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RESUMO 

Várias substâncias de origem sintética e natural têm sido estudadas com relação a sua capacidade de proteger o 
organismo dos danos causados pela radiação ionizante. Dentre estas substâncias, a quercetina tem demonstrado 
ser uma molécula de origem natural com elevado potencial radioprotetor devido as suas propriedades 
antioxidantes. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi determinar, in vitro, o efeito radioprotetor da quercetina 
sobre linfócitos humanos expostos à radiação gama. O sangue foi irradiado com as doses de 2.5, 3.5 e 4,5 Gy e 
em seguida foi feita a cultura de linfócitos com a quercetina nas concentrações pré-selecionadas de 37,5 e 
75 IM. Posteriormente, foram confeccionadas lâminas para análise e quantificação das metáfases presentes nas 
células linfocitárias. Os resultados demonstraram que os linfócitos irradiados e posteriormente expostos a 
quercetina apresentaram um número de alterações cromossômicas inferior em comparação ao grupo controle 
que foi irradiado e não exposto a quercetina. Portanto, os resultados sugerem um efeito radioprotetor do 
flavonóide quercetina sobre linfócitos humanos expostos, in vitro, à radiação ionizante. 

1. INTRODUÇÃO 

Os organismos vivos estão expostos à ação das radiações, sejam provenientes de fontes 
naturais, raios cósmicos e radionuclídeos naturais como o potássio (40K), urânio e38U) e tório e32Th) presente no meio ambiente ou artificiais, originados de procedimentos laboratoriais 
desenvolvidos pelo homem [1,2]. 

Os efeitos da radiação sobre os seres vivos dependem da interação com a matéria viva, da 
intensidade, distribuição e absorção da energia, bem como do tempo de exposição. A cadeia 
de eventos fisico-químicos ocorre em frações de segundos, porém os danos biológicos 



poderão ser notados em poucos minutos, horas, meses ou até mesmo anos. A radiação pode 
induzir modificações estruturais nas biomoléculas, entre elas, mutações estáveis no DNA que 
podem induzir as células a se dividirem de forma descontrolada, assim, dependendo do 
acúmulo de mutações geradas e da expansão clonal pode ocorrer o desenvolvimento de 
doenças malignas ou a morte do organismo [3]. 

Para avaliação dos danos ao sistema biológico, podem ser utilizados diversos parâmetros, 
dentre eles, a análise de alterações cromossômicas dos linfócitos de indivíduos expostos a 
radiações ionizantes [4]. Os linfócitos são células diferenciadas que se mantêm em estado 
quiescente no ciclo celular. Apesar destas características, tais células possuem elevada 
radiossensibilidade, logo, são capazes de apresentar respostas rápidas aos efeitos das 
radiações ionizantes [5]. 

Devido à expansão do uso das radiações ionizantes na indústria, medicina e pesquisa, 
aumentou o interesse em encontrar substâncias com características radioprotetoras, ou seja, 
substâncias com propriedades antioxidantes com o objetivo de proteger e diminuir os danos 
causados aos tecidos vivos [6,7,8]. 

Estudos revelam que os radioprotetores sintéticos WR (Walter-Reed)-638, WR-1065, WR-
2721 (amifostina), WR-3689, WR-33278, WR-77913 e WR-151327, apresentam um 
potencial efeito protetor frente às radiações ionizantes, pois são substâncias capazes de 
inativar as espécies reativas de oxigênio presente no interior das células [9]. No entanto, na 
prática clínica estes fármacos têm uso limitado devido aos seus efeitos colaterais e alta 
toxicidade, como por exemplo, hipocalemia e reações anafiláticas. O desenvolvimento de 
radiomodificadores eficazes e menos tóxicos é altamente desejado, o que tem estimulado o 
estudo com compostos de origem natural [10].0 desenvolvimento de radioprotetores eficazes 
e menos tóxicos é de grande interesse, o que tem estimulado o estudo com compostos de 
origem natural. 

Os principais representantes das substâncias antioxidantes de origem vegetal são os 
compostos fenólicos, dos quais o grupo dos flavonóides, um tipo de metabólito secundário, é 
indicado como sendo o maior e mais importante [11,12]. A quercetina (3,3',4',5,7 -
pentahidroxiflavona) é um dos flavonóides de grande importância, pois possui potencial 
anticancerígeno, anti-inflamatório, efeitos benéficos ao sistema hepático, cardiovascular e 
renal [13] estando presente em várias frutas e vegetais [14]. Pesquisas têm mostrado que um 
dos principais efeitos induzidos pela quercetina é a ação antioxidante e fotoprotetora [15]. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi determinar, in vitro, o efeito radioprotetor do flavonóide 
quercetina, de origem natural, em linfócitos humanos expostos à radiação gama. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Coleta e irradiação do sangue humano 

As amostras de sangue periférico foram coletadas voluntariamente de indivíduos saudáveis 
no Instituto Matemo Infantil de Pernambuco (IMIP-Recife-PE) utilizando tubos estéreis 
contendo heparina sódica, em sistema a vácuo. Em seguida o sangue venoso foi transferido 
para seringas de 3 mL e conduzidas para a sala do irradiador. 
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As amostras de sangue foram irradiadas no Acelerador Linear (Siemens, Primus - energia de 
6 MeV e taxa de dose de 200 cGy por minuto). As seringas contendo as amostras de sangue 
foram colocadas dentro de um fantoma com densidade aproximadamente de 1 g/cm3 e 
posicionado no centro do campo de irradiação a uma distância de 100 cm entre a origem do 
feixe de raios X e a superficie do bloco. As doses utilizadas foram 2,5; 3,5 e 4,5 Gy, 
próximas aDL50 de humanos (2,5 - 3,0 Gy) [4]. 

Após a irradiação, as amostras ficaram durante 2 h em banho-maria a temperatura de 37°C 
no intuito de permitir o tempo fisiológico de reparo celular [4]. Em seguida, o material 
irradiado foi exposto ao flavonóide quercetina nas concentrações de 37,5 IM e 75 IM. 
Posteriormente foi realizada a cultura dos linfócitos. 

2.2. Cultura de linfócitos 

Para a realização da cultura dos linfócitos foram utilizadas garrafas para cultura (25 cm2
, 

TPP, Suíça) onde foram adicionados 3960 IIL de meio de cultura RPMI 1640 (Sigma
Aldrich) em conjunto com 40 IIL do flavonóide quercetina (concentrações de 37 ,5 e 75 IM), 
500 IIL de soro bovino fetal (Cul tilab/Campinas-SP), 400 IIL da amostra de sangue total e 
100 IIL de fitohemaglutinina (GibcoIBRL), nesta respectiva ordem. A seguir, as garrafas 
foram levadas a estufa a 37°C e após o período de 45 h de cultivo as amostras foram 
retiradas da estufa para adição 100 IIL de colchicina a 2.5% ( Sigma-Aldrich) e em seguida 
colocadas novamente na estufa, permanecendo por mais 3 h para complementação das 48 h 
previamente estipulada pelo protocolo da IAEA [4]. 

Ao termino das 48 horas de cultivo, as amostras foram retiradas da estufa e transferidas para 
tubos cônicos onde foram centrifugadas por 6 minutos a 1800 rpm (Alpha lI). Após a 
centrifugação, o sobrenadante foi retirado até permanecer no tubo 1 mL do material. 
Posteriormente, utilizando uma pipeta Pasteur estéril de plástico jateou-se aproximadamente 
3 mL de cloreto de potássio (KCl) na concentração de 56% p/v a 37°C. Novamente foi 
adicionado KCl até atingir o volume de 6 mL, sendo homogeneizado de forma vigorosa com 
o auxílio de uma pipeta Pasteur. Ao término desta etapa, as amostras foram colocadas em 
banho-maria a 37°C durante 10 minutos, em seguida os tubos foram centrifugados durante 
6 minutos a 1800 rpm. Após a centrifugação das amostras, o sobrenadante foi retirado até 
obter no tubo o volume de 1 mL da suspensão. Posteriormente, gotejou-se aos poucos uma 
solução fixadora constituída por metanol e ácido acético (3: 1, respectivamente) até completar 
6 mL. Em seguida, a amostra foi homogeneizada com auxílio de uma pipeta Pasteur e 
posteriormente centrifugada por 6 minutos a 1800 rpm. O sobrenadante foi retirado e 1 mL 
do precipitado da amostra permaneceu no tubo, em seguida foi adicionado solução fixadora 
até atingir o volume final de 6 mL. Esta etapa foi repetida até obter uma aparência 
transparente da amostra. 

2.3. Preparação das lâminas 

O sedimento foi suspendido em 1 mL de fixador, em seguida, com uma pipeta automática de 
50 ~L gotejou 3 a 4 gotas da amostra em pontos distintos da lâmina (devidamente 
identificada), que secou em temperatura ambiente. Após a secagem, as lâminas foram imersas 
em solução de Giemsa a 5%, durante 2 minutos. Após este período o excedente do corante foi 
retirado com água corrente e as lâminas colocadas para secagem à temperatura ambiente. 
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2.4. Análise dos cromossomos 

Após a preparação das lâminas foi realizada a análise dos cromossomos com a utilização de 
um microscópio óptico com objetivas de 10x e 100x (Medilux). Os cromossomos foram 
localizados, quantificados e analisados quanto à presença de fragmentos cromossômicos, 
cromossomos dicêntricos e em formato de anéis. Para cada grupo foram analisadas 500 
metáfases segundo protocolo da Agência Internacional de Energia Atômica [4]. 

2.5. Análise estatística 

Para análise estatística foi realizado o teste "t" de Student através do programa GraphPad 
Prism 5.01. As diferenças foram consideradas significantes quando P < 0,05. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para avaliar a ação radioprotetora da quercetina foi realizada a cultura de linfócitos obtidos de 
sangue periférico com a utilização de amostras não irradiadas e grupos submetidos às doses 
de 2,5, 3,5 e 4,5 Gy de radiação ionizante. Puderam ser observados linfócitos íntegros 
demonstrando que morfologicamente não apresentaram alterações perceptíveis ao 
microscópio óptico (Figura 1). Sugere-se que não foi possível observar alterações na 
morfologia das células devido à utilização de doses sub letais de radiação ionizante . 
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Figura 1: Imagens fotográficas da morfologia de linfócitos (400x): A) não irradiado; B) e C) submetidos à 
radiação na ausência da quercetina; D) irradiado e exposto a quercetina, 

Após a cultura celular para obtenção de metáfases, o material foi analisado no microscópio 
óptico (Figura 2). Foi verificado que o grupo controle (C), não apresentou aberrações 
cromossômicas, tais como, cromossomos dicêntricos e em forma de anéis. Com relação aos 
grupos controles irradiados (C 2,5; C 3,5 e C 4,5 Gy), não foi demonstrado uma relação dose 
resposta referente ao número de cromossomos dicêntricos presentes nos grupos C 2,5 e C 3,5, 
pois apesar da maior dose recebida pelo grupo C 3,5, este desenvolveu um número de 
aberrações cromossômicas inferior presente no grupo C 2,5. Referente ao C 4,5 Gy foram 
observado um elevado número de cromossomos dicêntricos. 
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Durante a leitura das lâminas foi possível observar entre os grupos controle irradiados e 
irradiados e submetidos à quercetina um maior número de cromossomos dicêntricos em 
relação aos cromossomos em anéis, independente da utilização da quercetina. Estas 
alterações cromossômicas são desencadeadas pela interação da radiação ionizante com a 
molécula do DNA. Dessa forma, não ocorrendo o reparo da dupla hélice do DNA ou mesmo 
um reparo inadequado [5,16]. 
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Figura 2: Metáfases observadas ao microscópio óptico (lOOOx), Nas imagens A e B são observadas duas 
metáfases normais; em C e D podem ser vistos dois cromossomos dicêntricos; as imagens E e F apresentam 
duas aberrações cromossômicas em forma de anel. 

Correlacionando os resultados (Tabela 1) apresentados foi observado que os grupos 
experimentais irradiados com 2,5; 3,5 e 4,5 Gy e em seguida submetidos à presença da 
quercetina na concentração de 37,5 [M (Q (37,5) 2,5; Q(37,5) 3,5 e Q(37,5) 4,5) e dos grupos 
irradiados (não submetidos à quercetina), mostrou que para as amostras que continham o 
flavonóide quercetina e receberam a dose de 2,5 Gy houve uma diminuição de 69,6% na 
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frequência do número de cromossomos dicêntricos quando relacionado com o mesmo tipo de 
aberração das amostras pertencentes ao grupo C 2,5. Pode ser observado que foi encontrado 
um cromossomo em formato de anel. Com relação ao resultado obtido através da análise dos 
grupos Q(37,5) 3,5 e C 3,5 foi possível verificar que o grupo experimental apresentou uma 
redução de 33,3% na frequência do número de dicêntricos presentes quando comparado com 
a mesma forma de alteração presente no grupo C 3,5. Em ambos foram encontradas 
aberrações em forma de anel. Quanto aos grupos Q(37,5) 4,5 e C 4,5, o resultado evidenciou a 
ocorrência de uma quantidade praticamente equivalente de cromossomos dicêntricos e 
exatamente a mesma quantidade de alterações em forma de anel. 

Tabela 1: número de alterações cromossômicas. 

Grupos 
c 

C 2,5 
C 3,5 
C 4,5 

Q(37,5)* 2,5 
Q(37,5)* 3,5 
Q(37,5)* 4,5 

Metáfases 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

*(37,5) indica a concentração de quercetina - 37,5 IM, 

C. Dicêntricos 
o 

46 
39 
102 
14 
26 
109 

C. Anéis 
o 
1 
9 
8 
O 
1 
8 

Os resultados demonstraram que a quercetina na concentração de 37,5 IM, apresentou efeito 
radioprotetor frente aos danos causados pela interação da radiação ionizante com os 
componentes biológicos celulares, entretanto, para doses de radiação maiores que 3,5 Gy são 
necessárias investigações com concentrações mais diversificadas. 

Nos grupos experimentais foi observado que todas as amostras que permaneceram na 
presença da quercetina na concentração de 75 IM (Q (75) 2,5; Q(75) 3,5 e Q(75) 4,5), 
independente da dose de radiação ionizante recebida, não apresentaram metáfases após a 
confecção e leitura das lâminas. É sugerido que a concentração de 75 IM possa ter 
influenciado a não formação das metáfases nos grupos os quais foram submetidos. 

Em 2005, Dias et aI. [17] avaliaram o efeito da quercetina sobre o estresse oxidativo, 
observado que ratos diabéticos que receberam quercetina apresentaram uma diminuição 
significativa na produção de espécies reativas ao oxigênio. 

Yu et aI. [18] analisaram o efeito supressor da quercetina sobre Interleucina-2 e Interferon-y, 
observando que quando utilizada na concentração de 20 e 40 IM ocorreu uma inibição 
significativa das citocinas quando correlacionado ao grupo controle. 

Devipriya et aI. [19] observaram em amostras de linfócitos pré-incubados com quercetina 
30 minutos antes de serem expostos a dose de 6 Gy, que o flavonóide na concentração de 
24 IM inibiu danos bioquímicos, ocasionando radioproteção superior a 60% ao DNA. 

4. CONCLUSÕES 

A quercetina apresentou, in vitro, efeito radioprotetor frente aos danos provenientes da 
radiação ionizante sobre linfócitos humanos devido à captura dos radicais livres. Além disso, 
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os linfócitos irradiados apresentaram-se morfologicamente inalterados após exposição à 
quercetina. 
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