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DNA EM PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA POR MEIO DA TÉCNICA DO 
COMETA("SINGLE CELL GEL ELECTROPHORESIS'') 

Patrícia Alves do Nascimento 

RESUMO 

O dano genético induzido pela radiação ionizante e a capacidade de reparo de três 

pacientes com câncer de mama e de três indivíduos sadios foram investigados por meio 

do teste do cometa, utilizando dois parâmetros: medida do comprimento da cauda do 

cometa e classificação visual dos cometas. Para tanto, as amostras sanguíneas dos 

doadores foram irradiadas in vitro com radiação gama de ^Co (0,722 Gy/min.), nas doses 

de 0,2 a 10 Gy e analisadas logo após, 3 e 24 horas após as exposições. O nível basal de 

dano foi mais alto em pacientes com câncer de mama em relação aos doadores sadios. 

Uma possível influência da idade, estado patológico da doença e capacidade de reparo foi 

aventada. Quanto aos danos radioinduzidos, os dados obtidos mostraram que os dois 

grupos apresentaram mn comportamento smiilar quando analisados logo após as 

irradiações. Enquanto que os indivíduos sadios mostraram uma redução considerável de 

dano 3 horas após, as pacientes apresentaram uma quantidade de dano residual 

significativamente mais alta mesmo 24 horas após as exposições. Uma estimativa 

quantitativa de capacidade de reparo mostrou que os doadores sadios repararam a maior 

parte dos danos radioinduzidos dentro de 3 horas, ao passo que as pacientes apresentaram 

muitas lesões não reparadas mesmo após 24 horas. As metodologias adotadas mostraram-

se ser bastante seguras, sensíveis e reprodutivas: as curvas dose-respostas obtidas para 

migração de DNA podem ser utilizadas, não somente para o estudo da 

radiossensibiüdade celular, mas também para a dosimetria biológica. Os resultados 

obtidos permitiram concluir que, as pacientes com câncer de mama apresentaram uma 

radiossensibiüdade inicial similar à de indivíduos sadios, porém um mecanismo de reparo 

menos eficiente que as tomam mais vulneráveis aos desafios genotóxicos ambientais. 



EVALUATION OF THE RADIOINDUCED DAMAGE AND DNA REPAIR 
CAPACITY OF BREAST CANCER PATIENTS BY THE COMET ASSAY (SINGLE 

CELL GEL ELECTROPHORESIS) 

Patricia Alves do Nascimento 

ABSTRACT 

The genetic damage induced by ionising radiation and the repair capacity of 

three breast cancer patients and three health subjects were investigated by comet assay 

using two parameters: tail length and visual classification. Blood samples were exposed 

in vitro to ^Co gamma rays (0.6 Gy .minwi th 0.2 to 10 Gy and analysed just after 

the exposition, 3 and 24 hours later. The basal level of damage was higher in 

leukocytes of breast cancer patients than in health subjects. Maybe it could be affected 

by the age, disease stage and repair capacity. Concerning the radioinduced damage, the 

results showed that both groups presented a similar response when analysed just after 

the irradiation. But while the health subjects had a considerable reduction of the 

damage after 3 hours, the patients had a residual significant damage amount even 24 

hours after the exposition. The repair capacity evaluation of health subjects were 

almost completed within 3 hours, in contrast to the patients who had many lesions not 

repaired even after 24 hours. The adopted parameters showed to be secure, sensible 

and reproducible. The dose-response curves obtained for DNA migration can be 

utilised not only for cellular radiosensitivity studies but also for biological dosimetry 

purpose. The results allowed us to conclude that the breast cancer patients presented a 

similar initial radiosensitivity to the health subjects, but a less efíicient repair 

mechanism making them more vulnerable to environmental genotoxic agents. 



SUMARIO 

L INTRODUÇÃO . . . . . I 

1.1 considerações gerais sobre a radiação ionizante 7 

1.2 considerações gerais sobre a suscetibilidade genética 13 

1.3 considerações gerais sobre o câncer de mama 16 

1.4 considerações gerais sobre a técnica do cometa 23 

2. OBJETIVO............................. .......28 

3. MATERIAL E MÉTODOS 29 

3.1 material 29 

3.1.1 individuos sadios , 29 

3.1.2 pacientes com câncer de mama 30 

3.2 método 31 

3.2.1 coleta 31 

3.2.2 irradiação 31 

3.2.3 ensaio do cometa 31 

3.2.4 análise das lâminas 33 

3.2.5 avaliação do dano e reparo , 34 

3.2.6 análise estatística.... 37 

4. RESULTADOS ...............38 

4.1 avaliação de células sangüíneas não irradiadas 38 

4.2 avaliação do dano pela medição do cometa 41 

4.3 avaliação do dano pela classificação visual do cometa 47 

4.4 análise da distribuição do dano 58 

4.5 avaliação do reparo celular 62 

5. DISCUSSÃO....................... ., .......68 

6. CONCLUSÕES .......81 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......... .......85 

r«~* ' - ".' . . . , ,^.,,..3 g N U C L E A » " " 



/. INTRODUÇÃO 

Apesar de todos os avanços tecnológicos obtidos nas últimas décadas, 

ainda hoje, há grandes mterrogações acerca da etiologia da maioria dos tumores 

malignos. 

Segundo dados da ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (1999), a 

cada ano o câncer atmge pelo menos 9 milhões de pessoas e mata cerca de 5 

milhões, sendo atualmente a segunda causa de morte por doença na maioria dos 

países, subseqüente às doenças cardio-vasculares. 

O Brasil classifíca-se entre os países com maior incidência de câncer, em 

todo o mundo. Em mulheres, os tipos de câncer mais freqüentes em ordem 

decrescente são o de mama, colo do útero, colon e reto, estômago, pulmão e 

boca. Já nos mdivíduos do sexo mascuhno, os cánceres mais freqüentes são os 

de puhnão, próstata, estômago, cólon e reto, boca e bexiga (INSTITUTO 

NACIONAL DO CÂNCER, 1999). 

O desenvolvimento neoplásico não ocorre como resultado de um único 

evento e sün da ocorrência de várias alterações genéticas e epigenéticas em 

uma dada célula somática (SUGIMURA, 1992). As alterações ocorridas em 

certos genes ligados ao desenvolvimento neoplásico, como os proto-oncogenes, 

supressores de Uunor, e genes envolvidos no mecanismo de reparo do DNA, 

podem desencadear uma série de eventos que podem resultar em uma 

transformação maligna (WEINSTEIN et al, 1995). 



2 

Os proto-oncogenes estão envolvidos no controle da proliferação e 

diferenciação das células. Os proto-oncogenes são ativados em oncogenes em 

decorrência de alterações como mutações de ponto, amplifícação gênica ou 

rearranjos cromossômicos, resultando em um crescimento celular 

descontrolado. Os oncogenes possuem um caráter dominante em nível celular; 

ou seja, basta um único alelo mutante para alterar o fenotipo de uma célula 

normal (ROSEN, 1995). 

Enquanto os produtos dos proto-oncogenes favorecem a proliferação e a 

diferenciação celular, os dos genes de supressão tumoral normalmente 

bloqueiam o crescimento descontrolado e a transformação maligna, propiciando 

o processo carcinogênico apenas quando a função de ambos os alelos se perde: 

ao contrário das mutações nos proto-oncogenes que tem uma ação dominante, 

as mutações nos genes de supressão tumoral apresentam um caracter recessivo 

(LEVINE, 1995). 

Mutações no gene supressor tumoral p53, por exemplo, são as alterações 

genéticas mais freqüentemente encontradas em uma variedade de cánceres 

humanos, como os de mama, cólon, esófago, fígado, bexiga, ovario e na 

síndrome de Li-Fraumeni uma forma de câncer hereditário caracterizada pelo 

desenvolvimento de tumores em múltiplos órgãos principalmente mama e ovario 

(HOLLSTEINeía/., 1991). 

O gene p53 está localizado no cromossomo 17 pl3.1 . Esse gene codifica 

uma proteína nuclear que desempenha funções importantes ligadas ao controle 
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do ciclo celular, reparo do DNA, estabilidade genômica e apoptose 

(MURAKAMI et al, 1995). 

Além dos proto-oncogenes e dos genes supressores de tumor, lun terceiro 

grupo de genes ligados ao desenvolvimento neoplásico são os genes envolvidos 

no reparo do DNA. Esses genes asseguram que cada fita de DNA com suas 

informações genéticas sejam corretamente copiadas durante a divisão celular 

(SANKARANARAYANAN & CHAKRABORTY, 1995). Mutações nesses 

genes de reparo geram uma instabilidade genômica que leva a um aumento na 

freqüência de outras mutações que se acumulam no genoma de células 

somáticas, podendo dessa forma propiciar um processo carcinogênico 

(FEARON, 1997). 

Didaticamente, o processo de carcinogênese pode evoluir em três fases: 

fases de iniciação ou fase celular, de promoção ou tecidual e de progressão ou 

sistêmica (HARRIS, 1991). 

Na fase de iniciação, tanto fatores endógenos como exógenos podem, por 

um único evento, induzir um dano irreversível ao DNA de uma única célula, 

tomando-a diferenciada. Contudo, um único evento não é suficiente para induzir 

uma mudança maligna, necessitando posteriormente da ação de promotores 

tumorais. 

Na etapa de promoção segue a expansão clonal da célula transformada, 

que sofre inúmeras divisões. Freqüentemente os tumores são diagnosticados 

nesta fase. 
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Os carcinógenos podem ser agentes iniciadores ou promotores; alguns 

carcinógenos são classificados como completos porque atuam como iniciadores 

e promotores tumorais ao mesmo tempo (HARRIS, 1991), 

A fase final é a de progressão, onde as células transformadas, adquirem 

outras alterações genéticas e epigenéticas, entram em um processo proltferativo 

ilimitado com um aumento do grau de malignidade; o tumor aumenta de 

tamanho e pode se espalhar formando focos secundarios de tumor (metástase). 

As metástases caracterizam a fase sistêmica das neoplasias (HENDERSON et 

al, 1996). 

A transição entre esses estádios variam quanto ao período latente entre o 

evento inicial e a manifestação clínica do tumor, dependendo do tipo de tumor e 

do local afetado assim como da suscetibilidade individual. 

Estudos experimentais in vitro e in vivo, assün como dados 

epidemiológicos, sugerem que a carcmogênese é o resultado de interações 

complexas entre vários fatores endógenos e exógenos durante o processo de 

múltiplas etapas e de múltiplos mecanismos. Nenhum fator isolado causa câncer 

(WEINSTEIN etal, 1995). 

Os fatores exógenos referem-se a fatores relacionados ao meio ambiente, 

no qual se encontra um grande número de fatores de risco; como agentes 

carcinogênicos físicos e químicos, vírus oncogênicos e outros fatores, tais 

como: tabagismo e alcoohsmo. Os fatores endógenos estão hgados a fatores 

genéticos, hormonais e imunológicos (PERERA, 1997). 
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, K W U C L Ê A R E S 

Um dos processos endógenos que pode estar envolvido no processo 

carcinogênico por causar danos ao DNA, é a produção de radicais livres e de 

metabólitos reativos de oxigênio, as chamadas espécies reativas de oxigênio 

(ROS - "reactive oxygen species"). As espécies reativas de oxigênio são 

geradas in vivo diu-ante o metabolismo normal do oxigênio na mitocôndria e são 

potencialmente citotóxicas e mutagênicas podendo ter ação direta no DNA 

(BARNETT & KING, 1995; KING et al, 1997). 

Segimdo AMES (1989), milhares de lesões são induzidas no DNA de 

mna célula por dia. A taxa de indução do dano assün como a permanência 

dessas lesões dependem da atividade e da eficácia de uma variedade de 

mecanismos de defesa, incluindo a presença de antioxidantes e a capacidade de 

reparo do DNA. 

Os fatores endógenos são, na maioria das vezes, geneticamente pre

determinados e estão ligados à capacidade do organismo de se defender das 

agressões extemas. Apesar de o fator genético exercer mn importante papel na 

oncogenese, pois influencia a suscetibihdade individual, são raros os casos de 

cánceres que se devem exclusivamente a fatores hereditários, familiares e 

étnicos. Algims tipos de câncer de mama, estômago e intestino parecem ter lun 

forte componente familial, embora não se possa afastar a hipótese de exposição 

dos membros da família a uma causa comum (WEINSTEIN et al, 1995). 
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Contudo, várias evidências indicam que 50 a 80 % dos canceres humanos 

são evitáveis, porque os fatores que determinam a sua incidência são em grande 

parte exógenos (LOPES et al, 1992). 

Numerosas substâncias químicas isoladas ou associadas a outras já foram 

identificadas como cancerígenas, como benzeno e asbestos, bastante utilizados 

na prática agrícola como pesticidas e herbicidas (HARRIS, 1991). 

O tabaco também está relacionado com um número cada vez maior de 

enfermidades não só geradas como potencializadas pelo seu uso. A fimiaça de 

cigarro é o maior multitóxico que o homem introduz voluntariamente no 

organismo. São cerca de 5.000 elementos diferentes, entre eles compostos 

aromáticos polmucleares, metais, resíduos de produtos agrícolas e nicotma. O 

hábito de fiunar apresenta relação causai com câncer de pulmão, laringe, 

cavidade bucal, lábio, faringe, esófago, páncreas e bexiga (LOPES et al, 1992). 

Quanto aos agentes físicos, o potencial carcinogênico da radiação 

ionizante é conhecido desde o início do século, embora, o mecaiusmo de ação 

no desenvolvimento neoplásico ainda não esteja bem elucidado. 
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1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A RADIAÇÃO IONIZANTE 

A utilização de radiações nos diferentes campos de atividade humana 

comporta, simultaneamente, benefícios e riscos. Inúmeras evidências 

acumuladas desde o micio da utilização das radiações para diversos fins 

indicaram que as mesmas são capazes de produzir vários tipos de câncer. 

Os trabalhadores da área nuclear expostos a materiais radioativos 

apresentam alta incidência de leucemias e de diversos tipos de tumores sòUdos 

(CARDIS et al, 1995). O mesmo foi observado entre os sobreviventes das 

bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki (THOMPSON et al, 

1994). 

A exposição terapêutica a radiação ionizante (como na medicina nuclear, 

radioterapia e radiodiagnóstico) também tem sido associada com a indução de 

câncer de tireóide (HILLEBRANDT et al, 1996) de puhnão (HOWE, 1995) e 

de mama (HELZLSOUER et al, 1995). 

A radiação ionizante é considerada um agente carcinogênico completo 

por atuar como um iniciador e promotor da carcinogênese (KONDO, 1988). É 

possível, então, que a radiação atue em vários dos múltiplos estádios da 

carcinogênese. 

A radiação pode ser proveniente de diversas fontes naturais ou artificiais. 

As fontes de radiação natural podem ser representadas pela radiação cósmica e 

pela radiação proveniente de radionuclídeos contidos na crosta terrestre. Em 

relação as fontes artificiais de radiação, estão incluídos, os equipamentos de 
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raios X, fontes de ^°Co, aceleradores de partículas e reatores nucleares 

utilizados na medicina, pesquisa, operações industriais e na geração de energia 

elétrica. 

Os raios cósmicos, a radiação gama, os raios X e a radiação ultravioleta, 

fazem parte das radiações eletromagnéticas. Uma das caracteristicas das 

radiações eletromagnéticas é a alta energia associada a ausência de massa, o 

grande poder de penetração e a capacidade de promover ionizações e excitações 

no meio onde se propagam. 

Dentro do espectro eletromagnético as microondas e as ondas de rádio 

são classificadas como não ionizantes. As radiações idtravioleta encontram-se 

em lun nível intermediário, entre as radiações ionizantes e não ionizantes. Os 

raios cósmicos, a radiação gama e os raios X são classificados como radiações 

ionizantes (HALL, 1994). 

Os diferentes tipos de radiação diferem na eficácia em produzir danos 

biológicos CÍAEA, 1986). Todos os tipos de radiação induzem efeitos 

qualitativamente similares nos sistemas biológicos, porém implicam nmna 

diferença quantitativa considerável na expressão da resposta biológica (HALL, 

1994). 

Os efeitos biológicos estão intimamente relacionados com o conceito de 

transferência linear de energia (LET), definido como mna medida da quantidade 

média de energia liberada em keV por pm de tecido atravessado (keV/pm). O 
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valor da LET varia com a velocidade, massa e carga da radiação ionizante 

(HALL, 1994). 

De um modo geral, radiações de alta LET como as radiações particuladas 

alfa e neutrons são mais eficazes na produção de danos biológicos que as 

radiações de baixas LET, como as partículas beta, raios X e gama. 

A interação da radiação ionizante com o material biológico gera uma 

variedade de lesões moleculares que ocorrem em organelas ou 

subcompartimentos celulares. Embora toda a molécula celular seja um candidato 

em potencial ao dano pela radiação ionizante, as lesões mais prejudiciais para a 

sobrevivência celular são aquelas envolvendo a estrutura do DNA, dado o papel 

desempenhado por ele no controle das diversas fimções celulares. 

A radiação ionizante pode danificar biomoléculas importantes como o 

DNA, por dois mecanismos básicos: por ação direta, quando há interação direta 

da energia da radiação com o DNA ou por ação indireta, quando ocorre 

transferência de energia da radiação primariamente às moléculas circundantes 

do DNA, especialmente água , levando a uma cadeia de reações que dissipam a 

energia dentro da célula produzindo várias espécies reativas, principahnente os 

radicais livres. Há uma variedade de radicais livres biologicamente relevantes, 

mas os radicais mais comuns são os produzidos pela radiólise da água como, os 

radicais hidroxilas (*OH), elétron aquoso (eaq) e íon hidrogênio (*H) (HALL, 

1994). 
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Ambos os efeitos, diretos e indiretos, produzem uma variedades de lesões 

primárias, como quebras nas fitas simples e duplas do DNA, ligações cruzadas 

DNA-DNA, DNA-proteínas e danos de bases púricas e pirimidínicas. Essas 

alterações se não reparadas corretamente resultam em mutações gênicas, 

aberrações numéricas e estruturais (MENDIOLA-CRUZ & MORALES 

RAMÍREZ, 1999). 

De modo geral, à medida que aumenta a dose de radiação, aumenta-se 

também o dano biológico. Um outro fator é a taxa de dose, que é definida como 

a quantidade de radiação liberada ao sistema por unidade de tempo. Uma 

mesma dose pode causar uma maior quantidade de dano se for aplicada em um 

tempo menor, ou seja, com uma taxa de dose alta (HALL, 1994). 

As lesões ocorridas ao DNA de uma célula alvo são prontamente 

reparadas, as lesões não reparadas ou reparadas erroneamente podem resultar 

em uma célula mutada viável que pode ser a iniciadora de um longo e complexo 

processo que pode culminar, por exemplo, na indução de tumores malignos. 

Dependendo da quantidade e do tipo de dano ocorrido, uma célula normal pode 

seguir uma outra via e em vez de tentar reparar o dano, entra em processo de 

morte celular (DELIC et al, 1995). 

A manutenção da estabilidade genética depende entre outros fatores da 

eficiência de mecanismos de reparo. Há uma variedade de mecanismos de 

reparo, dependendo do tipo de lesão formada no DNA um específico 

mecanismo de reparo é acionado. 



10 

Ambos os efeitos, diretos e indiretos, produzem uma variedades de lesões 

primárias, como quebras nas fitas simples e duplas do DNA, ligações cruzadas 

DNA-DNA, DNA-proteínas e danos de bases púricas e pirimidínicas. Essas 

alterações se não reparadas corretamente resultam em mutações gênicas, 

aberrações numéricas e estruturais (MENDIOLA-CRUZ & MORALES 

RAMÍREZ, 1999). 

De modo geral, à medida que aumenta a dose de radiação, aumenta-se 

também o dano biológico. Um outro fator é a taxa de dose, que é definida como 

a quantidade de radiação liberada ao sistema por unidade de tempo. Uma 

mesma dose pode causar uma maior quantidade de dano se for aplicada em um 

tempo menor, ou seja, com uma taxa de dose alta (HALL, 1994). 

As lesões ocorridas ao DNA de uma célula alvo são prontamente 

reparadas, as lesões não reparadas ou reparadas erroneamente podem resultar 

em uma célula mutada viável que pode ser a iniciadora de um longo e complexo 

processo que pode culminar, por exemplo, na indução de tumores malignos. 

Dependendo da quantidade e do tipo de dano ocorrido, uma célula normal pode 

seguir uma outra via e em vez de tentar reparar o dano, entra em processo de 

morte celular (DELIC et al, 1995). 

A manutenção da estabilidade genética depende entre outros fatores da 

eficiência de mecanismos de reparo. Há uma variedade de mecanismos de 

reparo, dependendo do tipo de lesão formada no DNA um específico 

mecanismo de reparo é acionado. 



11 

As quebras nas fitas simples e os danos de bases ocorridos no DNA são 

reparados pela ação de enzimas do reparo por excisão de base (BER "base 

excision repair"). Danos que envolvem mudanças na estrutura da dupla hélice 

do DNA como os dímeros de pirimidinas, que podem ser formados por 

exposição de células a luz ultravioleta, são reparados pelo reparo por excisão de 

nucleotídeo (NER "nucleotide excision repair"). Já as quebras nas fitas duplas 

do DNA são reparadas por caminhos recombicionais (PRICE, 1993; 

LANKINEN etal, 1996; JEGGO, 1998). 

Independente do mecaiusmo de reparo a ser realizado, o caminho básico 

para o reparo de DNA envolve praticamente três etapas, reconhecimento do 

dano e excisão do pedaço danificado, ressíntese e finahnente hgação (figura 1) 

(ALBERTS et al, 1994). 

A integridade das mformações genéticas contidas na molécula do DNA, é 

um pré-requisito para o bom fimcionamento das diversas fimções exercidas pelo 

DNA, como rephcação e transcrição. Danos não reparados podem resultar em 

morte celular, mutações e câncer. 
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Cópia 1 

etapa 3 ligação 

Figura 1 - As três etapas principais para o reparo do dano ocorrido ao DNA são etapa I: a 
porção alterada na fita de DNA danificada é reconhecida e removida por enzimas chamadas 
nucleases de reparo, etapa 2: ressíntese do pedaço danificado através da enzima DNA 
polimerase que utiliza a fita não danificada como molde das informações perdidas e etapa 3. 
ligação do pedaço recém sintetizado pela enzima DNA ligase. 
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L2 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE SUSCETIBILIDADE GENÉTICA 

O processo carcinogênico depende não somente da exposição aos agentes 

carcinogênicos, mas também do grau de suscetibilidade dos indivíduos. Essa 

suscetibilidade pode ser avaliada pela capacidade de reparo do dano induzido ao 

DNA. 

Vários autores sugerem a existência de um amplo espectro na capacidade 

de reparo do DNA na população hmnana (COLLINS et al, 1997; Mc.KAY & 

PETERS, 1997). Indivíduos com a capacidade de reparo reduzida, após a 

exposição aos mutagênicos ambientais podem acumular uma maior quantidade 

de danos genéticos do que os indivíduos com luna proficiência melhor, podendo 

vir a desenvolver câncer, sendo dessa forma classificados como grupo de risco 

(HSU, 1989). Bons exemplos disso, são os de alguns fimiantes que desenvolvem 

câncer de puhnão e outros não, o mesmo ocorre com exposição ao sol e câncer 

de pele. 

Em certas síndromes autossômicas recessivas, denominadas smdromes da 

fi"agüidade cromossômica como xeroderma pigmentoso, ataxia telangiectasia, 

síndrome de Bloom e anemia de Fanconi, os indivíduos afetados apresentam 

mna instabíHdade genética associada a uma predisposição elevada ao câncer. 

Esta instabilidade genética é interpretada como conseqüência de mecanismos 

deficientes no reparo do DNA (SETLOW, 1978; BOHR, 1989; MACHADO & 

MENCK, 1997). 
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Militas vezes, a instabilidade genética avaliada, por exemplo, por um 

aumento no índice de quebras cromossômicas, não é expressa espontaneamente, 

estando dessa forma oculta. Sua existência pode tomar-se aparente somente 

após exposição a um agente carcinogênico. 

A tabela 1 mostra várias doenças hereditárias associadas com uma alta 

predisposição ao câncer e com um possível defeito no reparo do DNA. 

Parece, portanto, de acordo com os dados mostrados na tabela I, que 

defeitos no reparo do DNA, podem ser um determinante causai no processo 

carcinogênico. O grau de defeitos em diferentes indivíduos pode ser o 

responsável pela suscetibihdade ou resistência aos mutagênicos ambientais. 

Testes de sensibilidades aos mutagênicos podem fornecer uma estünativa 

da capacidade mdividual de reparar o dano do DNA, pois quanto maior a 

quantidade de lesões induzidas não reparadas, mais deficientes são os 

mecanismos de reparo (HSU, 1986). Vários trabalhos mostram a utilização de 

linfócitos do sangue periférico como célula alvo na verificação de alterações na 

eficiência de reparo do DNA em pacientes com câncer após exposição a 

radiação ou drogas quimioterápicas (RIGAUD et al, 1990; SCHANTZ et al, 

1997; VENKATACHALAM etal, 1999). 
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Tabela I. Doenças hereditárias humanas associadas com defeitos no reparo do DNA e 
predisposição ao câncer. 

Doença Características clínicas Características celulares Gene 
clonado 

Localização 
cromossômica 

Ataxia 
telangiectasia 

(AT) 

Telangiectasia; 

Ataxia cerebelar; 

Imunodeficiência; 

Anonnalidades neurológicas; 

Predisposição elevada a 
vários tipos de câncer, 

especialmente iinfomas; 

Hipersaisibilidade à radiação 
icHiizante e às drogas 

radiomiméticas; 

Rearranjos cromossômicos 
espcHitâneos; 

Deficiàicia no reparo de 
quebras na fita do DNA. 

ATM l lq22 

Anemia de 
Fanconi (FA) 

Hipofimção da medula óssea 

Defeitos anatômicos 

Alta incidôicia de leucemia 

Risco elevado no 
desenvolvimento de tumores 

não-hematológicos. 

HiperssQisibilidade aos 
agentes alquilantes; 

Rearranjos cromossômicos 
espontâneos; 

Alta atividade 
recombinacicMial; 

Cinco grupos de 
complementação (A-E); 

Deficiàicia no reparo 
crosslink 

FAA 

FAC 

16q24.3 

9q22.3 

Síndrome de 
Bloom (BS) 

Fotossensibilidade; 

Imunodeficiência; 

Aka incidência de 
tumores sólidos 

Rearranjos cromossômicos 
espontâneos; 

Crescimento baixo em 
cultura 

Replicação do DNA afetada; 

Parece haver uma deficiência 
na ligase I. 

ELM 15q26.1 

Xeroderma 
pigmeaitoso 

(XP) 

Fotossensibilidade; 

Anonnalidades neurológicas; 

Alta incidâicia de 
câncer de pele. 

Hiperssensibilidade à luz UV 
e a alguns agaites químicos; 

Oito grupos de 
con:q>lementação 

(XPA-XPG); 

Defeito no reparo por 
excisão. 

XPA 
XPB 
XPC 
XPD 
XPG 

9q34.1 
2q21 
3q25 

19ql3.2 
13q32 

Referência: FEARON, 1997; SANKARANARAYANAN & CHAKRABORTY, 1995 
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1.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O CÂNCER DE MAMA 

O câncer de mama tem sido alvo de atenção em todo o mundo, por ser 

uma das doenças mais comuns que afetam as mulheres. Nos Estados Unidos, a 

sociedade Americana de Cancerologia indica que uma em cada 10 mulheres tem 

a probabihdade de desenvolver câncer de mama durante a sua vida 

(NATIONAL CANCER INSTITUTE, 1998). 

No Brasil, o câncer de mama é o tumor maligno mais incidente e o que 

mais causa óbito em mulheres. Foi estimado para o ano de 1999, 31.200 novos 

casos e 7.300 óbitos (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 1999). 

Embora seja uma das doenças mais freqüentes em mulheres, o homem 

também pode vir a desenvolver câncer de mama, numa proporção de 1 para 100 

casos femininos (DICKSON & LIPPMAN, 1995). 

Com relação aos padrões histológicos dos cánceres de mama, cerca de 

80% são carcinomas ductais e 10% são carcinomas lobulares; os 10% restantes 

apresentam características variadas, como o tipo medular e os tumores raros 

como os cisto-sarcoma fílóide e os angiosarcoma. O carcinoma ductal in situ e o 

carcmoma lobular in situ estão associados a um maior risco de desenvolver 

câncer de mama invasivo (HENDERSON et al, 1996). 

Além disso, o câncer de mama varia quanto as características 

histopatológicas, podendo ser classificado em estádios de I a IV, dependendo do 

tamanho e características do tumor, bem como comprometimento dos gânglios 
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linfáticos axilares. De uma forma geral, os estádios I e II são caracterizados por 

carcinomas in situ e se diferenciam em graus I ou II de acordo com o tamanho 

do tumor e com certas características como o padrão de crescünento: se é mais 

rápido, desordenado ou infíltrativo. No estádio III o tiunor apresenta 

características invasivas e ocorre o comprometimento dos gânglios linfáticos 

axilares e no estádio IV, o tumor se metastatiza e se desenvolve para outras 

partes do corpo: os ossos, o fígado, o pulmão e o cérebro são os principais 

órgãos que podem apresentar metastases de câncer de mama. O prognóstico do 

câncer de mama e a sua resposta às terapias depende dessas características 

clínicas (HENDERSON et al., 1996). 

A etiologia do câncer de mama é multifatorial, envolvendo diversos 

fatores de rísco como, ambientais, hormonais e hereditários (história familial e 

fatores genéticos). 

Entre os fatores ambientais, numerosos estudos mostram uma íntima 

relação entre exposição à radiação e a mcidência de câncer mamario ( VAN 

BEKKUM & BROERSE, 1991; BOICE et al., 1991; HOFFMAN et ai, 1989). 

Segundo estimativas, no Japão a incidência de câncer de mama que era 

extremamente baixa, elevou-se radicahnente após a exposição da população a 

bomba atômica nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, indicando que a radiação 

foi a maior causa na indução desse tipo de câncer nas mulheres japonesas 

(THOMPSON eífl/., 1994). 
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Segundo HELZLSOUER (1995), exposição à radiação ionizante em 

indivíduos com idade pré-pubescente e pubescente é claramente um fator de 

risco. 

Com relação aos fatores hormonais, menarca precoce (primeira 

menstruação antes dos 11 anos de idade), menopausa tardia (última menstruação 

após os 55 anos) e a primeira gravidez tardia (após os 30 anos), são 

considerados os três maiores fatores de riscos para o desenvolvimento do câncer 

de mama, provavehnente devido ao estímulo hormonal no tecido mamario, uma 

vez que a regulação do desenvolvimento normal da mama depende da ação de 

certos hormônios sexuais femininos como estrogênio e progesterona (PIKE et 

al, 1983). 

Outro fator importante é com relação a idade, quanto maior a idade maior 

o risco. A maioria dos casos ocorrem acima dos 50 anos. O câncer de mama tem 

sido subdividido em dois tipos, precoce e tardio, uma divisão que é baseada na 

mcidência idade-específíca em tomo dos 50 anos (MDCI et al, 1994). 

Contudo, o fator mais consistente associado com o risco de mulheres ao 

desenvolvimento de câncer de mama é a história familial da doença. A maior 

parte dos cánceres de mama são considerados esporádicos (mutações em células 

somáticas), cerca de 10% a 20% são familiais e aproximadamente 5% são 

genéticos (ambos com mutações germinativas) (HENDERSON et al, 1996). 

O câncer de mama hereditário com forte componente genético, é 

caracterizado por uma incidência muito alta ocorrendo em vários membros da 
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família em 3 ou mais gerações, geralmente se manifestando precocemente. Além 

disso, em muitos casos ocorre desenvolvimento de múltiplos tmnores primários, 

enquanto no câncer esporádico a ocorrência de mais de mn tmnor primário é 

rara (THOMPSON et al., 1993). Entre as síndromes hereditárias descritas com 

forte componente genético destaca-se a smdrome de Li-Fraiuneni ligada ao gene 

supressor Uunoral p53 (HOLLSTEIN et al, 1991). 

Câncer familial é caracterizado por mna incidência alta nos parentes do 

indivíduo afetado e tendem a ser específicos em termos do local, tecido 

envolvido e características histológicas do tiunor, gerahnente o tmnor se 

manifesta precocemente (THOMPSON et al, 1993). No caso do câncer de 

mama familial também pode ocorrer casos de bilateralidade do tumor de mama 

ou ovário (DICKSON & LffPMAN, 1995). 

História familial de câncer de mama é associada com um amnento na 

suscetibilidade ao câncer de mama em indivíduos com um ou mais parentes de 

primeiro grau (pais, irmãos e filhos) com câncer de mama; ou ainda em 

individuos com dois ou mais parentes de segundo grau (avós, tios, sobrinhos, 

netos) com câncer de mama ou ovário, sendo pelo menos um com câncer de 

mama (PARSHAD et al, 1996). 

Estudos moleculares apontam a existência de vários genes ligados a 

suscetibilidade ao câncer de mama como os genes p53 e AT. As mutações no 

gene p53 são verificadas em cerca de 20% dos casos, e em cerca de 7% no caso 

do AT mutado (ATM), onde o risco para câncer de mama chega a ser cinco 
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vezes maior nos indivíduos heterozigotos para o gene ATM do que nos 

indivíduos não portadores (SWIFT 1994; SCHMUTZLER et al, 1997). 

Entretanto, os casos de cânc^ de mama ligados a esses genes sâo de 

riscos moderados ou baixos. A maioria dos casos envolve dois genes 

supressores tumorais que foram identificados como BRCAl e BRCA2 

(WOOSTER eí a/., 1994). 

De todos os genes identificados até agora, o BRCAl e o BRCA2 são os 

mais importantes. Mutações em BRCAl estão ligadas ao risco de 

^roxímadamente 85% de desenvolvimento do câncer de mama e 50% de risco 

no desenvolvimento do câncer ovariano. Em BRCA2 o risco para câncer de 

mama é similar mas o risco para câncer de ovario é de aproximadamente 10%. 

No entanto, BRCA2 parece estar associado com um risco aumentado de câncer 

de mama nos homens (GARVÍN et al, 1997; HALL et a/.,1990). 

Estudos de Hgação utilizando famílias com incidência alta de câncer de 

mama, permitiram a localização, iniciahnente do gene BRCAl no cromossomo 

17q21. Posteriormente, com o seqüênciamento do gene, identificou-se uma 

região codificante com 22 exons, distribuídos num trecho de aproximadamente 

100 kb de DNA genômico, com um transcrito de 7.8 Kb. O gene codifica uma 

proteína com 1863 aminoácidos. As mutações até agora detectadas envolvendo 

BRCAl incluem deleções, inserções, ''missense " e ^'nonsense^\ que resulta em 

uma proteína truncada interrompendo sua fimção (HALL et al, 1990; MIKI et 

al, 1994). 
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O gene BRCA2 está localizado no cromossomo 13ql2, contém 27 exons 

codificantes com um transcrito de 10.5 kb e codifica urna proteína com 3418 

aminoácidos (VENKITARAMAN, 1999). 

As fimções dos produtos proteicos BRCAl e BRCA2 são pouco 

elucidadas. Entretanto, existem evidências da participação de ambos os genes 

no monitoramento e/ou reparo das lesões do DNA (BRUGAROLAS & JACKS, 

1997). 

A grande maioria dos casos de câncer de mama, são provavelmente 

induzidos por novas mutações nos genes por fatores ambientais e não herdados 

dos pais. 

A compreensão da fimção exata do BRCAl e do BRCA2 fornecerá uma 

base para o diagnóstico precoce e a prevenção nas mulheres portadoras de uma 

predisposição ao câncer de mama. Contudo mutações nesses genes, transmitidas 

ou adquiridas não se traduzem de forma imediata no desenvolvimento do câncer, 

sendo necessária a interação com outros fatores de riscos como hormonais, 

nutricionais, exposição aos agentes quúnicos, físicos etc. 

Alguns estudos têm mostrado uma redução na capacidade de reparo do 

dano ao DNA induzido por diferentes genotóxicos, em células de indivíduos 

com câncer de mama. 

PARSHAD e col. (1996), analisaram a fi-eqüência de quebras 

cromatídicas em linfócitos sangüíneos de pacientes com câncer de mama 

esporádico e famihal, cerca de 2 horas após a exposição in vitro com Raio-X. 
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Os autores encontraram uma freqüência de quebras cromatídicas 2 a 3 vezes 

maior nas células das pacientes em comparação às células de doadores sadios 

com nenhuma história famihal de câncer de mama e concluíram que essas 

pacientes apresentam uma deficiência no processamento de danos ao DNA 

induzido por Raio-X. Resultados súnilares foram obtidos por HELZLSOUER e 

col. (1995). 

JALOSZYNSKI e col. (1997), avaharam a eficiência de reparo do dano 

no DNA induzido por bleomicina (um agente radiomimético) em Imfócitos do 

sangue periférico de indivíduos sadios e de pacientes com câncer de mama, 

utilizando como metodologia o ensaio do cometa e encontraram uma diferença 

na capacidade de reparo; as pacientes com câncer de mama mostraram um 

reparo menos eficiente ao dano iuduzido por bleomicina. 

Experimentos com mutagênicos podem fomecer uma estünativa da 

capacidade individual de reparo do DNA, pois quanto maior a quantidade de 

dano mduzido não-reparado, mais deficientes são os mecanismos de reparo. 

Reparo menos eficiente pode ser um fator de predisposição ao câncer de mama 

(PARSHAD et al, 1996, JALOSZYNSKI et al, 1997) 
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lÂ C O N S I D E R A Ç Õ E S G E R A I S S O B R E A T É C N I C A D O C O M E T A 

Tecnicamente, imia variedade de metodologias citogenéticas e 

bioquímicas vem sendo aplicadas com o intuito de avaliar o dano ocorrido ao 

DNA e a capacidade de reparo dos indivíduos. Entre os métodos citogenéticos 

pode-se ressaltar a análise de aberrações cromossômicas (MOORHEAD et 

al,I960), trocas entre cromátides-irmãs (LATT, 1973), a técnica do 

micronúcleo (FENECH & MORLEY, 1985) e a técnica de liibridização in situ 

por fluorescencia (PINKEL et a/., 1986). 

Dentre os métodos bioqm'micos empregados para medir as quebras nas 

fitas do DNA induzidas pela radiação incluem-se gradientes alcalinos de 

sacarose, eluição alcalina ou neutra, eletroforese alcalina em gel, sedimentação 

de nucleoide e medidas viscoelásticas de DNA (Me KELVEY-MARTIN et al, 

1993; FAIRBAIRN et al, 1995). Porém, todas essas técnicas, fi-eqüentemente, 

requerem mna quantidade razoável de células e/ou radiomarcação do DNA. 

O teste do Cometa ("single-cell gel electrophoresis"), também chamado 

de eletroforese de microgel foi prüneiramente introduzido por ÔSTLING & 

JOFIANSON (1984), como mna técnica microeletroforética para a direta 

visualização do dano no DNA em células individuais. 

No entanto, as condições neutras originalmente utilizadas por estes 

autores para hse e eletroforese de células, permitem a detecção somente de 

quebras nas fitas duplas e não nas fitas simples do DNA. 
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Mais recentemente, SINGH e col. (1988) descreveram uma técnica de 

eletroforese alcalina que possibilita a detecção de quebras ocorridas tanto nas 

fitas simples como na fita dupla e também de sítios álcali lábeis (sítios 

apurínicos e apirimídinicos) que são convertidos em quebras nas fitas simples 

sob o tratamento alcalino. 

Uma vez que a radiação ionizante produz danos de bases álcali lábeis e 

quebras nas fitas simples em freqüências mais altas que quebras nas fitas duplas 

(POWELL & MCMILLAN, 1990), as condições alcalinas são consideradas 

mais sensíveis que as neufras, na detecção de lesões primárias radioinduzidas. 

O teste do Cometa se baseia, fimdamentalmente, no princípio de que o 

DNA nuclear de mamíferos está organizado em unidades muito compactas, 

ligadas à membrana do núcleo ou na matriz nuclear. Estima-se que as moléculas 

de DNA de células eucarióticas (50-100 cm de comprimento) estão condensadas 

10^ vezes para serem empacotadas dentro de um núcleo de 5-10 pm de diâmefro 

(McKELVEY-MARTINeía/., 1993). 

Assim sendo, quebras nas fitas do DNA ocasionariam efeitos drásticos na 

estrutura altamente organizada da cromatina, causando um relaxamento. O 

filamento de DNA danificado se apresentaria menos compacto e migraria do 

"núcleo" em direção ao ânodo quando submetido a um campo elétrico, 

apresentando a aparência de um cometa, enquanto que o DNA não danificado 

permaneceria dentro do "núcleo" (ÔSTLING & JOHANSON, 1987). 
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Admite-se que o estiramento e a migração de fitas isoladas explicaria o 

padrão de migração do DNA observado no teste do cometa (FAIRBAIRN et al, 

1995). 

Dependendo da quantidade de dano no DNA, "cometas" são observados 

após eletrofi)rese, corados com um agente fluorescente. A extensão da migração 

do DNA é diretamente relacionada com a intensidade de dano ocorrido ao 

DNA. 

No ensaio do cometa, a avaliação quantitativa do dano ao DNA pode ser 

realizada de várias maneiras: por meio de métodos manuais ou por analisador de 

imagens. 

Diferentes maneiras de análise manual tem sido reportados. Vários 

autores utilizam o comprimento total ou comprimento da cauda do cometa, 

através de imagens fotografadas ou diretamente através de uma escala calibrada 

na ocular do microscópio (VIJAYALAXMI et al, 1993; HARTMANN & 

SPEIT, 1995; MALCOLMSON et al, 1995; McCURDY et al, 1997; 

VISVARDIS et al, 1997). Outiro método manual bastante utilizado é o da 

classificação visual, onde os cometas são contados e classificados em categorias 

de acordo com a quantidade de dano (GEDDC et al, 1992; COLLINS et al, 

1995; VISVARDIS etal, 1997; JALOSZYNSKI etal, 1997). 

O sistema de análise da imagem por computador, avalia parâmetros como 

a percentagem de DNA presente na cabeça e na cauda do cometa, área do 

cometa, além das medidas do comprimento da cauda e do comprimento total do 
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cometa e, momento da cauda ("tail moment"). O momento da cauda é um dos 

parâmetros mais utilizados: segundo o programa de análise de imagem "Comet 

Assay H" (PERCEPTIVE INSTRUMENTS), o momento da cauda é 

considerado como a percentagem de DNA na cauda do cometa multiplicado 

pelo seu comprimento (KREJA et al, 1996a; McCARTHY et al, 1997; 

HARTMANN et al, 1998); pelo programa "Casys" (SYNOPTICS) é o produto 

da intensidade total pela distância entre o centro óptico da massa da cauda e o 

centro da cabeça (ANDREOLI et al, 1999). 

O método do cometa tem recebido uma grande aceitação por vários 

pesquisadores, por apresentar uma série de características vantajosas. A 

principal delas é a possibilidade de analisar diretamente o dano ao DNA em 

nível de célula individual, oferecendo a oportunidade de estudar diferentes sub

populações de células com diferentes susceptibilidades ao dano genético 

(OLIVE et al, 1990; McKELVEY-MARTIN et al, 1993; FAIRBAIRN et al, 

1995). 

r 

E um método relativamente fácil e sensível que permite detectar a 

extensão do dano ao DNA induzido por radiação de baixa LET, da ordem de 

0,05 Gy (VIJAYALAXMI et al, 1992). 

Outras vantagens intrínsecas do teste do cometa são: requer uma 

quantidade muito pequena de células (~ 5 ^1 de amostra); relativa facilidade na 

obtenção de dados e não requer proliferação celular. Além disso, o teste pode 

ser aplicado em qualquer tipo de células de mamíferos com resultados 
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promissores, por exemplo, em células sangüíneas (VIJAYALAXMI et al., 

1993), fibroblastos (ARLETT et al., 1993), espermatócitos (SINGH et al., 

1989), células tumorais (MÜLLER et al., 1994) e em células de cultura (OLIVE 

&BANÁTH, 1993). 

Essas características permitem o amplo uso da técnica do cometa em 

estudos de mecanismos básicos de danos do DNA e reparo, de dano oxidatívo, 

em genética toxicológica e em biomonitoramento (OLIVE & BANÁTH, 1993; 

SINGH et al., 1990; ANDERSON et ai, 1994; HARTMANN & SPEIT, 1995). 

Em virtude destas características vantajosas, a aplicação da técnica de 

eletrofi^rese alcalina em dosimetría biológica, será de grande valia como um 

adjunto às técnicas convencionais de aberrações cromossômicas e micronúcleos. 

No entanto não há relatos na literatura que associam a construção de curva 

dose-resposta para migração do DNA mediante técnica do cometa para o 

enfoque dosimétríco. 
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Z OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo principal analisar o dano mduzido ao 

DNA e a capacidade de reparo de indivíduos sadios e de pacientes com câncer 

de mama, por meio do ensaio do cometa, em células sangüíneas irradiadas com 

^Co e processadas imediatamente, 3 e 24 horas após as exposições. 
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3.1. MATERIAL 

Foram utilizadas amostras sangüíneas de três doadores sadios e de três 

pacientes com câncer de mama. As amostras sangüíneas de pacientes com 

câncer de mama foram obtidas no "Instituto de Radioterapia de São Paulo", 

mediante autorização por escrito. Este trabalho constituiu parte de um projeto 

que foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares sob n- 006/CEP-IPEN/SP em 12 de 

novembro de 1998. 

3.LL INDIVÍDUOS SADIOS 

O grupo de doadores sadios foi composto por mdivíduos não-fimaantes, 

que não estavam consumindo álcool ou qualquer medicamento e não 

apresentavam sintomas de quaisquer doenças no momento da coleta do sangue, 

além de não apresentar casos de câncer na família: doador A (sexo feminino, 49 

anos), doador B (sexo feminino, 40 anos) e doador C (sexo masculino, 45 

anos). 

3. MA TERIAL E MÉTODO 
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Todos os doadores sadios e com câncer de mama foram submetidos a um 

questionário para a obtenção de informações adicionais relacionadas com o 

estilo de vida, por exemplo, hábitos alimentares, história médica e exposição 

aos agentes quúnicos e à radiação ionizante. 

3.1.2. PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA 

O grupo foi constituído por pacientes com câncer de mama do tipo ductal 

que se encontravam em um estádio primário da doença (grau I ou H) não 

apresentando, portanto, metástases. Todas as pacientes se encontravam na fase 

de pós-menopausa, eram mastectomizadas e não haviam sofrido qualquer tipo 

de tratamento quimio ou radioterápico: paciente D (47 anos), paciente E ( 72 

anos) e paciente F (65 anos). As pacientes D e F apresentavam casos de câncer 

na família: paciente D - um tio com câncer de mtestmo, uma tia com câncer de 

mama e um mnão com câncer de pele; paciente F - um irmão com câncer de 

próstata e uma filha com câncer de ovario. A paciente E não apresentava casos 

de câncer na famíha. 
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3.2J. COLETA 

Cerca de 5 mL de sangue foram coletados de cada doador por pimção 

venosa, em seringa previamente heparinizada. 

3.2.2. IRRADIAÇÃO 

As amostras sangüíneas foram fracionadas em "eppendorf' e irradiadas 

nas fontes de ^^Co, tipo panorâmico (Yoshizawa Kiko Company - LTD) e 

GammaCell 220 ("Irradiation Unit" da Comissão de Energia Nuclear do 

Canadá), nas doses de 0,2; 0,6; 1,0; 2,0; 4,0 e 10,0 Gy (0,722 Gy/min.), na 

presença de oxigênio e à temperatura ambiente, sendo que uma das amostras foi 

mantida como controle (amostra não-irradiada). 

3.2.3. ENSAIO DO COMETA 

Foi utilizado o método de eletroforese alcalina descrita por SINGH e col, 

(1988) com algmnas modificações. 

Para avaliar o dano inicial logo após as irradiações, as amostras 

sangüíneas foram conservadas em gelo para impedir o reparo do dano 

radioinduzido (tempo O de inciibação). 

3.Z MÉTODO 
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Para o estudo do reparo após as irradiações, as amostras sangüíneas 

foram incubadas em uma estufa a 37"C por 3 e 24 horas. Esses tempos foram 

escolhidos com base nos dados da literatura sobre a cinética de reparo de dano 

induzido pela radiação de baixa transferência linear de energia (LET) em 

linfócitos do sangue periférico, que abrangeu mtervalo de tempo desde alguns 

minutos até 30 - 40 horas (SINGH et ai, 1988; 1990; PRICE, 1993; TICE, 

1995). 

Para cada dose de radiação, lâminas histológicas mteñamente foscas (em 

dupUcata) foram cobertas com 300 pi de agarose "normal meltmg" SIGMA 

(0,7% em tampão PBS livre de Ca^^ e Mg^^, a 65°C) e mantidas a 4°C por cerca 

de 15 minutos para solidificação do gel. A seguir, foi adicionada sobre esta 

camada 5pl da amostra sangüínea suspendidos em 90 pl de agarose "low 

meltmg" SIGMA (0,5 % em tampão PBS üvre de Ca^^ e Mg^^, a 37^C). Após a 

solidificação da camada a 4"C acrescentou-se mais 90 pl de agarose "low 

melting". 

Em seguida as células foram tratadas com uma solução de lise (2,5 M de 

NaCl, 100 mM EDTA, 10 mM de Tris, 1% de sarcosinato de sódio pH 10, 1% 

de Triton X-100,10% DMSO) por 2 horas a 4°C para remoção de proteínas. 

Após a üse, as lâminas foram colocadas lado a lado em uma cuba de 

aerifico para eletroforese horizontal (17x20cm PERMATRON) e imersas em 

tampão alcalino de eletroforese, pH > 12 (1 mM de EDTA pH 10, 300 mM de 

NaOH) por 30 minutos, para que ocorra a expressão de danos ao DNA e. 
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3.2,4. ANALISE DAS LÂMINAS 

As lâminas foram examinadas num microscópio de fluorescência (CARL 

ZEISS), no aumento de 200x, equipado com filtro de excitação de 515-560 nm 

e um filtro de barreira de 590 mn. 

Foram analisados cerca de 50 a 70 cometas escolhidos ao acaso para 

cada dose de radiação. Todas as imagens resultantes ("cometas") foram 

fotografadas usando fihne KODAK T-MAX ASA 400, preto e branco. 

posteriormente foram submetidas a corrida eletroforética (25V; 300niÂ -

PHARMACIA) por 30 minutos a 4^C. 

A seguir, as lâminas foram neutralizadas três vezes por 5 minutos cada 

com tampão Tris (0,4 M; pH 7,5), coradas com 50 pl de brometo de etídio 

SIGMA (20 pg/ml), cobertas com lamínulas e mantidas em uma câmara úmida 

protegida da luz. 

Todas as etapas após a lise foram conduzidas sem iluminação artificial, 

para impedir qualquer indução de dano adicional ao DNA. 



34 

3.2.5, AVALIAÇÃO DO DANO E REPARO 

A avaliação do dano radioinduzido foi realizada de duas maneiras: 

Pelo comprímento do cometa - A análise foi feita no próprio negativo, 

projetando as imagens dos cometas por meio de um projetor de slides 

(ZOOM CABIN 55-80 mm). O dano ao DNA foi quantificado para cada 

célula individualmente, medindo-se o comprimento do cometa (cabeça e 

cauda) em pm, de acordo com o critério adotado por McKELVEY-

MARTIN e col. (1993) e VIJAYALAXMI e col. (1992; 1993). 

Pela categoria de dano - A análise se baseou no aspecto visual dos 

cometas, agrupando-os em 5 classes (O, I, II, III, IV) pré-definidas de 

acordo com os critérios estabelecidos por ANDERSON e col. (1994); 

VISVARDIS e col. (1997), levando-se em consideração a quantidade de 

DNA na cauda do cometa, intensidade de fluorescência, comprimento da 

cauda e diâmetro da cabeça (Pigura 2). Os cometas com cabeças brilhantes 

e sem caudas aparentes foram identificados como sendo classe-0 (células 

sem migração do DNA - figura la), cometas com cabeças muito pequenas 

e com caudas longas e difiisas foram classificados como sendo classe-IV 

(células muito danificadas - figura le). Cometas com características 

intermediárias foram divididos e classificados como sendo das classes-1,11 

e III (figura Ib, c, d). 
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Figura 2. Desenho esquemático da classificação visual dos cometas por 
categoria de dano a) célula não danificada; b) célula com pouco dano; c) e d) 
células com muito dano; e) célida extremamente danificadas. 
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DD = (nl + 2nII + 3nIII + 4nIV) / ( 1 / 100) 

onde: nl - nIV = números de cometas nas categorias de I a IV 

S = soma de todos os cometas contados (incluindo a categoria 0). 

O valor DD foi expresso em unidade arbitrária (ua). 

Assim sendo, os valores de DD abrangeram intervalos de O até 400 ua, isto é, 

desde situações onde todas as células se mostraram sem dano até aquelas onde 

todas se apresentaram extremamente danificadas. 

Para a avaliação da capacidade de reparo do dano radioinduzido, 3 e 24 horas 

após as exposições nos dois grupos estudados, foi utihzada a seguinte fórmula 

(JALOSZYNSKI et al, 1997): 

R = [DD logo após - DD após 3 ou 24 horas] / [DD logo após - DDO] x 100% 

DDO = dano ao DNA observado em amostras não irradiadas. 

A estimativa quantitativa do dano ao DNA (DD) foi feita segundo a 

equação adotada por JALOSZYNSKI e col. (1997), 
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= A.e<-^-^> + onde: 

y = comprimento da cauda do cometa (pm) ou dano no DNA (unidade arbitrária); 

A, B, K = constantes do modelo; 

D = dose em Gy. 

As análises de variância e os ajustes das ciu^as foram feitas no programa de 

computador "Graph-Pad Prisma ". 

3.2.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para as comparações do dano radioinduzido ao DNA e da capacidade de 

reparo 3 e 24 horas após as irradiações entre os grupos, sadios (A, B, C) e 

pacientes com câncer de mama (D, E, F), foi utihzado o teste não paramétrico, 

análise de variância fator duplo ("two-way ANO VA"). 

As curvas dose-resposta obtidas para a migração do DNA em células 

sangümeas dos dois gnipos de doadores estudados foram ajustadas de acordo 

com o modelo de regressão não-linear ("one phase exponential decay") 

segimdo a equação: 
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4J. AVALIAÇÃO DE CÉLULAS SANGÜÍNEAS NÃO IRRADIADAS 

As amostras sangümeas não üradiadas de doadores sadios e de pacientes 

com câncer de mama foram analisadas por meio das medidas dos cometas 

(comprimento da cauda) e pelos valores de dano ao DNA (DDo), nos diferentes 

tempos após as irradiações (Tabela II). 

4. RESULTADOS 

Nesse estudo o dano radioinduzido em células sangüíneas de indivíduos 

sadios e de pacientes com câncer foi avaliado pela técnica de eletroforese 

alcalina de microgel. Células não irradiadas, processadas eletroforeticamente, 

mostraram uma matriz nuclear com um halo fluorescente, constituída pelo 

filamento de DNA que permaneceu confinado na área originalmente delmiitada 

pelo núcleo da célula (nucleoide). O diâmetro médio do nucleoide foi cerca de 

28,0 - 29,5 pm. Por outro lado, células nxadiadas com várias doses de ^°Co 

mostraram um aspecto similar ao do cometa, composto de cabeça e cauda de 

diferentes comprimentos que variaram em fimção da dose de radiação. 

A figura 3 apresenta fotomicrografias de cometas obtidos de amostras 

sangümeas irradiadas e não-irradiadas, processadas pelo método da eletroforese 

de microgel. 
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# m 

m 

Figura 3. Fotomicrografías de células sangüíneas (a) não irradiadas, sem 
migração do DNA e (b) irradiadas com 4 Gy, mostrando a migração do DNA 
em sentido ao ânodo. 
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Tabela II: Média dos valores basais obtida de amostras sangüíneas de doadores 
sadios e de pacientes com câncer de mama com respectivos desvios padrões. 

Grupo Tempo Comprimento 
da cauda (pm) 

% d e 
células 

com dano 

Dano ao 
DNA (ua) 

% d e 
células 

com 
dano 

Logo após 1,14 + 0,18 10,7 13,33+3,0 12,5 

Doadores 
sadios 3 horas 1,31+0,90 7,0 10,00 + 3,4 9,3 

24 horas 1,21 ±0,98 7,3 12,67 + 4,1 10,0 

Logo após 2,06 + 0,32 7,6 15,85 + 3,0 14,6 
* «ti-lClIlCS 

com câncer 3 horas 2,39 + 2,38 5,9 14,04 + 2,6 13,0 

de mama 24 horas 4,00 ± 1,14 13,1 14,93 + 7,8 11,7 

Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa nos valores 

basais entre os dois gaipos (p=0,1728) quando se levou em consideração a 

classificação visual do cometa, embora houvesse mna tendência a ser maior no 

grupo de pacientes com câncer. Já pelo comprimento da cauda, a diferença foi 

signifícafiva entre os doadores sadios e as pacientes com câncer (p=0,0167). 

Com relação ao tempo de incubação das amostras sangüíneas, os valores 

basais não diferiram entre os diferentes tempos utilizados, analisados pelas duas 

metodologias (p=0,5752 e p=0,3614). 



41 

4.2. A VALIAÇÃO DO DANO PELA MEDIÇÃO DO COMETA 

Os dados referentes aos efeitos da radiação y de ^^Co em leucocitos 

sangüíneos de doadores sadios (A, B, C) e de pacientes com câncer de mama 

(D, E, F) analisados nos diferentes tempos após as irradiações estão 

apresentados nas tabelas n i e IV, respectivamente. 

Nos dois grupos, tanto o comprimento total do cometa como o 

comprimento da cauda aumentaram em função da dose de radiação, sendo este 

aumento menos pronunciado nas amostras analisadas 24 horas após as 

exposições. Quanto ao diâmetro da cabeça do cometa houve uma tendência a 

diminuñ com o aumento da dose de radiação. 

No grupo de doadores sadios, a média do comprimento total dos cometas 

obtida logo após as kradiações com 10 Gy foi cerca de 3,7 vezes maior (112 

pm) em relação ao controle não üradiado (30,16 pm), enquanto que aquelas 

obtidas 3 e 24 horas após foram 2 vezes maiores (Tabela III). No grupo de 

pacientes (Tabela IV), as médias obtidas com 10 Gy nos diferentes tempos após 

as exposições foram cerca de 3,5; 2,7 e 1,9 vezes maiores para amostras 

analisadas logo após, 3 e 24 horas, respectivamente, em relação às células não 

irradiadas. 
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Logo após 

Dose (Gy) médio de Comprimento Comprimento Comprimento N^de N^de 
célxilas contadas total (j^m) da cabeça da cauda células sem células com 

(pm) (pm)* cauda (%) cauda (%) 

0 56 30,16 29,02 1,14 + 0,18 50 (89.3) 6(10,7) 
0,2 63 46,14 28,67 17,47 ±6,58 18(28,6) 45 (71,4) 
0.6 54 54,84 28,10 26,74 ± 14,89 11 (20,4) 43 (79,6) 
1,0 51 65,54 29,16 36,38 ± 10,10 7(13,7) 44 (86,3) 
2,0 54 72,10 28,74 43,35 ± 7,40 1(1,8) 53(98,1) 
4,0 59 104,40 27,75 76,65 ± 19.41 0 59 (100) 
10,0 60 112,00 22,36 89,64 ± 10,01 0 60(100) 

3 horas 

Dose (Gy) médio de Comprimento Comprimento Comprimento N^de N^de 
células contadas total (pm) da cabeça da cauda células sem células com 

(pm) (pm)* cauda (%) cauda (%) 

0 57 31,49 30.17 1,31 +0,90 53(93.0) 4(7,0) 
0,2 67 32,34 29,58 2,77 ± 1,09 57(85,0) 10(15,0) 
0,6 65 35.46 30,34 5,12 ± 1,60 48 (73,8) 17(26.1) 
1,0 60 35,19 30,04 5,15+1,08 41 (68,3) 19(31,7) 
2,0 71 41,23 29.43 11,80 ±3.20 38(53,5) 33 (46.5) 
4.0 75 44,46 28,04 16,42 ±3,55 31 (41,3) 44 (58,7) 
10,0 61 64,33 26,85 37,49 ±9,16 8(13,1) 53 (86,9) 

24 horas 

Dose (Gy) médio de Comprimento Comprimento Comprimento N^de N^de 
células contadas total (jim) da cabeça da cauda células sem células com 

(pm) (pm)* cauda (%) cauda (%) 

0 55 30,60 29,39 1.21 +0,98 51 (92,7) 4 (7,3) 
0,2 65 33,33 28,60 4,73 + 3,49 50 (77,0) 15 (23,0) 
0,6 57 36,69 27,44 9,25 + 2,96 37 (65,0) 20 (35,0) 
1.0 51 35,03 27,18 7,85 + 2,87 31 (62,0) 19(48,0) 
2,0 66 40,97 27,09 13,88 + 0,96 35 (53,0) 31 (47,0) 
4,0 69 47.07 26,16 20,91 + 2,75 28 (40,6) 41 (59,4) 
10,0 62 62,30 25,73 36,57 + 3,73 13 (21,0) 49 (79,0) 

* comprimento da cauda = comprimento total - comprimento da cabeça 

Tabela III. Média dos valores obtidos de 3 doadores sadios com respectivos desvios padrões (DP) em 
amostras sangüíneas processadas logo após, 3 e 24 horas após as irradiações com ^Vo. 
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Tabela IV. Média dos valores obtidos de 3 pacientes com câncer de mama com respectivos desvios 
padrões (DP) em amostras sangüíneas processadas logo após, 3 e 24 horas após as irradiações com 
'°Co. 

Logo após 

Dose (Gy) N° médio de Comprimento Comprimento Comprímento N^de N^de 
células contadas total (pm) da cabeça da cauda (pm) células sem células com 

(pm) * cauda (%) cauda (%) 

0 66 29,98 27,91 2,06 + 0,32 61 (92,4) 5 (7,6) 

oa 56 34,72 27,47 7,25 ± 2,56 37 (66,1) 19 (33,9) 
0,6 64 46,31 26,88 19,43 + 3,81 21 (32,8) 43 (67,2) 
1,0 60 58,07 25,77 32,29 + 2,80 3 (5,0) 57(95,0) 
2,0 62 71,60 25,97 45,63 + 3,46 0 62(100) 
4,0 56 91,79 25,18 66,61+6,00 0 56(100) 
10,0 60 106,54 21,47 85,08 + 9,02 0 60 (100) 

3 horas 

Dose (Gy) médio de Comprimento Comprimento Comprimento N^de N^de 
células contadas total (pm) da cabeça da cauda (pm) células sem células com 

(pm) * cauda (%) cauda (%) 

0 68 30,28 27,89 2,39 + 2,38 64 (94,1) 4(5,9) 

oa 66 36,32 27,55 8,78 + 3,00 43 (65,1) 23 (34,8) 
0,6 54 43,50 26,55 16,95 + 5,06 26 (48,1) 28(51,8) 
1,0 57 45,36 26,45 18,90+5,42 31(54,4) 26 (45,6) 
2,0 73 49,71 26,70 23,02 + 4,23 29 (39,7) 44 (60,3) 
4,0 57 67,28 26,03 41,25+14,52 12 (21,0) 45 (79,0) 
10,0 58 83,36 24,40 58,96+ 15,30 3 (5,2) 55 (94,8) 

24 horas 

Dose (Gy) N° médio de Comprimento Comprímento Comprimento N^de N^de 
células contadas total (|jm) da cabeça da cauda (pm) células sem células com 

(pm) * cauda (%) cauda (%) 

0 61 32,10 28,10 4,00+1,14 53 (86,9) 8(13,1) 
0,2 60 33,37 27,79 5,58 + 2,04 47(78,3) 13(21,7) 
0,6 54 37,02 27,01 10,01+3,26 39 (72,2) 15(27,8) 
1,0 62 42,03 26,94 15,08 + 9,82 38(61,3) 24 (38,7) 
2,0 62 45,46 26,40 19,06 + 7,49 30 (48,4) 32(51,6) 
4,0 62 52,72 26,30 26,42 + 8,85 24 (38,7) 38(61,3) 
10,0 63 60,69 25,20 35,49 + 12,66 14(22,2) 49(77,8) 

* comprimento da cauda = comprimento total - comprimento da cabeça 
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A figura 4 mostra as curvas dose-resposta para migração de DNA, 

ajustadas pelo modelo de regressão não linear, segundo a equação 

y = A . e '̂̂ '̂ ^ + B, que foi o modelo que melhor se ajustou aos dados obtidos. 

Tanto no grupo de doadores sadios como no de pacientes com câncer de 

mama, houve um aumento significativo na migração de DNA em função da 

dose de radiação nos três tempos estudados (p < 0,0001). 

Pode-se verificar também que os dois grupos de individuos mostraram 

um comportamento similar quando as células foram processadas logo após as 

exposições. 

A anáhse de variância utilizada para comparar os dados entre pacientes e 

doadores sadios, mostrou que não houve diferença significativa entre os dois 

grupos (p = 0,0902), quando analisados logo após as irradiações. 

A figura 4 (b e c) mostra ainda uma considerável redução do 

comprimento da cauda do cometa nas amostras de 3 e 24 horas em todas as 

doses de radiação estudadas, em relação às amostras processadas logo após as 

exposições, nos dois grupos. 

A analise estatística mostrou que houve diferença significativa entre os 

grupos de doadores sadios e pacientes quando anahsados 3 (p < 0,0001) e 24 

horas (p = 0,0304) após as exposições. 



45 

sadios 

pacientes 

Dose (Gy) 

Figura 4. Curvas dose-resposta para migração do DNA em leucócitos sangüíneos de 
indivíduos sadios e de pacientes com câncer de mama em função do tempo após as 
irradiações: a) Logo após, b) 3 horas e c) 24 horas após as exposições. 
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As estimativas dos parâmetros do modelo de regressão não linear, 

utilizado para o ajuste das curvas e os coeficientes de ajuste do modelo (r^) para 

os grupos sadios e pacientes com câncer, encontram-se na tabela V. 

Tabela V: Estimativas do modelo dose-resposta para migração de DNA 
(comprimento da cauda) nos diferentes tempos após as irradiações, para os 
doadores sadios e pacientes com câncer de mama, por meio do método de 
regressão não linear 

Grupo Tempo Parâmetro Estimativa Erro 
padrão 

r^ 

A - 85,53 + 8,032 

Logo após B 92,38 ± 7,773 0,8862 

K 0,3689 ± 0,09230 

Sadios A -126,4 ± 171,6 

3 horas B 128,4 ± 172,3 0,9215 

K 0,03286 + 0,05299 

A -44,17 + 7,339 

24 horas B 47,51 ± 7,767 0,9468 

K 0,1355 + 0,04341 

A - 83,94 ± 3,255 

Logo após B 86,34 + 3,128 0,9782 

K 0,3779 + 0,03905 
racienves A - 60,23 + 9,603 

3 horas B 65,86 ± 10,30 0,8493 

K 0,2159 ± 0,08385 

A - 32,07 + 5,336 

24 horas B 36,43 + 5,375 0,7372 

K 0,3175 ±0,1400 

Os coeficientes de ajuste mdicam que o modelo se ajustou 

satisfatoriamente aos dados (r^ > 0,7372) para cada uma das curvas. 



47 

4.3. AVALIAÇÃO DO DANO PELA CLASSIFICAÇÃO VISUAL DO COMETA 

Os resultados da análise baseada na classificação visual dos cometas 

estão sumariados nas tabelas VI (doadores sadios - A, B, C) e VII (pacientes 

com câncer de mama - D, E, F). 

Pode-se observar que nas amostras não irradiadas fi)ram encontradas 

cerca de 86 - 92 % de cometas da classe O nos doadores sadios e cerca de 82 -

96 %, nas pacientes com câncer. Cometas de diferentes classes são mostrados 

na figura 5. 

Nas amostras processadas logo após a irradiação, tanto de doadores 

sadios como de pacientes com câncer, foi verificado um aumento no número de 

células danificadas (classes I a IV) em função da dose de radiação. 

No grupo de doadores sadios (tabela VI), 3 horas após a exposição foi 

possível observar uma mudança da categoria de cometas, passando para classes 

com menos dano com o aiunento concomitante de células da classe-0 sem dano, 

em todas as doses de radiação estudadas. Vinte quatro horas após a irradiação, 

pode-se notar praticamente um padrão similar de classes de cometas observado 

em amostras de 3 horas. 

Em contraste, nos pacientes com câncer de mama (tabela VII), 3 horas 

após a exposição, pode-se observar que, apesar de ocorrer mudança da 

categoria de cometas passando para classes com menos dano, a população de 

células sem dano (classe 0) cresceu vagarosamente em relação aos doadores 

sadios, principalmente nas doses mais altas (2,4 e 10 Gy). 
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• 
lÊÊ 

Figura 5. Fotomicrografías de células processadas pelo teste do cometa mostrando 
diferentes graus de migração do DNA. a) célula sem migração do DNA (classe 0) 
b) célula com pouca migração do DNA (classe I) c) e d) células com muito dano 
(classes II e III) e) células extremamente danificadas com intensa migração do DNA 
(classe IV). 
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Tabela VI. Resultado da análise pela classificação visual (classes O, I, II, III, IV) dos 
leucócitos de doadores sadios processados logo após; 3 e 24 horas após as 
irradiações com ^°Co 

Doador A 

Logo após 3 horas 24 horas 

Dose (Gy) 0 I n m IV 0 I n m rv 0 I n ni IV 

0 43 7 0 0 0 47 3 0 0 0 45 3 2 0 0 

0.2 21 19 11 1 0 43 6 1 0 0 40 10 0 0 0 

0.6 0 11 35 6 0 39 8 7 0 0 36 8 7 0 0 

1.0 0 2 38 12 0 32 15 5 0 0 32 12 6 0 0 

2.0 0 0 29 23 0 26 13 9 2 0 27 12 11 2 0 

4.0 0 0 2 41 8 22 5 20 5 0 26 10 6 8 0 

lO.O 0 0 0 17 35 2 0 24 27 0 8 0 14 27 2 

Doador B 

Logo após 3 horas 24 horas 

Dose (Gy) 0 I II ra IV 0 I n m IV 0 I n ra IV 

0 45 5 0 0 0 44 6 0 0 0 42 4 2 0 0 

0.2 15 16 21 0 0 38 9 3 0 0 30 15 5 0 0 

0.6 2 14 34 2 0 26 12 11 1 0 29 10 8 3 0 

I.O 0 0 32 20 0 31 15 4 0 0 28 10 10 2 0 

2.0 0 0 41 11 0 23 12 9 6 0 15 14 15 6 0 

4.0 0 0 10 40 0 18 15 6 11 0 15 10 12 13 0 

10.0 0 0 0 24 28 12 6 9 22 1 5 5 17 18 6 

Doador C 

Logo após 3 horas 24 horas 

Dose (Gy) 0 I n ra IV 0 I D ra rv 0 I U ra IV 

0 43 6 1 0 0 45 4 1 0 0 46 4 0 0 0 

0.2 9 25 16 0 0 33 10 7 0 0 38 12 0 0 0 

0.6 9 21 13 6 0 31 9 6 2 0 37 12 2 0 0 

1.0 5 19 14 12 0 29 11 5 5 0 35 14 1 0 0 

2.0 0 7 20 23 0 26 12 9 3 0 34 10 5 1 0 

4.0 0 0 13 34 3 14 16 14 5 3 13 18 11 3 5 

10.0 0 0 0 10 40 0 2 14 13 21 11 25 3 3 8 
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Tabeia Vil. Resultado da análise pela classificação visual (classes O, I, II, III, IV) em 
leucócitos de pacientes com câncer de mama processados logo após; 3 e 24 horas 
após a irradiação com ^^Co 

Doador D 

Logo após 3 horas 24 horas 

Dose (Gy) 0 I n ni rv 0 I n ra IV 0 I n ra rv 

0 52 10 1 0 0 49 10 0 0 0 58 7 3 0 0 

0.2 22 27 1 0 0 35 15 8 0 0 45 10 3 1 0 

0.6 0 28 18 4 0 16 18 13 3 0 34 14 2 0 0 

1.0 0 14 32 2 2 15 18 15 1 0 21 21 6 2 0 

2.0 0 3 37 10 0 1 10 30 9 0 27 15 18 8 0 

4.0 0 0 4 36 10 0 1 12 37 0 2 12 22 14 0 

10.0 0 0 0 10 40 0 0 0 15 35 0 0 9 22 19 

Doador £ 

Logo após 3 horas 24 horas 

Dose (Gy) 0 I n ra IV 0 I n ra IV 0 I n ra IV 

0 42 8 0 0 0 63 5 2 0 0 48 1 1 0 0 

0.2 25 17 8 0 0 30 13 5 2 0 42 10 1 1 0 

0.6 9 24 14 3 0 26 14 7 3 0 46 0 11 0 0 

1.0 0 9 35 6 0 19 22 3 6 0 34 6 3 7 0 

2.0 0 0 27 23 0 22 23 5 8 0 29 4 4 13 0 

4.0 0 0 14 36 0 14 13 12 11 0 25 4 11 10 0 

10.0 0 0 0 1 49 0 0 4 25 21 11 8 8 18 5 

Doador F 

Logo após 3 horas 24 horas 

Dose (Gy) 0 I II ra rv 0 I n ra IV 0 I n ra IV 

0 57 6 1 0 0 57 8 0 0 0 51 8 2 0 0 

0.2 15 31 4 0 0 17 27 6 0 0 34 12 3 1 0 

0.6 8 35 9 0 0 18 11 7 3 0 23 18 3 5 1 

1.0 11 32 9 0 0 18 26 2 0 0 33 2 5 10 0 

2.0 0 2 29 21 0 0 9 33 8 0 29 7 12 15 0 

4.0 0 0 6 46 0 0 0 13 33 4 0 5 9 25 11 

10.0 0 0 0 4 46 0 0 6 35 10 0 0 7 12 32 
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A estimativa quantitativa do dano radioinduzido ao DNA (DD) é 

mostrada nas tabelas VIQ (doadores sadios) e Di (pacientes com câncer). 

Em todos os doadores, sadios e pacientes, os valores de DD aumentaram 

em função da dose de radiação, com uma tendência ao decréscimo à medida 

que aumentou o tempo após as exposições. 

As médias dos valores obtidos dos três doadores sadios e das três 

pacientes com câncer são mostradas na tabela X. Os valores de DD variaram de 

10 a 367 ua no gmpo de doadores sadios e de 14 a 390 ua, no grupo de 

pacientes com câncer. 
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Tabela VIII. Estimativa quamitativa de dano ao DNA (DD) em leucócitos irradiados 
de doadores sadios. 

Doador A 

Dano ao DNA (ua) 
Dose (Gy) Logo após 3 horas 24 horas 

0 14,00 6,00 14,00 
0.2 84,62 16,00 20,00 
0.6 190,38 40,74 43,14 
1.0 219,23 48,08 48,00 
2,0 244,23 74,00 76,92 
4.0 311,76 115,38 92,00 
10.0 367,31 243,40 229,41 

Doador B 

Dano ao DNA (ua) 
Dose (Gy) Logo após 3 horas 24 horas 

0 10,00 12,00 16,00 
0.2 111,54 30,00 50,00 
0.6 169,23 74,00 70,00 
1.0 238,46 46,00 72,00 
2.0 221,15 96,00 124,00 
4.0 280,00 120,00 146,00 
10.0 353,85 188,00 229,41 

Doador C 

Dano ao DNA (ua) 
Dose (Gy) Logo após 3 horas 24 horas 

0 16,00 12,00 8,00 
0.2 114,00 48,00 24,00 
0.6 132,65 56,25 31,37 
1.0 166,00 72,00 32,09 
2.0 232,00 78,00 46,00 
4.0 280,00 136,54 138,00 
10.0 380,00 306,00 144,00 
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Tabela IX. Estimativa quantitativa de dano ao DNA (DD) em iexjcócitos irradiados 
de pacientes com câncer de mama. 

Doador D 

- Dano ao DNA (ua) 

Dose(Gy) Logo após 3 horas 24 horas 

0 19,05 16,95 19,12 

0.2 58,00 53,45 32,20 

0.6 152,00 106,00 36,00 

1.0 184,00 104,08 78,00 

2.0 214,00 194,00 110,29 

4.0 312,00 272,00 196,00 

10.0 380,00 370,00 320,00 

• ; • DoadorE . ; ^ 

DatM) aO;:DNA;(ua)„ -

Dosé(Gy) Logo após 3horás 24 horas 

0 16,00 12,86 6,00 

0.2 66,00 58,00 27,78 

0.6 122,00 74,00 38,60 

1.0 194,00 92,00 66,00 

2.0 246,00 98,28 102,00 

4.0 272,00 140,00 112,00 

10.0 398,00 334,00 196,00 

. ...DoadorF.;" 

; - ;l)a:tto ào :DNÁ'(u;a) .: 

Dòse;(Gy) \ Logo apôs': '. \3/hóras; •.,24-liorás \ 

0 12,50 12,31 19,67 

0.2 78,00 78,00 42,00 

0.6 106,00 87,18 86,00 

1.0 100,00 65,22 84,00 

2.0 246,00 198,00 120,63 

4.0 300,00 282,00 284,00 

10.0 392,00 314,00 356,00 
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SADIOS 

Dano ao DNA (ua) 

Dose (Gy) Logo após 3 horas 24 horas 

0 13,33 + 3,0 10,00 + 3,4 12,67 + 4,1 

0.2 103,38 + 16,1 31,33 + 16,0 31,33+16,2 

0.6 164,09 + 28,8 57,00+ 16,5 48,17+19,9 

1.0 207,90 + 37,3 55,36+ 14,4 50,67 + 20,1 

2.0 232,46 + 11,5 82,67+ 11,7 82,31 + 39,2 

4.0 290,59+ 18,4 123,97+ 11,5 125,33 + 29,1 

10.0 367,05 + 13,0 245,80 + 50,1 200,94 + 49,0 

PACIENTES 

Dano ao DNA (ua) 

Dose (Gy) Logo após 3 horas 24 horas 

0 15,85 + 3,0 14,04 + 2,6 14,93 + 7,8 

0.2 67,33 + 10,0 63,15+13,2 33,99 + 7,2 

0.6 126,67 + 23,3 89,06+ 16,0 53,53 + 28,0 

1.0 159,33 + 51,6 87,10 + 19,9 76,00 + 9,1 

2.0 235,33+ 18,4 163,43 + 57,8 110,98 + 9,5 

4.0 294,67 + 20,5 231,33 + 81,9 197,33 + 86,0 

10.0 390,00 + 9,1 339,37 + 28,3 290,67 + 83,9 

(ua) = unidade arbitrária 

Tabela X. Médias dos valores de dano ao DNA (DD), obtidas de três doadores sadios e de 
três pacientes com câncer de mama com respectivos desvios padrões, em amostras sangüíneas 
processadas logo após; 3 e 24 horas após as irradiações com ^°Co. 
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A figura 6 mostra a relação entre os valores de DD e a dose de radiação 

para cada grupo de doadores, nos diferentes tempos após as irradiações. As 

curvas dose-respostas foram ajustadas pelo modelo de regressão não linear, 

segundo a equação y = A. e^'^'^^+ B, que foi o modelo que melhor se ajustou 

aos dados obtidos. 

Pode-se verificar que os 2 grupos, sadios e pacientes, apresentaram uma 

resposta similar quanto ao dano radioinduzido no DNA em amostras sangüíneas 

processadas logo após as irradiações (p = 0,0810). Já nas amostras anahsadas 3 

horas (figura 6b) e 24 horas após as exposições (figura 6c), houve uma 

diferença significativa entre os doadores sadios e pacientes com câncer de 

mama (p < 0,0001 para 3 horas e p = 0,0121 para 24 horas). As pacientes com 

câncer de mama apresentaram uma quantidade de dano maior em relação aos 

doadores sadios. 

As estimativas dos parâmetros do modelo de regressão não Imear, 

utilizado para o ajuste das curvas e os coeficientes de ajuste do modelo (r^) para 

os grupos sadios e pacientes com câncer, são expressas na Tabela XI. 
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Figura 6. Dano ao DNA (DD) induzido por radiação y em leucócitos sangüíneos de 
indivíduos sadios e de pacientes com câncer, processados a) logo após as 
exposições; b) 3 horas e c) 24 horas após as exposições (ua = unidade arbitrária). 
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Tabela XI: Estimativas do modelo dose-resposta para migração de DNA, nos 
diferentes tempos após as irradiações para os doadores sadios e pacientes com 
câncer, por meio do modelo de regressão não linear. 

Grupo Tempo Parâmetro Estimativa Erro 
padrão 

Sadios 

Logo após 
A 
B 
K 

-293,1 
340,4 

0,6502 

± 20,82 

±17,12 

±0.1229 

3 horas 
A 
B 
K 

- 452,6 
476,9 

0,06668 

± 265,6 
± 270,5 

+ 0,05500 

24 horas 
A 
B 
K 

-225,1 
245,1 
0,1611 

±49,41 
± 52,88 

±0,07492 

0,9188 

0,9140 

0,8615 

Pacientes 

Logo após 
A 

B 

K 

- 350,7 

385,2 

0,4117 

±17,84 

± 16,73 

± 0,05586 

3 horas 

A 

B 

K 

- 339,3 

370,4 

0,2355 

±40,20 

± 42,81 

± 0,07003 

24 horas 
A 

B 

K 

-319,9 

337,4 

0,1948 

± 57,48 

±61,85 

± 0,08164 

0,9614 

0,8952 

0,8492 

Os coeficientes de ajuste indicam que o modelo se justou 

satisfatoriamente aos dados (r >0,8492) para cada uma das curvas. 
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4.4. ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DO DANO 

As figuras 7 e 8 mostram os histogramas de distribuição de cometas 

obtidos de amostras sangümeas de doadores sadios e de pacientes com cáncer, 

respectivamente, em fimção da dose de radiação. O dano foi avahado pelo 

comprimento total do cometa (cabeça + cauda) e a distribuição foi expressa em 

% de cometas com diferentes graus de migração para cada dose de radiação. 

Os histogramas mostram que as amostras não irradiadas foram 

caracterizadas pela presença predominante de cometas medmdo até 40 pm de 

comprimento, com a ocorrência de uma proporção muito pequena de células 

danificadas nos 2 grupos. 

Em amostras irradiadas e processadas logo após as exposições foi 

possível verificar uma tendência ao deslocamento de cometas para a dñeita da 

abcissa com o aumento da dose de radiação, além do aparecünento 

concomitante de subpopulações de células com diferentes radiossensibilidades, 

tanto no grupo de doadores sadios como no de pacientes com câncer. 
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Figura 7. Histograma de distribuição de cometas em ílinção da dose de radiação em 
amostras sangüíneas de doadores sadios, processadas pelo ensaio do cometa logo 
após, 3 e 24 horas após as exposições. 
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Três horas após as exposições, foi possível observar uma redução do 

comprimento do cometa em todas as doses analisadas nos 2 grupos, no entanto 

as pacientes apresentaram subpopulações de células mais danificadas que os 

doadores sadios. 

Vinte e quatro horas após as irradiações, o padrão de distribuição de 

dano foi similar com o de 3 horas nas doses mais baixas (0,2 e 0,6 Gy), 

persistindo, porém, subpopulações de células mais radiossensíveis nas doses 

mais altas (1,0 - 10,0 Gy) com proporções maiores em pacientes do que em 

indivíduos sadios. 
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4.5 AVALIAÇÃO DO REPARO CELULAR 

A capacidade de reparo dos danos radioinduzidos em células sanguíneas 

de indivíduos sadios e de pacientes com câncer de mama foi estimada por meio 

da fórmula descrita por JALOSZYNSKI e col. (1997). Os valores obtidos dos 

doadores individualmente, 3 e 24 horas após as exposições, são ilustrados nas 

figuras 9 e 10, respectivamente. 

Pode-se observar que houve diferenças na capacidade de reparar o dano 

entre os indivíduos. Essa variabilidade interindividual ocorreu em ambos os 

grupos, porém foi mais acentuada no grupo das pacientes. 

As figuras mostram amda que o dano radioinduzido foi menos 

eficientemente reparado entre as pacientes do que entre os mdivíduos sadios, 

em todas as doses analisadas, tanto nas amostras de 3 como nas de 24 horas 

após as exposições. A doadora E foi a que mostrou melhor eficiência na 

capacidade de reparo entre as pacientes. Vmte e quatro horas após as 

uradiações, a sua performance foi similar a de doadores sadios, não ocorrendo 

o mesmo com as doadores D e F. 

Cabe ressaltar que, entre os indivíduos sadios, o doador C mostrou 

reparo menos eficiente, praticamente em todas as doses, quando analisado 3 

horas após as exposições. Porém, 24 horas após, ocorreu o processo inverso, 

isto é, foi o que apresentou melhor eficiência em relação aos outros doadores 

sadios. 
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Figura 9. Capacidade de reparo observada em células sangüíneas de doadores sadios 
(A, B,C) e de pacientes com câncer de mama (D, E, F), 3 horas após as irradiações. 
* = não houve reparo 
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As médias dos valores obtidos de cada gnipo são expressas na tabela XII 

e são apresentadas sob a forma de liistograma na fígiira 11. 

Urna diferença significativa na capacidade de reparo entre os 2 grupos foi 

observada em todas as doses de radiação aplicadas, tanto em 3 (p < 0,0001) 

como em 24 horas (p = 0,0091) após as exposições. Os doadores sadios foram 

mais eficazes no reparo do dano em relação às pacientes tanto nas amostras de 

3 quanto de 24 horas: por exemplo, na dose de 1 Gy houve cerca de 78% de 

reparo nos doadores sadios contra cerca de 50% nas pacientes com câncer de 

mama, 3 horas após as irradiações. O potencial de reparo dos doadores sadios 

analisado 24 horas após praticamente não diferiu daquele de 3 horas; já nas 

pacientes com câncer, essa diferença foi pronimciada. 

r - ^ ^ — 
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Tabela XII. Média da percentagem de reparo do dano ao DNA em amostras 
sangüíneas de doadores sadios e de pacientes com câncer de mama. 

Doadores sadios 

Reparo (%) 

Dose (Gy) 3 horas 24 horas 

0.2 81,61 + 14,9 81,32 + 17,9 

0.6 70,05 + 13,1 77,54 + 13,2 

1.0 76,77+ 12,2 81,88 + 8,3 

2.0 68,17 + 7,8 68,26 + 20,4 

4.0 59,85 + 5,8 59,07+ 12,9 

10.0 34,54+ 13,9 46,68+ 15,7 

Pacientes com câncer 

Reparo (%) 

Dose (Gy) 3 horas 24 horas 

0.2 9,23 + 8,2 65,88+ 10,5 

0.6 33,34+ 12,5 62,44 + 35,7 

1.0 48,50 + 8,6 51,49 + 28,9 

2.0 31,68 + 28,9 56,50 + 5,2 

4.0 23,83 + 25,3 35,89 + 28,6 

10.0 13,36 + 9,3 26,33 + 23,2 
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Figura 11. Capacidade de reparo do dano radioinduzido no DNA observada em 
células sangüíneas de doadores sadios e de pacientes com câncer de mama , 3 e 24 
horas após as exposições. 
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5. DISCUSSÃO 

O desenvolvimento neoplásico envolve interações entre vários fatores 

endógenos e exógenos. Contudo, várias evidências indicam que 50 a 80 % dos 

cánceres hiunanos são evitáveis, porque os fatores que determinam a sua 

incidência são em grande parte exógenos (MENDONÇA et al, 1992). 

Segimdo CHERRY & HSU (1983), imia variedade de tmnores ocorre 

como resiütado direto da exposição aos agentes cancerigenos ambientais ou 

ocupacionais como determinadas substâncias de uso industrial e agrícola, ftuno, 

álcool, medicamentos e radiações ionizantes. Uma vez que a população humana 

está cada vez mais exposta a esses agentes, toma-se cada vez mais necessário 

identificar pessoas com alto risco de desenvolver câncer. 

A suscetibilidade individual ao câncer pode resultar de vários fatores, 

incluindo diferenças na metabolização de carcinógenos quúnicos, fatores 

hormonais, fatores imunológicos, instabilidade genética herdada ou adquirida e 

capacidade de reparo do DNA. 

Muitos indivíduos com predisposição ao câncer (como ataxia 

telangiectasia, smdrome de Gardner, polipose familial, anemia de Fanconi, 

síndrome de Bloom e xeroderma pigmentosiun) apresentam deficiências em 

algiuna etapa do processo de reparo do DNA, o que propicia a ocorrência de 

tumores nestes indivíduos. 

Em pacientes com ataxia telangiectasia (AT), uma doença genética 

autossômica recessiva, é observada uma sensibihdade à radiação ionizante. 
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Estudos em linfócitos ou fibroblastos de pacientes com AT, mostram que essas 

células possuem um defeito no reparo de quebras na fita dupla do DNA 

(THACKER, 1994; EASTON, 1994). Mulheres heterozigotas para o gene AT 

são cinco vezes mais sensíveis ao câncer de mama do que outras mulheres 

(FORAYe/a/., 1997). 

A presença de um mecanismo deficiente em reparo é encontrada não 

somente dentro das síndromes clássicas de fi-agilidade cromossômica, mas 

também tem sido reportado em pacientes com câncer, colorretal (PERO et al., 

1983), de puhnão (WEI et al., 1996), de colo do útero (UDUMUDI et al, 

1998), de pele não-melanocítica (MOLLER et al, 1998), em indivíduos com 

lúpus e com artrite reumatóide (McCURDY et al, 1997) e em indivíduos com 

smdrome de Down (SANFORD et al, 1993). 

A radiação ionizante vem sendo amplamente utilizada na mdução de 

quebras no DNA de linfócitos, com o mtuito de identificar pessoas com 

deficiência no reparo de DNA (HSU, 1987; HSU et al, 1989). No entanto, 

cabe sahentar que um indivíduo pode apresentar deficiência no reparo de DNA 

em resposta a um determinado mutagênico com um mecanismo de ação 

específico e ser eficiente no reparo do dano mduzido por um outro agente 

mutagênico com um mecanismo de ação diferente, por exemplo, apresentar 

sensibihdade a ação da radiação ionizante ou a um agente radiomimético, mas 

não à ação de um indutor de dímero de pnhnidma (luz UV) ou à um agente 

alquilante (como mitomicina C). A deficiência em um tipo de mecanismo de 
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reparo de DNA, portanto, pode raanifestar-se mais intensamente com um 

mutagênico do que com outro (HSU et al, 1985), 

O objetivo desse trabalho foi avahar e comparar a sensibilidade celular e 

a eficiência de reparo do DNA utilizando o ensaio do cometa como 

metodologia, entre doadores sadios e pacientes com câncer de mama. Para 

tanto, amostras sangüíneas desses doadores foram expostas a várias doses de 

radiação ionizante e processadas logo após para a avaliação do dano micial e, 3 

e 24 horas após a irradiação para a avahação do reparo do dano radioinduzido. 

Com relação aos valores basais não foi encontrada diferença significativa 

entre os dois grupos estudados (doadores sadios e pacientes com câncer) 

quando a anáhse foi realizada pelo método da classificação visual do cometa 

(DDO), embora houvesse uma certa tendência ao aumento do dano em amostras 

não irradiadas de pacientes com câncer de mama. Resultado similar foi obtido 

por JALOSZYNSKI e col. (1997), que utilizando o ensaio do cometa, não 

encontraram diferenças nos dados basais (DDo) entre doadores sadios e 

pacientes com câncer de mama. 

No entanto, a análise realizada pelo método da medição utilizando o 

comprimento da cauda, diferiu significantemente entre os grupos; nas pacientes 

o comprimento da cauda foi maior. A análise visual provavehnente não permitiu 

detectar pequenas diferenças entre células com pouco dano e aquelas sem 

migração do DNA. 
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índices mais altos de dano basal nas pacientes com câncer de mama em 

relação aos indivíduos sadios, podem indicar que a malignidade da doença está 

associada com um aumento do dano ao DNA, ou que essas pacientes possuem 

um DNA mais frágil que os indivíduos sadios, estando dessa forma mais 

suscetíveis aos danos endógenos e exógenos (VAGHEF et al., 1997). 

Em condições controle (sem exposição a radiação ionizante), a maioria 

das células (mais de 80%) se mostrou sem dano aparente, ou seja, com o DNA 

contido no nucleoide, com pouquíssimos filamentos de DNA fora dessa área. 

No presente trabalho o diâmetro do nucleoide nas amostras não üradiadas foi 

cerca de 29 pm, coincidindo com os dados de MALCOLMSON e col. (1995) e 

VISVARDIS e col. (1997) que encontraram nucleoides com diâmetros variando 

de 25 a 30 pm. 

Os valores basais não diferiram entre os tempos utihzados nesse estudo, 

sugerindo que a manutenção das amostras sangüíneas em estufa a 37*^0 por 24 

horas, não ocasionou lesões adicionais no DNA. 

As curvas dose-respostas obtidas logo após, 3 e 24 após a irradiação y 

mostraram que houve um aumento da migração de DNA em fimção da dose de 

radiação nos dois grupos estudados (figuras 4 e 6). Isto porque com o aumento 

da dose de radiação, ocorreu um maior número de lesões no DNA e os 

fragmentos migraram de maneira pronunciada em sentido ao ânodo numa 

corrida eletroforética, dando origem às caudas do cometa, cuja extensão está 

ultimamente relacionada com a mtensidade do dano. A distância e a quantidade 
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de DNA que migra da "cabeça" ao ánodo está diretamente relacionada cora a 

magnitude do dano ocorrido. Esses resultados estão de acordo com a literatura 

(VIJAYALAXMI et al, 1993; VISVARDIS et al, 1997; SINGH & 

STEPHENS, 1997). 

Os dois grupos estudados mostraram resultados análogos quanto ao dano 

inicial, estudado logo após a irradiação, sugerindo imia radiossensibiüdade 

inicial similar. 

No entanto, indivíduos sadios e pacientes com câncer de mama diferiram 

significantemente com relação aos dados obtidos 3 e 24 horas após as 

irradiações, analisados pelos dois parâmetros, medição do cometa (figura 4b e 

4c) e classificação visual (figura 6b e 6c). 

Ambos os métodos mostraram ser bastante eficientes na avaliação do 

dano induzido ao DNA, corroborando com os dados de VISVARDIS e col. 

(1997), que também utilizaram estes dois parâmetros para a avaliação do dano. 

COLLINS e col. (1995), utilizando o ensaio do cometa, mostraram que 

houve mna clara correlação entre a análise por categoria de dano e a 

percentagem de DNA na cauda do cometa obtida por um anahsador de imagem 

e conclunam que a análise pela classificação visual do cometa baseada na 

categoria de dano é um método rápido, seguro e sensível. 

A capacidade de reparo do dano radioinduzido no DNA em células 

sangümeas de doadores sadios e de pacientes com câncer de mama foi avaliada 

e os resultados obtidos mostraram que houve mna variabihdade interindividual 
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na habilidade de reparar o dano ao DNA ioduzido por raios y anahsados após 3 

e 24 horas, tanto nas células dos doadores sadios como nas das pacientes com 

câncer de mama (figura 9 e 10). 

Segundo HSU e col. (1989), na população humana existem indivíduos 

com diferentes graus de eficiência no reparo do dano ao DNA. Pessoas com 

deficiências em alguma etapa do reparo ao DNA podem ser classificadas em 

uma categoria de risco. 

No grupo das pacientes com câncer houve uma maior variabihdade na 

capacidade de reparo em comparação ao grupo de doadores sadios; na maioria 

das doses, a paciente E reparou melhor o dano radiomduzido do que as 

pacientes D e F tanto em 3 quanto em 24 horas após as uradiações. 

Uma das possíveis exphcações poderia estar relacionada com a história 

famihal de câncer existente nas pacientes D e F. As pacientes D e F 

apresentavam parentescos do 1° e do 2̂ ^ grau com câncer de ovario e de mama, 

respectivamente, além de outros tipos de cánceres na faimlia. Parece haver, 

então, uma certa propensão aos cánceres nas famílias dessas doadoras, embora 

não se possa afastar a hipótese de exposição dos membros da faimlia a uma 

causa comum. Já na faimlia da paciente E não havia histórico de câncer. 

Os cánceres de mama e ovario são tipos de cánceres que apresentam um 

componente familial, mas o papel de predisposição herdada, muitas vezes, é 

difícil de delmear por causa de vários fatores que dificultam a anáhse, por 

exemplo, a existência de casos predommantes de cánceres esporádicos e 
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mutações de penetrância variável (SANKARANARAYANAN & 

CHAKRABORTY, 1995). 

Casos de ligação familial ao câncer de mama é observado em 

aproximadamente 20% dos casos (HALL et al, 1990). Muitos casos de câncer 

de mama hereditário e em alguns casos de câncer de mama esporádico, são 

ligados a mutações nos genes BRCAl e 2, que parecem ter um papel no reparo 

de quebras na fita dupla do DNA (MIKI et al, 1994; SCOTT et al, 1998). 

A idade parece não ter mterferido nos dados, pois a paciente E (72 anos) 

com idade mais avançada foi a que apresentou melhor capacidade de reparo 

comparada às outras pacientes. Nos doadores sadios, os três apresentavam 

idades relativamente próximas na faixa etária de 40 a 50 anos. Não está 

descartada, porém, uma possível mfluência da idade entre os grupos. 

A relação entre idade e aumento do dano em células somáticas tem sido 

muito estudada, e dados obtidos por vários autores são contraditórios. FENECH 

& MORLEY (1986), DUFTAUD e col. (1997), SCOTT e col. (1998), 

observaram um aumento no número de micronúcleos com o aumento da idade 

do indivíduo, ao passo que SARTO e col. (1987), GANTEMBERG e col. 

(1991), não encontraram diferença significativa entre os doadores jovens e com 

idade mais avançada (acüna de 45 anos), atribuindo o resultado encontrado a 

diferenças mterindividuais. 
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A variabilidade interindividual pode ser decorrente de urna série de 

fatores como imunológico, hormonal, vascular, metabóhco e nutricional, assún 

como de fatores relacionados com a constituição genética e estilo de vida. 

Com relação a mfluência do sexo dos doadores (doador C) vários autores 

mostraram não haver uma diferença significativa na resposta biológica à ação 

dos genotóxicos ambientais (DUFFAUD et al.,\991; SCOTT et al, 1998). 

A capacidade de reparo do dano radioinduzido obtida de três doadores 

sadios e de três pacientes, foi apresentada na figura 11. Os resultados obtidos 

mostraram que nos doadores sadios, as % de reparo 3 e 24 horas após as 

irradiações, praticamente não diferiram, sugerindo que muitas das lesões 

radiomduzidas foram eficientemente reparadas dentro de 3 horas, corroborando 

com os dados de diversos autores. Estes autores utilizando o ensaio do cometa 

no estudo do dano radiomduzido e reparo, mostraram que em células 

sangümeas de mdivíduos sadios, a maior parte do reparo ocorreu nos primeños 

15 minutos após a hradiação, com uma fase secundária mais lenta de reparo 

completada dentro de 2 horas (SINGH et al, 1988). Segundo OLIVE (1998), 

existiria amda um outro componente mais lento de reparo para lesões com uma 

complexidade maior que seria completado dentro de 30 a 40 horas. 

Notou-se, no entanto, que a restituição da mtegridade do DNA foi 

comprometida nos mdivíduos com câncer de mama aqui estudados. Apesar de 

ocorrer uma redução do dano após 3 horas, muitas das lesões ocorridas ao 

DNA amda permaneceram, mesmo após 24 horas. Essa diferença significativa 
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encontrada entre os grupos pode ser decorrente de um reparo mais lento nas 

pacientes, necessitando de um tempo maior para reparar os danos 

radioinduzidos ou mesmo, um reparo deficiente aos danos induzidos pela 

radiação ionizante, propiciando dessa fonna um maior acúmulo de danos 

radioinduzidos. 

Vários trabalhos utilizando células sangüíneas de pacientes com cáncer 

de mama têm mostrado que essas pacientes apresentam uma deficiência no 

reparo do dano ao DNA. No entanto, esses trabalhos diferem do presente, por 

utilizarem uma outra metodologia (técnica de aberração cromossômica) e/ou 

por terem utilizado diferentes tempos (< 2 horas) para análise do reparo e/ou 

por terem utilizado um outro agente mdutor do dano. 

O único trabalho publicado que utilizou o teste do cometa na avaliação 

da sensibilidade das pacientes com câncer de mama foi o de JALOSZYNSKI e 

col. (1997) que empregaram a bleomicma como mutagênico teste. Os autores 

observaram mn reparo de DNA menos eficiente em relação às doadoras sadias, 

quando estudado 1 e 2 horas após o tratamento com bleomicma. 

PARSHAD e col. (1996) observaram que a fi-eqüência de quebras 

cromatídicas em linfócitos sangüíneos de doadores com câncer de mama 

esporádico e com história familial de câncer de mama, foi cerca de 2 a 3 vezes 

mais alta após a irradiação, em relação às células de doadores sadios. Os 

autores concluíram que o reparo deficiente do DNA encontrado nas pacientes 
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com câncer de mama, manifestado pela freqüência alta de quebras cromatídicas 

induzidas por raios X, pode ser um fator de predisposição ao câncer de mama. 

RIGAUD e col. (1990), realizaram um estudo com 43 pacientes com 

câncer de mama sem exposição prévia aos tratamentos médicos e observaram 

que essas pacientes em comparação aos indivíduos sadios apresentaram uma 

eficiência reduzida de reparo do dano induzido por raios y, avaliado pela 

técnica de aberração cromossômica, 1 hora após a irradiação. Essa diferença na 

capacidade de reparo entre doadores sadios e pacientes com câncer de mama 

também foi observada por KOVACS e col. (1986), onde em um estudo 

envolvendo 41 pacientes com câncer de mama, cerca de 50% delas mostraram 

uma deficiência na capacidade de reparo após úradiação dos linfócitos à luz 

UV. 

O ensaio do cometa, utilizado no presente trabalho, permitiu avaliar dano 

e reparo em células mdividuais e identificar subpopulações de células 

resistentes ou sensíveis ao tratamento. É possível usar este método para avahar 

se todas as células dentro de uma população apresentam quantidades súnilares 

de dano e talvez o mais importante, se todas elas dentro de uma mesma 

população reparam o dano com a mesma mtensidade, como foram apresentadas 

nas figuras 7 e 8. 

As figuras mostraram subpopulações "celulares" com respostas 

diferentes à ação da radiação ionizante, isto é, a presença de células resistentes 

e sensíveis à radiação ioiúzante. 



Essa diferença pode ser em virtude de diferentes tipos celulares que 

compõem os leucócitos sangüíneos (monócitos, linfócitos e os granulócitos). 

VAN DER SCHANS e col. (1989) conduziram um estudo comparativo 

quanto a sensibilidade entre granulócitos e linfócitos. Amostras sangüíneas 

foram irradiadas com 1, 2 e 5 Gy de raios y, e então os linfócitos e granulócitos 

foram separados do sangue total. Os autores observaram um efeito dose-

dependente nos dois tipos celulares, mas os linfócitos mostraram ser mais 

radiossensíveis. 

No entanto, VIJAYALAXMI e col. (1993), utilizando a técnica do 

cometa para comparar a magnitude do dano ocorrido entre linfócitos e 

granulócitos expostos a radiação y, não encontraram diferenças significativas 

entre os dois tipos celulares. 

São muitas as vantagens na utilização do ensaio do cometa, no entanto, o 

teste do cometa não permite a detecção do tipo de dano e reparo envolvidos 

diretamente bem como não oferece a possibilidade de monitorar a qualidade de 

reparo no DNA. 

Porém, sabe-se que o valor do pH das soluções de lise e de eletroforese 

representa um dos fatores ftmdamentais: sob condições neutras, as quebras nas 

fitas duplas do DNA constituem o componente predominantemente de dano 

enquanto que sob condições alcalinas, situação adotada no presente trabalho, as 

quebras nas fitas duplas e simples e lesões álcali-lábeis contribuem 
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significantemente na quantidade de DNA encontrada nas caudas dos cometas 

(FAIRBAIRN a/., 1995). 

O ensaio do cometa vem sendo amplamente utilizado em estudos de dano 

oxidativo, em genética toxicológica, em estudos de biomonitoramento e em 

estudos de dano e reparo do DNA (SINGH et al, 1990; ANDERSON et al, 

1994; HARTMANN & SPEIT, 1995; VAGHEF et al, 1997). Além disso, como 

foi apresentado aqui, a técnica do cometa pode ser aplicada em dosimetria 

biológica. 

O estudo da radiossensibiüdade celular é de grande importancia, pois, ela 

representa um papel relevante não somente na determinação do risco genético, 

mas também na terapia de tumores (MÜLLER et al, 1994; VAGHEF et al 

1997). O teste do cometa revelou que, pelo menos neste caso, a 

radiossensibiüdade celular depende, dentre outros fatores, da quantidade de 

dano inicial e da capacidade de reparo das células. 

A resposta diferente observada nos leucócitos das pacientes com câncer 

de mama pode ser resultado da fisiologia afetada decorrente da doença, ou o 

reparo de DNA comprometido pode ser o responsável pelo desenvolvimento 

neoplásico. 

Há vários sinais indicando uma possível correlação entre 

desenvolvimento de câncer de mama e proficiência na remoção do dano no 

DNA induzido por radiação ionizante, pelo menos em casos familiais 

(HELZLSOUER etal, 1996). 
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Assim, com base nos resultados obtidos e nas infomiações da literatura 

pode-se concluir que o aumento da susceptibilidade a radiação ionizante e a 

deficiência na capacidade de reparo celular podem representar fatores 

preponderantes no desenvolvimento do câncer de mama. 

Contudo, cabe salientar que os resultados obtidos referem-se a poucos 

indivíduos analisados; para uma melhor compreensão há necessidade de coletar 

dados de mais doadores, assün como uma análise molecular dos genes 

envolvidos na susceptibihdade ao câncer de mama como, p53, AT, BRCA-1 e 

BRCA-2, para uma avaliação mais acurada. 
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6, CONCLUSÕES 

Os dados obtidos sobre a mdução do dano e o reparo do DNA em células 

sangümeas de 3 doadores sadios e de 3 pacientes com câncer de mama 

processados logo após, 3 e 24 horas após a exposições in vitro com doses de 

0,2 a 10 Gy de radiação gama de ^Co (0,722 Gy/mm.) por meio do ensaio do 

cometa, permitiram concluñ que: 

^ O dano radiomduzido ao DNA foi mais pronunciado logo após as 

irradiações. As células apresentaram um aumento na migração de DNA em 

fimção da dose de radiação tanto em doadores sadios como em pacientes com 

câncer de mama; 

>̂  A radiossensibiüdade dos doadores dependeu não somente da quantidade de 

dano micial, mas também da capacidade de reparo; 

^ No grupo de doadores sadios, o reparo foi completado dentro de 3 horas 

após as exposições; 

^ As pacientes com câncer de mama apresentaram uma capacidade de reparo 

mais lenta em relação aos doadores sadios; 

^ O teste do cometa empregado mostrou ser uma ferramenta extremamente 

valiosa que permitiu quantificar as radiolesões mduzidas no DNA e a 

capacidade de reparo em células üidividuais. 
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ANEXO 1 

AUTORIZAÇÃO 

Eu autorizo a coleta de 5 mL 

de sangue periférico para análises laboratoriais, a serem realizadas no 

Departamento de Radiobiología do Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares (IPEN-CNEN/SP). Atesto minha participação voluntária, estando 

ciente de que os resultados obtidos serão utihzados no projeto de pesquisa, 

avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas do IPEN. 

São Paulo, 

Assmatura 
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ANEXO 2 

1) Nome 

2) Data de Nascimento: / / Idade: 

3) Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino 

4) Estado Civil: 

5) Tem filhos? 

( ) Sim Quantos? 

( )Não 

6) Já sofreu algum aborto espontâneo? 

( ) Sim ( ) Não 

7) Já foi exposto a produtos químicos ou radiação? 

( )Sim ( )Não 

8) Fuma? 
( ) Sim Há quanto tempo? 

Quantos cigarros por dia? 

( )Não 

( ) Já ílimou Há quanto tempo parou? 
Fumou por quanto tempo? 

9) Teve alguma medicação prescrita pôr algum médico nos últimos 2 anos, 

por exemplo: - pílulas anticoncepcionais ( ) 
- hormônios em geral ( ) 
- antibióticos ( ) 
- para pressão sangüínea ( ) 
- vitaminas ( ) 
- outros 

10) Tem ou teve alguma dessas doenças? 
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( )Não 

12) Características do câncer da paciente. 

Hepatite ( ) 
Herpes ( ) 
AIDS( ) 
Meningite ( ) 
Infecção por bactéria ou vírus ( ) 
Doenças vasculares ( ) 
Diabete ( ) 
Outras 

11) Algum membro de sua família teve ou tem câncer? 

( ) Sim Qual parentesco e o tipo de câncer? 
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