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RESUMO 

 
Pacientes submetidos à radioterapia (RT) podem apresentar sinais típicos de um quadro 

inflamatório decorrente da interação da radiação ionizante (RI) com o tecido sadio 

circunvizinho ao tumor. A instalação desse quadro inflamatório provém de uma exacerbação 

da resposta imunológica resultando em reações adversas, cuja intensidade varia para cada 

indivíduo de acordo com sua radiossensibilidade, além de constituir um dos fatores limitantes 

da RT. Embora fundamental para a eficácia deste tipo de tratamento, ainda não há indicador 

clínico com aplicabilidade prática na mensuração do grau de radiossensibilidade individual. 

A análise de moléculas endógenas intrinsicamente associadas ao processo inflamatório, a 

exemplo de citocinas, poderia ser utilizada na avaliação da radiossensibilidade individual, ao 

mesmo tempo em que essas moléculas poderiam ser alvos terapêuticos na minimização de 

efeitos adversos de origem inflamatória. Por outro lado, o GQ-16, uma tiazolidinediona (TZD) 

com atividade agonista parcial sob os receptores PPARγ, surge como possível alternativa 

terapêutica para modulação da resposta inflamatória radioinduzida. 

Neste contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar o uso potencial de citocinas como 

bioindicador de radiossensibilidade individual, bem como a atividade imunomoduladora do 

fármaco GQ-16. Para tanto, foram cultivadas células mononucleares do sangue periférico de 

indivíduos saudáveis, não irradiadas e irradiadas (raios-X e dose de 2 Gy) in vitro. O método 

MTT foi utilizado para os testes de citotoxicidade da dose de radiação e do GQ-16 nas 

concentrações de 50, 75 e 100 µM. O grupo controle e as amostras irradiadas apresentaram 

viabilidade de 100% tanto quando expostas à radiação, quanto ao GQ- 16 em todas as 

concentrações. Em seguida, procedeu-se novas culturas celulares com células não irradiadas e 

irradiadas, na presença e ausência do GQ-16 nas concentrações de 50 e 100 µM. Após a cultura, 

foram analisadas as concentrações das citocinas IL-17A, IFN-γ, TNF, IL-4 e IL-2, por 

citometria de fluxo. Observou-se uma elevada variabilidade interindividual nos níveis de 

citocinas e na resposta à irradiação. Por outro lado, os testes comparativos entre a eficácia 

radioprotetora do GQ-16 e da metilprednisolona indicam que ambos os fármacos inibem 

significativamente os níveis das citocinas IFN-γ, TNF, IL-17A e IL-2, porém não influenciaram 

os níveis de IL-4. Os resultados desta pesquisa motivam investigações futuras sobre a análise 

do perfil de  citocinas como possível preditor de radiossensibilidade individual.   A utilização, 

in vitro, do GQ-16, nas concentrações de 50 µM e 100 µM, apresentou ação  imunomoduladora 

eficaz. No entanto, sugere-se testes adicionais comprobatórios de sua eficiência como mitigador 

de efeitos colaterais associados a tratamentos envolvendo radiações ionizantes. 

 

Palavras-chave: citocina; radiossensibilidade; imunomodulador; tiazolidinediona. 

  



 

ABSTRACT 

 

Patients undergoing radiation therapy (RT) may present typical signs of an inflammatory 

process as a result of the interaction of ionizing radiation (RI) with the healthy tissue adjacent 

to the tumor. The installation of inflammatory process is a result of an exacerbation of the 

immune response aiming at to early adverse reactions with intensity varying in accordance to 

individual radiosensitivity, being a limiting factor of RT. Although is fundamental for the 

effectiveness of treatments with ionizing radiation, there are still no practical clinical indicators 

for measuring the degree of individual radiosensitivity. Endogenous molecules that mediate the 

inflammatory process, such as the group of proteins called cytokine, would be useful 

biomarkers in the prediction of individual radiosensitivity as well as potential therapeutic 

targets in minimizing adverse effects of an inflammatory nature. On the other hand, GQ-16, a 

thiazolidinedione (TZD) with partial agonist activity under the PPARγ receptors, appears as a 

possible therapeutic alternative for the modulation of the inflamed radio-induced response. In 

this context, this work was designed to evaluate the potential use of cytokines as bioindicator 

of individual radiosensitivity as well as the immunomodulating activity of GQ-16. For this 

purpose, peripheral blood mononuclear cells were cultured from healthy, non-irradiated and 

irradiated individuals (X-rays and dose of 2 Gy) in vitro. The MTT method was used for the 

cytotoxicity tests of the radiation dose and GQ-16 at concentrations of 50, 75 and 100 μM. 

Both, control and irradiated groups, showed 100% viability, proving that GQ-16 is non-toxic 

to the cell at all concentrations tested. Hence, new cell cultures were assayed for cytokine 

concentrations of IL-17A, IFN-γ, TNF, IL-4 and IL-2 by flow cytometry. There was high 

interindividual (n =7) variability in cytokine levels and response to irradiation. Comparative 

tests between the radioprotective efficacy of GQ-16 and methylprednisolone reveal that both 

drugs significantly inhibited the concentration of the cytokines IFN-γ, TNF, IL-17A and IL-2, 

but did not influence the IL-4 levels. The results of this study motivate further investigation 

about the evaluation of cytokines profile as a possible predictor of individual radiosensitivity. 

The use, in vitro, of GQ-16 at concentrations of 50 μM and 100 μM presented effective 

immunomodulatory action. However, additional tests supporting its effectiveness as a mitigator 

of side effects associated with treatments involving ionizing radiation are suggested. 

 

Keywords: cytokine; radiosensitivity; immunomodulator; thiazolidinedione. 

 

  



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1- Distribuição dos 10 tipos de câncer mais incidentes no Brasil previsto para 2016. . 18 

Figura 2- Diferenciação das células T CD4 virgens induzida por citocinas. ........................... 25 

Figura 3- Via metabólica do ácido araquidônico. .................................................................... 32 

Figura 4- Estrutura química das principais TZDs. ................................................................... 34 

Figura 5- Estrutura Química do GQ-16. ................................................................................... 35 

Figura 6- Estrutura cristalina do GQ-16 ligado ao PPAR. ....................................................... 35 

Figura 7- Estrutura básica dos receptores nucleares. ................................................................ 37 

Figura 8- Setup de irradiação de sangue total........................................................................... 41 

Figura 9- Dispersão dos níveis de citocinas das amostras não irradiadas (NI) e irradiadas (IR) 

na condição PMA-IONO. ................................................................................................. 50 

Figura 10- Perfil individual de expressão de citocinas na condição células estimuladas com 

PMA-IONO. ..................................................................................................................... 54 

Figura 11-Variação dos níveis de IFN-γ, TNF e  IL-17A em amostras não irradiadas e irradiadas 

(2 Gy). ............................................................................................................................... 57 

Figura 12- Variação dos níveis de IL-2 e  IL-4 em amostras não irradiadas e irradiadas (2 Gy).

 .......................................................................................................................................... 58 

Figura 13. Caminho percorrido pelas células nos sistemas físicos do citômetro de fluxo.  ..... 82  



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Principais citocinas pró-inflamatórias e suas funções ............................................. 30 

Tabela 2 -Principais citocinas anti-inflamatórias e suas funções ............................................. 31 

Tabela 3 - Limites de detecção para citocinas dos perfis Th1/Th2/Th17. ................................ 45 

Tabela 4- Perfil descritivo dos doadores. ................................................................................. 47 

 

  



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

AA  Ácido araquidônico 

AAS  Ácido acetil salicílico 

AIEs  Anti-inflamatórios Esteroidais 

AINEs  Anti-inflamatórios Não-esteroidais 

CBA  Cytometric Bead Array 

CEP  Comitê de Ética em Pesquisa 

COX  Cicloxigenase 

CYP2C Citocromo P450 Isoforma 2C 

CYP3A Citocromo P450 Isoforma 3A 

DMSO  Dimetilsulfóxido 

ERN  Espécies Reativas de Nitrogênio 

ERO  Espécies Reativas de Oxigênio 

FACS  Separador de Células Ativado por Fluorescência 

FDA  Food and Drug Administration 

FRD  Fator de Redução de Dose 

FSC  ForwardScatter 

GERAR Grupo de Estudos em Radioproteção e Radioecologia 

GM-CSF Fator Estimulador de Colônia de Granulócitos e Macrófagos 

Gy  Gray 

IFN  Interferon 

IL  Interleucina 

IMIP  Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira 

LAMBDA Laboratório de Modelagem e Biodosimetria Aplicada 

LET  Transferência Linear de Energia 

LINAT Laboratório de Imunomodulação e Novas Abordagens Terapêuticas 

LPS  Lipopolissacarídeo 

LPSF  Laboratório de Planejamento e Síntese de Fármacos 

LT  Linfócitos T 

MBBA  Multiplex Bead Arrays 

MHC  Complexo Principal de Histocompatibilidade 

MP  Metilprednisolona 



 

MTT  Sal de Tetrazolium 

NK  Natural Killer 

PBMCs Células Mononucleares do sangue Periférico 

PGE2  Prostaglandina E2 

PGG2  Prostaglandinas G2 

PGI2  Prostaciclina 

PPAR  Receptores Ativados por Proliferação Peroxissomal 

RI  Radiações Ionizantes 

RPMI  Roswell Park Memorial Institute 

RT  Radioterapia 

RXR  Receptor Retinóide X 

SBF  Soro Bovino Fetal 

SRA  Síndrome da Radiação Aguda 

SDS  Dodecil Sulfato de Sódio 

SSC  Side Scatter 

TGI  Trato Gastrointestinal 

TNF  Fator de Necrose Tumoral 

TXA2  Tromboxano A2 

TZDs  Tiazolidinedionas 

UFPB  Universidade Federal da Paraíba 

UFPE  Universidade Federal de Pernambuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................... 16 

2 REVISÃO DE LITERATURA ................................................................. 18 

2.1 Radioterapia ............................................................................................................ 18 

2.1.1          Efeitos biológicos das radiações ionizantes ............................................................. 20 

2.1.2          Radioprotetores e radiomitigadores ......................................................................... 22 

2.2 Resposta inflamatória ............................................................................................ 24 

2.2.2          Citocinas anti-inflamatórias ..................................................................................... 30 

2.3 Fármacos anti-inflamatórios e imunomoduladores ............................................ 32 

2.4 As Tiazolidinedionas e o GQ-16 ............................................................................ 33 

2.4.1          Receptores ativados por proliferadores de peroxissomos (PPARs) ......................... 36 

3 MATERIAL E MÉTODOS ....................................................................... 38 

3.1 Fluxograma metodológico ...................................................................................... 38 

3.3 Tipo e critérios do estudo ....................................................................................... 39 

3.4 Composto químico de interesse: GQ-16 ............................................................... 40 

3.5 Coleta e irradiação do material biológico............................................................. 40 

3.6 Obtenção de células mononucleares ..................................................................... 41 

3.6.1          Ajuste da concentração celular ................................................................................. 42 

3.7 Ensaio de citotoxicidade das células mononucleares ........................................... 42 

3.8 Avaliação de citocinas por Citometria de Fluxo .................................................. 44 

3.8.1          Cultura celular .......................................................................................................... 44 

3.8.2          CBA (Citometric Bead Array) ................................................................................. 45 

3.9 Análise estatística .................................................................................................... 46 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................... 47 

4.1 Perfil dos doadores ................................................................................................. 47 

4.2 Citotoxicidade da radiação ionizante e do GQ-16 ............................................... 48 

4.3  Expressão de citocinas em amostras não irradiadas e irradiadas..................... 48 

4.4 Perfil individual de expressão de citocinas ........................................................... 52 

4.5 Efeito da tiazolidinediona GQ-16 em células mononucleares do sangue 

periférico não irradiadas e irradiadas. ................................................................................. 55 



 

5 CONCLUSÃO ............................................................................................ 61 

6 PERSPECTIVAS ........................................................................................ 62 

REFERÊNCIAS ................................................................................................ 63 

ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP ......................... 72 

ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

 73 

ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO DO SUJEITO DE 

PESQUISA ......................................................................................................... 76 

ANEXO D – QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS ................... 78 

ANEXO E – CROMATOGRAMAS DO GQ-16 ............................................ 79 

ANEXO F– A TÉCNICA UTILIZADA: CITOMETRIA DE FLUXO ....... 81 

 



16 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A radioterapia (RT), isoladamente ou combinada à quimioterapia, é uma das opções de 

tratamento mais utilizada no combate ao câncer. No entanto, em muitos casos, as reações 

adversas associadas à RT, em resposta à interação da radiação ionizante (RI) com os tecidos 

sadios, constituem um fator limitante à eficácia desse tratamento. Dentre as reações adversas 

decorrentes da RT, a inflamação merece destaque.  

Alguns pacientes submetidos à RT apresentam sinais típicos de um quadro inflamatório 

agudo decorrentes de uma cascata de transdução de sinais celulares induzida pela interação da 

radiação com o tecido sadio adjacente ao tumor. A instalação desse quadro inflamatório provém 

de uma exacerbação da resposta imunológica e é uma reação adversa limitante da radioterapia, 

apresentando-se de forma singular em cada indivíduo.  

A variabilidade na resposta individual quando da exposição às RIs – ou seja, os 

diferentes graus de radiossensibilidade – embora seja reconhecidamente um aspecto importante 

para a eficácia da RT, não possui indicador clínico ou laboratorial para definição de protocolos 

de tratamentos. Nesse sentido, pesquisas envolvendo metabólitos celulares vêm ganhando 

espaço como potenciais biomarcadores de sensibilidade às RIs, a exemplo de uma classe de 

proteínas denominada citocinas. 

As citocinas estão intimamente associadas ao grau de lesão tecidual. Estas proteínas são 

expressas em quantidades ínfimas no estado fisiológico basal, no entanto, a perturbação desse 

estado de equilíbrio por um agente agressor estimula sua produção em cadeia. 

O papel das citocinas no curso da inflamação as torna um importante alvo terapêutico e 

dita a necessidade da busca por fármacos que inibam sua produção ou antagonizem seus efeitos. 

Nesse contexto, fármacos com potencial anti-inflamatório e imunomodulador, como o GQ-16, 

se inserem como possíveis alternativas para otimização da eficácia terapêutica pretendendo a 

minimização de eventos adversos atrelados à RT. 

O GQ-16 é uma tiazolidinediona (TZD) com atividade agonista parcial sob os 

receptores ativados por proliferação peroxissomal (PPAR). Em razão de sua atividade agonista 

parcial sob os PPARγ e da sua potencial ação imunomoduladora, o GQ-16 pode ser uma 

alternativa terapêutica para modulação da resposta inflamatória radioinduzida. 

Considerando a manifestação de efeitos adversos à RT e o relevante papel da expressão 

de citocinas no processo inflamatório, esta pesquisa objetivou avaliar a variação na expressão 

de citocinas e a atividade radioprotetora do GQ-16 em células mononucleares do sangue 
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periférico (PBMCs) irradiadas in vitro, no sentido de examinar a ação imunomoduladora da 

droga e a influência desta ação na radioproteção de células sadias.  

Como objetivos específicos, esse trabalho pretende: 

• Determinar a citotoxicidade do GQ-16 em PBMCs irradiadas; 

• Determinar e comparar o perfil de citocinas produzidas pelas PBMCs  

não irradiadas e irradiadas, bem como sua possível aplicação como 

biomarcador de radiossensibilidade individual; 

• Avaliar, in vitro, o potencial imunomodulador e anti-inflamatório do GQ-

16 em PBMCs irradiadas, inferindo sobre sua possível aplicação como 

radioprotetor. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Radioterapia  

 

 Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), câncer é uma terminologia que designa 

patologias de origem multifatorial caracterizadas pela proliferação celular desordenada e 

invasiva, e cujos tipos classificam-se de acordo com a velocidade de multiplicação celular, 

metástase e tipo celular afetado (BRASIL, 2015). 

 Em 2015, este instituto também apresentou a estimativa dos novos casos de câncer no 

Brasil para o ano seguinte. A Figura 1 ilustra os números de novos casos de câncer, que fora 

previsto para 2016, com maior incidência no Brasil e seus percentuais considerando 100.000 

habitantes. 

 

Figura 1- Distribuição dos 10 tipos de câncer mais incidentes no Brasil previsto para 2016. 

 

 Fonte: BRASIL, 2015. 

 

Há diversas terapias para o tratamento do câncer empregadas tanto isoladamente quanto 

cumulativamente, a saber, cirurgia, terapia hormonal, imunoterapia quimioterapia e 

radioterapia (RT) (braquiterapia1 ou teleterapia2) (BASKAR et al., 2012), sendo esta 

particularmente discutida nesse estudo devido seu baixo custo (5% do custo total do tratamento 

do câncer) (RINGBORG et al., 2003) e ampla aplicabilidade na terapia do câncer (28% como 

terapia adjuvante a cirurgia, 66% como terapia paliativa e 8,3% como terapia curativa 

isoladamente ou em associação com a quimioterapia) (ASMIS et al., 2015). 

                                                 
1 Radioterapia com fonte em contato ou interna ao paciente. 
2 Radioterapia com fonte externa à distância. 
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Estima-se que 80 % dos pacientes oncológicos serão submetidos à radioterapia em 

alguma etapa do tratamento (NAIR; PARIDA; NOMURA, 2001). O desenvolvimento 

tecnológico no campo da radioterapia tem aumentado a sobrevivência ao câncer e, 

consequentemente, a população susceptível a efeitos adversos crônicos no tecido sadio que 

podem impactar na qualidade de vida (TRAVIS, 2007).  

 A RT do câncer baseia-se no emprego da radiação ionizante (raios- X, raios-γ ou 

partículas) como agente citotóxico em razão do dano radioinduzido ao DNA, resultando na 

inibição da proliferação celular. Esse dano é provocado pela deposição de energia na massa 

tecidual e pode dar-se de forma direta3 ou indireta4, sendo a forma direta predominante em 

radiações de alta Transferência Linear de Energia (LET)5, enquanto a forma indireta predomina 

em radiações de baixa LET (e.g., raios-X) (YOSHIMURA et al., 2013). 

A intensidade do dano depende não apenas de fatores físicos, mas também da 

sensibilidade celular. A lei apresentada por Bergoniè e Tribondeau, uma primeira aproximação 

da avaliação de radiossensibilidade6, afirma que quanto maior a taxa mitótica e o grau de 

indiferenciação de uma célula, maior será sua radiossensibilidade (SUCHORSKA; 

AUGUSTYNIAK; ŁUKJANOW, 2016). Logo, pode deduzir-se que as células normais e 

tumorais apresentam sensibilidades distintas às RIs, sendo as células tumorais mais 

radiossensíveis devido sua alta taxa mitótica em concordância com a Lei de Bergoniè e 

Tribondeau. Fundamentada nesta mesma lei ainda, é possível inferir a existência de diferenças 

na radiossensibilidade celular intragrupo, isto é, diferenças nas nuances de sensibilidade ou 

resistência entre células a depender do tecido afetado, considerando a singularidade da taxa de 

renovação celular de cada tecido. 

Assim, pode-se afirmar que a sensibilidade à RT depende da capacidade de reparo do 

dano, da taxa de repopulação e da reoxigenação tecidual (GREENHALGH; SYMONDS, 2014) 

e que o conhecimento prévio do grau de radiossensibilidade celular e individual permitiria a 

personificação de protocolos de administração de dose em RT, individualizando o tratamento e 

diminuindo seus efeitos colaterais (BOURGIER et al., 2015; GHASEMI et al., 2015). 

Embora as células saudáveis sejam menos susceptíveis ao dano provocado pela RI, elas 

também podem ser lesionadas e mortas. Este aspecto é particularmente importante em relação 

às células localizadas nas adjacências do tumor, cujos danos podem resultar em efeitos 

                                                 
3 Dano provocado ao DNA pela ação direta da RI. 
4 Dano provocado ao DNA pela ação de produtos reativos de oxigênio radioinduzidos. 
5 Taxa de perda de energia por unidade de comprimento tecidual percorrido. 
6 Radiossensibilidade: característica intrínseca do indivíduo relacionada à sensibilidade celular ao dano 

radioinduzido e ao aparecimento de efeitos adversos após exposição às RIs. 
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colaterais limitantes da RT, como é o caso da radiodermite (CITRIN et al., 2010; PIRES; 

SEGRETO; SEGRETO, 2008).  

Dentre as possibilidades terapêuticas para o tratamento da radiodermite destaca-se o 

efeito protetor da calêndula, corticóides e Xclair com administração tópica, entretanto a 

literatura nacional concentrada na abordagem de novos radioprotetores ainda é escassa (DE 

ANDRADE et al., 2012). 

Outra abordagem que tem sido avaliada no sentido de otimizar à RT e diminuir os 

efeitos adversos dela decorrentes é a busca por marcadores de radiossensibilidade que possam 

ser associados à susceptibilidade ao dano radioinduzido, a exemplo da associação entre lesão 

pulmonar pós-irradiação e altos níveis de algumas citocinas (FLECKENSTEIN et al., 2007).  

Assim, diante do aumento da incidência de câncer e da escassez de produtos eficazes 

no tratamento dos efeitos colaterais relacionados à RT, é real a demanda por pesquisas de 

marcadores de radiossensibilidade individual e drogas radioprotetoras visando minimizar os 

efeitos biológicos adversos associados a essa prática. 

  

2.1.1 Efeitos biológicos das radiações ionizantes 

 

Os primeiros efeitos biológicos das radiações ionizantes (RIs) foram observados logo 

após a descoberta dos raios-X por Roentgen, em 1895, e dos experimentos com sais de urânio 

por Becquerel, em 1896. Neste ano, foram divulgados os primeiros efeitos biológicos dos raios-

X, que incluíam irritação ocular, radiodermite7, epilação8 e ulceração (GARCIA, 2002; HALL; 

GIACCIA, 2012). 

Os efeitos biológicos radioinduzidos podem ser classificados em imediatos (agudos) ou 

tardios (crônicos). Os efeitos agudos geralmente ocorrem horas a dias após a irradiação e estão 

associados principalmente a fenômenos inflamatórios, a exemplo de alterações na 

permeabilidade vascular, adesão celular e da apoptose. Enquanto, os efeitos tardios surgem 

meses a anos após à exposição às RIs e estão associados sobretudo a processos de 

remodelamento tecidual dirigidos por citocinas e fatores de crescimento, a exemplo da fibrose 

e disfunção de órgãos (RODEMANN; BLAESE, 2007). 

Os efeitos biológicos secundários ao dano tecidual constituem reações adversas 

limitantes das terapias que empregam radiação ionizante.  Até 95%  dos pacientes submetidos 

à RT podem apresentar reações adversas atreladas à toxicidade da radiação, estando a 

                                                 
7Radiodermite: lesão cutânea do tipo inflamatória causada pela radiação. 
8Epilação: queda dos pelos inteiros. 
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intensidade de expressão dessas reações diretamente relacionada à radiossensibilidade (RYAN, 

2012).  

A susceptibilidade ao dano no tecido sadio nas imediações da massa irradiada é 

parcialmente regulada pelo fator genético, portanto, a regra é que exista variabilidade 

interindividual na severidade do dano possivelmente determinada de forma poligênica 

(TRAVIS, 2007). 

O dano mais severo à molécula do ácido desoxirribonucléico (DNA) é a quebra da dupla 

fita (Double-Strand Breaks - DSBs), podendo acarretar alterações genéticas importantes à 

manutenção da integridade celular (ALIZADEH; ORLANDO; SANCHE, 2015; RAVANAT 

et al., 2014). A radiação pode provocar dano ao DNA tanto por ação direta quanto indireta. A 

ação direta, como o próprio nome sugere, ocorre quando a RI interage diretamente com o DNA 

causando mudanças em sua estrutura, enquanto a ação indireta ocorre quando produtos 

radioinduzidos (radicais livres)  interagem e danificam o DNA (JOHNKE; SATTLER; 

ALLISON, 2014). Tais produtos se originam majoritariamente da radiólise9 da água que, uma 

vez ionizada, forma diversas espécies reativas de oxigênio (ERO), sendo o radical hidroxil 

(•OH) a espécie mais danosa (RILEY, 1994). 

Entretanto, o dogma de que a irradiação conduz isoladamente à elevação das EROs e 

das espécies reativas de nitrogênio (ERN) tem sido substituído pela vertente em que, os próprios 

sistemas oxidativos locais e a upregulation10 de fatores inflamatórios e citocinas também 

contribuem para produção dessas espécies reativas e consequentemente para o dano tecidual 

causado pela radiação ionizante (ZHAO; ROBBINS, 2009). 

Desse modo, percebe-se que dificilmente um único parâmetro biológico será capaz de 

estimar os efeitos agudos e tardios das radiações ionizantes, fazendo-se importante uma análise 

multifatorial envolvendo vários determinantes do dano celular, a exemplo do stresse oxidativo, 

aberrações cromossômicas e resposta inflamatória (GEORGAKILAS, 2013). 

Assim, além da importância do DNA e dos danos a essa molécula resultantes da 

irradiação, outros efeitos celulares e tissulares da interação da radiação ionizante com o tecido 

são também relevantes, como é o caso da resposta inflamatória de uma célula irradiada, 

podendo ser tal resposta proporcional ao grau de radiossensibilidade individual (MUKHERJEE 

et al., 2014). 

 

  

                                                 
9 Radiólise: quebra molecular induzida pela radiação ionizante. 
10 Upregulation: aumento na concentração ou expressão de uma dada substância. 
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2.1.2 Radioprotetores e radiomitigadores 

 

A fim de proteger a célula e minimizar os danos radioinduzidos foram desenvolvidos 

agentes radioprotetores e radiomitigadores, onde, radioprotetor é o termo utilizado para referir-

se a substâncias administradas previamente à irradiação e que estejam presentes no momento 

da exposição às RIs com finalidade profilática, enquanto radiomitigador é o termo utilizado 

para referir-se a substâncias administradas após a irradiação e antes da manifestação de 

sintomas adversos (MAIER; WENZ; HERSKIND, 2014).  

 Essas moléculas minimizam principalmente os sinais e sintomas associados à Síndrome 

da Radiação Aguda (SRA)11 (KAMRAN et al., 2016). A SRA é contempla várias subsíndromes, 

a saber, hematológica (intervalo de dose de radiação entre 2 e 6 Gy), gastrointestinal (intervalo 

de dose de radiação entre 6 e 8 Gy), cerebrovascular (doses de radiação superiores a 8 Gy) e 

multiórgãos (HESLET; BAY; NEPPER-CHRISTENSEN, 2012; SINGH; NEWMAN; SEED, 

2015). Cada tecido envolvido nas subsíndromes apresenta radiossensibilidade diferente, sendo 

o tecido hematopoiético um dos mais vulneráveis à exposição às RIs (CHUA et al., 2012). 

Nesse sentido, indivíduos que sejam submetidos a condições de susceptibilidade (e.g., 

radioterapia, acidentes laborais e nucleares, ataques terroristas, etc) ao desenvolvimento da 

SAR podem se beneficiar do uso de radioprotetores e radiomitigadores (DENG et al., 2015; 

SINGH; NEWMAN; SEED, 2015). 

 Os radioprotetores protegem a célula por meio de diferentes mecanismos, tais como, 

suprimindo a formação e promovendo a detoxificação de espécies reativas, estabilizando o alvo 

e aumentando os processos de reparo e recuperação (NAIR; PARIDA; NOMURA, 2001). 

As únicas drogas atualmente aprovadas pela Food and Drug Administration (FDA) 

como radioprotetora e radiomitigadora são, respectivamente, a amifostina (WR2721) e a 

palifermina (JOHNKE; SATTLER; ALLISON, 2014). A amifostina é um aminotiol, com ação 

na remoção de radicais livres, cujo metabólito ativo é o WR1065 de uso clínico na xerostomia12 

radioinduzida, porém sua aplicabilidade é limitada devido ao alto custo e à incidência de efeitos 

adversos, a exemplo, náuseas, vômitos, fadiga, sonolência e hipotensão (ANDREASSEN; 

GRAU; LINDEGAARD, 2003; LINDEGAARD, 2003; MAIER; WENZ; HERSKIND, 2014).  

Ao passo que a palifermina é um fator de crescimento com ação sobre o reparo do DNA, 

proliferação e diferenciação celular e detoxificação de espécies reativas de oxigênio (JOHNKE; 

                                                 
11 SAR: conjunto de sinais e sintomas derivados da exposição do indivíduo à altas doses de radiação. 
12 Xerostomia: boca seca. 
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SATTLER; ALLISON, 2014), utilizado no tratamento da mucosite oral (BLIJLEVENS; 

SONIS, 2007). 

As principais características necessárias para um radioprotetor ideal são: (a) fornecer 

proteção significativa contra os efeitos da radiação para a maioria dos órgãos; (b) ter via de 

administração, estabilidade, toxicidade e janela de ação aceitáveis e (c) ter compatibilidade 

farmacológica com significativa variedade de outras drogas. Entretanto, nenhuma molécula até 

então estudada atende a todos estes requisitos, evidenciando a necessidade de outras abordagens 

com foco no desenvolvimento de drogas com menor incidência de efeitos adversos e índice 

terapêutico (IT)13 mais alto (HOSSEINIMEHR, 2007). 

Buscando atender aos requisitos de eficácia e segurança, tem emergido pesquisas 

envolvendo moléculas com potencial radioprotetor cujos efeitos adversos sejam menos 

pronunciados que os da amifostina (LANZA et al., 2010), como é o caso de drogas 

antioxidantes (CHEN et al., 2012; LOPEZ-JORNET et al., 2016; ÜSTÜN et al., 2014), 

radioprotetores biológicos (ABDOLLAHI et al., 2015) e estimulantes da regeneração das 

células tronco hematopoiéticas (SHIRAZI et al., 2013). Destas, citocinas (SINGH; NEWMAN; 

SEED, 2015) e drogas imunomoduladoras (CHECKER et al., 2008) tem se destacado como 

potenciais radioprotetores e radiomitigadores de baixa toxicidade. 

Cabe destacar que há substâncias que embora não afetem diretamente a 

radiossensibilidade celular, logo não são consideradas radioprotetoras per se14, protegem a 

célula por mecanismos diversos como vasoconstricção e indução de hipóxia15 (HALL; 

GIACCIA, 2012). Igualmente, embora minimizem as reações adversas induzidas pela radiação, 

não são considerados radioprotetores ou radiomotigadores aqueles agentes terapêuticos 

administrados após a manifestação do dano tecidual, pois não atuam como agentes profiláticos, 

mas sim como agentes paliativos ou curativos (MOULDER, 2003; MOULDER; COHEN, 

2007). 

Os conceitos de radioprotetores, radiomitigadores e agentes terapêuticos foram 

elencados nesta seção para familiarizar o leitor com as nomenclaturas que serão utilizadas, 

porém a própria ICRP (Comissão Internacional de Proteção Radiológica) afirmou, em seu 

relatório 118/2012, não haver uma distinção clara entre esses termos (STEWART et al., 2012). 

Assim, o termo radioprotetor é utilizado de forma genérica neste trabalho, fazendo menção a 

qualquer substância que proteja o tecido dos danos induzidos pela radiação ionizante. 

                                                 
13 IT: razão entre a dose tóxica e a dose efetiva mínima de uma droga. Quanto maior o IT, mais segura é a droga. 
14Radioprotetores per se: radioprotetores propriamente ditos ou intrínsecos. 
15 As células são menos sensíveis à irradiação quando estão sob baixas concentrações de oxigênio (hipóxia). 
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Nesse contexto, a presente pesquisa enquadra-se na fase pré-clínica16 do 

desenvolvimento de fármacos e, concentra-se no estudo de um fármaco com potencial ação 

imunomoduladora e anti-inflamatória enquanto possível agente radioprotetor para aplicação na 

radioterapia, pretendendo minimizar a resposta inflamatória radioinduzida. 

 

2.2 Resposta inflamatória 

 

A inflamação é um fenômeno homeostático multifatorial e autolimitante que surge 

para manter a integridade tecidual (FREY et al., 2015).  

O processo inflamatório se inicia quando um flogógeno17 interage com o tecido vivo, 

induzindo a degranulação de mastócitos adjacentes aos vasos, vasodilatação, aumento da 

permeabilidade vascular e ativação endotelial devido à ação da histamina e prostaciclinas. Uma 

vez ativado, o endotélio passa a ter melhor aderência a leucócitos e após 24 a 48 horas do início 

da inflamação aguda, os monócitos sanguíneos atingem o tecido extravascular, onde se 

transformam em macrófagos e exercem funções como fagocitose, secreção de mediadores 

inflamatórios e estimulação da resposta imune celular (RANG et al., 2012).  

As principais células envolvidas na resposta imune celular são os linfócitos T (LT) 

CD4, CD8 e natural-killer (NK). As células NK fazem parte da defesa inespecífica e 

desempenham, dentre outras, funções de reconhecimento e lise de células tumorais, bem como 

secreção de citocinas pró- inflamatórias (CRUVINEL et al., 2010). 

As células T efetoras são classificadas em dois subtipos principais: LT auxiliares (T-

helper ou Th) e LT citotóxicos. Os LT auxiliares ou CD4 secretam proteínas que promovem a 

sinalização base para uma resposta imunitária eficiente (AGHA SEYED HOSSEINI et al., 

2015) e podem se diferenciar em linfócitos Th1, Th2 ou Th17 a depender do estímulo recebido, 

enquanto os LT citotóxicos ou CD8 reconhecem antígenos intracitoplasmáticos e células 

tumorais e medeiam respostas antígeno específicas (MESQUITA JÚNIOR et al., 2010). 

A maneira pela qual a resposta imune e o processo inflamatório se desenvolvem são 

determinadas pelas vias dos linfócitos Th classicamente categorizados em perfis (STEINMAN, 

2007). Os principais perfis de células Th envolvidos no processo inflamatório são Th1, Th2 e 

Th17, cada qual produzindo citocinas específicas que podem atuar de forma pleiotrópica18 ou 

                                                 
16 São estudos relacionados as propriedades físico-químicas de um fármaco e sua atividade 

farmacológica/toxicológica in vitro ou em animais. 
17Flogógeno: agente agressor que induz a inflamação. 
18 Pleiotropia: capacidade de uma mesma citocina atuar em vários tipos celulares. 



25 

 

não (SCHAUE et al., 2015). A Figura 2 esquematiza a diferenciação de linfócitos T virgens 

(Th0) nos perfis Th1, Th2 e Th17 induzidos de acordo com o microambiente celular. Na mesma 

figura ainda se observa o perfil de citocinas produzidas após a diferenciação.  

 

Figura 2- Diferenciação das células T CD4 virgens induzida por citocinas. 

 

Fonte: O autor. 

 

O perfil Th1 promove a resposta mediada por célula, enquanto o perfil Th2 promove a 

resposta mediada por anticorpo, havendo um antagonismo recíproco entre as citocinas 

produzidas por esses perfis, sendo que a via Th1, além de antagonizar a via Th2, também exerce 

efeito inibitório sobre a população Th17 (STEINMAN, 2007). 

As radiações ionizantes podem desencadear reações inflamatórias complexas. O papel 

do processo inflamatório na modulação do crescimento tumoral e na resposta à radioterapia tem 
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aumentado o interesse por pesquisas científicas envolvendo RIs, sua ação imunoestimulante e 

o papel da inflamação no microambiente do tumor (BURNETTE; WEICHSELBAUM, 2013).  

Hekim e colaboradores (2015) relataram que baixas doses de radiação podem estimular 

o sistema imune, enquanto altas doses o suprime. Estudo realizado em ratos, constatou que 

baixas doses de radiação melhoraram a sobrevivência de ratos submetidos a tratamento 

imunossupressor pós irradiação. A essa ação de baixas doses de um agente (no caso RI) sobre 

a estimulação de sistemas biológicos chama-se Hormese (ALAVI et al., 2016). 

Schaue e colaboradores (2005), utilizando um modelo animal (ratos), demonstraram que 

a modulação da resposta inflamatória iniciada pela exposição à RI apresenta comportamento 

dose-dependente, sendo o perfil de citocinas anti-inflamatórias estimuladas com doses menores 

ou iguais a 2 Gy. 

Tal resultado não pode ser extrapolado para o modelo humano considerando a mesma 

dose, tendo em vista a necessidade de utilização de um fator de ajuste para correlacionar 

diferentes modelos experimentais, considerando assim as particularidades de cada espécie. 

Nesse sentido, por exemplo, Frey e colaboradores (2015) concluíram que doses maiores que 1 

Gy em humanos estimulam o processo inflamatório, enquanto doses inferiores a 1 Gy podem 

ser usadas para minimizar quadros inflamatórios e degenerativos já instalados. 

A gravidade das reações adversas, expressas pelo tecido normal quando exposto à 

radiação ionizante, é uma função da radiossensibilidade individual e constitui um fator limitante 

no tratamento radioterápico (BEATON et al., 2013). Diversos fatores determinam o 

aparecimento e a intensidade dos efeitos agudos e tardios da resposta imune a patógenos ou 

injúria (e.g. radiação ionizante) (SCHAUE et al., 2015).  

Em resposta a um estresse físico-quimico, as células produzem mediadores 

inflamatórios, tais como cininas, proteínas do complemento, nucleotídeos, eicosanóides 

(prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos e lipoxinas), quimiocinas e citocinas. Esses 

mediadores podem ser produzidos no local injuriado ou circularem no plasma na forma inativa 

até chegar ao local da inflamação e passarem a sua forma ativa (KUMAR; ABBAS; ASTER, 

2013).  

As citocinas desempenham papel de destaque nesse sistema de sinalização, estando 

associadas não apenas ao efeito localizado, mas também ao "abscopal" da RT – isto é, ao efeito 

pelo qual a RT local induz a regressão de metástases distantes através da indução da resposta 

imune adaptativa (PARK; YEE; LEE, 2014). A relação simbiótica entre à RT e a 

imunomodulação na morte celular e sinalização pró-inflamatória tem despertado particular 
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interesse na combinação dessas duas modalidades terapêuticas no tratamento do câncer (NG; 

DAI, 2016). 

Nesse sentido Golden e colaboradores (2015) analisaram o efeito abscopal da 

radioimunoterapia em pacientes com no mínimo 3 sítios de tumores metastáticos sólidos de 

diversos tipos, baseando-se numa terapêutica que combinava frações de dose de 3,5 Gy e 

administração subcutânea da citocina GM-CSF (fator estimulador de colônia de granulócitos e 

macrófagos), considerando como resposta abscopal positiva àquela em que houvesse ao menos 

30% de diminuição no diâmetro dos tumores metastáticos não irradiados a partir da irradiação 

de um único sítio tumoral. Tal estudo demonstrou que em média 27% dos pacientes se 

beneficiaram da resposta abscopal induzida pela radioimunoterapia. 

Diante do exposto, faz-se necessário descrever os principais mediadores endógenos 

envolvidos na imunomodulação, a exemplo das citocinas, e sua contribuição na eficácia 

radioterapêutica.  

Citocinas são proteínas integrantes dos mecanismos inespecíficos de defesa, secretadas 

pelas células da imunidade inata, adquirida e pelas células endoteliais. Sua produção em cascata 

é estimulada pela RI, o que  pode contribuir significativamente para diversificação dos graus 

de radiossensibilidade celular e complicações teciduais após à RT (DI MAGGIO et al., 2015).  

No estado fisiológico basal, as concentrações das diversas citocinas são muito baixas ou 

mesmo indetectáveis. A elevação dos níveis dessas proteínas é sugestiva de ativação da resposta 

infamatória decorrente de patologia associada, sendo, por essa qualidade, marcadores 

biológicos potenciais (STELMASZCZYK-EMMEL et al., 2013). 

Estudo, in vivo, utilizando cérebros de ratos irradiados (25 Gy), avaliou a expressão de 

diversos mediadores inflamatórios, incluindo as citocinas IL-1α, IL-1β IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, 

IL-6, IFN-y, TNF-α e TNF-β, observando aumento apenas das citocinas TNF e IL-1 após 

irradiação, com picos de expressão entre 4 e 24 h (HONG et al., 1995). 

As citocinas podem ser classificadas de diversas formas a depender do critério adotado. 

Para fins didáticos, tendo em vista o objetivo deste trabalho, classificaremos as citocinas em 

dois grupos: citocinas pró-inflamatórias e citocinas anti-inflamatórias, de acordo com seus 

efeitos estimulatórios e inibitórios da resposta inflamatória, respectivamente. 

 

2.2.1 Citocinas pró-inflamatórias 

 

Citocinas pró-inflamatórias são mediadores solúveis que favorecem e amplificam a 

reação inflamatória através da ativação celular e recrutamento de polimorfonucleares 
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(FRANÇOIS et al., 2013). As principais citocinas pró-inflamatórias são: TNF-α, IL-1β, IL-6, 

IL-12, IL-17, IL-23, IFN-β e IFN-γ. 

O Fator de Necrose Tumoral (TNF-α) é o principal mediador da resposta inflamatória 

aguda secundária a infecção por microrganismos. Essa citocina é produzida majoritariamente 

pelos macrófagos ativados, estimula a secreção de quimiocinas e de IL-1, aumenta a 

adesividade e a trombogenicidade do endotélio, induz a apoptose, além de ter capacidade de 

exercer efeitos sistêmicos como febre, letargia, inapetência, efeito inotrópico negativo, 

acentuada hipotensão e distúrbios metabólicos (ABBAS; LICHTMAN; POBER, 2003). O 

TNF-α está associado, de forma dual, tanto à radiorresistência quanto à radiossensibilidade 

celular, exercendo ambas as ações a depender do tecido alvo (SINGH; YADAV, 2005), não se 

podendo tecer comentários globais de sua ação sem considerar o tipo de tecido. 

A interleucina (IL)-1β é produzida por monócitos, macrófagos e está presente tanto na 

inflamação aguda quanto crônica. A queda na concentração de IL-1β ou na expressão de seus 

receptores diminui a dermatite radioinduzida em ratos, sugerindo uma contribuição 

significativa dessa citocina na via inflamatória das afecções de pele (JANKO et al., 2012). A 

radioindução de IL-1β também contribui para o desenvolvimento de fibrose e maior 

invasividade da célula tumoral (DI MAGGIO et al., 2015).O polimorfismo do gene que codifica 

essa proteína está associado a maior susceptibilidade ao desenvolvimento de câncer (XU et al., 

2013). 

A IL-6 é uma citocina sintetizada por algumas células T ativadas, fagócitos 

mononucleares, fibroblastos, células endoteliais vasculares e por outras células em resposta à 

infecção ou a outras citocinas, principalmente IL-1 e TNF. A IL-6 contribui para a resposta de 

fase aguda na inflamação, estimula linfócitos B e podem atuar como fator de crescimento para 

algumas células (ABBAS; LICHTMAN; POBER, 2003). No que tange a exposição às RIs, há 

um aumento da expressão dessa citocina em células de ratos irradiados (LEE et al., 2016). A 

IL-6 apresenta importante papel na resistência natural relacionada a doses letais de radiação, 

sendo eficaz na recuperação da mielossupressão radioinduzida, além de estar relacionada ao 

potencial invasivo e a resistência da célula tumoral (SINGH; YADAV, 2005). Embora a IL-6 

seja classicamente classificada como uma citocina pró-inflamatória, existe uma resposta anti-

inflamatória associada a ela devido a sua capacidade de induzir antagonistas de IL-1 e TNF-α 

(SULTANI et al., 2012). 

A IL-12 é o principal mediador da resposta imune inata inicial secundária à infecção 

por microrganismos intracelulares. É produzida principalmente pelos fagócitos mononucleares 

ativados e pelas células dendríticas, e sua função mais importante é estimular a produção de 
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IFN-γ pelos linfócitos e células NK (ABBAS; LICHTMAN; POBER, 2003). Experimentos 

com ratos irradiados com 10 Gy mostraram um decréscimo da expressão de IL-12 em células 

tumorais e baço (LEE et al., 2016). 

Avaliação da atividade radioprotetora da administração de IL-12, 48 horas após 

irradiação de corpo inteiro e localizada sobre a pele, permtiu concluir que esta citocina é um 

potencial agente mitigador de lesões radioinduzidas de pele (GERBER et al., 2015). 

A IL-17 é secretada por células do sistema imune e células tumorais. Essa proteína está 

envolvida no processo de angiogênese e crescimento tumoral e induz a liberação de outras 

citocinas inflamatórias, a saber, IL-1, IL-6 e TNF (MULTHOFF; RADONS, 2012). A 

exposição aguda ou crônica a doses baixas (≤1Gy) de RI diminui a concentração da IL-17 

(SHIN et al., 2010). 

A IL-23 é produzida por macrófagos ativados, células de Kupfer, células NK e 

linfócitos. Suas ações celulares de forma isolada ainda não são bem definidas, porém sabe-se 

que o eixo IL12/23-IFNγ está associado à ação microbicida de leucócitos e à formação de 

granulomas (LAWRENCE; FLORES; COSTA-CARVALHO, 2006).  

Os interferons podem ser tipo I e tipo II. Fazem parte do tipo I o interferon-α (IFN-α) 

ou interferon leucocitário, e o interferon-β (IFN-β) ou interferon fibroblástico. O grupo de 

interferons tipo I medeia à resposta imune inata imediata às infecções virais e promovem 

imunidade mediada por células contra microrganismos intracelulares, além de apresentar ação 

antiproliferativa. O IFN tipo II ou IFN-γ é produzido pelas células CD4+ Th1, T CD8+ e NK. 

Esse subtipo exacerba a função microbicida dos macrófagos, estimula a produção de proteínas 

envolvidas no processamento do antígeno, estimula a produção do perfil Th1, inibe o perfil 

Th2, ativa neutrófilos e estimula a ação citotóxica das NK (ABBAS; LICHTMAN; POBER, 

2003). 

A irradiação localizada de massa tumoral promove um aumento na concentração de 

IFN-γ que, por sua vez, provoca um upregulation na expressão de moléculas de MHC 

(Complexo de Histocompatibilidade Principal) nas células tumorais, contribuindo para a 

sinalização e morte das células cancerosas, bem como para sensibilização radioinduzida do 

sistema imune (HEKIM et al., 2015). 

A Tabela 1 apresenta sumariamente as origens e funções das citocinas pró-inflamatórias 

aqui descritas.  
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Tabela 1 - Principais citocinas pró-inflamatórias e suas funções 

Citocina Principais origens Principais funções 

IL-1β Monócitos, macrófagos Ativação celular, co-estimulação, 

maturação e proliferação, hematopoese 

e resposta inflamatória de fase aguda 

IL-6 LT ativadas, fagócitos 

mononucleares, fibroblastos, células 

endoteliais vasculares 

Diferenciação celular, secreção de 

anticorpo e resposta inflamatória de 

fase aguda. Expressão aumentada após 

exposição à RI. 

IL-12 Fagócitos mononucleares ativados, 

células dendríticas e células B 

Ativação, diferenciação e proliferação 

celular, resposta imune mediada por 

célula e produção de IFNγ. Expressão 

reduzida após exposição à RI. 

 

IL-17 Células do sistema imune e tumorais Ativação e atração de neutrófilos para 

o local injuriado 

IL-23 Macrófagos ativados, células de 

Kupfer, células NK e linfócitos 

Funções indefinidas, associada a ação 

microbicida e formação de granulomas 

   

TNF-α Macrófagos ativados, monócitos, 

NK e mastócitos 

Expressão de citocinas, morte celular, 

radiorresistência e radiossensibilidade 

   

IFN-β Fibroblastos, macrófagos e 

neutrófilos 

Inibe a replicação viral e induz 

expressão de MHC-I 

IFN-γ Células CD4+ Th1, T CD8+ e NK Inibe a replicação viral e induz 

expressão de MHC e inibe a 

proliferação celular 

 

 

2.2.2 Citocinas anti-inflamatórias 

 

Citocinas anti-inflamatórias são mediadores solúveis que inibem uma resposta pró-

inflamatória, diretamente ou por feedback negativo (SULTANI et al., 2012). As principais 

citocinas anti-inflamatórias são: IL-2, IL-4 e IL-10. 

A IL-2 é um potente fator de crescimento produzido principalmente por LT ativados e 

possui importante papel na regulação da tolerância de LT periféricos e na produção de LT 

reguladores19 (MALEK; BAYER, 2004). Essa proteína está associada à inibição da resposta 

autoimune e ao controle da inflamação, devido à sua ação inibitória sob a diferenciação do 

perfil Th17 (BANCHEREAU; PASCUAL; O’GARRA, 2012). Embora com eficácia limitada, 

a IL-2 tem sido usada como imunoterapia anti-inflamatória em pacientes submetidos à RT 

                                                 
19 LT reguladores: são LT efetoras que suprimem a resposta imune. 
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(SEUNG et al., 2012). É importante frisar que a IL-2 foi inicialmente considerada uma citocina 

pró- inflamatória, porém devido aos efeitos já citados em associação com sua antinocicepção20 

(OLIVEIRA et al., 2011), optou-se por classificá-la como anti-inflamatória. 

A IL-4 é um importante mediador pró-fibrótico (DI MAGGIO et al., 2015) produzido 

por LT auxiliares e basófilos (SULTANI et al., 2012). Sua concentração é aumentada após 

exposição à RI tanto em baixas (SHIN et al., 2010) quanto em altas doses (MANDA et al., 

2012). 

A IL-10 é produzida por linfócitos e pela maioria das células do sistema imune, a 

exemplo das células dendríticas, granulócitos e macrófagos ativados. Esta citocina atua na 

regulação por feedback negativo destes, estando envolvida no controle homeostático das 

reações da imunidade inata e da imunidade mediada por célula. Também exerce ação inibitória 

sob a produção de IL-12, TNF, proliferação de Th1/Th17 e ativação de células T (ABBAS; 

LICHTMAN; POBER, 2003; BANCHEREAU; PASCUAL; O’GARRA, 2012), 

desempenhando assim importante papel como inibidor da resposta imune pró-inflamatória. 

A Tabela 2 descreve sumariamente as origens e funções das citocinas anti-inflamatórias 

aqui descritas. 

 

Tabela 2 -Principais citocinas anti-inflamatórias e suas funções 

Citocina Principais fontes Principais funções 

IL-2 LT ativados Ativação, crescimento e proliferação 

celular, inibição da resposta autoimune, 

controle da inflamação. Também pode 

ser classificada como pró-inflamatória. 

IL-4 LT auxiliares, basófilos e mastócitos Proliferação e diferenciação celular, 

expressão de MHC-II 

IL-10 Linfócitos T, células B, macrófagos, 

células dendríticas e granulócitos 

Inibe a produção de citocinas, 

supressão da imunidade mediada por 

célula e, proliferação e diferenciação de 

linfócitos B 

  

Diante das possíveis alterações na expressão de citocinas quando da exposição às RI, é 

importante estudar mecanismos de imunomodulação que beneficiem populações 

necessariamente expostas a esse agente físico, como é o caso dos pacientes submetidos à 

radioterapia. Nesse sentido exploraremos adiante algumas classes terapêuticas potencialmente 

úteis na minimização do dano inflamatório radioinduzido. 

                                                 
20 Bloqueio da percepção de estímulos dolorosos. Analgesia. 
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2.3 Fármacos anti-inflamatórios e imunomoduladores 

 

Embora fármacos anti-inflamatórios não sejam radioprotetores per se, fazem parte do 

rol de novos agentes terapêuticos com potencialidade radioprotetora em virtude da alteração de 

mecanismos fisiológicos que resultam na diminuição da radiossensibilidade individual. 

Nesse sentido anti-inflamatórios e antioxidantes podem aliviar, in vivo, os danos 

causados pelas radiações, tais como desregulação da angiogênese e inflamação, além de reduzir 

o número de mutações indiretamente induzidas pelo processo inflamatório (SCHAUE et al., 

2015). 

 Os fármacos anti-inflamatórios inibem a produção e/ou metabolismo do ácido 

araquidônico (AA), um importante ácido graxo de membrana envolvido na hemostasia e na 

resposta inflamatória, diminuindo a concentração de seus metabólitos e a inflamação por eles 

mediada (WANG; DUBOIS, 2013). A Figura 3 ilustra de forma simplificada a metabolização 

do AA. Na fase 1 é possível observar a conversão de fosfolipídios de membrana a ácido 

araquidônico via enzima fosfolipase A2 (PLA2), enquanto na fase 2 observa-se a metabolização 

do ácido araquidônico a prostagandinas e tromboxanos via cicloxigenases (COX). Tanto a 

PLA2 quanto a COX atuam como enzimas promotoras do processo inflamatório. 

 

Figura 3- Via metabólica do ácido araquidônico. 

 

Fonte: O autor. 

 

Observe que, independentemente da etapa da via inibida, não haverá formação dos 

produtos do metabolismo do AA que exercem papel fundamental no processo inflamatório. 

1 

2 
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Existe um grande arsenal terapêutico para o tratamento da inflamação distribuído entre 

fármacos anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs), anti-inflamatórios esteroidais (AIEs) e 

imunossupressores (DINARELLO, 2010), cada qual com cinética, mecanismo de ação e efeitos 

adversos particulares, que serão descritos mais detalhadamente a seguir. 

A enzima responsável pela conversão do AA a seus metabólitos mediadores 

inflamatórios é a cicloxigenase (COX), sobretudo a COX-2. Embora a indução da COX-2 pela 

RI e seu papel na inflamação radioinduzida seja um entendimento incontroverso, a 

hiperexpressão dessa isoforma da enzima é observada em pacientes com vários tipos de câncer, 

independentemente de submissão à RT (DI MAGGIO et al., 2015).  

O efeito anti-inflamatório deve-se majoritariamente à inibição da COX-2, pois esta 

constitui a principal fonte de prostanóides21 relacionados ao processo inflamatório e a 

carcinogênese, a saber prostaglanginas (PGs), tais como PGD2, PGE2, PGF2 e PGI2 e, 

tromboxano A2 (TXA2), justificando o emprego de AINES seletivos22 e não-seletivos23 como 

agentes quimioproterores em certos tipos de câncer, como é o caso do câncer colorretal 

(WANG; DUBOIS, 2013).  

É possível ainda que a diminuição da secreção de corticosteroides e down-regulation 

dos receptores de cortisol justifiquem o mecanismo pelo qual baixas doses de radiação 

interferem no processo inflamatório (HEKIM et al., 2015), reforçando assim a possível 

utilidade dos AIEs na minimização da resposta inflamatória radioinduzida. 

Desta forma, há evidências de que os anti-inflamatórios são úteis na minimização dos 

danos causados pela RI in vivo, inclusive os associados à instabilidade cromossômica 

radioinduzida (MUKHERJEE et al., 2014). 

 

2.4 As Tiazolidinedionas e o GQ-16 

 

 As tiazolidinedionas (TZDs) são ligantes dos PPAR (receptores ativados por 

proliferação peroxissomal), possuindo uma gama de propriedades farmacológicas, tais como: 

modulação da homeostase dos glicídeos e lipídeos, hipoglicemiante (AMATO et al., 2012; 

MARTINI, 2012), anti-inflamatória (DA ROCHA JUNIOR et al., 2013; KAPLAN et al., 2014), 

remodelamento ósseo e antiproliferativa (MARTINI, 2012). 

                                                 
21Prostanóides: eicosanóides resultantes do metabolismo do AA pela COX. 
22 Em doses terapêuticas tem seletividade pela inibição da COX-2. 
23 Atuam indistintamente na inibição da COX-1 e COX-2. 
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 Atualmente, há dois fármacos da classe das TZDs disponíveis no cenário mundial, com 

diferentes restrições de prescrição a depender do país: a pioglitazona e a rosiglitazona. A 

pioglitazona atua tanto em PPARα, quanto em PPARγ, possui metabólitos ativos e é indicada 

como monoterapia24 ou em associação com metformina ou sulfuniluréias para tratamento do 

diabetes tipo 2. Já a rosiglitazona possui metabólitos pouco ativos, é indicada para tratamento 

da diabetes tipo 2 como monoterapia ou em associação com outros hipoglicemiantes 

(KATZUNG, 2014; RANG et al., 2012). 

 Estruturalmente, todas as TZDs possuem como grupamento farmacofórico25 um anel 

diona característico. A porção remanescente da cadeia difere entre os vários fármacos dessa 

classe, a ela se atribui à estabilidade farmacodinâmica e propriedades farmacocinéticas da 

molécula (GOMES, 2006). A Figura 4 apresenta a estrutura química das TZDs clássicas. 

 

Figura 4- Estrutura química das principais TZDs. 

 

 

 

Fonte: AMATO et al., 2012. 

 

 É possível observar que ambos os fármacos apresentam o anel diona. No entanto, a 

rosiglitazona apresenta os heteroátomos26 oxigênio (O) e nitrogênio (N) na porção 

remanescente da cadeia, enquanto a pioglitazona apresenta apenas o heteroátomo O e possui 

um grupo etil ligado ao grupo piridina. 

 Quanto à farmacocinética, os fármacos dessa classe são absorvidos em 2 a 3 h após 

ingestão, metabolizados por enzimas do citocromo P45027, estando, portanto, susceptíveis a 

ação de indutores ou inibidores enzimáticos, e são passíveis de utilização em pacientes com 

insuficiência renal (CHABNER; KNOLLMAN, 2012).  

                                                 
24Monoterapia: uso de apenas um agente terapêutico. 
25 Grupamento farmacofórico: porção estrutural responsável pela atividade farmacológica da molécula. 
26 Heteroátomo: átomo diferente do C ou H na cadeia. 
27Citocromo P450: conjunto de enzimas microssomais hepáticas. 

Rosiglitazona Pioglitazona 
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Efeitos colaterais comuns das TZDs são edema, ganho de peso, anemia discreta, 

desmineralização óssea, fraturas atípicas, toxicidade cardiovascular e risco oncogênico 

(AMATO et al., 2012; KATZUNG, 2014; MARTINI, 2012) 

O composto analisado no presente estudo foi o GQ-16 (5-(5-bromo-2-metoxi-

benzilideno)-3-(4-metil-benzil)-tiazolidina-2,4-diona), um novo derivado das TZDs cuja 

estrutura química é apresentada na Figura 5. 

 

Figura 5- Estrutura Química do GQ-16. 

 

Fonte: MARTINI, 2012. 

 

O GQ-16 é um agonista parcial específico para o subtipo PPARγ que, assim como as 

demais glitazonas, apresenta propriedade hipoglicemiante por promover sensibilização à 

insulina, porém, possui a particularidade de não induzir o ganho de peso devido ausência de 

atividade adipogênica, além de não desencadear o aparecimento de efeitos adversos clássicos 

de outras TZDs, como edema (DESAI; PANDIT; DODIYA, 2015) e toxicidade cardiovascular 

(KATZUNG, 2014; MARTINI, 2012). 

Simulações da dinâmica molecular sugerem que a atividade agonista parcial do GQ-16 

resulta da baixa capacidade do composto em estabilizar a hélice 12 em sua conformação ativa 

(AMATO et al., 2012), conforme ilustrado na Figura 6. 

 

Figura 6- Estrutura cristalina do GQ-16 ligado ao PPAR. 

 

H3, H5 e H12: hélices 3, 5 e 12 respectivamente; Ile, Arg,Cys, Met e Leu: resíduos de aminoácidos  

Fonte: KROKER; BRUNING, 2015. 
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O mecanismo clássico pelo qual as TZDs ativam os PPARs consiste na ligação do 

fármaco a um ou mais subtipos dos PPARs (PPARα, PPARβ/δ e PPARγ), induzindo uma 

grande mudança conformacional na hélice 12, no sítio de ligação das TZDs (Domine Ligand 

Binding- LBD. Essa alteração na LBD promove a formação de uma fenda hidrofóbica na 

superfície do receptor, que serve como sítio de acoplamento de alta afinidade para o 

recrutamento de coativadores transcricionais (AMATO et al., 2012). 

O PPAR ligado a TZD forma então um heterodímero com o RXR (receptor retinóide 

X), o qual se liga ao DNA promovendo a transcrição de diversos genes (CHABNER; 

KNOLLMAN, 2012; RANG et al., 2012). Em razão do mecanismo envolver uma regulação 

gênica, as TZDs apresentam um retardo tanto no início quanto no fim de seus efeitos 

farmacológicos (KATZUNG, 2014).  

 Vários agonistas PPAR tem mostrado atividade protetora contra o dano oxidativo, 

apoptose e inflamação (ZHAO; ROBBINS, 2009). Exemplos de agonistas de PPAR cuja 

atividade anti-inflamatória vem sendo explorada são as já citadas rosiglitazona (MANGONI et 

al., 2017) e pioglitazona (JIA et al., 2016). 

 Em razão da ação agonista das TZDs sobre os PPAR ser responsável pela repressão de 

genes relacionados a processos inflamatórios (MILTON et al., 2015), há subsídios para estudos 

direcionados à análise do potencial imunomodulador e anti-inflamatório do GQ-16 no controle 

da inflamação radioinduzida. 

Neste contexto, as características farmacodinâmicas do GQ-16 motivaram o 

desenvolvimento deste trabalho com o objetivo de avaliar o efeito anti-inflamatório e 

imunomodulador do GQ-16 em PBMCs não irradiadas e irradiadas in vitro como uma possível 

alternativa terapêutica para tratar efeitos adversos de cunho inflamatório em pacientes 

submetidos à RT. 

 

2.4.1 Receptores ativados por proliferadores de peroxissomos (PPARs) 

 

Os peroxissomos são organelas caracterizadas pela presença de enzimas oxidativas, 

com importante papel no metabolismo e na desintoxicação (ASTUDILLO et al., 2016). No 

entanto, a nomenclatura dada aos receptores aqui descritos possui etiologia inadequada, pois, 

os peroxissomos não fazem parte da via de transdução de sinal característica dos PPARs. 

Os PPARs regulam o metabolismo lipídico, bem como a proliferação e a diferenciação 

celular. Possuem três isoformas com atividades fisiológicas distintas: PPARα, PPARβ e PPARγ 

(CHABNER; KNOLLMAN, 2012). 
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Os PPARγ pertencem à classe II da superfamília dos receptores nuclearese modulam a 

expressão de genes envolvidos no metabolismo de glicose e lipídios, na transdução de sinais da 

insulina e na diferenciação tecidual (KATZUNG, 2014). Esses receptores são endogenamente 

ativados por ácidos graxos insaturados e derivados, e alguns eicosanoides (CHABNER; 

KNOLLMAN, 2012; RANG et al., 2012).  

 Todos os receptores nucleares são proteínas monoméricas que possuem uma estrutura 

básica comum apresentando 4 sítios. Cada sítio possui uma função específica no receptor. O 

sítio AF1 exibe uma função, ligante independente, de ativação transcricional; o domínio central 

(DBD) é responsável pelo reconhecimento e ligação ao DNA e pela regulação da dimerização 

do receptor; a região de dobradiça é responsável pela dimerização com outros receptores 

nucleares e permite que o receptor se ligue ao DNA em inúmeras configurações; a região C-

terminal possui o sítio AF2 ligante específico de cada receptor (KROKER; BRUNING, 2015) 

como ilustrado na Figura 7. 

 

Figura 7- Estrutura básica dos receptores nucleares. 

Fonte: O autor. 

  

 No tocante a distribuição anatômica, os PPARγ são encontrados principalmente no 

tecido adiposo, estando presentes também no fígado, células β do pâncreas, células endoteliais 

vasculares, macrófagos e nos músculos cardíaco, esquelético e liso (CHABNER; 

KNOLLMAN, 2012; RANG et al., 2012). Além de sua ação em miócitos, adipócitos e 

hepatócitos, também atuam significativamente sobre o sistema imune, ovários e células 

tumorais (KATZUNG, 2014). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Fluxograma metodológico 
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3.2 Aspectos éticos 

 

Esta pesquisa compõe o projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Seres Humanos da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), conforme parecer CEP (Anexo A) de CAE 

1084.387, emitido em 24 de junho de 2015.  

Para cada ensaio, os indivíduos envolvidos foram orientados sobre os objetivos do 

estudo e triados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão descritos no item 3.3. Após 

os esclarecimentos e a seleção, quando em consonância com os objetivos do trabalho, os 

indivíduos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE (Anexo B) e de 

Consentimento de Sujeito de Pesquisa (Anexo C) e, responderam a um questionário (Anexo D) 

com dados epidemiológicos e clínicos. Dados de identificação pessoal são mantidos sob sigilo. 

 

3.3 Tipo e critérios do estudo 

 

Este estudo foi do tipo exploratório, translacional. Os doadores foram triados 

obedecendo aos seguintes critérios de inclusão e exclusão: 

 

Critérios de Inclusão 

 

• Indivíduos que assinem o TCLE; 

• Indivíduos que se declararam clinicamente saudáveis; 

• Indivíduos com idade entre 18 anos e 65 anos. 

 

Critérios de Exclusão: 

 

• Ter consumido álcool nas 72 h anteriores a coleta; 

• Ter declarado está fazendo uso de medicação que interfira no processo 

inflamatório (p.ex. anti-inflamatório e antibióticos); 

• Ter se submetido a exame radiológico ou de medicina nuclear no último 

trimestre; 

• Ter se submetido à radioterapia no último semestre. 
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3.4 Composto químico de interesse: GQ-16 

 

O composto estudado foi o GQ-16 (5-(5-bromo-2-metoxi-benzilideno)-3-(4-metil-

benzil)-tiazolidina-2,4-diona), um derivado das TZDs (MOURÃO et al., 2005).  

O composto foi cedido pelo Laboratório de Planejamento e Síntese de Fármacos (LPSF) 

da UFPE. Através da técnica de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência observou-se que o 

GQ-16 apresentou 100% de pureza, conforme pode ser observado nos cromatogramas (Anexo 

E). 

Para utilização nas culturas de PBMCs, o GQ-16 foi dissolvido em DMSO de modo a 

obter uma solução mãe de 50 mM. As diluições mais baixas a partir da solução mãe foram feitas 

diretamente no meio de cultura. A concentração final de DMSO, em todos os testes, incluindo 

os controles foi de até 0,2%. 

 

 

3.5 Coleta e irradiação do material biológico 

 

Foram coletados 24 mL de sangue periférico em 04 tubos contendo heparina sódica, 

utilizando sistema a vácuo, obedecendo a procedimentos de biossegurança e boas práticas de 

laboratório. 

As amostras de sangue total foram coletadas no LAMBDA e em seguida segregadas 

de modo a obter duas amostras de mesmo volume de cada indivíduo. Metade das amostras foi 

mantida como controle não irradiado e a outra foi transportada até o IMIP à temperatura 

ambiente e irradiadas in vitro utilizando um arranjo experimental já bem estabelecido nas 

pesquisas do Grupo de Estudos em Radioproteção e Radioecologia – GERAR. Nesse arranjo, 

os tubos contendo as amostras de sangue foram acondicionadas em material com densidade 

semelhante à do tecido mole humano (ρ = 1,0 g/cm3), sendo em seguida irradiadas com  raios-

X, recebendo a dose de 2 Gy a partir de um Acelerador Linear de 6MV (Modelo 

Primus,Siemens) pertencente ao Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira 

(IMIP)/Pernambuco.  

A figura 9 mostra a etapa de irradiação das amostras. Na Figura 9-A é possível observar 

a imersão das amostras em cuba contendo água a fim de simular a densidade do tecido humano, 

nesta fase também se ajustou o “setup” de irradiação para obter a dose de 2 Gy. Na figura 9-B 

observa-se o momento da irradiação propriamente dito. 
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Figura 8- Setup de irradiação de sangue total. 

 

Fonte: O autor. 

 

As configurações operacionais para a irradiação foram:  

• Campo de 20 x 18,5 cm;  

• Distância da fonte à superfície de 87 cm;  

• Distância da fonte ao isocentro28 de 100 cm; 

• Distância da superfície ao isocentro de 13 cm. 

• Taxa de dose 27 mGy/s; 

• Tempo de irradiação  74 s. 

 

Após a irradiação, as amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Modelagem e 

Biodosimetria Aplicada - LAMBDA, que está associado ao grupo GERAR, para os devidos 

procedimentos pré-analíticos (descritos nos itens 3.6 a 3.8.1). 

 

3.6 Obtenção de células mononucleares 

 

A fração de sangue total correspondente às células mononucleares (PBMC – Peripheral 

Blood Mononuclear Cells) foi escolhida em razão de sua fácil obtenção. Ademais, o tecido 

sanguíneo é um dos mais sensíveis à exposição às RIs, conforme visto no item 2.1.2. 

                                                 
28 Ponto central da amostra (ou seja, do volume contido no tubo). 

Campo de irradiação: 20 x 18,5 cm 
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Para obtenção das células mononucleares todas as amostras foram individualmente e 

cuidadosamente depositadas sobre uma solução de ficoll (densidade = 1,077 ± 0,001 g.mL-1) 

(GE Healthcare) na proporção de 1:1 e centrifugadas a 400 x g por 45 minutos. 

Após a centrifugação, as frações do sangue foram separadas por sedimentação de 

acordo com a densidade, possibilitando a obtenção da camada de PBMCs.  

As PBMCs obtidas foram transferidas para tubo tipo Falcon. Em seguida, foi 

adicionada solução de PBS – Phosphate Buffered Saline - (pH = 7,2-7,4) na proporção de 1:2 

e as amostras foram centrifugadas a 350 x g por 15 minutos, para retirada de resíduos das 

células. O sobrenadante foi desprezado e adicionado 1mL de PBS ao pellet. As células foram 

novamente centrifugadas (com os mesmos parâmetros de rotação anteriores). 

Após o término da centrifugação, o sobrenadante contido no tubo foi desprezado e foi 

adicionado 5 mL de meio de cultivo RPMI (Roswell Park Memorial Institute) 1640 (Cultilab, 

Brasil) suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) (Cultilab, Brasil) ao botão celular 

obtido.  

 

3.6.1 Ajuste da concentração celular 

 

Um volume de 50 μL da suspensão celular final obtida no item anterior (item 3.6) foi 

adicionado à 50 μL do corante azul de tripan 0,4% v/v (Sigma-Aldrich, Brasil) ou seja, na 

proporção 1:1. As células foram depositadas em câmara de Neubauer e analisadas quanto a 

viabilidade por microscopia óptica. A concentração celular foi ajustada para 5x105 células/µL 

(ensaio de citotoxicidade) ou para 1x106 células/mL (quantificação de citocinas) de meio RPMI 

1640 suplementado com 10% SBF. 

 

 

3.7 Ensaio de citotoxicidade das células mononucleares 

 

Fez-se a análise da viabilidade celular a fim de avaliar a citotoxicidade da RI e do GQ-

16, certificando-se que tanto o grupo não irradiado quanto o irradiado são passíveis de serem 

utilizados para fins de quantificação de citocinas e que a exposição à RI não interfere numa 

possível alteração da viabilidade das células tratadas com GQ-16 nas concentrações de 50 µM, 

75 µM e 100 µM.  
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A escolha das concentrações teste do GQ-16 na ordem de 10-6 M baseou-se no 

conhecimento de que concentrações de GQ-16 menores que 10-5 M não alteraram a viabilidade 

de células não irradiadas (MARTINI, 2012), pretendendo-se observar se o mesmo 

comportamento seria reproduzido em PBMCs irradidas.  

O fármaco padrão utilizado na comparação foi a metilprednisolona (6- alfa 

metilprednisolona), obtido sob forma de pó em farmácia comercial e dissolvida em 

dimetilsulfóxido (DMSO) de modo a obter uma solução mãe de 50 mM. A partir daí obteve-se 

as soluções de trabalho nas concentrações de 50 µM, 75 µM e 100 µM.  

A seleção do fármaco teste, GQ-16, fundamentou-se no efeito anti-inflamatório do GQ-

16 (MARTINI, 2012) e no papel imunomodulador desempenhado por outras TZDs (DA 

ROCHA JUNIOR et al., 2013; KAPLAN et al., 2014), enquanto a escolha da metilprednisolona 

como fármaco padrão, baseou-se na sua conhecida ação imunomoduladora e anti-inflamatória 

e na escassez de literatura nacional e internacional sobre a aplicação de corticoides como 

radioprotetores e radiomitigadores (HONG et al., 1995, CHECKER et al., 2008). 

O teste de citotoxicidade da radiação e do composto GQ-16 foi realizado in vitro em 

cultura de PBMCs e quantificado pelo método MTT (3-(4,5-dimetil-2-tiazol)-2,5-difenil-2-H-

brometo). Este ensaio norteou a escolha das concentrações do derivado tiazolidínico a serem 

utilizadas nas demais culturas de PBMCs e o grau de citotoxicidade correspondente à ação da 

RI em si. 

Para tal, as amostras foram incubadas em triplicata na concentração 5x105 cél/100µL de 

meio RPMI suplementado com SBF em placa de 96 poços segundo as seguintes condições: 

• Poços contendo apenas células; 

• Poços contendo células + GQ-16 nas concentrações de 50, 75 e 100 µM; 

• Poços contendo células + Metilprednisolona nas concentrações de 50, 75 e 

100 µM; 

• Poços contendo células + DMSO à 0,1% e 0,2%. 

 

Todas as condições foram observadas tanto para células irradiadas quanto para células 

não irradiadas. 

Após 48 horas em estufa a 5% de CO2 e 37°C, foi adicionado à solução de MTT-sal de 

tetrazolium (Sigma-Aldrich, Brasil) a 0,5mg/mL e as placas retornaram à incubadora por mais 

3 horas. Em seguida, foram adicionados 120µL da solução de SDS (Dodecil Sulfato de Sódio) 

20% para dissolução do precipitado.  
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Após 24 horas, a absorbância foi lida em espectrofotômetro de placa no comprimento 

de onda de 570 nm (Modelo EL808, BioTek, USA) pertencente ao Laboratório de 

Imunomodulação e Novas Abordagens terapêuticas (LINAT) da UFPE. 

Em razão dos fármacos padrão e teste terem sido diluídos em DMSO, a viabilidade 

celular foi calculada relacionando-se o grau de morte celular nos poços contendo DMSO e o 

grau de morte celular nos poços contendo os fármacos padrão ou teste. Os resultados foram 

analisados a partir da média aritmética e desvio padrão. Considerou-se passíveis de uso nas 

culturas posteriores, as concentrações dos fármacos que não causaram morte celular 

significativa. 

 

3.8 Avaliação de citocinas por Citometria de Fluxo 

 

3.8.1 Cultura celular 

 

As PBMCs isoladas no item 3.6 foram cultivadas em meio RPMI 1640 suplementado 

com L-Glutamina, 10% de SFB, 10 mM de HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-

piperazineethanesulfonic acid) e 200U/mL de Penicilina/Estreptomicina (Cultilab, Brasil). O 

ajuste celular foi realizado conforme já descrito no item 3.5.1.  

Estas células foram cultivadas na presença e ausência do PMA (Phorbol 12-mystirate, 

13-acetate) (Sigma-Aldrich, Brasil) e Ionomicina (Sigma-Aldrich, Brasil) durante 48 horas em 

estufa a 5% de CO2 e 37°C. O PMA e a ionomicinaforam utilizadas como estímulo à 

proliferação celular e à produção de citocinas. 

Os fármacos teste e padrão foram adicionados a cultura logo após obtenção e ajuste da 

concentração celular, tanto no grupo não irradiado quanto no grupo irradiado. As condições da 

cultura celular para ambos os grupos foram: 

• Poços contendo apenas células; 

• Poços contendo células + PMA e Ionomicina (PMA-IONO);  

• Poços contendo células + PMA-IONO + GQ-16 nas concentrações de 50 µM e 

100 µM; 

• Poços contendo células + Metilprednisolona na concentração de 100 µM. 

 

Após o período de incubação, o conteúdo dos poços foi homogeneizado e transferido 

para tubos tipo falcon de 15 mL. Em seguida o conteúdo foi centrifugado e os sobrenadantes 
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foram retirados, armazenados em eppendorfs devidamente identificados e acondicionados à         

-20°C até o momento da realização do CBA 

 

3.8.2 CBA (Citometric Bead Array) 

 

Os sobrenadantes de cultura de PBMCs foram analisados em citômetro de fluxo BD 

FACS Canto II Flow Cytometer, pertencente ao Laboratório de Farmacologia Cardiovascular 

da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por CBA (Cytometric Bead Array). As citocinas 

presentes foram detectadas utilizando o kit CBA Human TH1/Th2/Th17 cytokine (BD 

Biosciences, USA), seguindo as recomendações dos fabricantes. As citocinas IFN-γ, TNF, IL-

17A, IL-2 e IL-4 foram avaliadas considerando-se o Índice Médio de Fluorescência (IMF).  

Os limites de detecção de cada citocina analisada estão dispostos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Limites de detecção para citocinas dos perfis Th1/Th2/Th17. 

Citocina Limite de detecção (pg/mL) 

IFN-γ 3,7 

TNF 3,8 

IL-17ª 18,9 

IL-2 2,6 

IL-4 4,9 

 

Para a preparação da solução de beads padrão transferiu-se as beads (das 5 citocinas 

para tubo tipo Falcon de 15 mL. Em seguido adicionou-se 2 mL do “assay diluent” e incubou-

se por 20 minutos. A partir desta solução fez-se diluição seriada (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 

1/128, 1/256 e 1/512) a fim de obter uma curva contendo 11 pontos, onde a menor concentração 

(0 pg/mL) equivale ao tubo contendo apenas “assay diluent”e a maior concentração (5000 

pg/mL) equivale à concentração contida no tubo da solução mãe. 

Enquanto aguardava-se o período de incubação, preparou-se o “mixed capture beads”, 

contendo os anticorpos de todas as citocinas a serem dosadas.   

Uma vez preparadas as soluções de trabalho, misturou-se 25 µL do “mixed capture 

beads”, 25 µL do standard ou da amostra teste e 25 µl do reagente de detecção, incubou-se por 

3h à temperatura ambiente e abrigo da luz. Decorridas às 3h, adicionou-se 200 µL de wash 
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buffer e fez-se a aquisição de 10.000 eventos por amostra em citômetro de fluxo utilizando o 

software  FACSDiva. Para as análises das aquisições utilizou-se o software FCAP. 

Para detalhes da técnica citometria de fluxo, ver Anexo H. 

 

3.9 Análise estatística 

 

 Foi utilizado o teste t-student para verificar possível diferença entre as médias, o teste 

Shapiro-Wilk para verificar a distribuição dos dados e, o teste Wilcoxon para verificar possível 

diferença entre os tratamentos e entre os grupos teste e controle.  

 O nível de significância adotado foi de 5% (p < 0,05). 

 O software utilizado para as análises estatísticas foi o BioEstat 5.0. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Perfil dos doadores 

 

Foram avaliados 7 indivíduos (identificados pelos algarismos I a VII), sendo 4 mulheres 

(F) e 3 homens (M), com idade entre 24 e 62 anos (mediana = 25 anos) e sem histórico de 

tratamento radioterápico.  

 A Tabela 4 retrata o perfil dos doadores de acordo com os parâmetros: sexo, idade, 

tabagismo, terapia medicamentosa e imunização. 

 

Tabela 4- Perfil descritivo dos doadores. 

Indivíduos Sexo Idade 

(anos) 

Fumantes Uso de 

Medicação 

Vacinas 

I F 34 N N N 

II F 24 N N H1N1 

III M 24 N N N 

IV F 25 N N N 

V M 62 N N N 

VI M 24 S N N 

VII F 50 N N N 

F : feminino ; M : masculino ; N : não ; S : sim. 

  

Em termos da influência de xenobióticos29, o indivíduo II havia sido vacinado a cerca 

de 1 mês, enquanto o voluntário VI  declarou-se fumante. A influência desses xenobióticos 

sobre a produção de citocinas tem sido estudada em diversas matrizes biológicas (BERNSTEIN 

et al., 1998; CHEN et al., 2007). 

 O indivíduo II não apresentou hiperexpressão das citocinas analisadas quando 

comparado aos indivíduos não imunizados. Análise do fluido bronco-alveolar de porcos 

imunizados com H1N1 mostrou aumento na expressão de TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-8 

(GAUGER et al., 2012). Cultura de PBMCs de indivíduos saudáveis imunizados com H1N1 

                                                 
29 Xenobiótico: substância estranha ao organismo. 
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também apresentou alteração nos níveis de citocinas, com aumento na expressão de IFN-γ e IL-

10 (BERNSTEIN et al., 1998), divergindo assim dos resultados do presente estudo. 

Também não se observou discrepância entre os níveis de expressão de citocinas do 

indivíduo VI e de não tabagistas. A quantificação de citocinas em sangue total e plasma de 

tabagistas revelou aumento de 38 % e 16 % nos níveis de TNF e IL-6, respectivamente 

(TAPPIA et al., 1995), enquanto em PBMCs observou-se níveis de citocinas equiparáveis aos 

de não fumantes (CHEN et al., 2007).  

  

4.2 Citotoxicidade da radiação ionizante e do GQ-16  

 

Os dados disponíveis indicaram não haver diferença estatisticamente significativa entre 

as amostras não irradiadas e irradiadas (dados não mostrados), atestando que a dose de radiação 

administrada (2 Gy) não inviabiliza as células para as futuras análises quando considera-se um 

tempo de cultura de 48h.  

Estudo avaliando a citotoxicidade da radiação gama em macrófagos através do método 

MTT constatou que doses de 0,05, 2 e 10 Gy  retardam a proliferação celular a partir do 2º dia 

de incubação (LIM et al., 2016). A análise da viabilidade celular por citometria de fluxo após 

exposição à radiação gama também detectou diminuição na viabilidade celular de PBMCs que 

receberam dose de 2 Gy (WILKINS et al., 2002). Por outro lado, a irradiação com raios-x foi 

atóxica em células endoteliais que receberam doses entre 0,3 e 3 Gy (ROEDEL et al., 2002). 

Para todas as concentrações do GQ-16 testadas (50, 75 e 100 µM), as células não 

irradiadas e irradiadas apresentaram viabilidade de 100%. Este resultado confirma que GQ-16 

é um composto não tóxico, mesmo em altas concentrações. A partir desse teste selecionou-se 

as concentrações de 50 e 100 µM para o ensaio de citocinas por CBA. 

 

4.3  Expressão de citocinas em amostras não irradiadas e irradiadas 

 

O estudo da influência da dose de 2 Gy sobre a expressão de citocinas do perfil 

Th1/Th2/Th17 nesta pesquisa motivou-se pelo frequente uso desta fração de dose em 

protocolos radioterápicos, a exemplo dos tratamentos de câncer de mama (23 sessões de 2 Gy) 

e sarcoma (18 sessões de 2 Gy) (GOTTLÖBER et al., 2001).  

Foram avaliadas, na condição ‘‘células estimuladas com PMA-IONO’’, 3 citocinas pró-

inflamatórias : IFN-γ, TNF e IL-17A e, 2 citocinas anti-inflamatórias : IL-2 e IL-4 a fim de 
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obter o perfil de citocinas expressas por PBMCs após exposição, in vitro, do sangue total à RI 

(dose de 2 Gy). A partir desse perfil,  pretendeu-se avaliar o comportamento das citocinas (hipo 

ou hiperexpressão) após irradiação. 

A Figura 9 A e B apresenta as medianas e os “valores de p”  para as  5 citocinas (pg/mL) 

avaliadas nas amostras não irradiadas e irradiadas, cultivadas por 48 horas e estimuladas com 

PMA+IONO. Na Figura 9A é possível observar aumento pós-irradiação na mediana da citocina 

pró-inflamatória TNF e, diminuição das medianas das citocinas IFN-γ e IL-17A. Essas 

alterações não foram estatisticamente significativas. Na Figura 10B observa-se discreto 

aumento pós-irradiação das medianas das citocinas anti-inflamatórias IL-2 e IL-4. As 

diferenças nos níveis de expressão destas citocinas não foram estatisticamente significativas. 

Observe ainda na Figura 9A e 9B, que houve elevada dispersão dos dados em torno da mediana 

tanto para as citocinas pró-inflamatórias quanto para as citocinas anti-inflamatórias, 

demonstrando alta variabilidade interindividual na expressão de citocinas, conforme previsto. 
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Figura 9- Dispersão dos níveis de citocinas das amostras não irradiadas (NI) e irradiadas (IR) na 

condição PMA-IONO. 

 

 

 

NI : não irradiado ; IR : irradiado. 

 

Cabe ressaltar que, embora não ilustrada graficamente, a diferença das medianas das 

citocinas IFN-γ, TNF, IL-17A, IL-2 e IL-4 nos grupos não iradiado e irradiado também foram 

avaliadas na condição ‘‘só células’’, ou seja, na ausência do estímulo PMA-IONO. Nesta 

A  

B  
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condição as citocinas IFN, TNF e IL-17A comportaram-se de forma semelhante à condição 

estimulada, enquanto as citocinas IL-2 e IL-4 comportaram-se de forma oposta. No entanto, 

toda discussão deste trabalho em relação a literatura considerou a condição ‘‘células 

estimuladas com PMA-IONO’’ para fins comparativos, em razão da ampla aplicabilidade 

destes compostos em pesquisas envolvendo estimulação de citocinas (BARAN et al., 2001; 

JUNG et al., 1993).  

Vários estudos têm sido conduzidos a fim de avaliar a influência da radiação ionizante 

sobre o nível de expressão de citocinas. Pesquisa comparando o perfil de citocinas provenientes 

de sangue de operários de limpeza de Chernobyl com o perfil de citocinas de doadores não 

expostos à radiação ionizante, verificou uma diminuição na expressão de IFN nas amostras dos 

operários de limpeza de Chernobyl. No mesmo estudo, também foram avaliadas as citocinas 

TNF-α, IL-4 e IL-6 em plasma e em cultura de PBMCS concluindo que as concentrações TNF-

α e IL-4 permaneceram estáveis, enquanto os níveis de IL-6 aumentaram (KURJĀNE et al., 

2009). Os achados de Kurjane e colaboradores (2009) convergem dos resultados desse trabalho 

em relação ao IFN e divergem quanto os níveis de TNF-α e IL-4. 

Estudo avaliando o efeito da irradiação crônica de corpo inteiro em soro de ratos, 

utilizando fonte gama e dose total de 2 Gy, quantificou os níveis de várias citocinas, dentre elas 

aquelas avaliadas em nossa pesquisa. Em conformidade com os resultados da nossa pesquisa, 

os autores identificaram uma up-regulation nos níveis da IL-4 no grupo irradiado, enquanto os 

níveis de IFN-γ e IL-17 apresentaram-se ligeiramente mais baixos (SHIN et al., 2010).  

Outras citocinas, não objeto desse estudo, também foram alvo de pesquisas envolvendo 

exposição às RIs. A análise dos níveis séricos de  IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12  e TNF-α em 

28 pacientes com carcinoma hepatocelular, antes e após radioterapia, permitiu observar o 

aumento na expressão da IL-10  e diminuição nos níveis  de IL-12, enquanto as citocinas IL-1, 

IL-6, IL-8 e TNF não variaram significativamente após o tratamento. Também se observou 

elevação nos níveis basais de IL-6 em amostras de pacientes com histórico de radioterapia 

(CHA; LEE; SEONG, 2017). Dosagens de citocinas durante o tratamento radioterápico 

concluiu não haver alterações significativas nos níveis séricos de IL-1α, IL-1β, TNF-α, IL-8 e 

IL-10, contudo os níveis de IL-6 tenderam a aumentar a partir do 15º dia do tratamento 

(HOLLIDAY et al., 2016).  

A avaliação dos níveis séricos de IL-1 e IL-6  em limpadores de artefatos da explosão 

de Chernobyl (n=40), 13 anos após o acidente, identificou aumento da IL-6 e inalteração dos 

níveis de IL-1 em trabalhodores ocupacionalmente expostos, quando comparados com o grupo 

controle (doadores saudáveis, n=40) (KURJANE et al., 2001).  
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Da avaliação do efeito de baixas e altas doses de RI (0,01; 0,05; 2 e 10 Gy) sobre a 

produção das citocinas IL-1β e IL-10 por macrófagos cultivados na presença de LPS 

(lipopolissacarídeo) no lapso de 1 a 5 dias após a irradiação, concluiu-se que a expressão de IL-

10 permaneceu inalterada independentemente da dose até o 3º dia, no entanto houve 

significativa diminuição na expressão dessa citocina no 5º dia após irradiação quando utilizadas 

altas doses (LIM et al., 2016). 

Perceba que não há um consenso na literatura sobre a influência da radiação ionizante 

sobre a secreção de citocinas, havendo diferentes resultados para uma mesma proteína a 

depender do estudo considerado.  

Cabe salientar ainda, a possibilidade de que o não estabelecimento de um padrão de 

alterações de citocinas após irradiação na atual proposta seja atribuído ao baixo “n” (n=7) e ao 

tempo de cultura escolhido (48 h), dado que parte das proteínas estudadas são precoces e com 

baixa meia vida plasmática, a exemplo da IL-2 e TNF, com meia vida de 10 e 20 minutos, 

respectivamente (OLIVEIRA et al., 2011). Para um perfil mais detalhado seria interessante 

trabalhar com um número maior de indivíduos, diferentes mitógenos e tempos de cultura 

variáveis, a fim de respeitar as particularidades dinâmicas e cinéticas de cada citocina na 

quantificação.  

Estudos como este podem contribuir na predição de radiossensibilidade individual a 

partir do perfil de alteração dos níveis basais de citocinas após irradiação. A fim de avaliar o 

comportamento individual dos doadores após exposição da amostra à RI, o perfil individual de 

expressão das citocinas e sua possível influência na susceptibilidade a reações inflamatórias 

adversas foi detalhado no item a seguir. 

 

4.4 Perfil individual de expressão de citocinas 

 

Em razão da singularidade interindividual no perfil de expressão das citocinas após 

exposição às RIs, faz-se importante avaliar o comportamento de cada indivíduo frente a uma 

possível irradiação externa. Tal avaliação perimitiria extrapolar os dados a fim de inferir sobre 

a aptidão individual em apresentar reações adversas inflamatórias, podendo futuramente utilizar 

esses parâmetros para auxiliar no tratamento paciente-específico de acordo com o seu perfil de 

resposta. 

A Figura 10 (A-G) ilustra as variações dos níveis (pg/mL) individuais (indivíduos I a 

VII) das citocinas IFN-γ, TNF, IL-17A, IL-2 e IL-4 das amostras não irradiadas (NI) e 
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irradiadas (IR). Na figura 10 (A-G), é possível observar que a expressão das citocinas do perfil 

Th1/Th2/Th17 após dose de 2 Gy varia de forma singular nos sete indivíduos estudados. Tal 

singularidade pode estar relacionada com a radiosensibilidade individual, dado que um 

indivíduo que apresenta pronunciada alteração no seu perfil basal de expressão após exposição 

à RI, seja possivelmente mais radiossensível do que um indivíduo pouco responsivo a esta 

exposição. Note que, excetuando-se o indivíduo I, há uma tendência de aumento na secreção 

das citocinas pró-inflamatórias nos indivíduos pós irradiação. Estes dados são importantes uma 

vez que podem trazer informações sobre possíveis efeitos inflamatórios adversos nestes 

indivíduos após exposição às RIs. No entanto, esta hipótese só poderá ser confirmada quando 

os perfis de citocinas expressas forem associados aos sinais e sintomas clínicos após à 

exposição às RIs. 

Ainda na figura 10 (A-G), verifica-se que não há previsibilidade na resposta individual 

à exposição à RI, podendo uma mesma citocina apresentar nível pós-irradiação atenuado em 

um indivíduo e acentuado em outro.  

Desta forma, não é indicado determinar uma única citocina como preditor de 

radiossensibilidade individual, sendo mais adequado para este fim comparar o perfil individual 

de expressão, antes e após irradiação, de várias citocinas combinadas e a partir da análise desta 

variação deduzir algo sobre a radiossensibilidade individual.  

Faz-se também necessário ter em mente que qualquer conclusão a respeito desta análise 

é uma extrapolação dos dados, porquanto, para confirmar esta hipótese, o perfil de expressão 

individual ainda precisa ser confrontado com a sintomatologia do paciente. Tal confrontamento 

não foi realizado neste trabalho, que se dedicou a avaliação do perfil de expressão de citocinas 

em indivíduos saudáveis, desconsiderando momentaneamente as variações nos níveis de 

citocinas ditadas pelo próprio câncer.  

No entanto, as variações atreladas ao processo patológico não invalidam a possível 

utilização do perfil de citocinas como marcadores de radiossensibilidade individual, pois a 

proposta é que, futuramente, se utilize o perfil individual do próprio paciente como nível basal.                                                       
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Figura 10- Perfil individual de expressão de citocinas na condição células estimuladas com PMA-IONO. 

 

                              

                           

   

NI : não irradiado ; IR : irradiado.  

A  B  

G  

D  E  
F  

C  
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O desenvolvimento da inflamação radioinduzida não depende apenas de aspectos 

associados ao tratamento, mas também de fatores de risco intrínsecos ao paciente (HEGEDUS; 

MATHEW; SCHWARTZ, 2016). Dessa forma, o estudo do comportamento individual frente 

à exposição à radiação ionizante pode dar suporte ao estabelecimento de protocolos 

radioterápicos mais eficientes, minimizando assim quadros inflamatórios decorrentes da RT, 

tais como, pneumonite (BLOM GOLDMAN et al., 2014), mucosite (TROTTI et al., 2003) e 

dermatite (LEE et al., 2017). 

A radiodermite é a reação adversa prevalente da RT, podendo estar presente em cerca 

de 95% dos pacientes tratados (RYAN, 2012). Além de quadros agudos e crônicos de 

radiodermite, pacientes submetidos à radioterapia podem apresentar o chamado fenômeno de 

“recall” que consiste em dermatite limitada ao campo irradiado após administração de certos 

medicamentos dias a anos após à RT, possivelmente devido à níveis mais elevados das citocinas 

pró-inflamatórias IL-1, IL-6 e TNF-α no local irradiado (ARAGÜÉS; PÉREZ; FERNÁNDEZ, 

2017).  

Embora poucos estudos referenciem diretamente o papel das citocinas nas afecções 

inflamatórias radioinduzidas, a função imunomoduladora dessas proteínas e o fenômeno 

“recall” motiva a investigação da relação perfil de citocinas e probabilidade de 

desenvolvimento de reações inflamatórias adversas decorrentes da radioterapia. 

 

 

4.5 Efeito da tiazolidinediona GQ-16 em células mononucleares do sangue 

periférico não irradiadas e irradiadas. 

 

A avaliação da potencial ação imunomoduladora da TZD GQ-16 em células não 

irradiadas e irradiadas baseou-se na comparação das seguintes condições: ‘‘células estimuladas 

com PMA-IONO’’ e ‘‘células estimuladas com PMA-IONO’’ contendo o fármaco nas 

concentrações de 50 e 100 µM comparativamente à eficácia do padrão metilprednisolona (MP). 

A condição “só células” não foi usada para fins de comparação nesta análise, visto que os níveis 

basais na ausência do estímulo são ínfimos, logo, a utilização de um imunomodulador nesta 

condição provavelmente inviabilizaria a detecção das citocinas, sendo assim, a condição “só 

células” foi utilizada apenas para verificar a eficácia do estímulo PMA-IONO. 

A Figura 11 apresenta as medianas com intervalo mínimo e máximo dos níveis das 

citocinas pró-inflamatórias avaliadas antes e após o tratamento com GQ-16 (50 e 100 µM) ou 
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com padrão MP (100 µM) em células não irradiadas (0 Gy) e irradiadas (2 Gy). Na Figura 11A 

é possível observar que houve siginificativa inibição de IFN-γ tanto na presença do GQ-16 (50 

e 100 µM ) quanto na presença da metilprednisolona nos grupos não iradiado e irradiado. 

Observe também que não houve diferença estatisticamente significativa intergrupo na inibição 

de IFN-γ pelo GQ-16 (50 µM) e MP (100 µM), entretanto GQ-16 (100 µM) apresentou inibição 

mais significativa (p<0,0425) de IFN-γ na condição não irradiada. Nas Figuras 11B e 11C 

observa-se, respectivamente, siginificativa inibição dos níveis de TNF e IL-17A tanto na 

presença do GQ-16 (50  e 100 µM ) quanto na presença da metilprednisolona nos grupos não 

irradiado e irradiado. Observe também que não houve diferença estatisticamente significativa 

intergrupo da inibição do TNF e da IL-17A pelo GQ-16   e MP. 
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Figura 11-Variação dos níveis de IFN-γ, TNF e  IL-17A em amostras não irradiadas e irradiadas (2 Gy). 

         

                               

SC : só célula ; PI : PMA-Ionomicina e MP : metilprednisolona. O asterisco (*)  imediatamente acima do boxe  indica diferença estatisticamente significativa (p<0,05) nas 

análises intragrupo (PMA-IONO x respectivo tratamento), enquanto o subsequente refere-se as análises intergrupo (tratamento na condição não irradiada x mesmo tratamento 

na condição irradiada). 

A  

C  

B  
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A Figura 12 apresenta as medianas com intervalo mínimo e máximo dos níveis das citocinas anti-inflamatórias avaliadas antes e após o 

tratamento com GQ-16 (50µM e 100 µM) ou com padrão MP (100 µM) em células não irradiadas (0 Gy) e irradiadas (2 Gy). Na Figura 12A é 

possível observar que não houve diferença estatisticamente significativa na inibição de IL-2 intragrupo, excetuando-se o GQ-16 (100 µM) na 

condição não irradiada. Também não foram observadas discrepâncias nos resultados intergrupo. Na Figura 12B observa-se que nem o GQ-16, nem 

a metilprednisolona, foram capazes de inibir significativamente a expressão da IL-4 em ambos os grupos estudados. Também não foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas nas análises intergrupo para os fármacos estudados. 

 

Figura 12- Variação dos níveis de IL-2 e  IL-4 em amostras não irradiadas e irradiadas (2 Gy). 

 

                

SC : só célula ; PI : PMA-Ionomicina e MP : metilprednisolona. O asterisco (*)  imediatamente acima do boxe  indica diferença estatisticamente significativa (p<0,05) nas 

análises intragrupo (PMA-IONO x respectivo tratamento), enquanto o subsequente refere-se as análises intergrupo (tratamento na condição não irradiada x mesmo tratamento 

na condição irradiada).  

A  B  
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 De modo geral, observou-se que para ambas concentrações testadas do GQ-16 (50 e 

100 µM) houve inibição significativa da concentração das citocinas pró-inflamatórias IFN-γ, 

TNF, e IL-17A, enquanto as citocinas anti-inflamatórias IL-2 e IL-4 sofreram alterações 

insignificantes após o tratamento.  

 A atividade imunomoduladora do GQ-16 mostrou-se citocina dependente, 

apresentando um espectro variável de inibição, possivelmente relacionado à categoria da 

citocina: pró-inflamatória ou anti-inflamatória. Tal característica do GQ-16 incentiva estudos 

na aplicação desta molécula como alternativa de radioprotetor, pois o fármaco inibe as citocinas 

pró-inflamatórias alterando o mínimo possível a concentração de citocinas anti-inflamatórias, 

podendo resultar em um efeito radioprotetor com ênfase na minimização de efeitos adversos 

associados à inflamação, a exemplo da radiodermite. 

Da mesma forma que este estudo, Hong e colaboradores (1995) destacaram a 

necessidade de aumentar a tolerância dos tecidos sadios circunvizinhos à massa tumoral a fim 

de minorar a influência desse parâmetro na limitação da dose administrada na RT e, por 

conseguinte, aumentar a probabilidade de uma cura. Nesse sentido, os mesmos autores 

conduziram um estudo para avaliar a expressão de citocinas em ratos irradiados in vivo, bem 

como o potencial radioprotetor do AIE dexametasona e do vasodilatador pentoxifilina 

utilizados previamente à exposição às RIs, concluindo que a irradiação induz a expressão de 

citocinas pró-inflamatórias de fase aguda e que os fármacos utilizados diminuem a expressão 

de citocinas, sendo os esteroides mais eficazes para essa proposta. 

O emprego de AIEs tópicos na prevenção da radiodermite ainda não trouxe resultados 

conclusivos (BRAY et al., 2016). Anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) também tem sido 

alvo de estudos para fins de radioproteção. O potencial radioprotetor do AINE ácido 

acetilsalicílico (aas) foi testado em pulmões de ratos irradiados (6 Gy) concluindo que o grupo 

tratado com aas teve redução significativa da mieloperoxidase, uma das enzimas responsáveis 

pela produção de espécies reativas de oxigênio e condução do processo inflamatório 

(DEMIREL et al., 2016). 

Embora às TZDs venham sendo estudadas como potenciais radioprotetores desde 1961, 

o mecanismo de proteção celular dessa classe segue desconhecido (VOS et al., 1981). A 

literatura nacional e internacional é escassa ao tratar do efeito radioprotetor do GQ-16 e de 

outras tiazolidinedionas, mas, uma vez conhecida as propriedades anti-inflamatórias das TZDs 

(DA ROCHA JUNIOR et al., 2013; KAPLAN et al., 2014), é possível relacionarmos tal 

atividade destes agonistas PPAR com seu potencial radioprotetor. 
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No tocante a pesquisas envolvendo agonistas PPARγ, a rosiglitazona vem sendo 

avaliada quanto aos aspectos antiproliferativo, radioprotetor, radiossensibilizador e 

imunomodulador, observando-se redução na expressão gênica de IL-1β, IL-6 e TNF-α de ratos 

irradiados pré tratados com essa droga (MANGONI et al., 2017). 

O uso da rosiglitazona pré irradiação foi também avaliado em três linhagens de células 

tumorais cervicais: ME-180, HeLa e SiHa, observando-se, paradoxalmente, efeito 

radioprotetor, com aumento na produção de enzimas antioxidantes nas linhagens HeLa e SiHa  

e, radiossensibilizador, com diminuição da sobrevida pós irradiação na linhagem ME-180 (AN; 

YU; PARK, 2017). Tratamento de ratos portadores de carcinoma de cabeça e pescoço com 

rosiglitazonana, 24h antecedentes à irradiação, demonstrou atenuação substancial da mucosite 

radioinduzida, com proteção seletiva dos tecidos normais (MANGONI et al., 2017). 

Embora com objetivo diverso da radioproteção, o efeito imunomodulador da TZD 

pioglitazona também tem sido estudado, a exemplo de sua aplicação em tecido da medula 

espinal de ratos com diminuição significativa da expressão das citocinas IL1-β e TNF-α e 

atenuação dos mecanismos de hiperalgesia (JIA et al., 2016), o que fortalece a importância do 

estudo de Tiazolidinedionas em terapias que envolvam imunomodulação. 

Dado o enquadramento atual na pesquisa de novas moléculas radioprotetoras e sabendo-

se que esta pesquisa se concentrou na avaliação de células sadias, o GQ-16 mostrou-se uma 

alternativa de fármaco imunomodulador com possível atividade radioprotetora satisfatória em 

PBMCs, sendo a inibição de citocinas pró-inflamatórias do perfil Th1/Th2/Th17 pelo GQ-16 

equiparável à eficácia da metilprednisolona.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Nas condições experimentais utilizadas, a dose de 2 Gy e as concentrações estudadas 

do GQ-16 não alteraram significativamente a viabilidade das PBMCs. 

Não foi possível estabelecer um perfil de citocinas como biomarcadores de exposição 

às radiações ionizantes, no entanto, verificou-se que alguns indivíduos são mais responsivos 

que outros à variação nos níveis dessas proteínas após irradiação. 

O GQ-16 apresentou boa atividade imunomoduladora em PBMCs não irradiadas e 

irradiadas, in vitro, podendo ser uma proposta de radioprotetor viável. No entanto, estudos 

posteriores devem ser conduzidos. 
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6 PERSPECTIVAS 

 

Avaliações adicionais de citocinas enquanto biomarcadores de radiossensibilidade 

individual devem ser conduzidas. Sugere-se ênfase nas citocinas pró-inflamatórias em 

sobrenadantes de cultura nos tempos de 1h, 12h e 24h, a fim de avaliar a influência do tempo 

na expressão radioinduzida dessas proteínas. 

Dado que o GQ-16 mostrou-se um imunomodulador eficaz e radioprotetor potencial, 

faz-se necessário que os efeitos desta TZD sobre linhagens tumorais sejam também avaliados, 

a fim de observar se o efeito radioprotetor sobre células saudáveis poderá somar-se a um efeito 

radiossensibilizador ou antiproliferativo em linhagens tumorais. Além disso, deve-se avaliar se 

o GQ-16 além de proteger células saudáveis, também protegeria células tumorais, 

inviabilizando sua aplicação como radioprotetor em pacientes com câncer. 

Outro ponto a ser ressaltado é que este trabalho trata-se de um estudo pré-clínico, sendo 

ainda necessárias várias etapas até a efetiva utilização do GQ-16 na prática clínica. No entanto, 

os resultados desse estudo sugerem a continuidade das pesquisas com GQ-16 com finalidade 

radioprotetora. 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Estudo: AVALIAÇÃO DE CITOCINAS COMO BIOMARCADOR DA 

RADIOSSENSIBILIDADE 

 

Pesquisadora: Profa. Dra. Mariana Brayner Cavalcanti      Departamento e Energia Nuclear / 

UFPE Av. Prof. Luiz Freire, N.100                                               Recife – CEP : 50740-540   

Número do Telefone: (81) 21267977 

 

INTRODUÇÃO Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa. Você deve ler e 

assinar este documento para participar deste estudo. Este documento lhe dará mais informações 

sobre este estudo. Você deve fazer todas as perguntas necessáriaao pesquisador do estudo ou à 

equipe do estudo antes de decidir se você deseja participar doestudo. Você não deve assinar 

este documento se quaisquer perguntas não forem respondidas. Você também pode discutir 

sobre a sua participação com qualquer pessoa que você escolher para melhor entender este 

estudo e suas opções.    

 

OBJETIVO DO ESTUDO O objetivo deste estudo é determinar a radiossensibilidade 

individual a partir do perfil de citocinas produzidas por células irradiadas in vitro. Portanto, o 

objetivo deste estudo é identificar pessoas que são sensíveis à radiação ionizante.   

 

QUANTO TEMPO DE DURAÇÃO TERÁ O ESTUDO E QUANTAS PESSOAS 

PARTICIPARÃO DO ESTUDO Sua participação no estudo será de no máximo 01 hora. Um 

profissional qualificado coletará o seu sangue por punção venosa (pela veia). Espera-se que 45 

pessoas com ≥ 18 anos de idade participem deste estudo.   

 

O QUE ACONTECERÁ DURANTE O ESTUDO Serão coletados serão coletados 12 ml de 

sangue (2½ colheres de chá serão colhidas - por punção de veia do braço). Essa amostra coletada 

será, in vitro, ou seja, fora do seu corpo. Logo, você não terá nenhum contato com a radiação 

ionizante. A dose de radiação que será administrada será equivalente a dose do tratamento 

radioterápico. Após a irradiação, a sua amostra de sangue será levada ao laboratório e suas 

células serão cultivadas (tratadas para se manterem viva fora do seu corpo) por um período.   
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Após o período do cultivo, as citocinas (proteínas) que foram produzidas pelas suas células em 

cultivo serão identificadas através de uma metodologia denomidada ELISA.   

 

POSSÍVEIS RISCOS Amostras de sangue. Durante este estudo, o seu sangue será colhido 

(aproximadamente 12 mL, 2½ colheres de chá serão colhidas). Os riscos da coleta de sangue 

incluem desconforto temporário da agulha no seu braço, hematomas, inchaço no local da agulha 

e, raramente, infecção. Se você tiver sensação de desmaio, fale com o pesquisador do estudo 

ou com a equipe do estudo imediatamente.   

 

POSSÍVEIS BENEFÍCIOS DO ESTUDO 

 Sua participação na pesquisa, contribuirá para:  

 

1. Identificar o perfil de resposta imune nos pacientes durante o tratamento radioterápico. 2. 

Disponibilizar uma metodologia alternativa para a avaliação do processo inflamatório em 

pacientes submetidos ao tratamento radioterápico. 3. Capacitar pesquisadores da UFPE na área 

de pesquisa em Imunologia para o Desenvolvimento de Metodologias Aplicadas na área de 

Dosimetria. 4. Formar e capacitar recursos humanos especializados ao nível de graduação.   

 

DIREITOS LEGAIS Você não perderá quaisquer de seus direitos legais ao assinar este termo 

de consentimento livre e esclarecido.   

 

INFORMAÇÕES DE CONTATO Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Os telefones 

e endereço estão na primeira página deste termo. Você pode fazer perguntas sobre o estudo a 

qualquer momento. Você pode ligar para a pesquisadora do estudo ou para a equipe do estudo 

a qualquer momento, se você tiver quaisquer dúvidas ou queixas.    

 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA Sua participação neste estudo é voluntária. Ninguém pode 

forçá-lo a entrar no estudo. Você pode deixar o estudo a qualquer momento. Você não será 

punido por deixar a pesquisa, e não perderá quaisquer benefícios relacionados com a pesquisa. 

CONFIDENCIALIDADE A confidencialidade será mantida de acordo com as 

regulamentações vigentes no Brasil. Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais 

e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos 

voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua 
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participação. Seu nome não será identificado em nenhum relatório ou publicações do estudo. 

Os dados coletados nesta pesquisa ficarão armazenados em computador pessoal, sob a 

responsabilidade do pesquisador, no endereço acima informado pelo período de mínimo 5 anos.   

 

PAGAMENTO Nada lhe será pago e nem será cobrado para participar desta pesquisa, pois a 

aceitação é voluntária, mas fica também garantida a indenização em casos de danos, 

comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-

judicial. Se houver necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidas pelos 

pesquisadores (ressarcimento de transporte e alimentação).   

 

INFORMAÇÕES DE CONTATO COM O COMITÊ DE ÉTICA Este estudo foi avaliado e 

aprovado Comitê de ética da Universidade Federal de Penrambuco. Se você tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) – Av. das Engenharias, s/n. prédio do CCS - 1º andar, sala 4. Fone: 81 

2126.8588, E-mail: cepccs@ufpe.br. 

 

Rubrica: ________________                                                         Rubrica: ________________                       

VOLUNTÁRIO                                                                                               PESQUISADOR 
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ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO DO SUJEITO DE 

PESQUISA 

 

Eu li as declarações contidas neste termo de consentimento livre e esclarecido. Eu tive a 

oportunidade de fazer perguntas e estou satisfeito com as explicações fornecidas pelo 

pesquisador da pesquisa ou pela equipe da pesquisa. Eu voluntariamente aceito participar da 

pesquisa e autorizo o uso e a divulgação das minhas informações juntamente com a pesquisa. 

Eu entendo que receberei uma cópia assinada deste termo de consentimento. Ao assinar este 

termo, eu não desisti dos meus direitos legais como um participante de pesquisa. 

_____________________________________ 

Nome do Participante 

 

______________________________________   ________/_____/_______ 

Assinatura do Participante Data     Data 

 

Eu atesto que o participante acima nomeado teve tempo suficiente para considerar essas 

informações, teve oportunidade de fazer perguntas e concordou voluntariamente em 

participar deste estudo. 

___________________________________________________________________________  

Nome da Pessoa Autorizada que Explicou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

______________________________________    ________/_____/_______ 

Assinatura da Pessoa que Explicou o     Data 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu atesto que eu ou meu representante discutiu este estudo com o participante acima 

nomeado. 
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____________________________________ 

Nome do Pesquisador Principal 

______________________________________   ________/_____/_______ 

    Assinatura do Pesquisador Principal  Data 

 

Rubrica: ________________                                                         Rubrica: ________________                       

VOLUNTÁRIO                                                                                               PESQUISADOR
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ANEXO D – QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

I. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 

▪ Nome Completo: ___________________________________________________ 

▪ Sexo:   (    ) Masculino               (    ) Feminino 

▪ Data de Nascimento: ____/____/____ Idade:  ________________________ 

▪ Contato: (___) ________________________ 

 

II. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

▪ Consumiu álcool nas últimas 72 horas?                

(    ) Sim             (    ) Não 

▪ Fuma?                

(    ) Sim. Quantos cigarros/dia?______________             (    ) Não 

▪ Fez uso de anti-inflamatórios e/ou outros medicamentos na última semana?                

(    ) Sim. Quais? _____________________________________________________ 

(    ) Não 

▪ Apresenta alguma patologia (autoimune/alergia/diabetes/tumor/outras)? 

(    ) Sim. Sabe qual? __________________________________________________ 

(    ) Não 

▪ Passou por procedimento de transplante ou transfusão?  

(    ) Sim. Que tipo? ______________________; Há quanto tempo? _____________ 

(    ) Não 

▪ Fez uso de vacinas ou imunoterapia recentemente? 

(    ) Sim. Qual e quando foi? ____________________________________________ 

(    ) Não 

▪ Foi submetido a algum tipo de exame radiológico ou de medicina nuclear recentemente? 

(    ) Sim. Qual exame e quando? _________________________________________ 

(    ) Não 

▪ Foi submetido à radioterapia recentemente? 

(    ) Sim. Quando? ____________________________________________________ 

(    ) Não
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ANEXO E – CROMATOGRAMAS DO GQ-16 
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ANEXO F– A TÉCNICA UTILIZADA: CITOMETRIA DE FLUXO 

 

Várias são as técnicas empregadas na análise quali e quantitativa de citocinas, a exemplo do 

ELISA, Citometria de fluxo e Reação em cadeia da polimerase (PCR) (PINTO et al., 2016). 

Nesse tópico exploraremos os fundamentos da técnica Citometria de fluxo, em razão do seu 

emprego no atual trabalho. 

A Citometria de Fluxo é uma técnica precisa, capaz de analisar 10 ou mais parâmetros 

por célula em até dezenas de milhares de células por segundo em uma mesma amostra 

(EDWARDS; SKLAR, 2015). Essa técnica traz informações sobre o tamanho celular e a 

complexidade de sua estrutura interna, além de fornecer informações sobre a presença de 

moléculas intra e extracelulares desde que feita a devida marcação (MEYER; SCHEPER; 

WALTER, 2013). 

O citômetro de fluxo é composto por três sistemas físicos em cooperação: o sistema de 

fluxo, o sistema óptico e o sistema eletrônico, responsáveis, respectivamente, pelo transporte 

de células na câmara de fluxo em fila indiana, emissão de feixe de laser (o qual sofre dispersão 

pelas células em solução) e conversão dos sinais de luz em sinais eletrônicos (CAVALCANTI, 

2005; VIRGO; GIBBS, 2012). 

A análise celular por essa técnica baseia-se no princípio de que cada tipo de célula 

possui propriedades de dispersão da luz distintas. As células em solução passam em fila indiana 

pelo laser, sendo analisadas e caracterizadas individualmente. A luz dispersa por cada célula é 

medida considerando a dispersão frontal (Forward Scatter/FSC) e a dispersão lateral (Side 

Scatter/SSC). A FSC é relacionada ao tamanho, já a SSC é associada à complexidade da célula 

(ex.: rugosidade da membrana e granulosidade do citoplasma) (JAHAN-TIGH et al., 2012).  

Ao passar pelo laser, os detectores FSC e SSC, captam informações que são 

relacionadas pelo operador ao tamanho e complexidade celular, respectivamente. A partir dessa 

classificação por tamanho (FSC) e complexidade (SSC), as informações sobre as células em 

solução são agrupadas de tal forma que é possível identificar o percentual de positividade dos 

antígenos investigados e a intensidade de fluorescência dos marcadores antigênicos (VIRGO; 

GIBBS, 2012). A Figura 8 mostra a cadeia percorrida pelas células até obtenção gráfica das 

populações celulares em solução.
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Figura 13. Caminho percorrido pelas células nos sistemas físicos do citômetro de fluxo. 

 

Fonte: Imagem adaptada de PARKER, [s.d.]. 

 

Além de características físicas das células, a citometria de fluxo também permite 

mensurar fluorescências. Neste caso, as células de interesse devem ser marcadas com moléculas 

– geralmente anticorpos monoclonais – ligados covalentemente a fluorocromos capazes de 

emitir luz quando excitados pelo comprimento de onda do laser. Dessa forma, é possível a 

análise de “n” populações celulares específicas numa mesma amostra, desde que usados 

fluorocromos de cores díspares (JAHAN-TIGH et al., 2012; STELMASZCZYK-EMMEL et 

al., 2013). 

Também é possível identificar analitos30 distintos em uma mesma solução utilizando 

apenas um fluorocromo. É o que ocorre com o sistema Cytometric Bead Array (CBA), que é 

baseado na multiplexação a partir de um fluoróforo único, porém, com diferentes intensidades 

de fluorescência. O conjunto de esferas contidas no kit é revestido pelo anticorpo de captura e 

diferenciadas por um parâmetro de fluorescência e dois discriminantes de tamanho. Cada esfera 

é tingida internamente com intensidade variável do fluoróforo, possibilitando a distinção dos 

                                                 
30 Diz-se analito, componente/substância alvo de uma análise. 
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diversos anticorpos específicos contidos no kit e por conseguinte, dos seus respectivos 

ligandos (ELSHAL; MCCOY, 2006). 

No tocante a análise de citocinas por CBA, sugere-se que sejam analisadas, 

preferencialmente, amostras com quantidade significativa dessas proteínas, sob risco de 

comprometimento da sensibilidade da técnica e confiabilidade dos resultados 

(STELMASZCZYK-EMMEL et al., 2013).  

 

 

 

 


