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Irradiação da linha celular de linfoma difuso
de grandes células B em dose única: efeitos
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Paulo César Simões, Ana Bela Sarmento,
Maria Filomena Botelho & Manuel Santos Rosa

O linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) é reconhecido como um
grupo heterogéneo de doenças hematológicas malignas, que constituem
coletivamente o tipo mais comum e agressivo de linfoma não-Hodgkin
(LNH) (Ba, 2013; Mendes, Domingues, et al., 2015). Esta patologia constitui
cerca de 25% a 40% de todos os diagnósticos de LNH. Ao longo das últimas
décadas, a incidência desta neoplasia tem vindo a aumentar cerca de 3% a
4% ao ano (Ba, 2013; Campo et al., 2011; Morton et al., 2006; Ng, 2007;
Persky & Miller, 2009). No momento do diagnóstico, cerca de 25% a 50%
dos doentes com LDGCB encontra-se nos estádios I ou II (Campo et al.,
2011; Ng, 2007; Persky & Miller, 2009; Swerdlow SH, Campo E, Harris
NL, 2008).
A radioterapia (RT), à semelhança de outros linfomas constituiu o único
tratamento de base para doença localizada, e permite atingir elevada taxas de
resposta completa e sobrevivência livre de doença, a longo prazo, em 40% a
45% dos doentes (Hudson, Hudson, Maclennan, Anderson, & Linch, 1994;
Kaminski, Coleman, Colby, Cox, & Rosenberg, 1986; Monfardini et al.,
1980; Nissen et al., 1983).
Os LDGCB não especificados foram subdivididos, segundo perfis de expressão
génica, em subtipo do centro germinativo de célula B, em subtipo de células
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B ativadas, e em subtipo sem classificação. Este subtipo representa 15%, e
parece dever-se a diferentes estádios de diferenciação linfoide (Alizadeh et al.,
2000; Rosenwald et al., 2002). A distinção molecular tem implicações no
prognóstico, uma vez que o LDGCB, subtipo de células B ativadas apresenta,
por norma, um pior resultado do que o LDGCB, do subtipo centro
germinativo de célula B (Mendes, Domingues, et al., 2015).
A RT continua a ser a primeira opção de tratamento, de acordo com o
Nacional Comprehensive Cancer Network, para os doentes não elegíveis
para quimioterapia (QT), devido à existência concomitante de patologias
impeditivas ou para o caso de linfomas refratários (Horning et al., 2004;
Persky et al., 2008; Phan et al., 2010). Atualmente cerca de 80% a 90% dos
doentes em estádio precoce de LDGCB, estádios I e II, permanecem livres da
doença após o tratamento com R-CHOP e com RT de consolidação (Persky
et al., 2008; Phan et al., 2010). A RT de consolidação após a QT contribui
para a diminuição do risco de recidiva nos locais tratados. Várias evidências
têm demonstrado que a RT de consolidação apresenta melhores resultados
nos doentes em estádio inicial da doença (Ballonoff et al., 2008; Bonnet et
al., 2007; Horning et al., 2004; Martinelli et al., 2009; Miller et al., 1998).
No entanto, é particularmente eficaz na maior parte dos casos de patologia
não amplamente disseminada (Mendes, Domingues, et al., 2015). Contudo,
os mecanismos celulares e moleculares envolvidos na ação anticancerígena
da RT, assim como as repercussões no sistema imune, não se encontram
totalmente clarificados. Perante esta constatação constituiu objetivo deste
trabalho a caraterização, do ponto de vista celular e molecular, dos efeitos
diretos e indiretos da radiação ionizante (RI) numa linha celular de LDGCB.

Materiais e Métodos
Cultura celular
A linha celular Farage é uma linha celular de LDGCB, estabelecida em 1990,
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a partir de uma biópsia ganglionar de uma doente caucasiana. Estas células
crescem em suspensão em meio de cultura RPMI complementado com 10 %
de soro fetal bovino (FBS do inglês, fetal bovine serum), 400 mM de piruvato
de sódio e 1% de antibiótico/antimicótico (Ben-Bassat et al., 1992).

Radiação ionizante
A irradiação das culturas celulares foi realizada no acelerador linear de raios
X, descrito abaixo. Para a irradiação prepararam-se suspensões celulares das
células Farage na densidade de 0,5x106 células/mL, no volume necessário para
realizar todas as experiências pretendidas. As doses de radiação usadas foram
de 0,5 Gy a 60 Gy. De forma a garantir uma irradiação reprodutível, fiável e
com deposição homogénea de dose em todo o volume, recorreu-se a uma caixa
de irradiação em acrílico com paredes de 1 cm de espessura, com dimensões e
referências para o posicionamento gravadas em relevo e em tudo compatíveis
com as condições habituais de operação do acelerador linear e para as quais se
encontra certificada. Assim, foi possível garantir condições de posicionamento
e de acondicionamento reprodutíveis, bem como a homogeneidade da dose
depositada. A caixa de irradiação foi concebida e construída no Departamento
de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra,
e foi realizado o estudo dosimétrico, através de imagens de tomografia
computorizada da mesma, equivalente ao efetuado aos doentes submetidos a
tratamento por RT.
O acelerador linear utilizado para a irradiação foi um acelerador Varian Clinac
600C (Varian), com raios-X de energia de 4 MeV, utilizado na rotina clínica de
tratamento de RT externa. O procedimento de irradiação foi realizado com o
apoio de um engenheiro físico-médico e de um técnico de RT. Cada sessão de
irradiação iniciou-se pela colocação da caixa de irradiação vazia sobre o tampo
da mesa de tratamento e distribuição dos tubos falcon com as culturas celulares,
preparados previamente, identificados para as diferentes doses de irradiação.
Os tubos controlo foram mantidos fora da sala. As doses administradas
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estão descritas na Tabela 1 Para cada sessão de irradiação o acelerador foi
disponibilizado por cerca de 20 a 30 minutos, com período efetivo de feixe de
20 minutos.
Tabela 1. Doses administradas às amostras, na caixa de irradiação. Unidades de motor (MU, do
inglês monitor units; 1MU=0,022 Gy).
Dose

0,5 Gy

5 Gy (2+3)

8 Gy (5+3)

12 Gy (8+4)

15 Gy (12+3)

30 Gy (15+15)

Lado direito

23 MU

133 MU

133 MU

178 MU

133 MU

669 MU

Lado esquerdo

23 MU

134 MU

134 MU

179 MU

134 MU

669 MU

Ensaio clonogénico
O ensaio clonogénico é um teste capaz de avaliar a capacidade de uma célula dar
origem a uma colónia de células, pelo que permite determinar a sobrevivência
celular e inferir acerca da viabilidade celular. Este ensaio permite-nos avaliar
o resultado final da agressão celular induzida pela radiação e é considerado o
gold standard dos testes de sensibilidade a citostáticos e de avaliação dos efeitos
da radiação (Buch et al., 2012; Franken, Rodermond, Stap, Haveman, & van
Bree, 2006; Rafehi et al., 2011).
As células Farage controlo (não sujeitas a radiação) e após radiação foram
mantidas em cultura conforme descrito anteriormente. Adicionou-se um
número conhecido de células tratadas com cada dose de radiação (número de
células semeadas) conforme descrito na Tabela 2 e perfez-se com meio de cultura
enriquecido com metilcelulose (M7027, Sigma-Aldrich®) na concentração de
1%, até perfazer o volume de 3 mL. As placas foram incubadas a 37ºC em
atmosfera com 5% de CO2, durante sete dias, momento em que se realizou
a coloração com uma solução de violeta de cristal (C3886, Sigma-Aldrich®)
na concentração de 0,5% em solução de metanol (32213, Sigma-Aldrich®) e
posterior contagem das colónias formadas.
Com este procedimento foi possível calcular a eficiência da placa (PE, do inglês
plate efficiency) e o fator de sobrevivência (SF, do inglês surviving factor) de
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acordo com a Equação 1 e com a Equação 2, respetivamente (Balça-Silva et al.,
2012; Franken et al., 2006)

Tabela 2. Número de células plaqueadas após irradiação, por dose e por linha celular.

Farage

Controlo

0,5 Gy

2 Gy

5Gy

8Gy

12Gy

15 Gy

30 Gy

60Gy

4x105

4x105

6x105

6x105

6x105

8x105

8x105

8x105

1x105

Através dos resultados obtidos foi possível estabelecer curvas de dose-resposta,
que relacionam a dose de radiação com o fator de sobrevivência celular
para cada linha celular. Os resultados experimentais obtidos com os ensaios
clonogénicos foram ajustados a um modelo linear-quadrático (Franken et al.,
2006; Mamede et al., 2012; Santos et al., 2014).
Em algumas situações, o ajuste aos dados experimentais pôde ser otimizado
quando β=0, sendo a resposta determinada apenas pela componente linear da
equação, assim o modelo de ajuste correspondeu ao modelo de um só alvo e
um só toque, onde D representa a dose de radiação e D0, a dose letal média.
Neste modelo, D0=1/α com β=0.

Viabilidade e Proliferação Celular
A viabilidade das células das diferentes linhas celulares determinou-se com
recurso ao método de exclusão do azul de tripano (GIBCO®) (Weisenthal,
Marsden, Dill, Macaluso, & Cindy, 1983). Este método baseia-se no princípio
de que as células viáveis, uma vez que possuem a membrana celular intata, são
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impermeáveis ao azul de tripano, pelo que se mantêm claras e/ou brilhantes.
Quando as células não são viáveis, as propriedades de barreira da sua membrana
estão alteradas, pelo que se torna permeável ao azul de tripano, corando-as de
azul (Gonçalves, Barbosa-Ribeiro, Alves, Silva, & Sarmento-Ribeiro, 2013;
Gonçalves, Alves, et al., 2013).
Para a realização deste ensaio homogeneizaram-se volumes iguais de cada
suspensão celular e de solução de azul de tripano numa concentração de 0,02%
e contaram-se as células brancas e as azuis observadas na esquadria da câmara de
neubauer. A contagem das células realizou-se num microscópio ótico invertido
Motic AE31 com ampliação 100x (Motic®) e com recurso a um hemocitómetro
(BOECO and Co). Os estudos foram realizados 24, 48, 72 e 96 horas após a
irradiação. A viabilidade celular foi calculada como a percentagem de células
viáveis e a proliferação celular foi determinada pelo número de células viáveis.

Viabilidade e Morte Celular
A avaliação do tipo de morte celular foi analisada pelas caraterísticas
morfológicas com recurso à microscopia ótica após coloração das células com
meio May-Grünwald Giemsa. Para a realização da coloração May-Grünwald
Giemsa, de modo a avaliar as citomorfológicas de morte celular, foram realizados
esfregaços com as diferentes suspensões celulares previamente irradiadas. Aos
esfregaços, depois de secos ao ar, adicionaram-se 1,5 mL de solução de MayGrünwald durante 3 minutos e, posteriormente, pipetou-se igual volume de
água destilada que ficou a atuar durante 1 minuto. Por fim, decantou-se e
acrescentaram-se 3 a 4 gotas da solução de Giemsa, que se deixaram atuar
durante 15 minutos. Terminado este período, as lâminas foram lavadas em
água corrente e observadas ao microscópio ótico Axioskop 2 (Zeiss, Munich,
Alemanha) (Gonçalves, Alves, et al., 2013).
As fotografias foram obtidas a partir da câmara AxioCam 1Cc3 (Zeiss, Munich,
Alemanha) acoplada ao microscópio e, posteriormente, as imagens foram
analisadas com recurso ao software AxioVision (Zeiss, Munich, Alemanha) para
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Windows da Microsoft. Os estudos foram realizados 48 horas após a irradiação.

Citometria de fluxo
A citometria de fluxo (CF) permite contar, examinar e classificar células
ou outras partículas microscópicas suspensas em meio liquido. Esta técnica
permite analisar de forma rápida, várias características físicas e químicas de
células em suspensão através de um equipamento de deteção ótico-eletrónico.
Quarenta e oito horas após a irradiação 0,5x106 células/mL Todas as suspensões
celulares obtidas foram centrifugadas a 500xG durante 5 minutos, suspendeuse o sedimento em 1 mL de PBS (do inglês, phosphate buffer saline) e transferiuse para tubos de citometria (BD FalconTM 352054). Centrifugou-se novamente
a suspensão celular a 500xG durante 5 minutos e descartou-se o sobrenadante.
Os sedimentos ficaram prontos para ser submetidos às marcações de interesse,
descritas de seguida. Para todos os estudos de citometria de fluxo o número
de eventos considerado foi igual a 10.000, obtidos através do programa
CellQuestTM (Spectroncorp). Para a análise e a quantificação da informação,
utilizou-se o programa específico Paint-a-Gate 3.02, Machintosh Software (BD
Biosciences) que corre em computador dedicado.
Para caracterizar o tipo de morte celular recorreu-se à dupla marcação com
anexina V (AV) e iodeto de propídeo (IP) (FITC Annexin V Apoptosis Detection
kit I, BD Pharmingen). Após suspensão do sedimento celular obtido, tal como
descrito, em 100 µL de tampão de ligação, constituído por Hepes (Sigma
H7523) na concentração de 0,01 M, NaCl (Sigma S7653) na concentração 0,14
M, CaCl2 (Sigma C4901) na concentração de 0,25 mM, adicionaram-se 5 µL
de AV marcada com isotiocianato de fluoresceína (FITC, do inglês fluorescein
isothiocyanate) e 2 µL de iodeto de propídeo e incubou-se durante 15 minutos
no escuro, à temperatura ambiente. Posteriormente adicionaram-se 400 µL
de tampão de ligação e procedeu-se à análise no citómetro FACSCalibur (BD
Biociences) utilizando os comprimentos de onda de excitação de 494 nm e de
emissão de 519 nm para a AV-FITC e os comprimentos de onda de excitação
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de 351 nm e de emissão de 617 nm para o IP. Os resultados foram apresentados
sob a forma de percentagem de células em cada grupo (Gonçalves, BarbosaRibeiro, et al., 2013; Gonçalves, Alves, et al., 2013; Laranjo et al., 2013; Santos
et al., 2014).

Expressão de moléculas pró e anti-apoptóticas
Para a avaliação da relação entre a expressão de BAX (do inglês, Bcl-2–
associated X protein) e de BCL-2 (do inglês, B cell lymphoma 2), as células foram
preparadas como descrito anteriormente. Após a centrifugação descartou-se
o sobrenadante e adicionaram-se 100 µL de solução de fixação (Immunostep,
Intracell Kit) e incubou-se durante 15 minutos no escuro à temperatura
ambiente.
Posteriormente adicionaram-se 2 mL de PBS, centrifugou-se novamente
a 500xG durante 5 minutos e descartou-se o sobrenadante. De seguida,
adicionaram-se 100 µL de solução de permeabilização (Immunostep, Intracell
Kit), 1 µg de anticorpo contra a BAX, marcado com ficoeritrina (BAX-PE;
Santa Cruz, sc-20067PE) e a mesma quantidade de anticorpo contra a BCL2, marcado com isotiocianato de fluoresceína (BCL-2-FITC; Santa Cruz,
sc-509FITC). Agitou-se cada tubo em vortéx, seguindo-se de incubação no
escuro e à temperatura ambiente durante 15 minutos. Após este período de
incubação com os anticorpos, lavou-se com 2 mL de PBS e centrifugou-se
a 500xG durante 5 minutos. Descartou-se o sobrenadante e adicionaram-se
400 µL de PBS. Após homogeneização em vortéx, analisou-se no citómetro
utilizando os comprimentos de onda de excitação de 494 nm e de emissão de
519 nm para a fluorescência do FITC e os comprimentos de onda de excitação
de 496 nm e de emissão de 578 nm para a fluorescência do PE (Gonçalves,
Barbosa-Ribeiro, et al., 2013; Gonçalves, Alves, et al., 2013).
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Potencial de membrana mitocondrial
O potencial de membrana mitocondrial foi avaliado com recurso à sonda
fluorescente
5,5’,6,6’-tetrachloro-1,18,3,3-tetraethylbenzimidazolcarbocyanine
iodide (JC1). O JC1 é um catião lipofílico que se pode apresentar sob duas formas,
em monómeros (M) ou em agregados (A), consoante o estado de polarização
ou de despolarização da membrana mitocondrial, o que determina a emissão de
fluorescência com comprimentos de onda diferentes.
Desta forma, a razão entre a fluorescência verde e vermelha, ou seja a razão entre
monómeros e agregados (razão M/A) permite inferir acerca do potencial de
membrana mitocondrial (Gonçalves, Alves, et al., 2013; Laranjo et al., 2013).
Para a realização destes estudos, uma solução de cerca de 106 células em PBS
foram centrifugadas durante 5 minutos a 500xG e, posteriormente, suspensas
num 1 mL do mesmo tampão. As suspensões celulares foram incubadas
durante 15 minutos à temperatura de 37°C e ao abrigo da luz com 1 μL de JC1
(Sigma T4069), preparado na concentração de 5 mg/mL em dimetilsulfóxido.
De seguida, realizou-se nova lavagem com PBS com recurso a centrifugação
e suspenderam-se as células em 400 μL do mesmo tampão. A deteção foi
efetuada no citómetro FACSCalibur (BD Biosciences).
Os resultados obtidos correspondem à média da intensidade de fluorescência
(MIF) para os agregados e para os monómeros e são apresentados sob a forma
de razão M/A para cada condição experimental.

Stresse oxidativo - peróxidos, anião superóxido
e glutationa reduzida
O stresse oxidativo foi avaliado pelos níveis de espécies reativas de oxigénio
e da defesa antioxidante GSH. A sonda 2',7'-dichlorofluorescein-diacetate
(DCFH2-DA) permite a deteção de peróxidos intracelulares, uma vez que a
sua concentração é diretamente proporcional à intensidade da fluorescência
emitida pela sonda.
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As suspensões celulares foram centrifugadas a 500xG durante 5 minutos,
recuperado o sedimento, ao qual se adicionou 1 mL de PBS. A esta suspensão
foi adicionado 1 μL da sonda DCFH2-DA (Molecular Probes, Invitrogen),
na concentração de 5 mM diluída em dimetilformamida. A incubação foi
realizada durante 45 minutos, na ausência de luz e à temperatura de 37°C
(Laranjo, 2010). Após o período de incubação, realizou-se uma lavagem com
PBS com recurso a centrifugação a 500xG durante 5 minutos após o que o
sedimento foi suspenso em 400 μL de PBS. Após agitação em vortéx, analisouse no citómetro utilizando os comprimentos de onda de excitação 494 nm e de
emissão de 519 nm. Os resultados são apresentados em média de intensidade
de fluorescência normalizados relativamente ao controlo (Gonçalves, Alves, et
al., 2013; Laranjo et al., 2013).
O dihidroetídio (DHE) é uma sonda utilizada para a deteção de espécies
reativas de oxigénio, visto que, após oxidação pelo radical superóxido e da sua
intercalação no DNA, emite uma fluorescência na zona do vermelho.
Para esta avaliação as suspensões celulares foram centrifugadas a 500xG durante
5 minutos e o sedimento foi suspenso em 1 mL de PBS. Posteriormente, a
suspensão foi incubada com a sonda DHE (Sigma-Aldrich) na concentração
de 5 µM em dimetilsulfóxido, a 37°C, na ausência de luz, durante 15 minutos.
De seguida a suspensão foi lavada com centrifugação a 500xG durante 5
minutos. A análise foi realizada no citómetro com um comprimento de onda
de excitação de 496 nm e de emissão de 578 nm (Gonçalves, Alves, et al.,
2013; Laranjo et al., 2013). Os resultados apresentam-se expressos em média
de intensidade de fluorescência normalizados relativamente ao controlo.
A glutationa reduzida (GSH) é um nucleófilo forte que confere proteção das
células contra lesão induzida por radicais livres, oxidantes e eletrófilos.
Para a deteção, as suspensões celulares com aproximadamente 3×106 células
foram centrifugadas a 500xG, durante 5 minutos e suspendeu-se o sedimento
um 1 mL de PBS. Adicionou-se o alaranjado de mercúrio (Sigma) de modo
a obter uma concentração de 40 μM e incubou-se à temperatura de 37°C,
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na ausência de luz, durante 15 minutos. Após a marcação, as células foram
lavadas com centrifugação a 500xG, durante 5 minutos e suspendeu-se o
sedimento em 400 μL de PBS. A deteção foi efetuada com o comprimento
de onda de excitação de 496nm e de emissão de 578 nm (Gonçalves, BarbosaRibeiro, et al., 2013). Os resultados são expressos em média de intensidade de
fluorescência e posteriormente normalizados relativamente ao controlo.

Avaliação do Ciclo celular
Para este procedimento, as células (1,0×106 células/ml) foram centrifugadas
a 200xG durante 5minutos, após o que se descartou o sobrenadante.
Adicionaram-se 200 µL de etanol a 70%, agitaram-se as células em vortéx e
incubaram-se durante 30 minutos a 4°C, no escuro. Posteriormente lavaram-se
as células com 2 mL de PBS e centrifugaram-se a 500xg durante 5 minutos.
Após descarte do sobrenadante, adicionaram-se 500 µL de uma solução de
PI/RNase ficando a incubar durante 15 minutos no escuro à temperatura
ambiente. A deteção foi feita utilizando o comprimento de onda de excitação
de 351 nm e de emissão de 617 nm (Balça-Silva et al., 2015). Para este estudo
foram obtidos 50.000 eventos através do programa CellQuestTM (Spectroncorp).
Para a análise e a quantificação da informação, utilizou-se o programa específico
MOD FIT (BD Biosciences).

Genotoxicidade
A eletroforese em microgel de agarose ou ensaio cometa, como é mais
comumente designado, permite avaliar a lesão induzida nas cadeias do ADN.
As células Farage foram transferidas para falcons devidamente identificados e
suspensas de modo a obter uma concentração de 50.000 células/mL.
O controlo positivo foi preparado a partir da cultura celular controlo (0
Gy). As células foram expostas a peróxido de hidrogénio numa concentração
de 20 nM, durante 15 minutos a 4°C. Após esse período, as células foram
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centrifugadas a 500xG por 5 minutos e suspensas em PBS, de forma a manter
a concentração celular de 50.000 células/mL.
Utilizaram-se lâminas de vidro StarFrost® (26x76mm) previamente revestidas
com uma fina camada de agarose de ponto de fusão normal, na concentração
de 1% (A-2790, Sigma Aldrich®). Preparou-se uma solução de agarose+ de
baixo ponto de fusão na concentração de 1% (A-9414, Sigma Aldrich®) e
adicionaram-se iguais quantidades da suspensão celular previamente preparada
e da agarose de baixo ponto de fusão. Esta suspensão foi homogeneizada e
espalhou-se 1 mL sobre as lâminas pré-revestidas com agarose. Seguidamente
cobriu-se a suspensão celular com uma lamela, o que proporcionou a formação
de uma camada homogénea. Após cerca de 30 minutos a 4°C as lamelas foram
removidas delicadamente.
As lâminas foram incubadas durante a noite, a 4°C, em solução de lise
alcalina, constituída por NaCl na concentração de 2,5 M, por EDTA na
concentração de 100 mM, por Tris na concentração de 10 mM, por DMSO na
concentração de 10% e por Triton X-100 na concentração de 1%. As lâminas
foram equilibradas durante 1 hora em tampão de eletroforese, preparado de
fresco, constituído por NaOH na concentração de 300 mM e por EDTA na
concentração de 1 mM com pH>13.
A eletroforese foi realizada durante 15 minutos com uma diferença de potencial
de 25 V e com corrente de 1 A. Terminada a eletroforese, as lâminas foram
submersas em solução de neutralização constituída por Tris na concentração de
0,4 M durante 5 minutos, processo que foi repetido duas vezes.
Com o auxílio de uma pipeta, dispensaram-se algumas gotas de brometo de
etídio (Bio-Rad) na concentração de 25 µg/mL sobre as lâminas e manteve-se
ao abrigo da luz, durante 20 minutos, à temperatura ambiente. As lâminas
foram lavadas em água ultrapura, com o objetivo de remover o excesso de
brometo de etídio e deixadas secar.
A análise e aquisição de imagens foram efetuadas num microscópio de
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fluorescência Motic AE31 (Motic®), equipado com um filtro de excitação de
546 nm e com uma lâmpada de mercúrio de 100W. A emissão de fluorescência
foi monitorizada no comprimento de onda de 580 nm no refletor com um
filtro de 590 nm (Olive & Banáth, 2006). A observação foi realizada com uma
ampliação de 250X e a aquisição de imagem foi realizada no software Motic
Images versão 2.0 (Microscope World, EUA). A análise dos cometas foi feita com
recurso ao software TritekCometScoreTM Freeware v.1.5 (Tritekcorp).

Expressão da P53 e de P53 fosforilada
A avaliação da expressão e da ativação da P53, uma proteína importante na
resposta à RT, foi realizada por western blot.
Para esta avaliação foi necessário a preparação de extratos de proteína total, cultivadas
durante 48 horas após irradiação com 0,5 Gy, com 15 Gy ou com 30 Gy.
Neste sentido findo o tempo de incubação, as células foram transferidas
centrifugadas a 1000xG durante 5 minutos. Após centrifugação, descartou-se
o meio e adicionou-se 350 µL de tampão de lise para radioimunoprecipitação
(RIPA, do inglês radio-immunoprecipitation assay buffer), constituído por NaCl
na concentração de 150 mM, Tris na concentração de 50 mM, ácido tetracético
etileno glicol (EGTA, do inglês ethylene glycol tetraacetic acid) na concentração de
5 mM, Triton na concentração de 1%, desoxicolato de sódio na concentração de
0,5% e SDS na concentração de 1%, suplementado no momento de uso com uma
mistura de inibidores de proteases, cOmplete Mini na concentração recomendada
(Roche 11836153001) e com ditiotreitol (DTT, do inglês dithiothreitol) na
concentração de 1 µM. Para a preparação dos extratos para a quantificação
da proteína P53 fosforilada à solução previamente mencionada adicionou-se
PhosSTOP Phosphatase Inhibitor Cocktail na concentração recomendada (Roche
04906837001). Com o auxílio de raspadores, foi possível soltar as células da
superfície do frasco e facilitar a lise.
Os lisados foram transferidos para microtubos previamente identificados que
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foram mantidos em gelo. Após agitação em vortéx as amostras foram sonicadas
três vezes durante cerca de 10 segundos, utilizando uma amplitude de 30%
de um sonicador Vibra Cell (Sonic and Materials inc. EUA, modelo: VC50 de
240 V, 50 W e 20 KHz). De seguida, centrifugaram-se as amostras a 14000g,
durante 15 minutos mantendo a temperatura a 4°C. Os sobrenadantes foram
transferidos para novos microtubos e as amostras foram guardadas numa arca
congeladora a uma temperatura de -80°C, para posterior processamento.
A quantificação de proteína total foi realizada pelo método do ácido bicinconínico
[BCA, do inglês bicinchoninic acid (BCA™ Protein Assay kit, Pierce)].
Posteriormente, as amostras foram desnaturadas a 100°C durante 5minutos
após solubilização em solução desnaturante constituída por Tris-HCl na
concentração de 250 mM, pH 7,4, glicerol na concentração de 30%, SDS na
concentração de 10%, β-mercaptoetanol na concentração de 10 mM e azul de
bromofenol na concentração de 0,05%.
Para a realização da separação de proteínas em gel de eletroforese de
poliacrilamida-dodecilsulfato de sódio (SDS-PAGE, do inglês sodium dodecyl
sulphate – poly-acrilamide gel electrophoresis) foram preparados géis de acrilamida
na concentração de 10%. Os géis foram colocados na tina de eletroforese
com tampão constituído por Tris na concentração de 25 mM, glicina na
concentração de 192 mM e SDS na concentração de 0,1%, com pH acertado
a 8,3 (Bio-Rad, EUA) e, seguidamente, procedeu-se à colocação das amostras
e do padrão de pesos moleculares (Precision PlusStandards, Dual Color, Bio-rad,
EUA). O protocolo de eletroforese consistiu na aplicação de uma diferença de
potencial de 80 V durante cerca de 30 minutos que passou depois a 150 V
durante 95 minutos.
Terminado o período de eletroforese, os géis foram colocados em contacto
direto com as membranas de fluoreto de polivinilideno (PVDF, do
inglês polyvinylidene fluoride; Bio-Rad, EUA), previamente ativadas com
metanol. A eletrotransferência realizou-se em tampão de ácido N-ciclo-hexil-3aminopropanossulfónico (CAPS, do inglês N-cyclohexyl-3-aminopropanesulfonic
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acid, Sigma) na concentração de 100 mM, com pH=11, e de metanol na
concentração de 10%, com uma diferença de potencial de 100 V, durante uma hora.
As membranas foram imediatamente bloqueadas com solução de albumina
sérica bovina na concentração de 4% preparada em TBS-T (do inglês, Tris
buffer saline Tween-20).
Posteriormente, as membranas foram incubadas, respetivamente, com os
anticorpos primários, anti-P53 (DO-7; SC-47698, Santa Cruz Biotech,
California, EUA) e anti-fosfo-P53 (P53-18; SC-13580, Santa Cruz Biotech,
California, EUA), ambos preparados em ratinho, durante a noite e a 4°C, sob
agitação constante. No dia seguinte, as membranas foram lavadas com TBS-T
e incubadas com o anticorpo secundário anti-ratinho (anti-mouse: RPN5781
GE Healthcare), durante uma hora, à temperatura ambiente e sob agitação
constante. No final da incubação com o anticorpo secundário, as membranas
foram lavadas e, posteriormente, incubadas com substrato enzimático, ECF
(ECF Western Blotting Reagent Pack, Amersham Biosciences, Reino Unido)
durante aproximadamente cinco minutos e reveladas utilizando um leitor de
fluorescência (Typhoon FLA 9000, Suécia).
Todas as membranas foram posteriormente ativadas e submetidas à
imunodeteção com o anticorpo anti-actina (clone AC-15, A5441 – Sigma)
conforme o procedimento descrito para o anticorpo anterior.
Após a aquisição das imagens, o processamento das bandas foi realizado,
recorrendo ao software ImageQuant 5.0 (Molecular Dynamics, EUA), através
do desenho de regiões de interesse sobre as bandas com peso molecular
correspondente às proteínas de interesse, P53 e P53 fosforilada (~53kDa). Para
além destas bandas, foram ainda desenhadas regiões de interesse nas bandas
de actina (~42kDa). Posteriormente, foi realizado o cálculo da razão entre
a intensidade da banda da proteína de interesse, P53 e P53 fosforilada, e a
intensidade da banda da actina, respetivamente (Santos et al., 2014). Para cada
linha celular a condição de controlo (0 Gy) foi considerada como padrão.
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Análise estatística
A análise estatística foi realizada com recurso ao software IBM SPSS® v.22 e os
gráficos foram construídos através de GraphPad Prism versão 5.0. Na análise
descritiva foram determinadas medidas de tendência central (média e mediana) e
de dispersão (desvio-padrão e amplitude interquartil) para as variáveis quantitativas.
Para avaliar a normalidade da distribuição das variáveis recorreu-se ao teste
Shapiro-Wilk. Para variáveis com distribuição normal foram utilizados testes
paramétricos; caso contrário os testes utilizados foram não paramétricos.
A comparação de variáveis quantitativas entre dois grupos foi realizada com
recurso ao teste de U Mann-Whitney (não paramétrico). A comparação de
variáveis quantitativas entre mais de dois grupos foi obtida com recurso ao teste
de Kruskal-Wallis (teste não paramétrico) ou com recurso ao teste ANOVA
de um fator (teste paramétrico). As comparações múltiplas foram realizadas
considerando a correção de Bonferroni.
A comparação dos resultados dos ensaios clonogénicos com o respetivo
controlo foi feita pela determinação do intervalo de confiança a 95% (IConf
95%) do valor da condição, considerando-se significativamente diferente do
controlo caso o IConf 95% não englobasse o valor 1.
As curvas de dose-resposta para os estudos de citotoxicidade foram obtidas
através do ajuste dos dados experimentais a uma curva sigmoidal, com recurso
ao software OriginPro utilizando o modelo “DoseResp”. As curvas referentes
aos ensaios clonogénicos foram obtidas considerando os seguintes modelos:
linear quadrático (SF=e^(-αD-βD2 ) ) e o modelo linear de agressão celular
(SF=e^(-D/D0 )), com recurso ao mesmo software. Foi considerado um nível
de significância de 5%.

Resultados
Avaliação da viabilidade, proliferação e sobrevivência
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As células Farage expostas à RI sofreram uma diminuição da sua viabilidade e
proliferação, de forma dependente da dose e do tempo após exposição, tal como
representado na Figura 1.
A viabilidade celular, após exposição, diminui significativamente após exposição
a todas as doses em estudo (p<0,05 para 0,5 Gy e p<0,001 para 15, 30 e 60 Gy).
Verificou-se que a dose que induz a diminuição da viabilidade em 50% foi de
cerca de 30 Gy, como pode ser visto na Figura 1A.
Por outro lado, no que diz respeito à proliferação celular ao longo do tempo,
verificaram-se comportamentos diferentes dependendo das doses. Assim, com
exposição à dose de 0,5 Gy foi observado um crescimento modesto das células
Farage durante as primeiras 24 horas, que é mantida para todos os tempos
considerados. Para as restantes doses de radiação estudadas (15, 30 e 60 Gy)
foi observada uma diminuição contínua e significativa para todos os tempos
(p<0,001), comparando com os controlos (Figura 1B).

Figura 1. Viabilidade celular (A), proliferação (B) e sobrevivência celular (C) após a exposição a RI. (A)
Curvas de dose-resposta das células Farage após exposição a RI, por ensaio de exclusão com Trypan
Blue, avaliada 24h, 48h, 72h e 96h após exposição. Os resultados são expressos como percentagem de
viabilidade, normalizada ao controlo. A significância estatística é representada para cada dose em relação
ao controlo: 0,5 Gy *p<0,05; **p<0,001; ***p<0,001; 15 Gy °°°p<0,001; 30 Gy “”p<0,001; 60 Gy
###p<0001). (B) A proliferação celular das células Farage após exposição a IR, por ensaio de exclusão
com Trypan Blue, avaliada 24h, 48h, 72h e 96h após exposição. Os resultados são expressos como
densidade célular (número de células). A significância estatística é representada para cada dose em relação
ao controlo: 0,5 Gy *p<0,05; **p<0,001; ***p<0,001. (C) Representação do fator de sobrevivência,
avaliado pelo ensaio clonogénico, 7 dias após a exposição à radiação ionizante. Os resultados RI são
expressos como fator de sobrevivência, normalizado ao controlo, como a média ±SEM de, pelo menos,
seis experiências independentes.
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No que diz respeito à sobrevivência celular, verificou-se uma diminuição
significativa do SF, após a exposição a todas as doses de radiação estudadas,
de forma dependente da dose. A dose letal média (DL50) foi de 1,73±0,27 Gy,
calculada aplicando o modelo de agressão celular linear-quadrático.

Avaliação da morte celular
A morte celular foi avaliada recorrendo a duas metodologias distintas, a fim
de compreender quais os mecanismos envolvidos, 48 horas após a exposição à
radiação (Figura 2).
As caraterísticas morfológicas das células Farage foram determinadas pela
coloração May-Grunwald-Giemsa, tal como representado na Figura 2A. Os
estudos de morfologia demonstraram que a exposição a doses de RI mais
baixas induziu um aumento no número de células que sofrem caraterísticas
morfológicas de morte celular por apoptose, tais como formação de bleebs,
condensação da cromatina, fragmentação nuclear e formação de corpos
apoptóticos (Figura 2A-B e A-C). Além disso, a exposição a doses mais elevadas
apresentou um aumento no número de células em morte celular por necrose,
tal como observado na Figura 2A-D e 2A-E.
De facto, tal como podemos observar na Figura 2B, comparativamente ao
controlo (85,80±0,92%), verificou-se uma diminuição do número de células
viáveis após exposição às doses de 0,5 Gy (66,50±1,73%, p<0,001), 15 Gy
(55,40±2,14%, p<0,001), 30 Gy (49,20 ± 3,09%, p<0,001) e 60 Gy (41,60 ±
2,16%, p<0,001). Para além disso, a diminuição da viabilidade celular induzida
pela RI é devida a um aumento significativo das células em morte celular por
apoptose em comparação com o controlo (6,60±0,51%), após exposição a
0,5 Gy (22,17±1,14%, p<0,001), 15 Gy (31,80±1,66 %, p<0,001), 30 Gy
(38,00±2,65%, p<0,001) e 60 Gy (33,80±0,58%, p<0,001).
Verificou-se igualmente um aumento significativo da população celular em
morte celular por apoptose tardia/necrose comparativamente ao controlo

| 214

Irradiação da linha celular de linfoma... | F. Mendes, C. Domingues, S. Schugk, A.

Abrantes, A. Gonçalves, T. Sales, R. Teixo, R. Silva, J. Estrela, M. Laranjo,
J. Casalta-Lopes, C. Rocha, P. Simões, A. Sarmento, M.Botelho & M. Rosa

(1,20±0,20%) após exposição às doses de 0,5 Gy (7,83±1,19%, p=0,038),
15 Gy (9,60 ± 1,44%, p=0,009), 30 Gy (9,00±1,70%, p=0,029) e 60 Gy
(9,20±0,66%, p=0,0013).
Paralelamente, foram avaliados mecanismos de modulação da morte celular
por apoptose após exposição à RI, através do estudo da razão BAX/BCL-2,
por citometria de fluxo. Tal como observado na Figura 2C, verificou-se que
um aumento da dose de RI induziu um aumento significativo da razão BAX/
BCL-2 em comparação com o controlo, após exposição às doses de 0,5 Gy
(1,24±0,06, p=0,014), 15 Gy (1,57±0,07, p=0,001), 30 Gy (1,75±0,05,
p=0,001) e 60 Gy (1,90±0,12, p=0,005).

Figura 2. Avaliação da morte celular e os mecanismos de morte celular. (A) Avaliação das características
morfológicas das células Farage por coloração May-Grunwald Giemsa, após a exposição RI. Imagens
representativas de células controlo, e células expostas às doses de 0,5 Gy, 15 Gy, 30 Gy e 60 Gy. As setas
representam a formação de blebbings. Amplificação de 400X. (B) A viabilidade e tipos de morte celular
das células Farage, 48h após a exposição a RI, avaliada por citometria de fluxo por dupla marcação
de Anexina V/iodeto de propídio. Os resultados são expressos como a média±SEM da percentagem
de células viáveis e células que sofrem morte celular por apoptose inicial, apoptose tardia/necrose e
necrose, de pelo menos quatro experiências independentes. (C) Avaliação da razão de BAX/BCL-2 em
células Farage, 48h após a exposição RI. Os resultados são expressos como a média±SEM da intensidade
média de fluorescência, normalizada ao controlo de, pelo menos, quatro experiências independentes.
(D) Avaliação do potencial de membrana mitocondrial por avaliação da razão Monómeros/Agregados
(M/A) de JC-1, por citometria de fluxo, nas células Farage, 48h após a exposição a RI. Os resultados
são expressos como a média±SEM da intensidade média de fluorescência da razão M/A, normalizada
ao controlo, de pelo menos quatro experiências independentes. A significância estatística é expressa em
relação ao controlo: p<0,05, **p<0,01 e *** p<0,001.
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Para além disso, de forma a confirmar o envolvimento mitocondrial na morte celular
induzida pela RI, o potencial de membrana mitocondrial foi avaliado por FC usando a
sonda JC1. Em células apoptóticas, o potencial de membrana mitocondrial colapsa e a
sonda JC1 não se acumula na mitocôndria, permanecendo na sua forma monomérica
no citoplasma. Os nossos resultados demonstraram um aumento da razão M/A de JC1,
proporcional ao aumento das doses de RI, refletindo um decréscimo no potencial de
membrana mitocondrial. Assim, tal como na Figura 2D, a razão M/A aumenta com
exposição às doses de 0,5 Gy (1,07±0,002, p=0,045), 15 Gy (1,39±0,04, p=0,002), 30
Gy (1,59±0,04, p=0,001) e 60 Gy (1,71±0,10, p=0,006).

Avaliação do ciclo celular e stresse oxidativo
Foram avaliados os efeitos da exposição à RI no que toca ao ciclo celular nas
células da linha celular Farage, sendo que os resultados estão representados na
Figura 3A.
Observou-se que, 48h após exposição à RI, se verificou um aumento significativo do pico
pré-apoptótico pré-G0 comparativamente ao controlo (2,60±0,51%), após exposição às
doses de 15 Gy (12,50±1,57%, p<0,001), 30 Gy (19,33±0,99%, p<0,001) e 60 Gy
(12,25±1,60%, p<0,001). Observou-se igualmente uma diminuição significativa da
população celular na fase G0/G1 comparativamente ao controlo (64,20±1,6%), após
exposição às doses de 15 Gy (31,00±1,93%; p<0,001), 30 Gy (32,33±2,39%, p<0,001)
e 60 Gy (41,50±0,96%, p<0,001). Verificou-se também um aumento significativo do
bloqueio do ciclo celular na fase G2/M, comparativamente ao controlo (10,40±1,72%)
após exposição às doses de 15 Gy (29,00±3,54%, p<0,001), 30 Gy (25,33±3,54%,
p<0,001) e 60 Gy (42,25±2,75%, p<0,001).
Além disso, os níveis intracelulares de espécies reativas de oxigénio (peróxidos
e anião superóxido), foram determinados por citometria de fluxo recorrendo
às sondas DCFH-DA e DHE, bem como a defesa antioxidante GSH.
Geralmente, e tal como demonstrado na Figura 3B-D, a produção de ROS
aumenta significativamente após exposição à RI. De facto, verificou-se um
aumento significativo dos níveis intracelulares de peróxidos comparativamente
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Figura 3. Avaliação das alterações no ciclo celular e stresse oxidativo após a exposição à radiação ionizante.
(A) avaliação do ciclo celular por citometria de fluxo e representação gráfica das fases do ciclo celular
nas células Farage, 48h após exposição à RI. Os resultados são expressos como a média±SEM da
percentagem de células identificadas para cada fase do ciclo celular de, pelo menos, quatro experiências
independentes. Avaliação do stresse oxidativo por citometria de fluxo por meio da avaliação dos níveis
intracelulares de peróxidos (B), anião superóxido (C) e de GSH (D) nas células Farage 48h após
exposição à RI. Os resultados são expressos como a média±SEM da intensidade de fluorescência de, pelo
menos, quatro experiências independentes. A significância estatística é expressa em relação ao controlo:
*p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001.

ao controlo, após exposição às doses de 15 Gy (1,22±0,07, p=0,043), 30 Gy
(1,93±0,08, p<0,001) e 60 Gy (1,22±0,05, p=0,024) (Figura 3B). Resultados
similares foram observados nos níveis intracelulares de anião superóxido, com
um aumento significativo comparativamente ao controlo, com exposição
às doses de 15 Gy (1,39±0,08, p=0,016), 30 Gy (1,82±0,15, p=0,011) e 60
Gy (1,55±0,13, p=0,024), como demonstrado na Figura 3C. Foi também
observado um aumento significativo nos níveis intracelulares da defesa
antioxidante GSH após exposição às doses de 30 Gy (1,26±0,09, p=0,046) e
60 Gy (1,31±0,05, p= 0,004), como mostrado na Figura 3D..
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Avaliação de lesões no DNA
A RI está, geralmente, relacionada com mono e/ou bi-alquilação de DNA e,
consequentemente, a morte celular. Tal como descrito na Figura 4A, observou-se
um aumento do número de cometas mais pronunciados após exposição à dose de
30 Gy. Observou-se um aumento significativo do momento da cauda em relação
ao controlo após exposição às doses de 15 Gy (p<0,001), 30 Gy (p<0,001) e 60
Gy (p<0,001), conforme mostrado na Figura 4B.

Figura 4. Genotoxicidade induzida nas células Farage, após exposição à RI. (A) Fotografias
ilustrativas da eletroforese em gel de célula única (comummente ensaio cometa) na linha celular
de limfoma difuso de grandes células B Farage, 48h após a exposição à RI, com as doses de 0,5
Gy, 15 Gy, 30 Gy, 60 Gy, controlo (CTR) e controlo positivo (CTR+). (B) Representação do
momento da cauda, determinado pelo ensaio cometa, 48h após a exposição à RI. Os resultados
são expressos como média±SEM de seis experiências independentes (n = 6), com um mínimo
de 100 cometas para cada condição. A significância estatística é expressa em relação ao controlo:
*** p<0,001
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Avaliação da expressão de P53
A proteína P53 desempenha um papel crucial na regulação de vários mecanismos
celulares. Alterações nesta proteína podem levar a perturbações na regulação de
células normais. Tal como pode ser observado na Figura 5A, a RI induz um
aumento significativo nos níveis de expressão de P53 total em comparação com
o controlo, após exposição às doses de 15 Gy (1,90±0,11, p=0,001) e 30 Gy
(2,74±0,26, p=0,001). Do mesmo modo, verificaram-se níveis aumentados da
proteína P53 fosforilada nas células Farage em comparação com o controlo,
quando as células foram expostas às doses de 0,5 Gy (1,22±0,07, p=0,044),
15 Gy (1,64±0,16, p=0,007) e 30 Gy (2,66±0,24, p=0,006), como descrito
na Figura 5B.

Figura 5. Expressão da proteína P53 total (A) e P53 fosforilada (B) nas células da linha celular
Farage, 48h após a exposição à RI. Os resultados são expressos como a média da intensidade de
fluorescência da razão P53 total/actina (A) e da razão P53p/actina (B), normalizada ao controlo,
após a exposição às doses de 0,5 Gy, de 15 Gy e 30 Gy. Gráficos representam a média±SEM,
de quatro experiências independentes. As figuras consistem em imagens representativas da
imunotransferêcia da expressão de P53 total, pP53 e β-actina para cada condição experimental.
Significância estatística é representada em relação ao controlo *p<0,05; **p<0,01.
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Discussão
A radiorresistência permanece como uma barreira fundamental que limita a
eficácia da RT no tratamento do cancro. Evidências recentes sugerem que a
radiorresistência é devido ao repovoamento do tumor e envolve várias vias
de sinalização. Assim, uma melhor compreensão dos mecanismos celulares
e moleculares induzidos pela RI pode contribuir, no futuro próximo, para
reduzir o número de casos de radiorresistência (Mendes et al., 2015).
Embora a RT esteja a ser substituída progressivamente por outras estratégias
de tratamento, tais como QT, é ainda um tratamento bastante importante.
O estabelecimento de RT, como uma possível estratégia de tratamento em
LDGCB, poderia proporcionar vantagens no que concerne ao prognóstico,
na fase inicial ou no caso de doença localizada (Mendes et al., 2015).
Até à data, a realização do tratamento de RT com recurso a elevadas doses
individuais, não tem sido extensivamente estudado, muito devido às recentes
inovações em termos de novos dispositivos de irradiação e ao uso de imagem
funcional tridimensional, que começam a ser usados em determinados regimes
de tratamento (Mendes et al., 2015). Assim, torna-se essencial estudar os
efeitos da RT, nomeadamente na proliferação e viabilidade celular, o tipo de
morte celular induzida, lesão no ADN de células expostas a diferentes doses
únicas de RI.
Os nossos resultados mostraram que a RI induz efeitos citotóxicos e
antiproliferativos nas células Farage, de uma forma dependente da dose e do
tempo de exposição (até 96 horas). No entanto, estes resultados fornecem
uma avaliação a curto tempo dos efeitos da RI, pelo que recorremos ao ensaio
clonogénico, que é o gold standard para a avaliação do fator de sobrevivência
ao longo tempo. Desta forma, verificámos uma DL50 para células Farage de
1,73±0,61 Gy, sendo uma DL50 relativamente baixa, em comparação com
outras linhas celulares, nomeadamente em tumores sólidos, tais como as
determinadas nas linhas celulares A549 e H460, recorrendo a um Shepherd
Mark 1 68 Irradiator, (137Cs Irradiator) (JL Shepherd, San Fernando, CA,
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USA, numa taxa de dose de 70,6 rad/min, à temperatura ambiente (GomezCasal et al., 2013), e em comparação com os resultados obtidos por nós num
estudo realizado em três linhas celulares de cancro de pulmão (Mendes, Sales, et
al., 2015). De facto, a RI induz a ativação de vários mecanismos intracelulares,
tais como lesões no ADN, interrupção do ciclo celular e a produção de ROS
(Mendes et al., 2015). No nosso estudo, observou-se que a RI induziu morte
celular nas células da linha celular Farage de forma dependente da dose, sendo
que a morte celular ocorre principalmente por apoptose, como observado
pelo aumento das populações de células em morte celular por apoptose e
pelo aumento das razões BAX/BCL-2 e M/A. Estes resultados também foram
observados pela nossa equipa nas células da linha celular A549, cujas células
apresentam uma expressão P53Wild (Mendes et al., 2015).
Estes resultados poderão estar relacionados com um aumento significativo da
produção de ROS, nomeadamente pelo aumento do anião superóxido e de
peróxidos, que foram também avaliados por outros autores (Lee, Kim, Kil,
& Park, 2007; Yamaguchi & Kashiwakura, 2013; Yamamori et al., 2012).
Por outro lado, após a exposição à RI, as células Farage tentam recuperar
do desequilíbrio existente no ambiente oxidativo através de um aumento
significativo dos níveis de GSH. Outros autores evidenciaram a existência
de duas fases distintas da produção de ROS após exposição à RI, sendo que
um está associado com um decréscimo tardio dos níveis de ROS por sua vez
associado a GSH reduzida e potencial de membrana mitocondrial reduzido,
e um segundo relacionado com a produção exógena de ROS que induz a
libertação de citocromo c diretamente em mitocôndrias isoladas que indicam
que a produção tardia de ROS está correlacionada com funções mitocondriais
críticas. Estas funções estão provavelmente estritamente ligadas à libertação de
citocromo c e ativação da via das caspases (Q. Chen et al., 2003). Para além
disso, no nosso estudo observou-se que a participação das vias mitocondriais é
altamente regulado por um equilíbrio entre a proteína pro-apoptótica BAX e a
proteína anti-apóptótica BCL-2 que é crucial nos mecanismos induzidos pela
RI (Loriot et al., 2014; Mendes, Sales, et al., 2015).
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A exposição à RI também induziu um bloqueio do ciclo celular das células Farage
na fase G2/M, que poderá estar relacionado com o aumento significativo na
produção de ROS e lesões no ADN, seguidos por uma grande e concomitante
aumento dos níveis de proteína P53 total e fosforilada, que desempenha um
papel crucial na regulação da apoptose e no bloqueio do ciclo celular, tal como
observado na linha celular de cancro do pulmão A549 (Mendes, Sales, et al.,
2015). De facto, a ativação da P53 é conhecida como sendo reguladora da
morte celular apoptótica após exposição a insultos celulares, incluindo lesões
no ADN, ativação de oncogenes ou hipoxia (Montero, Dutta, van Bodegom,
Weinstock, & Letai, 2013; She, Bode, & Ma, 2001; Wu, 2004).
Após lesões no ADN, a P53wild é ativada, promovendo bloqueio do ciclo celular,
transativação de enzimas reparadoras e, se alesão não puder ser reparado, apoptose
(Montero et al., 2013; She et al., 2001; Wu, 2004). Devido a estas alterações, tais
como mutações e expressões alteradas, a P53 promove o crescimento de vantagens
e assegura a sobrevivência em células tumorais pela inibição da resposta apoptótica
necessária para a supressão tumoral (X. Chen et al., 2014; Lien et al., 2015;
Yamamori et al., 2012). Montero et al., (2013) demonstraram que a P53 pode
também controlar morte celular não apoptótica e que pode ser selecionada por
células tumorais que promovem não só a sua resistência à apoptose mas também
a necrose, e este mecanismo pode explicar a resistência a quimio e RT mesmo
quando conduz a mecanismos não apoptóticos.
Em resumo, os nossos resultados demonstraram que a RI induz morte celular
de forma dependente da dose e do tempo após exposição. O estudo do tipo de
morte celular e os mecanismos subjacentes nesta linha celular revelaram que a
RI, nas células Farage, induz lesões que levam a morte celular pela via intrínseca
da apoptose. Desta forma, a morte celular pode ocorrer preferencialmente
por apoptose ou apoptose tardia/necrose com um significativo aumento
da produção de ROS, lesões no ADN conduzindo à expressão elevada e
consequente expressão de P53, resultando em bloqueio celular na fase G2/M.
Os nossos resultados demonstraram que os efeitos da RI pode alterar um
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número significativo de alvos moleculares e celulares e que a sua compreensão é
essencial de forma a enaltecer a importância da RI no tratamento de LDGCB..
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