentido, faremos a seguir a deducao de urna expressáo analítica geral para a Do, 

supondo-se que a dose de partida para o cálculo seja igual a Di, e que a curva de 

sobrevivencia seja descrita por urna expressáo derivada da "Estatística de Boltzmann" 

(Equacao 2). Entao, 

S = Soexp(-j32D2) 

em que So é o número de células iniciáis (correspondendo a D = 0) e S é o número de células 

sobreviventes a dose D. 

Neste caso, a fracao de sobreviventes será dada por 

s =— = exp(-/32D2) (3) 
So 

Suponhamos que a fracao referente á dose D\ seja igual a í ¡ e para a dose D2 igual a s2 ■ 

Mas, ln(s) = -(32 D2 (4) 

e, ln(si) -ln(s2) = -fi (D¡ -D2) (5) 

1 (Sl 1 Qlt-r. 2 r.2, . . . 
ou seja, ln — =p (D2 -Dl) (6) 

\S2 ) 

Suponhamos agora que s2 =0,37^= (1/e). Sj. Neste caso, teremos que D0=D2-Dl. 

Substituindo-se s2 na expressáo anterior: 

' s-1 
\.S2J 

ln 

mas como /32 = 0,342 temos que 

1 
ln = ¡5 (D2 - Dl ) (7) 

0,37 
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D2 -D1 
1 , ( 1 ^ ln 

0,342 10,37 

ou, D22 = D2i + 8,6 => D2 = V-D2i + 8,6 

8,60 (8) 

(9) 

Finalmente, D0 = D2 - D{ ou 

(10) D0 = ^D2 + 8,6 -Dl 

Portante, como era de se esperar, aDoé funcao da "dose de partida" Di. 

Se quisermos calcular a dose necessária para reduzir o número inicial de células de 63%, 

deveremos considerar como "dose de partida" Di = 0 que, pela expressao ácima (Equacao 

10), leva aDo= 1/ 0,34 = 1/p = 2,94 Gy. 

Por outro lado, caso consideremos Di = 4 Gy, correspondendo a urna "dose de partida" na 

regiao linear da curva de sobrevivencia em escala semilog, obteremos Do = 0,96 Gy. 

Na figura a seguir mostramos a curva correspondente a equacao 10. 

2,5 -
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-
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1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ' 1 
6 8 10 12 14 16 
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1 
18 

i 

I 
20 22 

FIGURA B.l - Valores de D0 (Gy) para diferentes doses de partida (Di) em Gy. 
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Observa-se que os valores de Do sao fortemente dependentes de Di para doses mais 

baixas, enquanto que para doses mais altas converge assintóticamente para um valor constante 

em torno de 0,2 Gy. 

B.3 Interpretábalo do parámetro p 

Consideremos urna dose Do que seja igual a J3"1 (Do = 1/ (3). Entao, substituindo-se na 

equacao 2, para So = 1, obtemos 

S = exp(-|32.D2) = exp(-|32. p"2) = exp(-l) = 0,37 , isto é, 37% de sobreviventes. 

Neste trabalho com as células T47D, essa dose é igual a 

™ 1 1 ,-.«,. >̂ 
D0= — = = 2,94Gy (11) 

¡3 0,34 

De acordó com modelos do tipo alvos múltiplos (Alpen, 1991), a Do é a dose que produz 

em media um daño letal por célula. 

B.4 Taxa de Mortalidade celular 

A fracao de células mortas (nao-viáveis) M é dada por 

M = l - S = l - exp(-J3 .D ) (12) 

e a taxa de mortalidade celular, isto é, a fracao de células mortas por unidade de dose (por 

Gray), é calculada pela derivada de M em relacao a D , ou seja, 

dM dS „ _? ^ , n2 ^2^ z,-^ 
= = 2.p .D.exp(-p .D ) (13) 

dD dD 

Substituindo-se J3 = 0,34 na equacao 11 obtemos, 

dM ^ ^^ . . , , ^^T^2^ 
= 0 . e x p ( - 0 , 1 1 6 . D ) (14) 

dD 

e esta taxa está desenliada na figura 4. 
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