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RESUMO 

 

A radiossensibilidade individual é reconhecida como um importante fator biológico que 

contribui de maneira significativa na resposta aos danos radioinduzidos em tecidos e células 

do organismo. Entretanto, os eventos moleculares associados à radiossensibilidade individual 

ainda são pouco conhecidos. Dessa maneira, o estabelecimento de uma correlação entre as 

expressões moleculares e a radiossensibilidade individual poderão contribuir para o 

aprimoramento de pesquisas cujo objetivo seja a definição de diferentes graus de 

sensibilidade humana à irradiação. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi analisar 

parâmetros moleculares que caracterizam a apoptose em linfócitos humanos irradiados in 

vitro, avaliando seu potencial para estimação de radiossensibilidade individual. Para tal, 

amostras de sangue periférico de 12 voluntários foram coletadas e alíquotas foram irradiadas 

(fonte 60Co) individualmente com diferentes doses. Células mononucleares foram isoladas, 

processadas e mantidas com ou sem cultivo celular (com ou sem estímulo mitótico pela 

fitohemaglutinina-PHA). Com auxílio da citometria de fluxo, quantificou-se nos linfócitos a 

expressão da fosfatidilserina na membrana plasmática, bem como a expressão das proteínas 

caspase-3 ativa e p53. Verificou-se que os linfócitos irradiados com diferentes doses e 

cultivados por diferentes tempos apresentam uma resposta apoptótica do tipo dose-

dependente, com aumento dos níveis de apoptose nas células estimuladas com PHA. Para os 

linfócitos não estimulados com PHA, verificou-se que o fenômeno de apoptose em sua fase 

tardia é predominante. Correlações positivas foram observadas entre a apoptose radioinduzida 

e os níveis de expressão dos marcadores protéicos investigados. Os maiores níveis de caspase-

3 ativa e p53 foram encontrados nos linfócitos irradiados; dos quais os linfócitos estimulados 

com PHA apresentaram maiores níveis de expressão protéica. Adicionalmente, contatou-se 

que dentre as amostras irradiadas, a p53 é expressa tanto em linfócitos quiescentes quanto em 

linfócitos proliferantes. Os resultados deste estudo indicaram a existência de uma forte 

correlação entre a quantificação das moléculas que caracterizam a apoptose e a 

radiossensibilidade de linfócitos.  

 

Palavras-chave: Apoptose; Linfócitos; Radiossensibilidade humana; Citometria de fluxo. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Individual radiosensitivity is recognized as an important biological factor which contributes in 

a significant manner to the response to radioinduced damages on tissues and cells. Although, 

the molecular events associated to individual radiosensitivy remains poorly understood. Thus, 

the establishment of a correlation between molecular expressions and individual 

radiosensitivity may contribute to improve the researches aimed to define different levels of 

human sensitivity to irradiation. In this context, the aim of this work was to analyze molecular 

parameters that characterize the apoptosis of human lymphocytes irradiated in vitro, 

evaluating its potential to estimate individual radiosensitivity. For this, peripheral blood 

samples from 12 volunteers were collected and aliquots were individually irradiated (60Co 

source) with different doses. Mononuclear cells were isolated, processed and kept with or 

without cell culture (with or without mitotic stimuli by phytohemagglutinin – PHA). 

Employing flow cytometry, it was quantified in lymphocytes the expression of 

phosphatidylserine on the outer layer of the plasma membrane, as well as the proteins 

caspase-3 active and p53. It was observed a dose-dependent apoptotic response with 

increasing levels of apoptosis in PHA-stimulated lymphocytes, cultured during different 

intervals. For non-stimulated lymphocytes, it was verified that the phenomena of apoptosis in 

its late phase or necrosis is predominant. Positive correlations were observed between 

radioinduced apoptosis and levels of protein markers investigated. The higher levels of 

caspase-3 active and p53 were scored for irradiated lymphocytes, from which PHA-stimulated 

lymphocytes presented higher levels of protein expression. Additionally, it was observed that 

among irradiated samples, p53 is expressed by quiescent lymphocytes as much as by 

proliferating lymphocytes. The results of this study indicate a strong correlation between 

measurement of the molecules which characterize the apoptosis and radiosensitivity of 

lymphocytes.  

 

Key-words: Apoptosis; Lymphocytes; Human radiosensitivity; Flow cytometry. 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

 

La radiosensibilité individuelle est reconnue comme un important facteur biologique. Elle 

peut contribuer de manière significative aux réponses de dommages radioinduites sur des 

tissus et cellules de l’organisme. Cependant, les évènements moléculaires qui sont associés à 

la radiosensibilité sont encore peu connus. De cette façon, l'établissement d'une corrélation 

entre les expression moléculaires et la radiosensibilité individuelle pourront contribuer à 

améliorer la recherche dont l'objectif est lié à la définition de différents niveaux de sensibilité 

humaine à l’irradiation. Dans ce contexte, le but de ce travail a été analyser des paramètres 

moléculaires qui caractérisent l’apoptose sur les lymphocytes humaines irradiés in vitro, en 

évaluant leur potentiel pour estimer la radiosensibilité individuelle. Pour cela, des échantillons 

du sang périphérique de 12 individus volontaire ont été prélevés et divisés en aliquotes, et 

ensuite ont été irradiés (source 60Co), individuellement, par différentes doses. Les cellules 

mononucleaires ont été isolées, procesées et maintenues avec ou sans culture cellulaire (avec 

ou sans phytohemaglutinine - PHA). À l’aide de la cytométrie en flux, l’expression de 

phosphatidylsérine dans la membrane plasmatique, dans les lymphocytes, a été quantifié, 

aussi bien que les expréssions des protèines caspase-3 actif et p53. A partir des résultats 

obtenus, nous avons constaté que les lymphocytes irradiés avec diférentes doses et cultivés, à 

différentes temps, ont présenté une réponse apoptotique du type dose-dépendente, avec 

l’augmentation des niveaux d’apoptose dans les cellules stimulés par la PHA. Pour la 

stimulation de lymphocytes avec la phytohémagglutinine, il a été vérifié que le phenomène 

d’apoptose est prédominant dans sa phase tardive ou necrosis. Des corrélations positives ont 

été observées entre l’apoptose radioinduite et les niveaux d’expression des marqueurs 

protéiques investigués. Les niveaux d‘expression les plus élevés de caspase-3 actif et p53 ont 

été rencontrés dans les lymphocytes irradiés; dans lesquelles les cellules estimulés par la PHA 

ont presentés les plus hauts niveaux d’expression protéique. De plus, il a été aussi constaté 

que parmi les échantillons irradiés, la p53 est produite à la fois par les lymphocytes quiescents 

et ceux proliférants. Les résultats de cette étude indiquent l’existence d’une forte corrélation 

entre la quantification des molécules qui caractèrisent l’apoptose et la radiosensibilité des 

lymphocytes. 

 

Mots-clés: Apoptosis; Lymphocytes; Radiosensibilité individuelle; Cytométrie en flux.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A exposição humana às radiações ionizantes (RIs) pode ocorrer em diversas 

situações, a exemplo dos tratamentos médicos utilizando radioterapia (RT). Ao 

interagirem com o organismo, as RIs podem causar danos celulares e teciduais 

(SCHNARR et al., 2007). A susceptibilidade do indivíduo aos efeitos danosos das RIs é 

conhecida como radiossensibilidade individual. Grande parte da radiossensibilidade 

individual depende de fatores biológicos relativos ao perfil genético de cada indivíduo 

(HALL; GIACCIA, 2006; SZUMIEL, 2008). 

 

A radiossensibilidade individual foi inicialmente evidenciada em indivíduos 

portadores de determinadas síndromes genéticas (e.g. síndrome de Bloom, anemia de 

fanconi, ataxia telangiectasia) caracterizadas por uma alta radiossensibilidade dos 

tecidos. Posteriormente, verificou-se que essas patologias estão associadas a falhas no 

sistema de reparo do ácido desoxirribonucléico (DNA). Portanto, uma vez que o 

fenômeno da radiossensibilidade individual está relacionado com a menor ou maior 

eficiência no reparo dos danos induzidos no DNA, conclui-se que tais pacientes são 

mais susceptíveis às RIs em decorrência da sua maior ineficácia no reparo dos danos 

causados (BARNETT et al., 2009). 

 

De modo geral, todos os indivíduos apresentam diferentes graus de 

radiossensibilidade, por isso, identificar indivíduos com maior ou menor 

radiossensibilidade seria importante para aperfeiçoar a eficácia de tratamentos que 

utilizam radiação ionizante. Em RT, tal estimativa atuaria como teste clínico para 

definir o tratamento, visto que uma parcela significativa dos efeitos adversos em 

pacientes decorre do surgimento de danos aos tecidos saudáveis, adjacentes ao tumor 

tratado. No entanto, ainda não há disponível um teste laboratorial preditivo capaz de 

estimar o grau de radiossensibilidade de cada indivíduo, fazendo-se necessária a 

investigação de parâmetros celulares e moleculares que possam ser utilizados para fins 

de teste laboratorial (STONE et al., 2003; WILLERS; HELD, 2006). 
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Neste contexto, a morte celular radioinduzida por apoptose é um fenômeno 

celular que pode ser utilizado para caracterizar a radiossensibilidade individual, tendo 

em vista que o fenômeno de radiossensibilidade individual está diretamente relacionado 

à radiossensibilidade ao nível celular (GREVE et al., 2009).  

 

Para investigação da radiossensibilidade individual, esta pesquisa escolheu os 

linfócitos presentes no sangue periférico como modelo celular de referência devido a 

algumas particularidades: são células que recirculam por grande parte dos 

compartimentos do corpo humano, na maior parte em estágio quiescente do ciclo 

celular, ou seja, sob condições normais não se dividem, e são facilmente obtidas e 

cultivadas em laboratório (SCHMITZ et al., 2007). 

 

 Desta maneira, esta pesquisa teve como objetivo geral analisar parâmetros 

moleculares que caracterizam a apoptose em linfócitos humanos irradiados in vitro, por 

citometria de fluxo, avaliando seu potencial para a estimação da radiossensibilidade 

individual.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Radiossensibilidade 

 

 

 O termo radiossensibilidade refere-se à susceptibilidade de células, tecidos, 

tumores e organismos inteiros aos efeitos danosos das radiações. Este conceito surgiu 

por volta do ano de 1905, quando Regaud estudava amostras histológicas de testículos 

irradiados. Em seus trabalhos, o pesquisador observou que as células menos 

diferenciadas eram mais radiossensíveis do que as células mais diferenciadas no órgão. 

Já em 1906, Bergonié e Tribondeau estudando tal fenômeno perceberam que as células 

mais radiossensíveis do corpo humano apresentavam alta atividade mitótica e baixo 

estágio de diferenciação (REGAUD; BLANC, 1906; CONNELL; HELLMAN, 2009). 

 

 Entretanto, à época em que a “Lei da Radiossensibilidade” foi proposta, diversos 

outros fatores que influenciam a resposta individual não foram considerados. Conforme 

o conhecimento foi sendo aprimorado, foi observado que a radiossensibilidade 

individual é extremamente heterogênea e depende do tipo de célula e tecido, bem como 

de características genéticas intrínsecas ao indivíduo (WILLERS; HELD, 2006). 

 

 Observou-se que as células provenientes dos indivíduos portadores dessas 

síndromes genéticas eram mais radiossensíveis do que as células de indivíduos não 

portadores. Posteriormente, foi constatado que essas síndromes estavam relacionadas a 

falhas no sistema de reparo de danos no DNA (BENOTMANE, 2004; BARNETT et al., 

2009). Sendo a ataxia telangiectasia (AT), uma das principais síndromes identificadas, 

ocorrendo devido à mutação no gene ATM, necessário à resposta celular após danos no 

DNA (LAVIN, 2008). 

 

 Diante disto, foi possível correlacionar a radiossensibilidade dos indivíduos 

portadores destas síndromes genéticas, com o perfil hereditário dessas patologias, pois 

as mutações nos genes podem ser transmitidas para as outras gerações de indivíduos. 
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Além disso, trabalhos observaram que a combinação de mutações no DNA pode levar a 

uma maior radiossensibilidade celular (ANDREASSEN, 2005; BARNETT et al., 2009). 

 

 

2.1.1 Pesquisas em radiossensibilidade individual 

 

 

 O fenômeno de radiossensibilidade individual está diretamente relacionado com 

a resposta celular à irradiação. Assim, a radiossensibilidade do indivíduo pode ser 

entendida como um fenômeno resultante da radiossensibilidade celular, ou seja, da 

susceptibilidade das células à morte após interação com as RIs, elevando assim o 

potencial citotóxico de tais agentes (FEI; EL-DEIRY, 2003). Nesse sentido, a 

radiossensibilidade vem sendo estudada aos níveis celular e tecidual, no intuito de 

estabelecer uma correlação com a radiossensibilidade individual (WILLERS; HELD, 

2006). 

 

Um dos modelos celulares mais utilizados para estudos dos efeitos celulares da 

irradiação são os linfócitos humanos, que se encontram recirculando entre os vasos 

sanguíneos e linfáticos e nos tecidos do corpo. Os linfócitos, apesar de serem altamente 

diferenciados e permanecerem em estado quiescente do ciclo celular (sofrem divisão 

celular somente em circunstâncias especiais), são radiossensíveis e, assim, capazes de 

responder rapidamente aos efeitos das RIs. Por tal fato, os linfócitos constituem um bom 

exemplo de exceção à “lei da radiossensibilidade” (HALL; GIACCIA, 2006). 

 

 No contexto da radioterapia, a radiossensibilidade e outros fatores celulares 

como reparo de danos do DNA, distribuição das fases do ciclo celular, repopulação das 

células e reoxigenação são importantes para a eficácia do tratamento (CONNELL; 

HELLMAN, 2009). Apesar de parâmetros físicos e biofísicos estarem relacionados com 

o surgimento de efeitos adversos ao tratamento, cerca de 80 % dos fatores envolvidos 

no surgimento desses efeitos não são determinados por tais parâmetros e, 

possivelmente, estão relacionados ao perfil genético individual (BARNETT et al., 

2009). 
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A avaliação de parâmetros celulares, bioquímicos e fisiológicos que 

caracterizam os efeitos das RIs, pode resultar no desenvolvimento de um teste capaz de 

identificar previamente a radiossensibilidade individual (AZRIA et al., 2008). Apesar 

dos avanços alcançados no estudo de moléculas e genes responsáveis pela 

radiossensibilidade celular, um teste laboratorial capaz de estimar a radiossensibilidade 

individual ainda não foi proposto (FERNET; HALL, 2008; GREVE et al., 2009). 

 

O desenvolvimento e o estabelecimento de um teste desse tipo são importantes 

no intuito de tentar predizer os riscos biológicos envolvidos (como o surgimento de 

efeitos adversos à RT), os possíveis danos resultantes da exposição às RIs, e até de guiar 

no planejamento (SCHNARR et al., 2007). No caso da RT, em particular, pois o 

protocolo dosimétrico utilizado para o tratamento poderá ser personalizado permitindo 

aperfeiçoar a forma de tratamento e consequentemente possibilitar uma melhora na 

qualidade de vida dos pacientes do ponto de vista de redução dos efeitos adversos 

(HALL; GIACCIA, 2006). 

 

No Brasil, atualmente, o único teste laboratorial requerido antes do início da RT 

são os níveis de hemoglobina do indivíduo que estão relacionados com a oxigenação 

dos tecidos. Esta avaliação é realizada no intuito de prever a radiocurabilidade do 

tratamento, ou seja, a capacidade que a RT terá para eliminar as células tumorais. De 

acordo com Connel e Hellman (2009), isto ocorre porque o oxigênio é um importante 

determinante na resposta celular às RIs, pois age “fixando” os danos radioinduzidos no 

DNA. 

 

Neste sentido, o estudo dos efeitos celulares da irradiação é importante, visto 

que as RIs ao interagirem com o meio celular causam alterações moleculares. Essas 

alterações podem resultar em danos a moléculas importantes (e.g. DNA), assim, uma 

série de vias bioquímicas, para responder a esta indução de alterações e/ou danos, é 

ativada. 
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2.2 Efeitos da radiação ionizante nas células 

 

 

As RIs ao interagirem com as células depositam energia suficiente para ionizar 

átomos e moléculas presentes no meio celular. Tais reações são responsáveis por 

danificar uma variedade de moléculas presentes nas células e tecidos do organismo 

irradiado. Dentre as moléculas danificadas, o DNA é a mais importante devido a sua 

função na regulação dos processos celulares (HALL; GIACCIA, 2006). 

 

Os danos no DNA podem ocorrer através de alterações nas bases nitrogenadas, 

perda de bases, formação de ligações entre as bases, formação de ligações do tipo DNA-

proteína, quebra em uma única fita (SSBs) ou até quebras na dupla fita (DSBs). As 

DSBs possuem uma elevada toxicidade, sendo capazes de ativar vias celulares que 

podem induzir a morte celular. Assim, devido às suas consequências, as células 

elaboraram mecanismos específicos para identificar e reparar esses danos 

(O’DRISCOLL; JEGGO, 2006; BORGES et al., 2008; BOEHME et al., 2008). 

 

Os processos de identificação e reparo dos danos ocorrem no intuito de manter a 

integridade do material genético e suas informações. De outra maneira, a manutenção de 

lesões ou erros no reparo do DNA pode resultar no surgimento de mutações e ou 

alterações cromossômicas capazes de levar ao desenvolvimento de tumores malignos 

(LOWNDES; MURGUIA, 2000; FEI; EL-DEIRY, 2003; MISTELI; SOUTOGLOU, 

2009). 

 

 

2.2.1 Resposta ao dano radioinduzido 

 

 

Em resposta ao dano radioinduzido, vias bioquímicas são ativadas e, por meio  

de reações sequenciais, resultam no reparo dos danos no DNA, no bloqueio do ciclo 

celular ou na morte celular (LOWNDES; MURGUIA, 2000; FEI; EL-DEIRY, 2003). A 

Figura 1 ilustra, esquematicamente e de forma geral, a resposta celular aos danos 

radioinduzidos no DNA. 
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Figura 1 – Eventos que ocorrem após a indução de DSBs no DNA celular. 

(Adaptada de HENNEQUIN et al., 2008) 

 

O ciclo celular eucariótico é dividido em quatro fases principais: G1, S, G2 e M. 

As fases G1 (Gap1–preparo para a duplicação do DNA), S (Synthesis-duplicação do 

DNA) e G2 (Gap2-preparo para a mitose) são coletivamente chamadas de interfase. Ao 

término da interfase a célula inicia a divisão celular ou mitose (fase M) propriamente 

(SMITH; MARTIN, 1973). Entre um ciclo celular e outro, determinados tipos celulares 

permanecem num estado quiescente, com reduzida atividade metabólica, conhecido 

como G0 (VIALLARD et al., 2001). 

 

Logo após o reconhecimento dos danos causados pela RI por proteínas 

específicas, o ciclo celular sofre uma série de modificações reguladas por proteínas que 

coordenam a parada ou bloqueio do ciclo celular e a avaliação dos danos no DNA. Esse 

bloqueio é um dos primeiros eventos que ocorre após o reconhecimento dos danos no 

DNA e é crucial para a avaliação dos danos e o desenvolvimento da resposta celular 

mais adequada para os mesmos (WOOD; CHEN, 2008). 

*DNA – Ácido Desoxirribonucléico 

**DSBs - quebras na dupla fita do DNA 

Indução de DSBs** 

DNA* 

Radiação 
ionizante 

Parada do ciclo celular 
avaliação dos danos Reparo do DNA danificado 

Morte celular Incompleto Completo 

Instabilidade do 
genoma 

Retorno ao ciclo 
celular 
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 Durante a parada do ciclo celular, as células ativam pontos de checagem 

(Checkpoints) de danos específicos, necessários para a identificação de lesões no DNA 

e o desenvolvimento da resposta apropriada. Após isso, a célula pode ser conduzida 

para o reparo dos danos no DNA ou à morte celular (BRANZEI; FOIANI, 2006; 

BARTEK; LUKAS, 2007; VAKIFAHMETOGLU et al., 2008; ABBAS; DUTTA, 

2009). 

 

 Mecanismos específicos atuam no reparo dos danos no DNA celular. Para cada 

tipo de dano gerado, há uma via de reparo específica para corrigir (CHISTIAKOV et al., 

2008). No caso das DSBs, esses danos são inicialmente reconhecidos e processados por 

um complexo protéico multifuncional, composto por três moléculas principais: MRE11 

(Meiotic Recombination 11)–Rad50–NBS1 (Nijmegen Breakage syndrome 1); que 

induzem vias moleculares para reparar as DSBs (BARTEK; LUKAS, 2007; BRANZEI; 

FOIANI, 2008). 

 

 Os danos celulares causados pelas RIs podem ser tão graves a ponto de induzir a 

morte celular em decorrência dos danos. O modo pelo qual a célula morre pode ocorrer 

em função da dose de radiação absorvida, do tipo de radiação (e.g. eletromagnética ou 

particulada), da expressão de determinados genes e do tipo celular (FAVAUDON, 

2007). 

 

 

2.2.2 Morte celular radioinduzida 

 

 

 A morte celular pode ocorrer imediatamente após administração de altas doses 

de radiação. Esse fenômeno é caracterizado pela perda da integridade da membrana 

plasmática, a ativação dos lisossomos e a rápida degradação das organelas 

intracelulares, como a mitocôndria. Ademais, os tipos celulares que sofrem este tipo de 

morte geralmente expressam constitutivamente grande quantidade da proteína PARP–1 

(Poly ADP Ribose Polymerase). Durante esse fenômeno há uma hiperativação da 
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proteína PARP–1, que atua na tentativa de reparar os danos no DNA 

(SCHRAUFSTATTER et al., 1986; WATSON et al., 1995; GILAD et al., 1996). 

 

 Por outro lado, a irradiação pode atuar em alguns tipos celulares conduzindo à 

senescência celular, fenômeno que resulta no bloqueio irreversível do ciclo celular na 

fase G1 por meio da ação das proteínas p53 e p21. A senescência ocorre no intuito de 

reprimir a capacidade proliferativa das células que não repararam completamente os 

danos radioinduzidos no DNA e é caracterizada pela elevação dos níveis de expressão 

da proteína β–galactosidase. A célula senescente não conclui o ciclo de divisões 

celulares, este fenômeno ocorre em fibroblasto, por exemplo (DIMRI et al., 1995; 

SCHMITZ et al., 2007). 

 

 Diferentemente, determinados tipos celulares, como células de tumores 

epiteliais, sofrem morte celular radioinduzida durante ou após a divisão celular. Esse 

fenômeno é conhecido como catástrofe mitótica e ocorre em células que se dividem 

rapidamente, sendo relacionado à perda da capacidade celular de completar com sucesso 

a mitose, resultando no acúmulo de aberrações cromossômicas e na formação de 

micronúcleos e, por fim, na morte da célula por apoptose ou necrose (CASTEDO et al., 

2004; FAVAUDON, 2007; VAKIFAHMETOGLU et al., 2008;). 

 

A necrose pode ser distinguida da apoptose em termos morfológicos e 

bioquímicos, pois ambos os processos ocorrem de maneira distinta e em resposta a 

diferentes estímulos. 

 

A necrose celular não é controlada geneticamente e ocorre sem gasto de energia 

celular, além de ser limitada ou regulada por alguns fatores, tais como 

(PROSKURYAKOV et al., 2002; BROWN; ATTARDI, 2005; ELMORE, 2007): 

 

� Disponibilidade de energia celular na forma de moléculas de ATP - células com 

pouco ATP tendem a sofrer necrose, por tratar-se de um processo sem gasto 

energético; 

 



10 

 

� Gravidade dos danos na membrana plasmática - danos graves à membrana 

podem vir a comprometer a sobrevivência celular de modo irreversível. 

 

Quanto à morfologia, a necrose caracteriza–se, principalmente, pelo aumento do 

volume celular e intensa formação de vacúolos intracelulares. As organelas celulares 

como mitocôndrias, ribossomos, lisossomos tendem a se condensar ou aumentar de 

volume e o resultado é a destruição destas estruturas. O núcleo celular pode diminuir de 

tamanho (picnose), como resultado da intensa condensação da cromatina, e sofrer 

fragmentação (cariorrexe) (ELMORE, 2007). Na etapa final do processo ocorre a 

ruptura completa da membrana plasmática (KERR et al., 1972; MAJNO, JORIS, 1995; 

TRUMP et al., 1997). 

 

 Uma das consequências da necrose celular é a indução de resposta inflamatória1 

local, isto ocorre devido à citólise celular e consequente liberação de diversas moléculas 

intracelulares (coletivamente conhecidas como alarminas ou DAMPs) que são 

reconhecidas por células (macrófagos, células dendríticas e células NK) capazes de 

induzir inflamação local (OPPENHEIM; YANG, 2005; ELMORE, 2007; TAYLOR et 

al., 2008). Dessa maneira, a exposição às RIs pode ser responsável por induzir necrose 

celular e subsequente inflamação tecidual. 

 

Em radioterapia, a dose de radiação utilizada deve ser suficiente para destruir as 

células tumorais e concomitantemente minimizar a ocorrência de efeitos nos tecidos 

normais adjacentes ao tumor tratado. Um destes efeitos não desejados é a necrose dos 

tecidos sadios e o processo inflamatório gerado, que podem ser responsáveis por induzir 

a produção e liberação de várias moléculas indutoras de fibrose tecidual, uma destas é o 

TGF–β (WANG et al., 1998; BARCELLOS-HOFF et al., 2005). 

 

 De maneira geral, a necrose celular pode ser caracterizada por (NICOTERA; 

MELINO, 2004; GOLSTEIN; KROEMER, 2006): 

 

                                                           
1 Resposta imunológica que ocorre  no intuito de conter agentes nocivos capazes de danificar o organismo. 
Caracteriza-se por uma infiltração de células inflamatórias, inchaço local, aumento de temperatura, rubor e dor. 
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� Alterações mitocondriais, tais como: produção de espécies reativas do oxigênio, 

estresse pelo óxido nítrico ou compostos similares, permeabilização da 

membrana mitocondrial; 

 

� Alterações nos lisossomos com produção de espécies reativas do oxigênio e 

permeabilização da membrana lisossomal; 

 

� Hiperativação da proteína PARP-1 no núcleo celular e concomitante consumo 

do NAD+ responsável pela geração de energia para o funcionamento celular; 

 

� Degradação de lipídios devido à ativação de fosfolipases, lipoxigenases e 

esfingomielinases; 

 

� Aumento da concentração de cálcio citoplasmático resultando na ativação de 

proteases não caspases, tais como as calpaínas e catepsinas. 

 

Outro tipo de morte celular é a apoptose, que ocorre de maneira fisiológica 

(programa geneticamente) ou em resposta a agentes nocivos. 

 

 

2.3 Apoptose 

 

 

O fenômeno de morte celular por apoptose foi primeiramente observado em 

células presentes em preparações histológicas realizadas na década de 1960. Mas foi só 

no ano de 1972 que Kerr, Wyllie e Currie utilizaram o termo apoptose (que no Grego 

significa a queda das folhas de uma árvore) para definir este tipo de morte celular 

distinto da necrose já estuda na época (KERR et al., 1972; LOCKSHIN; ZAKERI, 

2001; KERR, 2002;). 

 

A apoptose corresponde ao fenômeno de morte celular programada 

geneticamente e ocorre de forma fisiológica no organismo para manter a homeostase 
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celular. Ou seja, tal fenômeno atua juntamente com a divisão celular para manter o 

equilíbrio entre o número de células que compõem e dão forma ao organismo 

(TAYLOR et al. 2008; OPFERMAN, 2008). Entretanto, o mecanismo de apoptose tanto 

pode ser ativado em resposta a estímulos celulares nocivos, como pode ocorrer após 

exposição às radiações (LITTLE, 2003; YANG et al., 2006) 

 

A apoptose celular pode ser ativada por meio de dois mecanismos principais: 

extrínsecos e intrínsecos. Ambos os mecanismos resultam na morte celular apoptótica, 

só diferem entre si pelas vias bioquímicas celulares pela qual o processo é iniciado e 

executado (BRÖKER et al., 2005). A Figura 2 ilustra as duas principais vias de ativação 

da apoptose celular e os eventos moleculares envolvidos neste processo. 

 

A via extrínseca da apoptose é ativada por meio da ligação de moléculas 

específicas à receptores indutores de morte celular presentes na superfície celular. Estes 

receptores fazem parte da superfamília de receptores do fator de necrose tumoral (TNF). 

As principais moléculas ligantes e seus respectivos receptores são: Fas APO-1/CD95 e Fas 

Ligante (FasL); TNF-α e Receptor de TNF–1 (TNFR1). A ativação da via extrínseca 

resulta na formação de um complexo protéico sinalizador de morte (DISC) que é capaz 

de ativar as caspases –8 e -10, este fenômeno resulta na cascata de ativação de outras 

caspases efetoras que atuam na via (KISCHKEL et al. 1995; ELMORE, 2007; XU; SHI, 

2007). 

 

Já a via intrínseca é ativada após estresse intracelular e permeabilização das 

membranas mitocondriais com consequente liberação de proteínas. No intuito de 

previnir a ativação indiscriminada de apoptose, a via intrínseca é finamente regulada 

pela ação de moléculas específicas (PRISE et al., 2005; OPFERMAN, 2008).  

 

A regulação da via intrínseca é realizada por proteínas da família BCL–2 

composta por membros indutores (BAX e BAK, por exemplo) e outros inibidores da 

apoptose (BCL–2 e BCL–XL, por exemplo). Os inibidores de apoptose agem 

prevenindo a liberação de proteínas mitocondriais. Enquanto as proteínas BAX e BAK 

são capazes de formar um poro na membrana externa da mitocôndria permitindo a 
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liberação do citocromo c que é capaz de ativar a apoptose celular (JIANG; WANG, 

2004; XU; SHI, 2007; OW et al., 2008). 

 

 

 

 

Figura 2 – Principais vias de ativação da apoptose celular, via extrínseca (A) e via 

intrínseca (B) (Adaptada de GALLUZZI et al., 2009). 

 

A liberação do citocromo c contido na mitocôndria é um passo essencial para 

formação de um complexo protéico, conhecido como apoptossomo (composto por 

moléculas de citocromo c, Apaf–1 e pro–caspase–9). O apoptossomo é responsável por 

ativar a caspase–9 que inicia a via intrínseca, culminando na ativação das caspases 
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efetoras da via, principalmente a caspase–3 (XU; SHI, 2007; RIEDL; SALVESEN, 

2007). 

 

Neste contexto, a ativação da via intrínseca ou extrínseca da apoptose resultam 

na ativação das principais caspases efetoras da apoptose, que são as caspases-3, -6 e -7. 

Estas moléculas são responsáveis pela maior parte da proteólise celular que ocorre 

durante a apoptose (TAYLOR et al., 2008). 

 

Dentre as caspases efetoras, a caspase-3 se destaca, pois atua como a principal 

protease da apoptose celular. Os substratos da caspase–3 são moléculas que 

desempenham um papel importante na reparação e manutenção estrutural da cromatina, 

tais como a PARP–1, DNA–PK, as lamininas, a topoisomerase I e as DNA–

polimerases. 

 

As respostas celulares à irradiação são reguladas por vários genes e proteínas 

que são expressas e ativadas para reconhecer os danos produzidos e determinar a 

resposta celular adequada. Um dos principais genes envolvidos neste processo é o 

supressor tumoral TP53 e seu produto a proteína p53. A molécula de p53 atua na 

manutenção da integridade do material genético e por isso é conhecida como a 

“guardiã” do genoma (GURLEY et al., 2009).  

 

A p53 ativa é capaz de regular ambas as vias apoptóticas, a via extrínseca 

através da expressão de receptores de morte na membrana plasmática (e.g. Fas/APO1 e 

KILLER/DR5) e a via íntrinseca, através da expressão de moléculas indutoras de 

apoptose (e.g. BAX, BID, Puma e Noxa) (JOHNSTONE et al., 2002; FRIDMAN; 

LOWE, 2003; POLAGER; GINSBERG, 2009). Contudo, a molécula de p53 parece 

influenciar principalmente a via intrínseca de apoptose (VOUSDEN; LANE, 2007) e 

seu envolvimento na resposta celular à irradiação é bastante complexo (GUDKOV; 

KOMAROVA, 2003). 

 

 Outro mecanismo de regulação da apoptose radioinduzida atua na membrana 

plasmática da célula. Este mecanismo envolve a produção de mediadores lipídicos após 

interação das RIs com a membrana plasmática. Tal reação resulta na produção do lipídio 
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ceramida que é produzido após a quebra da molécula de esfingomielina pela enzima 

esfingomielinase ácida ou neutra, ou ainda pela ativadade da ceramida sintase. A 

ceramida é uma molécula capaz de estimular a incorporação de BAX na membrana 

externa da mitocôndria, promovendo a liberação do citocromo c e a consequente 

ativação da caspase–3 (PENA et al., 1997; MATHIAS et al., 1998; GREEN; REED, 

1998; KOLENISCK; FUKS, 2003; VIT; ROSSELLI, 2003; PRISE et al., 2005). 

 

 Ao interagir com a mitocôndria, as RIs são capazes de induzir alterações 

significativas em alguns de seus parâmetros biofíscos, a exemplo da alteração do 

potencial da membrana mitocondrial, aumentando a permeabilização desta membrana 

com consequente liberação de proteínas. Como visto anteriormente, estes eventos estão 

relacionados com a indução da apoptose celular (LIN et al., 2000). De forma sucinta, a 

apoptose radioinduzida é regulada por três mecanismos distintos importantes 

apresentados na Figura 3: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3 – Principais vias de regulação da apoptose celular radioinduzida. 
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A maquinaria metabólica da célula é responsável por coordenar os eventos 

morfológicos e bioquímicos que resultam na morte por apoptose. Para isso, a apoptose 

deve ser devidamente regulada visto que o excesso ou a ausência deste fenômeno 

podem levar ao desenvolvimento de patologias, incluindo defeitos no desenvolvimento, 

doenças auto–imunes, doenças neurodegenerativas, ou até o câncer (DEGTEREV; 

YUAN, 2008). 

 

Durante a apoptose ocorrem uma série de perturbações na arquitetura celular que 

resultam na morte da célula, tais eventos podem ser caracterizados morfologica- e 

bioquimicamente (ELMORE, 2007). Do ponto de vista morfológico, observa-se nos 

estágios iniciais da apoptose a perda de adesão da célula apoptótica com as células 

vizinhas e picnose. No decorrer do processo, o citoplasma torna-se cada vez mais denso 

e as organelas sofrem alterações estruturais que podem resultar na sua fragmentação.  

 

Ao nível nuclear, seguem-se alterações na cromatina e na estrutura do núcleo 

propriamente. Nos estágios iniciais a cromatina sofre intensa condensação, enquanto o 

núcleo celular sofre cariorrexe nos estágios finais do processo, como resultado da lise 

das proteínas que estruturam a membrana nuclear (RAO et al., 1996). Ao nível da 

membrana plasmática, há invaginação da mesma e formação de estruturas arredondadas 

conhecidas como “corpos apoptóticos” 2 que são fagocitados ao final do processo 

(TAYLOR et al., 2008). 

 

A fagocitose3 das células apoptóticas ocorre para renovação do material celular e 

é realizada por células circunvizinhas ou por macrófagos teciduais. As células 

fagocíticas reconhecem as células apoptóticas e então fazem rapidamente a fagocitose 

(SAVILL; FADOK, 2000).  

 

O não desenvolvimento de reação inflamatória local é um importante aspecto da 

apoptose celular. Isto ocorre porque a formação de corpos apoptóticos e posterior 

fagocitose dos mesmos previnem a reação inflamatória, pois não há liberação de 

material celular no microambiente; não há rompimento dos corpos apoptóticos; além 

                                                           
2 Corpos apoptóticos são estruturas que contêm citoplasma e organelas celulares compactadas e podem ou não conter 
fragmentos do núcleo. 
3 A fagocitose é um fenômeno de internalização e digestão de partículas por uma célula ou fagócitos. 
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disso, as células que fazem a fagocitose não produzem citocinas indutoras de 

inflamação (SCHLEGEL; WILLIAMSON, 2001; KUROSAKA et al., 2003). 

 

De maneira geral, a identificação dos eventos morfológicos que ocorrem durante 

a apoptose podem ser utilizados para caracterização de células apoptóticas numa 

amostra celular heterogênea em estudo (Figura 4) (DEGTEREV; YUAN, 2008). 

 

 

Figura 4 – Estágios morfológicos que caracterizam o fenômeno de apoptose celular. 

 

A apoptose celular é caracterizada por intensa atividade bioquímica que se 

manifesta desde a membrana plasmática até o núcleo celular. No curso da apoptose 

celular ocorre intensa lise de proteínas (realizada pelas caspases) necessárias ao 

funcionamento celular normal, esta atividade resulta no surgimento dos eventos que 

caracterizam este fenômeno (CHOWDHURY et al., 2008; DEGTEREV; YUAN, 2008; 

TAYLOR et al., 2008). 

 

 Em adição à quebra de proteínas, durante a apoptose, o DNA pode sofrer 

fragmentação (LORAND; GRAHAM, 2003; ELMORE, 2007). A fragmentação do 

DNA ocorre após a clivagem da molécula de ICAD, que age como inibidor da enzima 

endonuclease CAD. A remoção deste inibidor resulta na formação de fragmentos de 

DNA múltiplos de 200 pares de bases por meio da ação da CAD, sendo este processo 

dependente da disponibilidade de íons cálcio (Ca2+) e magnésio (Mg2+) no meio celular. 

Outro evento bioquímico importante durante a apoptose é a redistribuição dos 
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fosfolipídios que compõem a membrana plasmática das células apoptóticas 

(WILLIAMS et al., 1974; HENGARTNER, 2000; ZHANG et al., 2004). 

 

Diversos eventos morfológicos e bioquímicos que ocorrem nas células, tanto a 

divisão celular como a apoptose, são passíveis de detecção e quantificação através do 

emprego da citometria de fluxo. 

 

 

2.4 Citometria de fluxo  

 

 

A citometria de fluxo (CF) é uma tecnologia utilizada para o estudo de 

populações celulares e através desta é possível avaliar parâmetros físicos e bioquímicos 

apresentados por uma única célula. Desse modo, essa ferramenta pode ser utilizada para 

avaliar a morte celular radioinduzida, entre outros eventos celulares (ELMORE, 2007; 

HUERTA et al., 2007). 

 

 

2.4.1 Detecção e quantificação da apoptose celular 

 

 

No intuito de avaliar a apoptose radioinduzida, a CF permite a detecção e 

quantificação dos principais eventos morfológicos e bioquímicos que caracterizam o 

processo. Os principais são: despolarização da membrana mitocondrial; atividade das 

caspases e de outras proteases; conteúdo de DNA, fragmentação do DNA; 

permeabilidade da membrana; liberação do citocromo c da mitocôndria; exposição da 

fosfatidilserina (PS) na superfície externa da membrana plasmática (FAVAUDON, 

2000). 

 

 Durante o início da apoptose celular, os fosfolipídios que compõem a dupla 

camada da membrana plasmática são redistribuídos entre a superfície interna e externa. 

Em células vivas, o fosfolipídio PS é mantido na superfície interna da membrana 

(TYURINA et al., 2000; SCHLEGEL; WILLIAMSON, 2001). Em células apoptóticas, 
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esta molécula é translocada para a sua superfície externa, e tal redistribuição da PS na 

membrana tem um papel essencial no reconhecimento das células apoptóticas por 

células fagocíticas (WU et al., 2006). A Figura 5 ilustra a distribuição da PS na 

membrana plasmática de células vivas (A) e em células apoptóticas (B e C, sendo que C 

corresponde aos eventos da apoptose em sua fase mais tardia que são comuns com a 

necrose). 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Distribuição da fosfatidilserina na membrana plasmática de células 

vivas (A); apoptóticas (B, fase recente) e apoptose tardia ou necrose (C). 

 

Do ponto de vista analítico, a detecção dos resíduos de PS expostos na 

membrana plasmática pode ser utilizada como metodologia para identificação da 

apoptose celular. Tal procedimento pode ser feito utilizando-se moléculas que se ligam 

com alta afinidade e especificidade aos resíduos de PS, como a anexina V. Nesse 

intuito, pode-se utilizar a proteína anexina-V conjugada a uma molécula que emite 

fluorescência após ser excitada (fluorocromos). A fluorescência emitida pode ser 

quantificada pela citometria de fluxo (BOSSY-WETZEL; GREEN, 2000; BROWN; 

ATTARDI, 2005). 

 

Uma das limitações ao uso da anexina V para detecção da PS em estudos de 

apoptose é que células nos estágios finais de apoptose (apoptose tardia) são marcadas de 
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maneira similar a células em necrose ou células mortas. No intuito de excluir estas 

células (apoptose tardia ou necrose) das análises, deve-se utilizar corantes vitais 

fluorescentes com afinidade para ácidos nucléicos, tal como o iodeto de propídio (IP) 

(HUERTA et al., 2007). A Figura 6 ilustra a diferenciação entre células em apoptose 

recente e células em apoptose tardia ou necrose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Diferenciação entre células em apoptose recente (A) e células em 

apoptose tardia ou necrose (B) através do método da anexina-V conjugada à 

molécula fluorescente e um corante para ácidos nucléicos. 
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2.4.1 Investigações em proliferação celular 

 

 

2.4.1.1 Estimulação de linfócitos com mitógenos 

 

 

 Os linfócitos encontrados no sangue humano periférico estão 

predominantemente na fase quiescente do ciclo celular. In vitro, este tipo de célula pode 

ser estimulado com determinadas substâncias a retornar ao ciclo celular normal com 

consequente síntese de DNA e divisão celular. Algumas proteínas podem ser 

empregadas para este fim, tais como pokeweed, concanavalina A e a lectina de 

Phaseolus vulgaris (PHA). A PHA é capaz de estimular a ativação e proliferação de 

linfócitos T (RHODES; MILTON, 1998). 

 

 

2.4.1.2 Análise da proliferação celular por meio da marcação com CFSE 

 

 

No que se refere à proliferação celular, a análise por citometria de fluxo pode ser 

realizada por meio da marcação com o fluorocromo 5-(-6)-carboxifluoresceína 

succinimidil ester (CFSE). 

 

 Inicialmente, adiciona-se às células a molécula não-fluorescente de 5-(-6)-

diacetato de carboxifluoresceína succinimidil ester (CFDASE). O CFDASE é altamente 

permeável na membrana plasmática e por isso penetra rapidamente na célula. 

 

No interior celular, a molécula de CFDASE sofre a ação de esterases resultando 

em uma molécula fluorescente, o 5-(-6)-carboxifluoresceína succinimidil ester (CFSE), 

que emite fluorescência na cor verde. A molécula de CFSE é menos permeável e 

altamente reativa com grupos amino, sendo capaz de ligar-se covalentemente com 

moléculas intracelulares, principalmente aquelas, de longa vida (R2-NH2) (e.g. 
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proteínas citoplasmáticas) para formar conjugados que não são capazes de deixar o 

interior celular (PARISH, 1999; LYONS, 2000). A Figura 7 ilustra esquematicamente o 

processo pelo qual o CFSE sofre redução no interior celular e marca as células. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Representação esquemática do processo pelo qual ocorre a marcação de 

células com CFSE (Adaptada de PARISH, 1999). 

 

 O CFSE é capaz de ficar retido no interior celular por semanas, sem 

comprometer a viabilidade celular. Durante cada ciclo de divisão celular, o CFSE é 

distribuído equitativamente entre as células filhas geradas. A análise do decréscimo das 

moléculas de CFSE por citometria de fluxo permite verificar um perfil característico de 

picos que representam a diminuição da intensidade de fluorescência do CFSE. Assim, 

esta molécula pode ser utilizada na investigação da proliferação celular in vitro ou in 

vivo (ASQUITH et al., 2006; QUAH et al., 2007; EVRARD et al., 2010). 
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Para atender ao objetivo geral proposto, esta pesquisa teve como objetivos 

específicos: 

 

� Quantificar a expressão da fosfatidilserina na membrana de linfócitos irradiados, 

não cultivados ou cultivados por diferentes tempos de cultivo celular; 

 

� Quantificar a expressão das proteínas caspase-3 ativa e p53 em linfócitos 

irradiados e cultivados; 

 
� Quantificar a expressão da proteína p53 em linfócitos em estágio quiescente ou 

em atividade proliferativa após irradiação e cultivo celular. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Perfil da pesquisa 

 

 

 Esta pesquisa foi do tipo experimental ou ensaio clínico não-randomizado n qual 

foram utilizadas células mononucleares do sangue periférico (PBMC) de indivíduos 

voluntários. A casuística deste trabalho envolveu 12 indivíduos, sendo 8 do sexo 

masculino e 4 do sexo feminino, com idade média de (24,75 ± 3,5) anos. 

 

 

3.2 Aspectos éticos 

 

 

O projeto para realização desta pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade 

Federal de Pernambuco (CEP/CCS/UFPE), sob o número do processo 297/09 (Anexo 

A). 

 

 

3.3 Critérios para seleção dos indivíduos 

 

 

Os indivíduos voluntários envolvidos nesta pesquisa foram orientados sobre a 

proposta da pesquisa e, em caso de concordância, assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido (Apêndice A). 
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A seleção dos indivíduos voluntários baseou-se nos seguintes critérios: 

 

� Inclusão 

 

• Não ser portador de alguma patologia que possa vir a comprometer os resultados 

desta pesquisa, como, por exemplo, câncer. 

 

• Não ter sido exposto recentemente a agentes físicos (e.g. radiações ionizantes), 

químicos ou biológicos que possam danificar o organismo de modo grave.  

 

� Exclusão 

 

• Em caso de recusa do indivíduo quanto à participação nesta pesquisa. 

 

• Indivíduos que tenham sido submetidos a tratamento radioterápico e/ou 

quimioterápico nos últimos dois anos. 

 

• Cirscunstâncias materiais ou logísticas que tornem impossível o desenrolar 

normal da investigação. 

 

 

3.4 Análises e ensaios experimentais realizados 

 

 

 A Tabela 1 apresenta as análises e ensaios por citometria de fluxo que foram 

realizados durante esta pesquisa. 
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Tabela 1 - Análises e ensaios experimentais realizados nesta pesquisa. 

Análise Ensaio 

Condição experimental 

n de indivíduos 

amostrados da casuística  

(12 indivíduos) 

Dose de radiação 

empregada (Gy) 

Tempo de cultivo 

celular (horas) / Com 

ou Sem PHA* 

Proliferação  

celular 

CFSE  

(0,5; 1; 2 µM) 

1 - 72; 96 /  

Com PHA 

Apoptose  

celular 

Anexina V e  

Iodeto de propídio 

10 0; 1; 2; 4 96 /  

Com e Sem PHA 

3** 0; 4 0 / Sem PHA  

24; 48; 96 /  

Com e Sem PHA 

Caspase-3 ativa 3** 0; 4 96 /  

Com e Sem PHA 

p53 3** 0; 4 96 /  

Com e Sem PHA 

CFSE+p53 5 0; 4 96 /  

Com PHA 
* PHA – fitohemaglutinina / ** Análise das células obtidas dos mesmos indivíduos 

26 
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Inicialmente foi realizado um estudo para definir o tempo de cultivo no qual há 

maior resposta proliferativa celular ao estímulo da fitohemaglutinina (PHA) na 

concentração de 10 µg/mL, assim como a concentração de CFSE (0,5; 1; 2 µM) 

adequada para marcar os linfócitos pesquisados. Este ensaio foi realizado no intuito de 

definir a concentração adequada para trabalho com CFSE de acordo com as condições 

metodológicas empregadas nesta pesquisa, pois, segundo Quah e colaboradores (2007), 

um dos aspectos críticos para que a marcação com CFSE seja efetiva e que não tenha 

efeitos tóxicos para as células são a concentração celular, o tempo de marcação, a 

presença ou ausência de proteínas no meio no qual as células são suspensas durante a 

marcação e a concentração de CFSE. 

 

Após definição destes parâmetros, decidiu-se investigar os níveis de apoptose 

celular após a irradiação do sangue com 1, 2 e 4 Gy de dose de radiação em linfócitos 

de 10 indivíduos, utilizando o ensaio da anexina V e iodeto de propídio. 

 

De acordo com os resultados obtidos optou-se por realizar as análises seguintes 

com células controle (não irradiadas) e irradiadas com uma única dose de 4 Gy. 

 

No intuito de investigar se a apoptose celular ocorre logo após a irradiação, ou 

após diferentes tempos de cultivo celular, foram estudadas células obtidas de 3 

indivíduos logo após a irradiação com 4 Gy de dose e após cultivo celular por 24, 48 e 

96 horas, empregando o mesmo ensaio anterior. 

 

Em paralelo, as células desses mesmos indivíduos (n = 3) foram investigadas 

quanto à expressão das proteínas caspase-3 ativa e p53 após irradiação e cultivo celular 

por 96 horas. Tal pesquisa foi feita no sentido de investigar parâmetros protéicos 

envolvidos na execução da apoptose celular (caspase-3 ativa) e na regulação deste 

fenômeno (p53) neste intervalo de tempo, especificamente. 

 

Com os resultados da expressão da proteína p53, obtidos no ensaio anterior, 

decidiu-se investigar a expressão da proteína p53 em linfócitos quiescentes ou em 

atividade proliferativa. Para a realização deste ensaio, foram obtidas células de 5 
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indivíduos que foram irradiadas, marcadas com CFSE, cultivadas por 96 horas e após 

realizada a detecção da expressão da p53. 

 

Nesta pesquisa, após a padronização e o estabelecimento dos métodos, analisou-

se, em média, 24,9 amostras celulares por citometria de fluxo (de um total de 

aproximadamente 299) para cada indivíduo estudado. 

 

 

3.5 Processamento das amostras 

 

 

3.5.1 Coleta das amostras sanguíneas 

 

 

As coletas foram realizadas no Laboratório de Modelagem e Biodosimetria 

Aplicada (LAMBDA-DEN-UFPE) por meio de venopunção utilizando tubos à vácuo 

(Vacuette) contendo o anticoagulante heparina sódica. 

 

 

3.5.2 Obtenção das células mononucleares do sangue periférico 

 

 

 Após coleta do sangue, cada amostra foi diluída em solução salina tamponada 

com fosfatos (PBS, pH 7,2), na proporção de 1:1. Em seguida, o sangue diluído foi 

depositado sobre uma solução de ficoll (densidade = 1,077 ± 0,001 g/mL, GE 

Healthcare) na proporção de 2:1, respectivamente, e esse material, centrifugado a 400 x 

g por 35 minutos. 

 

Ao término da centrifugação, as camadas de PBMC de cada amostra foram 

removidas e transferidas para tubos cônicos (de 15 mL), sendo adicionado PBS na 

proporção de 1:2, respectivamente, para lavagem das células e retirada de resíduos. 

Após isso, as amostras foram centrifugadas a 250 x g por 10 minutos. Esta etapa de 
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lavagem foi repetida mais uma vez. A Figura 8 ilustra o procedimento para a obtenção 

de PBMC. 

 

 

 

 

Figura 8 - Procedimento para obtenção de células mononucleares do sangue 

periférico (Adaptado de BURMESTER; PEZZUTTO, 2003). 

 

 

3.5.3 Análise da viabilidade e ajuste da concentração celular 

 

 

Após a obtenção das PBMC, as células foram ressuspensas com 1 mL de PBS. 

As células foram adicionadas ao corante vital azul de tripan 0,4 % (Sigma) na proporção 

de 1:10, respectivamente. Esta suspensão foi depositada em hemocitômetro e as células 

foram quantificadas por microscopia óptica convencional (400 x). 

 

O corante azul de tripan é capaz de corar células com danos na membrana 

plasmática (não viáveis). Mediante análise por microscopia óptica convencional, 

somente foram consideradas viáveis as células não coradas pelo azul de tripan. Em 

seguida, a partir dos dados das células viáveis, foi realizado o ajuste da concentração 

celular para cada ensaio. 
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3.6 Análise da proliferação celular por meio do ensaio de CFSE 

 

 

3.6.1 Marcação das células com CFSE 

 

 

Para a marcação com CFSE, a concentração celular foi ajustada para 8 x 106 

células/mL. Em seguida, 4 x 106 células (0,5 mL de suspensão) foram depositadas em 

tubos cônicos de 15 mL e, a cada tubo, foi adicionado 0,5 mL de PBS contendo CFSE 

(0,5; 1; 2 µM/Molecular Probes Invitrogen). As amostras foram incubadas por 10 

minutos a 37 °C, sob agitação a cada 5 minutos. 

 

 Ao término da incubação, as células foram transferidas para tubos contendo 1 

mL de meio RPMI 1640 suplementado (contendo: penicilina 100 U/mL, estreptomicina 

100 mg/mL e L-glutamina 2 mM; e suplementado com 10% soro fetal bovino [SFB] 

[Cultilab]) a 4 °C e centrifugadas a 300 x g por 10 minutos. Em seguida, o sobrenadante 

foi desprezado e a cada tubo foram adicionados 5 mL de PBS e as amostras foram 

centrifugadas novamente a 300 x g, por 10 minutos. Por fim, as células foram 

ressuspensas com 1 mL de meio RPMI 1640 suplementado e a concentração celular foi 

ajustada para 2 x 106 células/mL. Desta etapa em diante foi realizado o cultivo celular. 

 

 

3.6.2 Cultivo celular 

 

 

As células foram cultivadas em placas de cultivo de 96 poços com fundo plano 

(Techno Plastic Products - TPP), e para cada parâmetro metodológico avaliado foram 

feitos poços da placa de cultivo em triplicata. Em cada poço da placa de cultivo foram 

adicionados 2 x 105 células e 100 µL de meio RPMI 1640 suplementado ou 100 µL de 

PHA 20 µg/mL (em meio RPMI 1640 suplementado)4 (concentração final de PHA de 

10 µg/mL). As células foram cultivadas em incubadora com 5 % de CO2 a 37 °C. 

                                                           
4
 A concentração de PHA utilizada (10 µg/mL) foi determinada previamente por Cavalcanti (2009) 

através de ensaio com timidina triciada (Cultilab). 



31 

 

 

Neste ensaio de proliferação celular, as células mononucleares foram cultivadas 

por 72 e 96 horas. 

 

A estimulação com PHA é capaz de fazer com que os linfócitos T deixem a fase 

quiescente do ciclo e progridam para as fases de síntese do DNA, G2 e mitose, com 

posterior divisão celular (citocinese). 

 

 

3.6.3 Processamento das células marcadas com CFSE 

 

 

 Ao término do cultivo celular, as células foram transferidas para tubos cônicos 

de 5 mL (específicos para citometria de fluxo) e centrifugadas a 300 x g por 5 minutos. 

Após isto, as células foram lavadas com 2 mL de PBS a 300 x g por 5 minutos. Então, 

as células foram ressuspensas com 500 µL de paraformaldeído 1 % para conservar as 

amostras que foram mantidas a 4 °C até o momento das análises no citômetro de fluxo 

(item 3.8). 

 

Após a definição do tempo de cultivo com melhor resposta proliferativa celular, 

decidiu-se investigar os níveis de apoptose em linfócitos irradiados com doses de 1; 2 e 

4 Gy, obtidos de 10 indivíduos. 
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3.7 Análise da apoptose celular 

 

 

3.7.1 Ensaio de anexina V-FITC e iodeto de propídio 

 

 

3.7.1.1 Irradiação do sangue 

 

 

Após a coleta (descrita no item 3.5.1, volume total coletado: 40 mL), cada 

amostra sanguínea foi dividida em alíquotas de 10 mL/cada uma para serem irradiadas. 

Para cada indivíduo analisado, uma alíquota de sangue foi mantida como controle não 

irradiado. 

 

As alíquotas de sangue foram irradiadas a partir de uma fonte de Cobalto-605 

(Cobalt Irradiator, Radionics Laboratory, Scotch Plains, New Jersey, USA). As 

alíquotas de sangue foram irradiadas individualmente com as seguintes doses de 

radiação: 

 

� 1,0 Gy - dose a partir da qual indivíduos expostos podem apresentar alterações 

hematológicas, como redução do número de alguns tipos celulares presentes no 

sangue (PRISE; O’SULLIVAN, 2009); 

 

� 2,0 Gy - dose comumente utilizada em protocolos de fracionamento de doses em 

radioterapia (HALL; GIACCIA, 2006); 

 
� 4,0 Gy - dose letal para 50 % dos seres humanos expostos, também conhecida 

como DL50 (BARCELLOS–HOFF et al., 2005; HALL; GIACCIA, 2006). 

 

Estas doses foram utilizadas no intuito de simular as doses de radiação 

comumente empregadas em protocolos de radioterapia.  

 

                                                           
5
 Fonte de Cobalto-60 com taxa de dose inicial dos experimentos de 4,312 Gy/h 
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3.7.1.2 Processamento das amostras irradiadas 

 
 

Após a irradiação, as amostras foram encaminhadas ao LAMBDA, onde foram 

realizadas a obtenção das PBMC, a análise da viabilidade, o ajuste da concentração 

celular para 2 x 106 células/mL, e o cultivo celular com e sem PHA, como descrito nos 

itens 3.4.2; 3.4.3 e 3.4.5, respectivamente. A concentração celular foi ajustada para 2 x 

106 células/mL e a incubação das culturas, por 96 horas. 

 

 

3.7.1.3 Marcação com anexina V-FITC e iodeto de propídio 

 

 

A metodologia de marcação dos linfócitos com anexina-V conjugada ao 

isotiocianato de fluoresceína (FITC) foi utilizada para a detecção da expressão da PS na 

membrana plasmática e com iodeto de propídio (IP) para marcação de ácidos nucléicos. 

Por meio destas marcações é possível identificar os linfócitos: viáveis, em fase recente 

de apoptose (ou somente tratados pelo termo em apoptose) e em fase tardia de apoptose 

ou necrose. 

 

 Para tal, ao término do cultivo celular, as células obtidas a partir de três poços de 

cultivo foram reunidas em um tubo (3 x 105 células). Estas células foram depositadas 

em tubos de 5 mL (específicos para citometria de fluxo) e centrifugados a 300 x g, por 5 

minutos. Após a centrifugação, o sobrenadante foi descartado e foi adicionado às células 

um volume de 100 µL de PBS. As amostras foram então centrifugadas (300 x g por 5 

minutos), o sobrenadante foi descartado e a cada tubo foram adicionados 100 µL de 

tampão de ligação da anexina V (0,01 M tampão Hepes [pH 7,4]; 0,14 M NaCl; 2,5 mM 

CaCl2/BD Pharmingen). 

 

 Em seguida, foram adicionados 3 µL de anexina V-FITC e 5 uL de IP (ambos da 

BD Pharmingen) nas amostras testadas6. As células foram incubadas por 15 minutos a 

temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Finalizado este período, foi adicionado a cada 
                                                           
6 Além das amostras teste, uma amostra foi mantida sem marcação, uma marcada apenas com anexina V e 
uma apenas com IP, para fins de calibração do citômetro de fluxo. 
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tubo um volume de 400 µL de tampão de ligação da anexina V (contém íons cálcio 

necessários para a ligação da anexina V aos resíduos de fosfatidilserina) e as células 

foram imediatamente analisadas em citômetro de fluxo (item 3.8). 

 

 

3.7.1.4 Análise da apoptose celular sem cultivo celular (logo após a irradiação) e 

após 24, 48 e 96 horas de cultivo 

 

 

Para investigar se a apoptose celular ocorre logo após a irradiação ou após 

diferentes tempos de cultivo celular, foram investigadas células obtidas de 3 indivíduos 

(n = 3), não irradiadas e irradiadas com a maior dose estudada (4 Gy), logo após a 

irradiação e após cultivo celular por 24, 48 e 96 horas, empregando a técnica 

anteriormente descrita (anexina V/IP).  

 

Em paralelo a esta avaliação, as células obtidas dos mesmos 3 indivíduos (n = 3) 

foram avaliadas quanto à expressão das proteínas caspase-3 ativa e p53, unicamente 

para o tempo de 96 horas. Esta etapa foi realizada no intuito de investigar parâmetros 

protéicos envolvidos na execução da apoptose celular, na qual a caspase-3 ativa 

participa ativamente e também na regulação deste fenômeno, através da p53. 

 

 

3.7.2 Análise da expressão das proteínas caspase-3 ativa e p53 

 

 

 Ao término do cultivo celular por 96 horas, as células obtidas a partir de três 

poços de cultivo foram reunidas em um tubo (6 x 105 células). Estas células foram 

depositadas em tubos de citometria de fluxo e centrifugadas a 300 x g, por 5 minutos. 

Em seguinda, foram realizados os procedimentos de marcação conforme o protocolo 

estabelecido para cada proteína. 
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3.7.2.1 Marcação da caspase-3 ativa 

 

 

As células foram lavadas duas vezes com 2 mL de PBS (pH 7,2) a 4 °C e então 

foram adicionados 300 µL de solução cytofix/cytoperm (solução tampão aquosa 

contendo paraformaldeído e saponina/BD Biosciences) às amostras, que então foram 

incubadas por 20 minutos a 4 °C. Após a incubação, as células foram lavadas duas 

vezes com 300 µL de solução perm/wash (solução tampão aquosa contendo saponina, 

soro fetal bovino e ≤ 0,09 % de azida sódica/BD Biosciences) a 400 x g por 5 minutos, 

descartando-se o sobrenadante. 

 

Ao término das lavagens, as células foram ressuspensas com 100 µL de 

perm/wash e prosseguiu-se com a adição de 5 µL do anticorpo monoclonal anti-caspase-

3 ativa (Clone C92-605) conjugado à ficoeritrina (PE). O controle de marcação isotípica 

foi realizado adicionando-se 5 µL do anticorpo anti-IgG1 (Clone MOPC-21) conjugado 

à PE. As amostras foram incubadas, por 30 minutos, a 4 °C e ao abrigo da luz. 

 

Ao término deste período, as células foram lavadas com 1 mL de perm/wash, 

400 x g por 5 minutos, e ressuspensas com 500 µL de perm/wash, sendo mantidas a 4 

°C até o momento das análises no citômetro de fluxo (para detalhes, observar item 3.8). 

 

 

3.7.2.2 Marcação da proteína p53 

 

 

Após centrifugação por 5 minutos a 300 x g, as células foram ressuspensas com 

2 mL de meio RPMI 1640 suplementado para remoção de resíduos de cultura. Em 

seguida, as células foram fixadas com 250 µL de paraformaldeído 1 % durante 20 

minutos. Posteriormente, foram adicionados 2 mL de meio RPMI 1640 suplementado e 

as amostras foram centrifugadas a 300 x g, por 5 minutos. As amostras receberam 2 mL 

de solução de permeabilização (50 % paraformaldeído-4 %/45 % H2O destilada/5 % 

FACS lysing solution [BD Pharmingen]) e foram incubadas por 10 minutos. 
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As células foram centrifugadas a 400 x g, por 5 minutos, e lavadas duas vezes 

com 2 mL de PBS-0,5 % Tween-20 (pH 7,2). As células foram ressuspensas com 200 

µL de PBS-0,5 % Tween-20 e, então, foi adicionado 5 µL do anticorpo monoclonal 

anti-p53 (Clone G59-12/BD Pharmingen) conjugado a ficoeritrina (PE). O controle de 

marcação isotípica foi realizado adicionando-se 5 µL do anticorpo anti-IgG1 (Clone 

MOPC-21) conjugado à PE. As amostras foram incubadas à temperatura ambiente (25 

°C) e ao abrigo da luz, por 20 minutos. 

 

Ao término da incubação, as células foram lavadas duas vezes com PBS-0,5 % 

Tween-20 e em seguida ressuspensas com 500 µL de paraformaldeído 1 % para 

conservar as amostras que foram mantidas a 4 °C até o momento das análises no 

citômetro de fluxo (para detalhes, observar item 3.8). 

 

 

3.7.2.2.1 Marcação da p53 em células marcadas com CFSE 

 

 

 Este ensaio foi realizado no intuito de investigar os níveis de expressão da 

proteína p53 em linfócitos quiescentes ou em atividade proliferativa. Neste estudo, 

células mononucleares de 5 indivíduos foram marcadas com CFSE (item 3.5.3) e 

cultivadas com PHA por 96 horas. Ao término deste período, as células foram marcadas 

com anti-p53 como descrito no item 3.7.2.2. 

 

 

3.8 Citometria de fluxo 

 

 

 Após as marcações, as células foram analisadas no citômetro de fluxo 

FACScalibur (com laser de 488 nm, Becton Dickinson), pertencente ao Centro de 

Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM - FIOCRUZ). 

 

Antes da aquisição dos eventos (ou células), o citômetro de fluxo teve seus 

detectores devidamente ajustados para a correta captação da fluorescência emitida pela 
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amostra. Para a aquisição dos dados no citômetro de fluxo utilizou-se o software Cell 

Quest Pro (Becton Dickinson, EUA). Foram realizadas as seguintes aquisições: 

 

� Para o ensaio de anexina V-FITC e IP: foram adquiridos 20 mil eventos por 

amostra; canais utilizados – FL1 (anexina-V – FITC) e FL2 (IP); 

 

� Para o ensaio de proliferação celular (marcação com CFSE) e expressão das 

proteínas p53 e caspase-3 ativa: foram adquiridos 50 mil eventos por amostra; 

canais utilizados FL1 (CFSE) e FL2 (p53 e capase 3). 

 

Para análise dos dados adquiridos, foi utilizado o software FlowJo 7.6 (Tree Star 

Inc., EUA). A análise foi realizada da seguinte maneira (Figura 9): 

 

� A delimitação da população a ser pesquisada foi realizada com base no tamanho 

e complexidade interna (parâmetros FSC e SSC, respectivamente)7. Estes dados 

(FSC versus SSC) foram dispostos sob a forma de dot-plots bidimensionais; 

 

� No ensaio de anexina V-FITC e IP, a presença dos marcadores de apoptose foi 

pesquisada na população de linfócitos, com tamanho e complexidade interna 

compatíveis com células vivas e/ou em processo de morte celular (WILKINS et 

al., 2002). Os dados de fluorescência foram dispostos sob a forma de dot-plots 

bidimensionais; 

 
� Os linfócitos analisados por meio do ensaio com anexina V-FITC e IP foram 

definidos como: viáveis, pois não expressam a PS na membrana plasmática 

externa (não apresentam marcação pela anexina-V e IP); apoptose recente ou 

somente apoptose, expressam a PS na membrana plasmática externa 

(apresentam marcação somente com a anexina-V, sendo negativos para o IP); 

apoptose tardia ou necrose8, expressam a PS na membrana plasmática externa 

e são corados com o IP (apresentam marcação com a anexina-V e com o IP); 

 

                                                           
7 FSC – Forward Scatter/SSC – Side Scatter 
8 Desta etapa do trabalho em diante, as células em apoptose tardia ou necrose serão admitidas somente 
como células em apoptose tardia no intuito de facilitar a compreensão. 
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� Nos ensaios de marcação com CFSE, expressão da proteína p53 ou caspase-3 

ativa (isoladamente), os dados de fluorescência da população de linfócitos 

viáveis foram analisados sob a forma de histogramas; 

 

� Nos linfócitos marcados com CFSE e investigados quanto à expressão da p53, os 

dados de fluorescência foram analisados sob a forma de dot-plots 

bidimensionais. 
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Figura 9 – Gráficos de citometria de fluxo gerados pelo software FlowJo 7.6 durante análise dos ensaios da presente pesquisa. 
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3.9 Análise estatística 
 

 

 Foram utilizados os softwares Bioestat 5.0 e Microsoft Excel 2007. Nesta 

pesquisa foi empregada estatística descritiva utilizando a média e o desvio padrão. O 

efeito da radiação no estudo da apoptose com anexina V e IP, foi investigado com a 

análise da variância (ANOVA). Múltiplas comparações entre médias foram realizadas 

com o teste de Tukey. Para identificar diferenças estatísticas entre pares de médias 

utilizou-se o teste t de Student (o Apêndice B contém as análises estatísticas que foram 

realizadas). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Análise da proliferação celular por meio da marcação com CFSE 

(Carboxifluoresceína Succinimidil Ester) 

 

 

 Inicialmente realizou-se o ensaio de marcação com CFSE para determinar o 

tempo de cultivo no qual há maior resposta proliferativa celular ao estímulo da PHA, 

assim como a concentração de CFSE adequada para ser testada. 

 

A Figura 10 apresenta o resultado que compara o percentual de linfócitos 

proliferantes nos tempos de cultivo de 72 e 96 horas para as concentrações 0,5; 1 e 2 

µM de CFSE. 
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Figura 10 - Percentual de linfócitos humanos proliferantes (n=1) cultivados por 72 

e 96 horas para as concentrações de CFSE de 0,5; 1 e 2 µM.  

 

 Para a maior concentração de CFSE testada, 2 µM, os níveis de linfócitos 

proliferantes foram de 5,6 % e 10,7 % para 72 e 96 horas de cultivo, respectivamente. 

72 horas

96 horas
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Para a concentração de 1 µM, os percentuais de linfócitos proliferantes foram, 

respectivamente, 6,6 % e 35,7 %, para 72 e 96 horas de cultivo.  

 

Para a concentração de 0,5 µM de CFSE, que foi a menor concentração testada, 

verificou-se que esta permitiu o aumento da proliferação dos linfócitos, visto que os 

valores apresentados foram 12 % e 68 %, para 72 e 96 horas de cultivo, 

respectivamente. Desse modo, constata-se que a redução da concentração de CFSE 

surtiu efeitos positivos na proliferação celular. Como bem relatado pela literatura 

científica, altas concentrações de CFSE são tóxicas e responsáveis por inibir a 

proliferação celular (PARISH, WARREN, 2001; QUAH et al., 2007).   

 

O tempo de cultivo de 96 horas apresentou maior percentual de linfócitos em 

atividade proliferativa, provavelmente, devido a uma resposta mais efetiva à PHA, 

resposta esta que depende de interações entre células (células acessórias como os 

linfócitos B e os monócitos que podem entrar em contato com os linfócitos T, 

estimulando-os) e da célula com a PHA (COOPER PELLIS, 1998). 

 

 Alguns autores observaram que a PHA atua sobre células sanguíneas cultivadas 

por 96 horas de modo a aumentar o número de linfócitos estimulados pela PHA (dentre 

as PBMCs, a PHA ativa os linfócitos T), na qual grande parte (> 90 %) corresponde a 

linfócitos T ativados (O’DONOVAN et al., 1995). 

 

Além disso, pesquisadores sugerem que os linfócitos T ativados pela PHA 

também são responsáveis por estimular a proliferação de linfócitos B por meio da 

produção de citocinas (e.g. IL-2) (HAN, DADAY, 1978 apud HONE et al., 2005; 

PIQUET, VASSALLI, 1972 apud HONE et al., 2005). 

 

Com base nisso, o valor de concentração e o tempo de cultivo que apresentaram 

melhores resultados foram, respectivamente, 0,5 µM e 96 horas, em concordância com 

pesquisas realizadas por Quah e colaboradores (2007). 

 

 Em seguida, decidiu-se investigar os parâmetros moleculares relacionados com a 

apoptose celular. 
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4.2 Análise da apoptose celular 

 

 

Os parâmetros moleculares relacionados à apoptose foram investigados após a 

irradiação do sangue, tanto em linfócitos não estimulados com PHA (quiescentes) 

quanto em linfócitos estimulados com PHA. Pesquisou-se a influência do estímulo com 

mitógeno tendo em vista que o estímulo com a PHA também é responsável pelo 

aumento na expressão do receptor de morte Fas e seu respectivo ligante, a molécula 

FasL (KORNACKER et al., 2001). 

 

 

4.2.1 Análise da expressão da PS (fosfatidilserina) por meio do ensaio com anexina-

V e iodeto de propídio 

 

 

4.2.1.1 Análise da expressão da PS em linfócitos cultivados por 96 horas 

 

 

 Os ensaios desta pesquisa foram realizados cultivando-se linfócitos obtidos de 

10 indivíduos, não irradiados (controle) e irradiados com doses de 1; 2 e 4 Gy, e após 

cultivados por 96 horas. Este intervalo de tempo de cultivo foi determinado no ensaio 

com CFSE (para maiores detalhes ver tópico 4.1). Ademais, sugere-se que este seja um 

intervalo de tempo necessário para que as células, após a irradiação, possam reparar os 

danos e/ou sofrer morte celular. 

 

A Figura 11 apresenta graficamente os valores médios e desvios padrão (1 σ) de 

linfócitos não estimulados com PHA viáveis, em apoptose e em apoptose tardia, nestes 

ensaios, de modo a evidenciar a influência da radiação ionizante nos parâmetros 

investigados. 
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* p<0,01; ** p<0,001 - diferença estatísticas (ANOVA) entre 0 Gy e amostras irradiadas 

 

Figura 11 - Níveis médios percentuais (e desvios padrão, 1 σ) de linfócitos humanos 
(n=10), controle (0 Gy) e irradiados (1; 2 e 4 Gy), viáveis (A), em apoptose (B) e em 

apoptose tardia (C), analisados pelo ensaio anexina V-iodeto de propídio para amostras, 
cultivadas por 96 horas, sem estímulo da fitohemaglutinina (PHA). 
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Com base na análise da Figura 11–A (linfócitos viáveis), verificou-se uma redução do 

percentual de células vivas com o aumento da dose. Sendo envidenciada diferença estatística 

(ANOVA, p<0,001, teste de Tukey) entre os linfócitos controle e os irradiados para todas as 

doses de radiação empregadas.  

 

No que se refere ao efeito da apoptose, observou-se pela análise da Figura 11-B que os 

níveis se mantém praticamente os mesmos para as amostras controle e irradiadas, somente 

sendo constatada diferença estatística (ANOVA, p<0,01, teste de Tukey) entre os linfócitos 

controle e os linfócitos irradiados com a dose de 4 Gy (maior dose empregada). 

 

Para o fenômeno de apoptose tardia (Figura 11-C), observou-se que os níveis aumentam 

progressivamente com o aumento da dose, ou seja, de maneira dose-dependente. 

Estatisticamente, verificou-se que há diferença (ANOVA, p<0,001, teste de Tukey) entre os 

linfócitos controle e os irradiados para todas as doses de radiação empregadas.  

 

De acordo com Carloni e colaboradores 2001, os linfócitos quando irradiados e 

cultivados sem adição de mitógenos, tendem a sofrer morte celular (seja por apoptose ou 

necrose) devido ao acúmulo de danos na célula, já que os mecanismos de reparo do DNA 

ocorrem de maneira mais lenta nessa fase do ciclo celular. Smilenov e colaboradores (2001) 

propõem que o fenômeno de apoptose em linfócitos quiescentes ocorre devido ao dano inicial 

induzido pela radiação no DNA e seu desenvolvimento depende do modo pelo qual a resposta 

fisiológica a estes danos é mobilizada. 

 

Os resultados apresentados nesta investigação indicam que os linfócitos irradiados e 

mantidos em cultivo sem estímulo mitogênico apresentam altos níveis de apoptose tardia, 

quando comparado ao fenômeno de apoptose em sua fase mais recente. 

 

A Figura 12 apresenta graficamente os valores médios e desvios padrão (1 σ) de 

linfócitos estimulados com PHA viáveis, em apoptose e em apoptose tardia, nestes ensaios, de 

modo a evidenciar o efeito da radiação ionizante nos parâmetros investigados. 
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* p<0,01; ** p<0,001 - diferença estatísticas (ANOVA) entre 0 Gy e amostras irradiadas 

 

Figura 12 - Níveis médios percentuais (e desvios padrão, 1 σ) de linfócitos humanos 
(n=10), controle (0 Gy) e irradiados (1; 2 e 4 Gy), viáveis (A), em apoptose (B) e em 

apoptose tardia (C), analisados pelo ensaio anexina V-iodeto de propídio para amostras, 
cultivadas por 96 horas, com estímulo da fitohemaglutinina (PHA). 
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Com base na análise da Figura 12-A (linfócitos viáveis), verificou-se uma redução do 

percentual de linfócitos viáveis com o aumento da dose, efeito que também foi observado para 

as amostras não estimuladas com PHA. Constatou-se que houve diferença estatística (ANOVA, 

p<0,001, teste de Tukey) entre os linfócitos controle e irradiados com as doses de 2 e 4 Gy. 

 

No que se refere ao efeito da apoptose (Figura 12-B), observou-se um aumento dose-

dependente nos níveis de apoptose, sendo tal fenômeno significativo (ANOVA, p<0,001, teste 

de Tukey) para todas as doses de radiação empregadas. Este dado é diferente do observado com 

linfócitos não estimulados (Figura 11-B), que apresentaram baixos níveis de apoptose tanto 

para a amostra controle quanto para as amostras irradiadas. 

 

Verificou-se que os linfócitos estimulados com PHA apresentaram baixos níveis de 

apoptose tardia (Figura 12-C), ocorrendo diferença estatística (ANOVA, p<0,01, teste de 

Tukey) entre os linfócitos controle e os irradiados com a dose de 4 Gy.  

 

É provável que os danos radioinduzidos no DNA persistam por mais tempo em 

linfócitos estimulados com PHA, tendo em vista que os linfócitos apresentaram maiores níveis 

de apoptose em sua fase inicial. Ou seja, os danos não foram tão graves ou estão em vias de 

serem reparados, por isso as células não se encontram nas fases tardias da apoptose. 

 

Cregan e colaboradores (1999) sugerem que a apoptose nos linfócitos seja iniciada não 

devido a tipos específicos de danos ocorridos, mas sim quanto à persistência desses danos na 

célula, como é o caso de danos irreparáveis no DNA ou que demandam mais tempo para que 

sejam corrigidos.  

 

Quanto ao início do fenômeno de apoptose, pesquisas indicam que a apoptose 

radioinduzida de células em atividade mitótica ocorre ao final da interfase ou após uma ou 

várias mitoses (DEWEY et al., 1995 apud OZSAHIN et al., 2005; HENDRY, WEST, 1997 

apud OZSAHIN et al., 2005). Além disso, os dados desta pesquisa corroboram o que foi 

observado por Carloni e colaboradores (2001) que em suas pesquisas constataram níveis 

significativamente maiores de apoptose (fragmentação do DNA como marcador de apoptose) 

radioinduzida na população de células estimuladas com PHA, quando comparados às células 

não estimuladas. 
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Os resultados apresentados nesta investigação apresentam evidências de que os 

linfócitos irradiados e estimulados com PHA por 96 horas apresentam uma resposta apoptótica 

do tipo dose-dependente. 

 

Complementando os dados que foram apresentados, a Figura 13 apresenta graficamente 

os mesmos resultados ilustrados nas Figuras 11 e 12 com os valores médios e desvios padrão (1 

σ) de linfócitos viáveis, em apoptose e em apoptose tardia nestes ensaios de modo a comparar a 

resposta entre as amostras não estimuladas e estimuladas com PHA. 
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* indica diferenças estatísticas (Teste t, p<0,05) entre não estimulado e estimulado 
com PHA. 

Figura 13 - Médias percentuais (e desvios padrão, 1 σ) de linfócitos humanos 
(n=10), controle (0 Gy) e irradiados (1/ 2 e 4 Gy), viáveis (A), em apoptose (B) e 
em apoptose tardia (C), analisados pelo ensaio anexina V-iodeto de propídio para 

amostras, cultivadas por 96 horas com e sem estímulo da fitohemaglutinina (PHA). 
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Com base na análise da Figura 13-A, observa-se que os níveis percentuais de 

linfócitos viáveis irradiados são estatisticamente equivalentes tanto com quanto sem 

PHA. Entretanto, verificou-se diferença estatística (Teste t, p<0,05) entre as amostras 

controle, sendo o maior nível percentual de linfócitos viáveiss apresentado pelas 

amostras não estimuladas com PHA. 

 

No que se refere a apoptose dos linfócitos (Figura 13-B), a partir da análise da 

figura evidencia-se que os maiores valores percentuais para este parâmetro foram 

encontrados nas amostras estimuladas com PHA. Tal resultado foi demonstrado por 

meio da aplicação do Teste t (p<0,05). 

 

Inversamente ao que foi observado para a apoptose em sua fase recente, para o 

fenômeno de apoptose em sua fase tardia (Figura 13-C), demonstrou-se que os maiores 

valores percentuais foram apresentados pelas amostras que não receberam estímulo 

mitótico pela PHA.  

 

 A literatura relata que o estímulo com a PHA, por si só, é capaz de induzir a 

apoptose celular em decorrência da estimulação prolongada pela PHA e por algumas 

citocinas, como a interleucina (IL)-2 (KORNACKER et al., 2001; MAHER et al., 

2002). Além disso, as evidências indicam que os linfócitos estimulados com PHA 

possuem capacidade de expressar genes envolvidos com o reparo do DNA e com a 

duplicação do material genético (MAYER et al., 2002). 

 

 Os linfócitos que receberam estímulo mitótico mantiveram baixos níveis de 

apoptose tardia, indicando que o fenômeno de apoptose, em sua fase mais precoce, 

predomina entre as amostras estimuladas com PHA. Baseado nesta verificação é 

provável que os linfócitos irradiados e cultivados com PHA ativem mecanismos 

bioquímicos que retardam o processo de apoptose celular.  

 

Reforçando esta ideia, Holmstrom (1998) e Carloni (2001) e seus respectivos 

colaboradores evidenciaram em seus trabalhos que o estímulo com mitógenos (e.g 

PHA) foi capaz de prevenir que as células entrem em apoptose celular. Foi demonstrado 

que tal fenômeno pode estar envolvido com a ativação da via MAPK (mitogen-activated 
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protein kinase) que é capaz de reduzir a indução da apoptose pelo receptor Fas/Apo1 

(CD95). A via MAPK está envolvida na regulação da proliferação celular e 

diferenciação, bem como em várias funções metabólicas celulares. 

 

Em pesquisas sobre apoptose, resultados diferentes podem ser observados, a 

depender do marcador utilizado para indicar este fenômeno. Na presente pesquisa 

utilizou-se como marcador de apoptose a expressão dos resíduos de PS na membrana do 

linfócito. 

 

Com relação à PS, Elliot e colaboradores (2005) demonstraram que esta 

molécula é expressa constitutivamente em altos níveis em linfócitos que expressam 

baixos níveis de tirosina fosfatase CD45RB (presente em baixos níveis em linfócitos T 

CD4 de memória/ativados), de forma que um dos possíveis papéis do receptor CD45 é 

regular a perda da assimetria da PS na membrana dos linfócitos. Nesse trabalho, os 

autores mostram que a exposição dos resíduos de PS em linfócitos também ocorre após 

ativação do receptor de P2X7 (canal de cátions expresso em várias células do sistema 

imune e em algumas células epiteliais).  

 

Ademais, outras pesquisas indicam ainda que, em alguns tipos celulares, a 

expressão da fosfatidilserina nas células não é um evento irreversível, ou seja, mesmo 

quando as células expressam a PS em sua superfície, tal fenômeno pode ser revertido de 

algum modo (KROEMER et al., 2009). 

 

Assim, com base na observação dos dados desta maneira, sugere-se que o 

estímulo com PHA por si só é capaz de induzir maiores níveis de apoptose celular. Tal 

resultado indica que a ausência de estímulo mitogênico foi um dos fatores responsáveis 

pelo aumento dos níveis de apoptose tardia. 
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4.2.1.2 Análise da expressão da PS em linfócitos não cultivados (logo após a 

irradiação) 

 

 

De posse dos resultados obtidos, decidiu-se investigar melhor a expressão deste 

marcador de apoptose em linfócitos irradiados e não cultivados, ou seja, logo após a 

irradiação das células. Foram analisadas amostras de 3 indivíduos, controle e irradiadas 

com dose de 4 Gy. 

 

 A Figura 14 ilustra os resultados referentes à análise da apoptose realizada logo 

após a irradiação do sangue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Médias percentuais (e desvios padrão, 1 σ) de linfócitos humanos 

(n=3), controle (0 Gy) e irradiados (4 Gy), viáveis, em apoptose e em apoptose 

tardia, analisados pelo ensaio anexina V-iodeto de propídio logo após a irradiação 

(sem cultivo celular). 

 

A análise dos dados ilustrados na Figura 14 corresponde aos níveis basais para 

os parâmetros de viabilidade celular avaliados. O nível de linfócitos viáveis foi de (63,9 

± 4,8) % na amostra controle e (62,6 ± 11,5) % após irradiação. O percentual de 
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apoptose foi de (24,3 ± 3,9) % e (24,1 ± 10,2) % para os linfócitos controle e irradiados, 

respectivamente. As células em apoptose tardia ficaram em torno de (11,7 ± 2,7)% para 

o controle e após a irradiação apresentou média de (13,2 ± 3,5) %.  

 

Com o resultado obtido, verifica-se que não houve diferença significativa entre 

os linfócitos controle e irradiados. O efeito observado provavelmente se deve a alguns 

fatores, como o modo pelo qual a apoptose radioinduzida é ativada ou mesmo o tempo 

necessário para que a PS seja expressa na membrana das células – evento que 

corresponde a uma das primeiras alterações moleculares que ocorrem durante a 

apoptose celular.  

 

Segundo a literatura, após exposição de células à radiação, mecanismos internos 

atuam para o desenvolvimento de uma resposta celular apropriada. Tendo em vista que 

os linfócitos encontram-se na fase quiescente do ciclo celular, essas células demandam 

certo tempo até que ocorra a identificação dos danos, ativação de mecanismos de reparo 

e, se o dano for reparado de maneira incorreta ou irreparável, a apoptose celular pode 

ser iniciada (LI et al., 2001; GUDKOV, KOMAROVA, 2003). 

 

Ademais, na apoptose, a translocação da PS para a superfície das células é uma 

das primeiras alterações moleculares que ocorrem. Entretanto, esse evento depende da 

atividade das caspases, de maneira que a exposição da PS só é detectada após um certo 

intervalo de tempo a partir do momento da irradiação (MARTIN et al., 1995; VANAGS 

et al., 1996). Os dados obtidos na presente pesquisa apóiam esta observação, sugerindo 

que a translocação da PS para a superfície das células não ocorre logo após a exposição 

à RI. 

 

Desse modo, os resultados desta investigação denotam que não há expressão 

significativa de PS logo após a irradiação dos linfócitos, indicando que isto possa 

ocorrer com o decorrer do tempo. 
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4.2.1.3 Análise da expressão da PS em linfócitos cultivados por 24; 48 e 96 horas 

 

 

Dando continuidade às pesquisas, investigou-se a expressão da PS (para os 

mesmos 3 indivíduos do ensaio anterior, item 4.2.1.2) em linfócitos controle e 

irradiados com a dose de 4 Gy e, em seguida, cultivados por 24; 48 e 96 horas (com ou 

sem estímulo da PHA). 

 

A Figura 15 apresenta os níveis médios (e desvios padrão) dos linfócitos viáveis, 

em apoptose e em apoptose tardia para amostras controle e irradiadas com 4 Gy, para os 

tempos de cultivo de 24; 48 e 96 horas, com e sem PHA. 

 

Analisando-se a Figura 15-A, constatou-se que os níveis de linfócitos viáveis 

controle não estimulados com PHA mantem-se praticamente o mesmo com o aumento 

progressivo do tempo de cultivo celular. Em contrapartida, os níveis de linfócitos 

viáveis controle estimulados com PHA aumentam progressivamente com o tempo de 

cultivo, chegando ao tempo de cultivo de 96 horas no qual os níveis de células vivas 

com ou sem PHA tornam-se bastante semelhantes. 

 

Para os dados apresentados na Figura 15-B, a análise estatística empregada 

constatou que houve uma redução progressiva dos níveis de linfócitos viáveis, 

irradiados com 4 Gy, de acordo com o tempo de cultivo. Ademais, demontrou-se que tal 

redução depende de dois fatores atuando em conjunto: o tempo de cultivo empregado e 

a dose de radiação. Apesar disso, a influência da RI é maior (F = 146,8, ANOVA) que o 

efeito do tempo de cultivo celular (F = 15,8, ANOVA). Tal resultado também foi 

observado para os linfócitos irradiados e estimulados com PHA. Entretanto, a redução 

foi devido ao tratamento com a radiação ionizante, sem influência do tempo de cultivo.  
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* indica diferenças estatísticas (Teste t, p<0,05) entre não estimulado e estimulado 
com PHA. 
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Figura 15 - Médias percentuais (e desvios padrão, 1σ) de linfócitos humanos 
(n=3), controle (0 Gy) e irradiados (4 Gy), viáveis, em apoptose e em apoptose 

tardia, analisados pelo ensaio anexina V-iodeto de propídio, em diferentes tempos 
de cultivo celular. 
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No que se refere à apoptose (Figura 15-C/D), comparando-se os dados obtidos 

para os linfócitos não cultivados (resultados no item 4.2.1.2) com os dos linfócitos 

cultivados por 24 horas, observa-se que houve aumento nos níveis de apoptose para as 

amostras estimuladas com PHA. Este aumento foi verificado, tanto para as amostras 

controle quanto para as amostras irradiadas. Seguindo o mesmo tipo de comparação 

com os dados do resultado sem cultivo celular, as células não estimuladas com PHA 

apresentaram os mesmos níveis de apoptose quando cultivadas por 24 horas, tanto as 

amostras controle quanto as irradiadas com 4 Gy. 

 

Demonstrou-se, para os linfócitos não estimulados com PHA, que houve uma 

redução progressiva nos níveis de apoptose (fase recente) de acordo com o 

prolongamento do tempo de cultivo. Tal efeito foi identificado, tanto nas células 

controle quanto nas irradiadas. A análise estatística permitiu inferir que a redução 

ocorreu devido ao prolongamento do tempo de cultivo, que é responsável pelo 

esgotamento de nutrientes para as células, não sendo consequência da dose de radiação 

utilizada. Os linfócitos estimulados com PHA apresentaram o mesmo tipo de resposta. 

 

Verifica-se que houve maiores níveis de apoptose nas células controle 

estimuladas com PHA nos tempos de 24 e 48 horas, como corroborado pela análise 

estatística (Teste t, p<0,05). Para o tempo de cultivo de 96 horas, comparando-se com a 

análise da apoptose realizada previamente com linfócitos de 10 indivíduos, não se 

observou diferença significativa entre a apoptose nos linfócitos estimulados e não 

estimulados, tanto com irradiação quanto sem. Este resultado pode ter ocorrido devido 

ao n de indivíduos investigados. Diferentemente do que foi constatado por Carloni e 

colaboradores (2001), o nível de apoptose nas células controle cultivadas por 96 horas 

não apresentou diferença entre as amostras com e sem estímulo mitótico.  

 

Diante da análise da Figura 15-E/F, fica evidente que houve um aumento 

progressivo dos níveis de apoptose tardia com o prolongamento do tempo de cultivo 

celular. Os maiores níveis de apoptose tardia foram apresentados pelos linfócitos 

mantidos sem estímulo, com PHA, durante as 96 horas de cultivo. Analisando os fatores 

responsáveis por tal resultado, evidenciou-se que o aumento dos níveis de apoptose 

tardia em linfócitos não estimulados com PHA foi devido à influência do tempo de 
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cultivo celular e da dose de radiação; em contrapartida, esta elevação nos níveis de 

apoptose tardia nas amostras estimuladas com PHA foi devido unicamente à dose de 

radiação ionizante. 

 

Diante destes resultados, observou-se o comportamento da fosfatidilserina como 

marcador de apoptose em diferentes tempos de cultivo, sendo destacado que os níveis 

de apoptose sofrem uma diminuição progressiva com o tempo de cultivo celular. Em 

paralelo a isto, tal resultado é importante no sentido de correlacionar os dados obtidos 

para outros marcadores de apoptose encontrados por outros autores.  

 

Em seguida, dando continuidade às investigações dos parâmetros apoptóticos, 

decidiu-se investigar a expressão das proteínas p53 e caspase-3 ativa.  

 

 

4.2.2 Análise da expressão das proteínas caspase-3 ativa e p53 

 

 

Nesta etapa, a expressão das proteínas p53 e caspase-3 ativa foi investigada 

(para os mesmos 3 indivíduos do ensaio anterior, item 4.2.1.3) em linfócitos controle e 

irradiados com a dose de 4 Gy e cultivados por 96 horas (com ou sem estímulo da 

PHA). 

 

A Figura 16 apresenta os dados relativos à expressão da proteína caspase-3 ativa 

nos linfócitos dos 3 indivíduos pesquisados. 
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 ( - ) Sem fitohemaglutinina / ( + ) Com fitohemaglutinina 
 

Figura 16 – Médias percentuais (e desvio padrão, 1 σ) de linfócitos humanos (n=3), 
controle (0 Gy) e irradiados (4 Gy), expressando a proteína caspase-3 ativa, 
cultivados por 96 horas, com e sem estímulo da fitohemaglutinina (PHA). 

 

Para a caspase-3, assim como para o resultado da p53, observou-se um aumento 

na expressão da proteína com a irradiação, tanto para os linfócitos estimulados quanto 

para os não estimulados com a PHA. Estatisticamente, não se observou diferenças 

significativas entre as médias percentuais em linfócitos controle e irradiados. 

 

O aumento no nível da caspase-3 ativa em linfócitos irradiados e não 

estimulados está provavelmente relacionado com a apoptose celular induzida devido ao 

prolongado tempo de cultivo celular que tende a esgotar os nutrientes necessários à 

sobrevivência celular. Na literatura não é relatado o envolvimento desta caspase em 

outras vias bioquímicas em células não estimuladas (GALLUZZI et al., 2008). Era 

esperado que esses níveis fossem maiores, já que o nível de expressão da PS (que foi 

analisado em células nestas mesmas condições e corresponde a um evento relacionado à 

apoptose e regulado pelas caspases) foi maior em linfócitos não estimulados, em relação 

aos estimulados. 
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Em se tratando dos linfócitos controle, os níveis de caspase-3 ativa foram 

maiores para as amostras estimuladas do que para as não estimuladas com PHA. Por 

outro lado, analisando os resultados dos linfócitos controle estimulados com PHA, 

verifica-se que o estímulo com a PHA, por si só, foi capaz de induzir a expressão da 

caspase-3 ativa. Considerando estas informações, sugere-se que os níveis de caspase-3 

ativa nos linfócitos estimulados não estejam somente implicados com a apoptose 

celular, mas também com outros eventos bioquímicos (KROEMER et al., 2009). 

 

A detecção e quantificação da caspase-3 ativa são utilizados como método para a 

identificação da apoptose. Entretanto, algumas pesquisas têm observado que a apoptose 

pode ocorrer de maneira independente da ativação das caspases celulares. Além disso, 

as caspases podem estar envolvidas em outros eventos celulares, tais como ativação, 

proliferação e diferenciação celular (KROEMER; MARTIN, 2005; KROEMER et al., 

2009). A caspase-3 ativa, em particular, pode estar envolvida na diferenciação e 

maturação de plaquetas, eritroblastos e monócitos, e na proliferação de linfócitos B 

(GALLUZZI et al., 2008). 

 

A PHA estimula principalmente os linfócitos T, o envolvimento da caspase-3 

ativa em outras vias celulares poderia não explicar os resultados desta pesquisa. 

Todavia, a ativação da caspase-8 está envolvida com a proliferação de linfócitos T e 

pode resultar na ativação direta ou indireta da caspase-3 (neste segundo caso, através da 

via que culmina na liberação do citocromo c mitocondrial) (GARRIDO, KROEMER, 

2004; GALLUZZI et al., 2008). 

 

Corroborando os resultados encontrados para a expressão da caspase-3 ativa, 

Miossec (1997) e Wilhelm (1998) e seus respectivos colaboradores demonstraram que a 

caspase-3 é encontrada na forma ativa em linfócitos T que não estão sofrendo apoptose. 

Posteriormente, outras pesquisas demonstraram que a atividade das caspases é essencial 

para a ativação e proliferação de linfócitos T (ALAM et al., 1999; KENNEDY et al., 

1999). Falk e colaboradores (2004) investigaram o papel das caspases na proliferação de 

linfócitos T e demonstraram que há ocorrência de falhas na proliferação dessas células 

quando a atividade das caspases é inibida. 
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De acordo com Galluzzi e colaboradores (2009) a ativação das caspases é, por 

vezes, mal interpretada como um marcador inequívoco de apoptose celular. Atualmente 

deve-se levar em consideração que as caspases também participam de outros processos 

celulares não ligados à morte celular (GALLUZZI et al., 2008). No sentido de distinguir 

entre a ativação de caspases que ocorre durante apoptose celular e a ativação devido a 

outros processos, recomenda-se lançar mão da detecção dos substratos das caspases. A 

partir do reconhecimento de substratos específicos que são clivados durante a apoptose, 

mas não em outros eventos, seria possível confirmar o envolvimento de determinadas 

caspases na apoptose celular (TIMMER, SALVESEN, 2007). 

 

Yu e Little (1998) estudaram a apoptose radioinduzida e observaram que em 

linhagens de linfoblastos a ativação inicial da caspase-3 ocorreu em paralelo à elevação 

dos níveis de p53 e Bax.  

 

A Figura 17 apresenta os dados relativos à expressão da proteína p53 nos 

linfócitos de 3 indivíduos pesquisados. 
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( - ) Sem fiotohemaglutinina / ( + ) Com fitohemaglutinina 
* indica diferenças estatísticas (Teste t, p<0,05) entre as médias 
 

Figura 17 - Médias percentuais (e desvio padrão, 1 σ) de linfócitos humanos (n=3), 
controle (0 Gy) e irradiados (4 Gy), expressando a proteína p53, cultivados por 96 

horas, com e sem estímulo da fitohemaglutinina (PHA). 
 

Os dados obtidos para a p53 demonstraram um aumento da expressão desta 

molécula nos linfócitos após irradiação, de maneira semelhante tanto para as células 

com estímulo mitótico quanto sem. Apesar disto, somente foi observada diferença 

significativa (Teste t, p<0,05) nos níveis de expressão entre os linfócitos controle e 

irradiados, cultivados sem PHA.  

 

Quanto aos níveis de p53 para os linfócitos estimulados com PHA, não foi 

verificada diferença estatística entre as amostras controle e irradiada. De acordo com a 

literatura, o estímulo com PHA, por si só, é capaz de induzir a elevação dos níveis de 

expressão da p53 (BORNER et al., 1997; FUKAO et al., 1999), sendo tais níveis devido 

à proliferação celular (MERCER; BASERGA, 1985).  

 

Dessa maneira, correlacionando-se a expressão da p53 com a apoptose pelo 

método de anexina V e IP, para os linfócitos não estimulados, é provável que os níveis 
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de expressão da p53 em células irradiadas estejam implicados na apoptose celular 

radioinduzida.  

 

Para os linfócitos controle não estimulados, a resposta observada nesta pesquisa 

correlaciona-se com o que foi evidenciado por Fukao e colaboradores (1999), que não 

conseguiram detectar a expressão da proteína p53 em PBMCs não estimuladas com 

PHA. 

 

Em contrapartida aos dados do presente trabalho, Vilasová e colaboradores 

(2008) investigaram alterações na proteína p53 (fosforilada nos aminoácidos 15 e/ou 

392) em linfócitos quiescentes, estimulados com PHA, e irradiados in vitro. Os autores 

observaram que a radiação ionizante é capaz de induzir a fosforilação da p53 nas 

regiões 15 e 392 em linfócitos humanos estimulados com PHA. No entanto, os 

pesquisadores não observaram aumento nos níveis de expressão da p53 em linfócitos 

quiescentes irradiados. 

 

Jones e colaboradores (2004) sugerem que a via de ativação da p53 sofre 

inibição em linfócitos quiescentes expostos à UVC (Ultravioleta tipo C) e que este é um 

mecanismo fisiológico normal. Contudo, os danos no DNA induzidos pela UVC são 

menos graves quando comparados às DSBs (quebras duplas no DNA) induzidas pela 

RI. Além disso, a via de ativação da p53 após a formação de DSBs é a partir da 

expressão da proteína ATM (SHILOH, 2003). 

 

Tendo em vista estes resultados, constata-se que houve aumento nos níveis de 

expressão da proteína p53 após a irradiação e o cultivo linfocitário por 96 horas, sendo 

este significativo principalmente para as amostras não estimuladas com PHA. 

 

De modo geral, esta investigação evidenciou que as células irradiadas e mantidas 

sem estímulo (não linfoblasto) apresentaram elevação coincidente das proteínas p53 e 

caspase-3 ativa, indicando que estas moléculas estão provavelmente implicadas no 

fenômeno de apoptose radioinduzida.  
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4.2.2.1 Análise da expressão da proteína p53 em linfócitos marcados com CFSE 

 

 

 Após verificar que a proteína p53 é expressa em linfócitos irradiados e 

cultivados por 96 horas com ou sem PHA, observou-se que não há dados na literatura 

que correlacionem a expressão desta proteína em paralelo com a proliferação celular. 

Para tal, realizou-se o ensaio de detecção da p53 em linfócitos marcados com CFSE 

com o objetivo de identificar os níveis de expressão da p53, especificamente, em 

linfócitos em atividade proliferativa. 

 

A Figura 18 ilustra os gráficos dot-plots utilizados para a análise deste ensaio em 

culturas estimuladas com PHA dos 5 indivíduos pesquisados. 
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Figura 18 - Dot-plots obtidos durante análise dos linfócitos (n=5) controle (0 Gy) e 
irradiados (4 Gy), marcados com CFSE, cultivados com PHA durante 96 horas e 

marcados com anti-p53. 
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Como controle intra-experimental, para cada indivíduo, os níveis de expressão 

da p53 foram investigados em linfócitos marcados com a molécula de CFSE, mas não 

estimulados com PHA. Portanto, como esperado, os linfócitos não proliferaram como 

pode ser visto na Figura 19, na qual os linfócitos apresentam-se com grande quantidade 

de CFSE, como verificado pela alta intensidade de fluorescência apresentada no eixo 

das abcissas (CFSE FL1-H). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Dot-plots obtidos durante análise dos linfócitos controle (0 Gy) e 

irradiados (4 Gy) do indivíduo A, marcados com CFSE, cultivados sem 

fitohemaglutinina (PHA) por 96 horas e marcados com anti-p53. 

 

A Figura 20 apresenta os níveis médios (e desvio padrão, 1 σ) de linfócitos 

quiescentes e proliferantes; a Figura 21 apresenta os níveis médios (e desvio padrão) de 

expressão da proteína p53 em linfócitos quiescente e proliferantes. Estes dados foram 

para linfócitos controle e irradiados (4 Gy), cultivados por 96 horas, obtidos de 4 

indivíduos pesquisados. 
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* indica diferenças estatísticas (Teste t, p<0,05) entre controle e irradiado 

 

Figura 20 - Médias percentuais (e desvios padrão, 1 σ) de linfócitos humanos 

(n=4), quiescentes e proliferantes, controle (0 Gy) e irradiados (4 Gy), cultivados 

por 96 horas. 
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* indica diferenças estatísticas (Teste t, p<0,05) entre controle e irradiado 

 

Figura 21 - Médias percentuais (e desvios padrão, 1 σ) de linfócitos humanos 

(n=4), quiescentes e proliferantes, controle (0 Gy) e irradiados (4 Gy), expressando 

a p53, cultivados por 96 horas. 
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Com base na análise da Figura 20, como esperado, verificou-se que, em média, 

houve um aumento no nível de linfócitos quiescentes (G0-G1) e redução significativa 

(Teste t, p<0,05) do nível de linfócitos proliferantes após a irradiação com a dose de 4 

Gy. A variação observada, provavelmente, ocorre devido à variabilidade interindividual 

na resposta.  

 

Comparando os resultados do ensaio de proliferação celular com o do ensaio de 

apoptose por meio da marcação com anexina-V e IP realizado na presente pesquisa, 

sugere-se que a redução na proliferação celular ocorreu devido à apoptose celular. 

 

O resultado apresentado pela Figura 21 apresenta evidências de que houve um 

aumento significativo (Teste t, p<0,05) no nível de expressão da p53 após a irradiação, 

quando comparado aos respectivos controles. 

 

Verificou-se que não houve diferença estatística entre o percentual de p53 

expressa por linfócitos quiescentes e proliferantes, tanto nas amostras controle, quanto 

nas irradiadas. Assim, pode-se inferir que a p53 se expressa de maneira semelhante em 

ambas as populações de linfócitos quiescentes e proliferantes.  

 

A partir da realização deste ensaio, sugere-se que a p53 é expressa por todas as 

gerações de linfócitos irradiados e estimulados pela PHA. Entretanto, necessita-se da 

realização de estudos mais aprofundados para confirmar tal hipótese. Este dado indica 

que esta proteína estaria atuando de maneira importante em outras fases do ciclo celular 

além de G0 – G1, como nos checkpoints G2 – M e, provavelmente, no de mitose. 

 

 Classicamente, um dos efeitos da RI é a indução de graves danos no DNA e 

consequente ativação de um complexo mecanismo celular para parar o ciclo celular, 

identificar os danos, corrigi-los e continuar o ciclo normal. A p53 é uma molécula 

central nesta resposta à RI, entretanto seu envolvimento na resposta aos danos no DNA 

em linfócitos proliferantes ainda não é bem claro. 

 

Os níveis percentuais de p53 encontrados na população de linfócitos 

proliferantes provavelmente são o resultado da ativação da via de apoptose p53 - 
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survivina que ocorre durante o checkpoint G2 - M. Bassi e colaboradores (2003) 

constataram que linfócitos quando irradiados e estimulados com PHA, tendem a sofrer 

apoptose por uma via celular que envolve as proteínas p53 e survivina. Estes autores 

observaram que durante a fase G2 - M do ciclo celular (entre 72 e 80 horas de cultivo 

celular) houve um aumento da p53 e uma redução da survivina. Em contrapartida, estes 

mesmos linfócitos apresentaram níveis maiores de apoptose celular; dessa maneira, os 

autores fizeram uma relação inversa entre a expressão da survivina e os níveis de 

apoptose celular. 

 

A proteína survivina é importante para a sobrevivência celular, pois, entre outras 

funções, esta molécula inibe a apoptose por meio do bloqueio da atividade das caspases 

ou da captura de proteínas ativadoras da apoptose (BANKS et al., 2000 apud 

CAPALBO et al., 2010; DOHI et al., 2004 apud CAPALBO et al., 2010; MARUSAWA 

et al., 2003 apud CAPALBO et al., 2010). Reforçando esta teoria do envolvimento da 

p53 na apoptose de linfócitos proliferantes, foi observado que a caspase-3 está ativa 

nestas células, assim, provavelmente, a atividade da survivina estava bloqueada. 

 

O mecanismo pelo qual a p53 atua juntamente com a survivina para induzir a 

apoptose celular ainda não está bem estabelecido. A survivina é expressa, 

principalmente, durante a fase S - G2 e após liga-se às fibras do fuso mitótico. 

Trabalhos sugerem que a p53, ao ser ativada durante o checkpoint G2 - M, é capaz de 

reprimir a expressão do gene da survivina, que por sua vez resulta na ativação da 

apoptose após exposição da célula a agentes químicos ou físicos (HOFFMAN et al., 

2002; JIN et al., 2005; MITA et al., 2008). 

 

Uma das características da interação das RIs com as células é a indução de 

quebras cromossômicas. Baek e colaboradores (2003) demonstraram que a proteína p53 

tem um importante papel na monitoração de alterações cromossômicas em linfócitos T, 

como visto pela maior instabilidade cromossômica nos linfócitos T deficientes em p53, 

quando comparados com as células que possuíam a forma selvagem da molécula. 

 

Neste contexto, Li e colaboradores (1998) observaram que as células com fuso 

mitótico aberrante são seletivamente eliminadas através da via apoptótica ligada à 
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survivina. Sabe-se que a tensão mecânica exercida sobre o cinetócoro é responsável por 

regular a atividade do checkpoint da mitose (NICKLAS et al., 1995). Dessa maneira, é 

possível que a presença de um cromossomo mono–orientado (orientado para um só lado 

do fuso mitótico) ou um cromossomo dicêntrico (portador de dois centrômeros, 

alteração bem característica da exposição às RIs) seja responsável por ativar o 

checkpoint da mitose com consequente elevação dos níveis de p53 e de apoptose 

celular. 

 

Dessa maneira, os resultados desta pesquisa sugerem que os níveis de p53 

expressos por linfócitos proliferantes estejam relacionados com a apoptose celular para 

eliminação de células com danos cromossômicos induzidos pela radiação ionizante, ou 

mesmo pelo prolongado tempo de cultivo e suas consequências à sobrevivência das 

células. Em contrapartida, os linfócitos mantidos em estágio quiescente, após a 

irradiação, tendem a sofrer apoptose por uma via dependente de ATM e p53 (DAHM-

DAPHI, 2000; SHILOH, 2003). 

 

O indivíduo A, que foi um dos cinco indivíduos pesquisados neste ensaio 

apresentou nível de expressão da p53 que divergia da média apresentada pelos outros 

quatro restantes. A Figura 22 apresenta os níveis médios de linfócitos quiescente e 

proliferantes, enquanto que a Figura 23 apresenta os níveis médios  de expressão da 

proteína p53 em linfócitos quiescente e proliferantes. Estes dados foram para linfócitos 

controle e irradiados (4 Gy), cultivados por 96 horas, obtidos do Indivíduo A. 
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Figura 22 - Percentual linfócitos humanos (Indivíduo A), quiescentes e 

proliferantes, controle (0 Gy) e irradiados (4 Gy), cultivados por 96 horas. 
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Figura 23 - Percentual de linfócitos humanos (Indivíduo A), controle (0 Gy) e 

irradiados (4 Gy), expressando a p53, cultivados por 96 horas. 
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 A partir da análise dos gráficos apresentados acima, constatou-se que a resposta 

proliferativa dos linfócitos deste indivíduo após a irradiação foi a mesma observada para 

os demais indivíduos. No entanto, os níveis de expressão da p53 do indivíduo A foram 

maiores do que os obtidos para os outros indivíduos analisados.  

 

 Além do mais, os níveis de p53 que são expressos pelos linfócitos quiescentes 

deste indivíduo foram aproximadamente duas vezes maiores do que os níveis expressos 

por linfócitos proliferantes. 

 

Diante de tais resultados, sugere-se que a resposta dos tecidos normais deste 

indivíduo A à RI seja diferente da apresentada pelos outros indivíduos. Dessa maneira, 

os efeitos adversos à RI, neste indivíduo, surgiriam de maneira distinta e o nível de 

expressão da p53 e de outros parâmetros celulares poderiam ser utilizados para prever 

tal efeito.  

 

 Com base nas evidências, é provável que a elevação dos níveis de p53 e a 

consequente elevação dos níveis de apoptose celular sejam benéficas em termos de 

redução da ocorrência de efeitos tardios (em longo prazo) após exposição às RIs. Em 

contrapartida, os níveis elevados de morte celular contribuem, provavelmente, de forma 

significativa, para a promoção de efeitos adversos, em curto prazo. 

 

 

4.3 Apoptose e radiossensibilidade individual 

 

 

 Vários esforços têm sido feitos no sentindo de correlacionar a resposta de células 

irradiadas e cultivadas in vitro com a radiossensibilidade individual (do tecido normal). 

No entanto, as alterações moleculares que coordenam tal resposta ainda são pouco 

compreendidas e, portanto, não há disponível um teste específico e padronizado para a 

análise deste fenômeno. 
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Tendo em vista que o perfil genético do indivíduo é um dos principais fatores 

que determinam a radiossensibilidade, sugere-se que a radiossensibilidade de um tipo de 

célula (e.g. linfócitos) pode ser representativa para outras células do mesmo indivíduo 

(RAMSAY et al., 1995; OZSAHIN et al., 1997; NÚÑEZ et al., 1998; WEST et al., 

1998; GUIRADO et al., 2003). Nesse contexto, a radiossensibilidade de linfócitos 

poderia fornecer informações sobre a radiossensibilidade do indivíduo. A presente 

pesquisa se propôs a analisar o potencial da avaliação de parâmetros apoptóticos em 

linfócitos normais para a estimação da radiossensibilidade individual. 

 

Outros estudos já vêm tentando relacionar o parâmetro “apoptose radioinduzida 

em linfócitos” com os efeitos à RT. Schnarr e colaboradores (2009) investigaram a 

correlação entre a apoptose radioinduzida em linfócitos humanos irradiados in vitro e o 

surgimento de efeitos crônicos no sistema gastrointestinal e genitourinário de pacientes 

portadores de câncer de próstata submetidos à RT. Estes autores observaram uma 

redução significativa nos níveis de apoptose dos linfócitos irradiados com a dose de 8 

Gy em pacientes que apresentaram algum tipo de efeito crônico à RT. Os pesquisadores  

sugerem a realização desta avaliação  como teste laboratorial para identificar pacientes 

que apresentam risco de ocorrência de efeitos crônicos à RT. 

 

Bordon e colaboradores (2009) analisaram o percentual de apoptose 

radioinduzida em linfócitos do sangue periférico de pacientes portadores de carcinoma 

cervical. Estes autores utilizaram como método de detecção de apoptose a marcação 

com anexina-V e IP e sugerem que os níveis de apoptose radioinduzida em linfócitos 

verificados in vitro podem ser correlacionados com os efeitos tardios manifestados após 

a RT por estes pacientes, ou seja, os efeitos in vivo. 

 

Posteriormente, Bordon e colaboradores (2010) empregaram a mesma 

metodologia com pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço, e também foi 

possível estimar a radiossensibilidade desses indivíduos. Entretanto, neste último 

trabalho, os pesquisadores ressaltam a importância de outros estudos no sentido de obter 

uma correlação mais estreita entre os níveis de apoptose e o surgimento de efeitos 

adversos às RIs. 
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No que se refere a testes de radiossensibilidade individual, a realização das 

análises de apoptose induzida pela radiação ionizante através da marcação com anexina 

V e IP foi importante, no sentido de entender melhor a expressão deste marcador de 

acordo com o tempo de cultivo celular, as doses de RI e o estímulo mitótico.  

 

Na presente pesquisa, constatou-se que o tempo de cultivo celular é um fator que 

deve ser levado em consideração, tendo em vista que o prolongamento do tempo de 

incubação das células pode induzir à expressão de marcadores de apoptose, 

independentemente da irradiação das células. No que diz respeito ao papel do estímulo 

mitótico, este foi um tanto controverso, tendo em vista que a ativação dos linfócitos pela 

PHA pode ser um dos fatores que induzem à expressão da PS na membrana da célula. 

 

Observou-se, também, a influência do fator “tempo”: foi verificado que a 

apoptose não é iniciada logo após exposição à RI e, portanto, a análise da apoptose 

como teste imediato de radiossensibilidade não é uma proposta interessante. Nesse 

mesmo contexto, Ozsahin e colaboradores (1997) investigaram o desenvolvimento de 

um teste preditivo de radiossensibilidade baseado na análise do conteúdo de DNA de 

linfócitos T, CD4 e CD8 cultivados por 24 horas após irradiação como marcador de 

apoptose celular. Posteriormente, Ozsahin e colaboradores (2005) propuseram a 

utilização desta metodologia para a análise da apoptose das subpopulações de linfócitos 

T, contudo, prolongando o tempo de cultivo celular para 48 horas, provavelmente para 

obter melhor resposta apoptótica. 

 

Quanto à radiação ionizante, constatou-se que foram necessárias doses maiores 

de radiação ionizante (e.g. 4 Gy) para a identificação da expressão significativa de 

marcadores moleculares da apoptose celular. Este resultado é esperado levando-se em 

consideração que quanto maior a dose de radiação ionizante, maiores serão os danos 

celulares causados.  

 

De modo geral, a expressão da PS na membrana dos linfócitos é uma 

metodologia útil para avaliar o fenômeno de apoptose radioinduzida. Entretanto, sugere-

se lançar mão de outro método confirmatório, em paralelo a este, no sentido de garantir 

a acurácia dos resultados.  
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Sobre a expressão da caspase-3 ativa, os resultados desta pesquisa ainda são 

preliminares para avaliar sua correlação com a radiossensibilidade individual, tendo em 

vista que o envolvimento desta molécula na radiossensibilidade ainda não está bem 

claro. Entretanto, pesquisas do Grupo de Estudos em Radioproteção e Radioecologia 

(GERAR/DEN-UFPE) estão sendo realizadas no sentido de entender melhor o papel 

deste marcador molecular. Para tal, estas devem envolver um número maior de 

indivíduos, a fim de fornecer mais informações a este respeito. 

 

No que diz respeito aos níveis de expressão da p53, esta pesquisa vem 

complementar dados que foram previamente obtidos por outros autores e em outras 

condições metodológicas e, assim, mostrar que a p53 também é passível de ser 

detectada em linfócitos irradiados e cultivados por 96 horas. Além disso, os valores de 

p53 são promissores no sentido de guiar ao melhor entendimento e até à correlação com 

a radiossensibilidade individual. 

 

Neste trabalho, na avaliação da proliferação celular e expressão da p53, 

resultados “fora da média” foram identificados no Indivíduo A (ver Figuras 22 e 23). A 

partir dos dados obtidos, sugere-se que a resposta dos tecidos sadios deste indivíduo 

seja diferente da apresentada pelos outros indivíduos.  

 

No que se refere à p53, Cavalcanti e colaboradores (2008) demonstraram o 

aumento dos níveis de expressão da p53 em linfócitos irradiados e cultivados por 5 

horas. Em 2009, Cavalcanti demonstrou que há uma relação dose-dependente para os 

níveis de expressão da p53 em linfócitos humanos irradiados e cultivados in vitro por 72 

horas, além de uma variabilidade interindividual na resposta. Os autores sugerem que 

essa análise possui potencial para a identificação da radiossensibilidade individual, mas 

esforços devem ser realizados no sentido de correlacionar tal fenômeno com os efeitos 

adversos à RT. 

 

 Em tumores, a perda da função exercida pela p53 pode potencialmente alterar a 

resposta à RT (CUDDIHY et al., 2004). VAZQUEZ e colaboradores (2008) 

demonstraram que a presença da p53 ou de seu gene é responsável por conferir um 
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fenótipo radiossensível, ou seja, as células cancerígenas ficam mais susceptíveis a 

apoptose. 

 

Dessa maneira, as evidências indicam que dentre os três marcadores moleculares 

mensurados na presente pesquisa, a investigação da proteína p53 apresenta-se 

promissor. As vantagens da análise da p53 em relação aos outros marcadores são 

devidas a alguns fatores, como: maior número de células investigadas, fácil 

manipulação laboratorial, fixação das células e análise por citometria de fluxo até 3 dias 

após marcação das células. 

 

Em se tratando de logística, as análises da p53 apresentam-se úteis, visto que não 

há a limitação imposta pela análise imediata por citometria de fluxo, como é visto para a 

análise da expressão da PS na membrana das células. Isto ocorre devido à fixação ser 

realizada nas amostras e permitir a realização das quantificações com até 3 dias após o 

término do cultivo celular e processamento para marcação da p53. 

 

Apesar desta pesquisa ter avaliado individualmente a expressão de determinados 

marcadores apoptóticos, é provável que a análise de vários parâmetros moleculares em 

uma única célula possa ser uma estratégia viável para guiar no desenvolvimento de um 

teste capaz de estimar a radiossensibilidade individual de maneira segura e eficaz de 

sorte a garantir a confiabilidade do resultado para o indivíduo em questão. 

 

Outra observação a partir deste trabalho é relativa ao emprego de outros 

marcadores da apoptose (e.g. expressão protéica). Marcadores diferentes podem 

fornecer informações diferentes sobre este mesmo fenômeno, o que poderia resultar em 

diferenças nos resultados de estudos de marcadores de radiossensibilidade individual.  

 

Por fim, os resultados obtidos nesta pesquisa apontam o potencial da análise da 

apoptose de linfócitos in vitro para a estimação da radiossensibilidade individual. Sendo 

necessário para consolidar este potencial, estudos no sentido de correlacionar os dados 

da apoptose com: 
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� Os efeitos adversos à irradiação observados in vivo em grupos 

específicos de pacientes submetidos à RT; 

 

� As células de indivíduos previamente identificados como portadores de 

síndromes genéticas caracterizadas por uma alta radiossensibilidade 

individual; 

 

� Um N maior de indivíduos sadios no sentido de indentificar uma faixa de 

normalidade, na qual os indivíduos que não se encaixam seriam 

identificados como mais ou menos radiossensíveis. 

 

A tecnologia da citometria de fluxo mostrou-se bastante útil para a avaliação dos 

marcadores pesquisados, pois permitiu a análise de grande número de células, de 

maneira rápida e prática, de sorte a garantir a confiabilidade dos dados obtidos. 

Portanto, os ensaios envolvendo citometria de fluxo apresentam–se como promissores 

para o desenvolvimento de testes que estimam a radiossensibilidade individual. 
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5 CONCLUSÕES 
 

 

� Os ensaios de proliferação celular com CFSE permitiram constatar que o cultivo 

celular por 96 horas é o mais adequado para o estudo das expressões moleculares 

investigadas em linfócitos irradiados e posteriormente estimulados com PHA. 

 

� Através da avaliação da expressão da fosfatidilserina verificou-se que: 

 

Os níveis de apoptose aumentam de maneira dose-dependente para linfócitos 

estimulados com PHA, enquanto que para os linfócitos não estimulados são os 

níveis de apoptose tardia que aumentam de maneira dose-dependente; 

 

O fenômeno de apoptose não se inicia imediatamente após a irradiação dos 

linfócitos, mas aumenta nas primeiras 24 horas após a irradiação; 

 

Os níveis de apoptose em sua fase recente reduzem progressivamente com o 

aumento do tempo de cultivo celular, em contrapartida, os níveis de apoptose 

tardia aumentam. Tal fenômeno verificou-se tanto para amostras controle quanto 

para as irradiadas, com ou sem estímulo pela PHA;  

 
Os linfócitos irradiados e estimulados com PHA apresentaram predomínio da 

apoptose, os não estimulados apresentaram predomínio da apoptose em sua fase 

tardia; 

 

O estímulo com PHA de linfócitos irradiados induz uma maior expressão de 

marcadores moleculares da apoptose celular. 

 
� Das análises dos níveis de expressão da caspase-3 e da p53: 

 

A irradiação implica em um aumento na expressão destas proteínas; 
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Os níveis de expressão da caspase-3 ativa em linfócitos estimulados com PHA 

são indicativos da proliferação celular; 

 
A correlação entre estresse celular devido à irradiação e expressão da p53 é 

melhor avaliada em cultivo celular de 96 horas. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

 

Título da Pesquisa: “ANÁLISE DE PARÂMETROS APOPTÓTICOS EM 

LINFÓCITOS HUMANOS E SEU POTENCIAL PARA ESTIMAR A 

RADIOSSENSIBILIDADE INDIVIDUAL” 

 

Eu,___________________________________________________________________, 

abaixo-assinado, dou meu consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob responsabilidade do pesquisador 

Rafael de Freitas e Silva, Mestrando do Departamento de Energia Nuclear da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

 

Assinando este Termo de Consentimento, estou ciente que: 

 

� O objetivo deste trabalho é estudar o fenômeno de apoptose de linfócitos 

humanos irradiados in vitro; 

 

� Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente 

sobre a minha participação na referida pesquisa; 

 

� Estou livre para interromper a qualquer momento a minha participação na 

pesquisa, se assim o desejar e, por qualquer motivo, e estou ciente de que tal fato 

não irá alterar a qualidade nem os meus direitos quanto ao meu atendimento; 

 

� Todas as medidas serão tomadas para assegurar a confidencialidade e a 

privacidade de meus dados pessoais, e os resultados gerais obtidos através da 

pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, 

incluindo sua publicação na literatura científica especializada. 

 

Recife, _______ de __________________ de _______. 

 

___________________________________________________                     ___________________________________________ 

         Voluntário (Assinatura e R.G.)                                            Pesquisador 
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APÊNDICE B – Análise estatística 
 

ESTATÍSTICA PARA ANÁLISE APOPTOSE – ENSAIO DE MARCAÇÃO COM ANEXINA V E IODETO DE PROPÍDIO 

 

Linfócitos humanos em apoptose após cultivo por 96 horas 

 

� Análise da variância (ANOVA) – dos níveis de apoptose após exposição à diferentes doses de radiação gama 

 

Sem estímulo         Com fitohemaglutinina 

 

 

 

 

 

 

 

Dose (Gy) N Soma Média Variância 
0 10 203,47 20,347 10,63707 
1 10 200,74 20,074 23,61529 
2 10 182,91 18,291 12,25357 
4 10 140,19 14,019 7,912299 

F valor-P F crítico 
6,274696 0,001546 4,377096 

   
Ao nível de 0,01, há diferença significativa entre as médias. 

Dose (Gy) N Soma Média Variância 
0 10 313,33 31,333 57,8378 
1 10 388,06 38,806 34,48576 
2 10 438,69 43,869 47,86501 
4 10 472,67 47,267 24,09362 
F valor-P F crítico 

11,68027 1,71E-05 6,743613 

   
Ao nível de 0,001, há diferença significativa entre as médias. 
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� Teste t (p<0,05) – para diferença entre as médias com e sem fitohemaglutinina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linfócios em apoptose (controle)   

Média 20,347 31,333 
Variância 10,63707 57,83780111 
N 10 10 
Correlação de Pearson  -0,15833   
Hipótese da diferença de média 0   
gl 9   
Stat t -3,97643   
P(T<=t) uni-caudal 0,001612   
t crítico uni-caudal 2,821438   
P(T<=t) bi-caudal 0,003223   
t crítico bi-caudal 3,249836   

 

Linfócios em apoptose (1 Gy)   

Média 20,074 38,806 
Variância 23,61529 34,48576 
N 10 10 
Correlação de Pearson -0,0272  
Hipótese da diferença de média 0  
gl 9  
Stat t -7,66949  
P(T<=t) uni-caudal 1,55E-05  
t crítico uni-caudal 2,821438  
P(T<=t) bi-caudal 3,1E-05  
t crítico bi-caudal 3,249836  

 

Linfócios em apoptose (2 Gy)     

Média 18,291 43,869 
Variância 12,25357 47,86501 
N 10 10 
Correlação de Pearson  0,010411   
Hipótese da diferença de média 0   
gl 9   
Stat t -10,4759   
P(T<=t) uni-caudal 1,21E-06   
t crítico uni-caudal 2,821438   
P(T<=t) bi-caudal 2,43E-06   
t crítico bi-caudal 3,249836   

 

Linfócios em apoptose (4 Gy)     

Média 14,019 47,267 
Variância 7,912299 24,09362 
N 10 10 
Correlação de Pearson  -0,1326   
Hipótese da diferença de média 0   
gl 9   
Stat t -17,6047   
P(T<=t) uni-caudal 1,39E-08   
t crítico uni-caudal 2,821438   
P(T<=t) bi-caudal 2,79E-08   
t crítico bi-caudal 3,249836   
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Linfócitos humanos viáveis cultivados por 96 horas 

 

� Análise da variância (ANOVA) – dos níveis de linfócitos viáveis após exposição à diferentes doses de radiação gama 

 

Sem estímulo         Com fitohemaglutinina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dose (Gy) N Soma Média Variância 
0 10 686,04 68,604 44,33094 
1 10 451,38 45,138 84,91246 
2 10 414,2 41,42 120,7609 
4 10 314,75 31,475 96,86987 
F valor-P F crítico 

28,51745 1,27E-09 6,743613 
 

Ao nível de 0,001, há diferença significativa entre as médias. 

Dose (Gy) N Soma Média Variância 
0 10 599,9 59,99 104,8472 
1 10 499,32 49,932 60,06575 
2 10 445,98 44,598 29,64033 
4 10 336,26 33,626 59,22114 

F valor-P F crítico 
19,01767 1,47E-07 6,743613 

 

Ao nível de 0,001, há diferença significativa entre as médias. 
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� Teste t (p<0,05) – para diferença entre as médias com e sem fitohemaglutinina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linfócios vivos (controle)     

Média 68,604 59,99 
Variância 44,33094 104,8471778 
N 10 10 
Correlação de Pearson  0,613244   
Hipótese da diferença de média 0   
gl 9   
Stat t 3,364203   
P(T<=t) uni-caudal 0,004167   
t crítico uni-caudal 2,821438   
P(T<=t) bi-caudal 0,008333   
t crítico bi-caudal 3,249836   

 

Linfócios vivos (1 Gy)     

Média 45,138 49,932 
Variância 84,91246 60,06575 
N 10 10 
Correlação de Pearson  0,118919   
Hipótese da diferença de média 0   
gl 9   
Stat t -1,34   
P(T<=t) uni-caudal 0,106546   
t crítico uni-caudal 2,821438   
P(T<=t) bi-caudal 0,213091   
t crítico bi-caudal 3,249836   

 

Linfócios vivos (2 Gy)   

Média 41,42 44,598 
Variância 120,7609 29,64033 
N 10 10 
Correlação de Pearson 0,220006  
Hipótese da diferença de média 0  
gl 9  
Stat t -0,90221  
P(T<=t) uni-caudal 0,195225  
t crítico uni-caudal 2,821438  
P(T<=t) bi-caudal 0,39045  
t crítico bi-caudal 3,249836  

 

Linfócios vivos (4 Gy)     

Média 31,475 33,626 
Variância 96,86987 59,22114 
N 10 10 
Correlação de Pearson  0,499671   
Hipótese da diferença de média 0   
gl 9   
Stat t -0,7586   
P(T<=t) uni-caudal 0,233746   
t crítico uni-caudal 2,821438   
P(T<=t) bi-caudal 0,467491   
t crítico bi-caudal 3,249836   
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Linfócitos humanos em apoptose tardia/necrose cultivados por 96 horas 

 

� Análise da variância (ANOVA) – dos níveis de linfócitos em apoptose tardia/necrose após exposição à diferentes doses de radiação 
gama 

 

   Sem estímulo           Com fitohemaglutinina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dose (Gy) N Soma Média Variância 
0 10 110,51 11,051 35,49297 
1 10 347,86 34,786 147,4831 
2 10 402,89 40,289 147,9385 
4 10 543,03 54,303 132,3345 
F valor-P F crítico 

28,03772 1,57E-09 6,743613 
 

Ao nível de 0,001, há diferença significativa entre as médias. 

 

Dose (Gy) N Soma Média Variância 
0 10 86,77 8,677 22,34765 
1 10 112,63 11,263 24,50965 
2 10 115,35 11,535 22,57769 
4 10 191,06 19,106 76,61187 
F valor-P F crítico 

5,535353 0,003136 6,743613 
 

Ao nível de 0,05, há diferença significativa entre as médias. 
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� Teste t (p<0,05) – para diferença entre as médias com e sem fitohemaglutinina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linfócios necrose (controle)     

Média 11,051 8,677 
Variância 35,49297 22,34764556 
N 10 10 
Correlação de Pearson  0,888117   
Hipótese da diferença de média 0   
gl 9   
Stat t 2,685341   
P(T<=t) uni-caudal 0,012493   
t crítico uni-caudal 2,821438   
P(T<=t) bi-caudal 0,024986   
t crítico bi-caudal 3,249836   

 

Linfócios necrose (1 Gy)     

Média 34,786 11,263 
Variância 147,4831 24,50965 
N 10 10 
Correlação de Pearson  0,36884   
Hipótese da diferença de média 0   
gl 9   
Stat t 6,584108   
P(T<=t) uni-caudal 5,06E-05   
t crítico uni-caudal 2,821438   
P(T<=t) bi-caudal 0,000101   
t crítico bi-caudal 3,249836   

 

Linfócios necrose (2 Gy)     

Média 40,289 11,535 
Variância 147,9385 22,57769 
N 10 10 
Correlação de Pearson  0,450107   
Hipótese da diferença de média 0   
gl 9   
Stat t 8,353304   
P(T<=t) uni-caudal 7,82E-06   
t crítico uni-caudal 2,821438   
P(T<=t) bi-caudal 1,56E-05   
t crítico bi-caudal 3,249836   

 

Linfócios necrose (4 Gy)     

Média 54,303 19,106 
Variância 132,3345 76,61187 
N 10 10 
Correlação de Pearson  0,597119   
Hipótese da diferença de média 0   
gl 9   
Stat t 11,81807   
P(T<=t) uni-caudal 4,38E-07   
t crítico uni-caudal 2,821438   
P(T<=t) bi-caudal 8,77E-07   
t crítico bi-caudal 3,249836   
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� Análise da variância (ANOVA) fatorial – dos níveis de apoptose após exposição à diferentes doses de radiação gama e cultivo por 
24, 48 e 96 horas 

 

Sem estímulo         Com fitohemaglutinina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTES DE VARIAÇÃO GL SQ QM 

Tratamentos (doses 0 e 4 Gy) 1 89.9588 89.9588 
Blocos (cultivo 24, 48, 96 h) 2 584.2681 292.1341 
Interação 2 161.4760 80.7380 
Erro 12 247.8441 20.6537 
F (Tratamentos) = 4.3556 --- --- 
Graus de liberdade = 1, 12 --- --- 
p (Tratamentos) 0.0565 --- --- 
F (Blocos) = 14.1444 --- --- 
Graus de liberdade = 2, 12 --- --- 
p (Blocos) = 0.0010 --- --- 

F (Interação) = 3.9091 --- --- 
Graus de liberdade = 2, 12 --- --- 

p (Interação) = 0.0484 --- --- 

 

 

 

FONTES DE VARIAÇÃO GL SQ QM 

Tratamentos (doses 0 e 4 Gy) 1 183.8084 183.8084 
Blocos (cultivo 24, 48, 96 h) 2 1073.5996 536.7998 
Interação 2 59.7934 29.8967 
Erro 12 1574.4919 131.2077 
F (Tratamentos) = 1.4009 --- --- 
Graus de liberdade = 1, 12 --- --- 
p (Tratamentos) 0.2587 --- --- 
F (Blocos) = 4.0912 --- --- 
Graus de liberdade = 2, 12 --- --- 
p (Blocos) = 0.0434 --- --- 

F (Interação) = 0.2279 --- --- 
Graus de liberdade = 2, 12 --- --- 

p (Interação) = 0.8013 --- --- 
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� Análise da variância (ANOVA) fatorial – dos níveis de linfócitos viáveis após exposição à diferentes doses de radiação gama e 
cultivo por 24, 48 e 96 horas 

 

Sem estímulo         Com fitohemaglutinina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTES DE VARIAÇÃO GL SQ QM 

Tratamentos (doses 0 e 4 Gy) 1 4617.2847 4617.2847 
Blocos (cultivo 24, 48, 96 h) 2 999.0634 499.5317 
Interação 2 570.6993 285.3497 
Erro 12 377.2610 31.4384 
F (Tratamentos) = 146.8676 --- --- 
Graus de liberdade = 1, 12 --- --- 
p (Tratamentos) < 0.0001 --- --- 

F (Blocos) = 15.8892 --- --- 
Graus de liberdade = 2, 12 --- --- 

p (Blocos) = 0.0007 --- --- 
F (Interação) = 9.0765 --- --- 
Graus de liberdade = 2, 12 --- --- 
p (Interação) = 0.0043 --- --- 

 

FONTES DE VARIAÇÃO GL SQ QM 

Tratamentos (doses 0 e 4 Gy) 1 1534.3953 1534.3953 
Blocos (cultivo 24, 48, 96 h) 2 230.9636 115.4818 
Interação 2 1023.0100 511.5050 
Erro 12 453.1489 37.7624 
F (Tratamentos) = 40.6329 --- --- 
Graus de liberdade = 1, 12 --- --- 
p (Tratamentos) 0.0001 --- --- 

F (Blocos) = 3.0581 --- --- 
Graus de liberdade = 2, 12 --- --- 

p (Blocos) = 0.0834 --- --- 
F (Interação) = 13.5454 --- --- 
Graus de liberdade = 2, 12 --- --- 
p (Interação) = 0.0011 --- --- 
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� Análise da variância (ANOVA) fatorial – dos níveis de linfócitos em apoptose tardia/necrose após exposição à diferentes doses de 
radiação gama e cultivo por 24, 48 e 96 horas 

 

Sem estímulo         Com fitohemaglutinina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTES DE VARIAÇÃO GL SQ QM 

Tratamentos (doses 0 e 4 Gy) 1 6000.0535 6000.0535 
Blocos (cultivo 24, 48, 96 h) 2 3032.9168 1516.4584 
Interação 2 1335.1325 667.5662 
Erro 12 991.4608 82.6217 
F (Tratamentos) = 72.6208 --- --- 
Graus de liberdade = 1, 12 --- --- 
p (Tratamentos) < 0.0001 --- --- 
F (Blocos) = 18.3542 --- --- 
Graus de liberdade = 2, 12 --- --- 
p (Blocos) = 0.0004 --- --- 
F (Interação) = 8.0798 --- --- 
Graus de liberdade = 2, 12 --- --- 
p (Interação) = 0.0062 --- --- 

 

FONTES DE VARIAÇÃO GL SQ QM 

Tratamentos (doses 0 e 4 Gy) 1 659.3170 659.3170 
Blocos (cultivo 24, 48, 96 h) 2 310.6953 155.3477 
Interação 2 588.2194 294.1097 
Erro 12 1662.9498 138.5792 
F (Tratamentos) = 4.7577 --- --- 
Graus de liberdade = 1, 12 --- --- 
p (Tratamentos) 0.0477 --- --- 
F (Blocos) = 1.1210 --- --- 
Graus de liberdade = 2, 12 --- --- 
p (Blocos) = 0.3589 --- --- 
F (Interação) = 2.1223 --- --- 
Graus de liberdade = 2, 12 --- --- 
p (Interação) = 0.1615 --- --- 
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� Teste t (p<0,05) – para diferença entre as médias com e sem 
fitohemaglutinina – linfócitos em apoptose após 24, 48, 96 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparar controle 24h com e sem PHA 

Média 24,1 49,73333 

Variância 3,49 22,50333 

N 3 3 

Correlação de Pearson  0,983402   

Hipótese da diferença de média 0   

gl 2   

Stat t -15,1721   

P(T<=t) uni-caudal 0,002158   

t crítico uni-caudal 6,964557   

P(T<=t) bi-caudal 0,004316   

t crítico bi-caudal 9,924843   

 

Comparar 4 Gy 24h com e sem PHA 

Média 27,93333 52,4 

Variância 17,29333 12,96 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  -0,16833   

Hipótese da diferença de média 0   

gl 2   

Stat t -7,13328   

P(T<=t) uni-caudal 0,009546   

t crítico uni-caudal 6,964557   

P(T<=t) bi-caudal 0,019092   

t crítico bi-caudal 9,924843   

 
Comparar controle 48h com e sem PHA 

Média 22,2 40,73333 

Variância 7,24 28,58333 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  -0,43794   

Hipótese da diferença de média 0   

gl 2   

Stat t -4,61304   

P(T<=t) uni-caudal 0,02196   

t crítico uni-caudal 6,964557   

P(T<=t) bi-caudal 0,04392   

t crítico bi-caudal 9,924843   

 

Comparar 4 Gy 48h com e sem PHA 

Média 15,02667 45,9 

Variância 57,14413 107,49 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  0,966996   

Hipótese da diferença de média 0   

gl 2   

Stat t -14,7969   

P(T<=t) uni-caudal 0,002268   

t crítico uni-caudal 6,964557   

P(T<=t) bi-caudal 0,004536   

t crítico bi-caudal 9,924843   

 
Comparar controle 96h com e sem PHA 

Média 17,10667 26,57667 

Variância 5,786133 220,8284 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  -0,669   

Hipótese da diferença de média 0   

gl 2   

Stat t -0,99011   

P(T<=t) uni-caudal 0,213237   

t crítico uni-caudal 6,964557   

P(T<=t) bi-caudal 0,426474   

t crítico bi-caudal 9,924843   

 

Comparar 4 Gy 96h com e sem PHA 

Média 7,033333 37,916 

Variância 32,96843 394,88 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  0,383438   

Hipótese da diferença de média 0   

gl 2   

Stat t -2,89949   

P(T<=t) uni-caudal 0,050605   

t crítico uni-caudal 6,964557   

P(T<=t) bi-caudal 0,10121   

t crítico bi-caudal 9,924843   

 



106 

 

� Teste t (p<0,05) – para diferença entre as médias com e sem 
fitohemaglutinina – linfócitos viáveis após 24, 48, 96 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparar controle 24h com e sem PHA 

Média 68,23333 35,86667 

Variância 7,583333 19,06333 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  0,257136   

Hipótese da diferença de média 0   

gl 2   

Stat t 12,39283   

P(T<=t) uni-caudal 0,003224   

t crítico uni-caudal 6,964557   

P(T<=t) bi-caudal 0,006448   

t crítico bi-caudal 9,924843   

 

Comparar 4 Gy 24h com e sem PHA   

Média 51,53333 33,13333 

Variância 9,823333 12,26333 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  0,709595   

Hipótese da diferença de média 0   

gl 2   

Stat t 12,49073   

P(T<=t) uni-caudal 0,003174   

t crítico uni-caudal 6,964557   

P(T<=t) bi-caudal 0,006349   

t crítico bi-caudal 9,924843   

 
Comparar controle 48h com e sem PHA 

Média 63,5 44,26667 

Variância 4,53 10,40333 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  0,726156   

Hipótese da diferença de média 0   

gl 2   

Stat t 14,953   

P(T<=t) uni-caudal 0,002221   

t crítico uni-caudal 6,964557   

P(T<=t) bi-caudal 0,004443   

t crítico bi-caudal 9,924843   

 

Comparar 4 Gy 48h com e sem PHA   

Média 27,53333 30,4 

Variância 18,49333 6,07 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  0,99575   

Hipótese da diferença de média 0   

gl 2   

Stat t -2,66803   

P(T<=t) uni-caudal 0,058224   

t crítico uni-caudal 6,964557   

P(T<=t) bi-caudal 0,116449   

t crítico bi-caudal 9,924843   

 
Comparar controle 96 h com e sem PHA 

Média 64,67 62,50667 

Variância 54,3937 95,09213 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  -0,78528   

Hipótese da diferença de média 0   

gl 2   

Stat t 0,231297   

P(T<=t) uni-caudal 0,419296   

t crítico uni-caudal 6,964557   

P(T<=t) bi-caudal 0,838593   

t crítico bi-caudal 9,924843   

 

Comparar 4 Gy 96h com e sem PHA   

Média 21,24 23,71 

Variância 93,8068 83,6823 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  0,990369   

Hipótese da diferença de média 0   

gl 2   

Stat t -3,02838   

P(T<=t) uni-caudal 0,046964   

t crítico uni-caudal 6,964557   

P(T<=t) bi-caudal 0,093928   

t crítico bi-caudal 9,924843   
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� Teste t (p<0,05) – para diferença entre as médias com e sem 
fitohemaglutinina – linfócitos em apoptose tardia/necrose após 24, 48, 96 
horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparar necrose controle 24h com e sem PHA 

Média 7,602667 14,44433 

Variância 0,83849 21,26561 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  -0,87266   

Hipótese da diferença de média 0   

gl 2   

Stat t -2,18275   

P(T<=t) uni-caudal 0,080377   

t crítico uni-caudal 6,964557   

P(T<=t) bi-caudal 0,160754   

t crítico bi-caudal 9,924843   

 

Comparar necrose 4 Gy 24h com e sem PHA 

Média 20,507 14,529 

Variância 48,68383 0,038923 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  0,486261   

Hipótese da diferença de média 0   

gl 2   

Stat t 1,504183   

P(T<=t) uni-caudal 0,13572   

t crítico uni-caudal 6,964557   

P(T<=t) bi-caudal 0,27144   

t crítico bi-caudal 9,924843   

 
Comparar necrose controle 48h com e sem PHA 

Média 14,30733 14,97267 

Variância 18,76687 71,68685 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  0,074133   

Hipótese da diferença de média 0   

gl 2   

Stat t -0,12498   

P(T<=t) uni-caudal 0,455983   

t crítico uni-caudal 6,964557   

P(T<=t) bi-caudal 0,911967   

t crítico bi-caudal 9,924843   

 

Comparar necrose 4 Gy 48h com e sem PHA 

Média 57,43667 23,721 

Variância 139,1059 165,1866 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  0,981581   

Hipótese da diferença de média 0   

gl 2   

Stat t 22,55425   

P(T<=t) uni-caudal 0,00098   

t crítico uni-caudal 6,964557   

P(T<=t) bi-caudal 0,00196   

t crítico bi-caudal 9,924843   

 
Comparar necrose controle 96 h com e sem PHA 

Média 18,23867 10,92 

Variância 50,15412 34,2361 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  0,936209   

Hipótese da diferença de média 0   

gl 2   

Stat t 4,860575   

P(T<=t) uni-caudal 0,019908   

t crítico uni-caudal 6,964557   

P(T<=t) bi-caudal 0,039817   

t crítico bi-caudal 9,924843   

 

Comparar necrose 4 Gy 96h com e sem PHA 

Média 71,75 38,4 

Variância 238,1812 539,0608 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  0,673181   

Hipótese da diferença de média 0   

gl 2   

Stat t 3,364218   

P(T<=t) uni-caudal 0,03907   

t crítico uni-caudal 6,964557   

P(T<=t) bi-caudal 0,078139   

t crítico bi-caudal 9,924843   

 



108 

 

ESTATÍSTICA PARA ANÁLISE APOPTOSE – CASPASE-3 ATIVA 

 

� Teste t (p<0,05) – para diferença entre as médias com e sem radiação 

 

 Sem estímulo         Com fitohemaglutinina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dose (Gy) 0 4 

Média 3,020333333 11,44033 
Variância 1,562006333 23,254523 

N 3 3 
Correlação de Pearson  0,852586342   

Hipótese da diferença de média 0   
gl 2   
Stat t -3,82469219   

P(T<=t) uni-caudal 0,031032275   
t crítico uni-caudal 6,964556734   

P(T<=t) bi-caudal 0,06206455   
t crítico bi-caudal 9,9248432   

 

Dose (Gy) 0 4 

Média 42,823 56,90633333
Variância 1735,478137 1679,42697

N 3 3 
Correlação de Pearson  0,897084067   

Hipótese da diferença de média 0   
gl 2   
Stat t -1,300410964   

P(T<=t) uni-caudal 0,16156555   
t crítico uni-caudal 6,964556734   

P(T<=t) bi-caudal 0,3231311   
t crítico bi-caudal 9,9248432   
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� Teste t (p<0,05) – para diferença entre as médias com e sem fitohemaglutinina 

 

Controle não irradiado        Irradiado com 4 Gy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sem PHA Com PHA 

Média 3,02033333 42,823 
Variância 1,56200633 1735,478137 

N 3 3 
Correlação de Pearson  0,29597649   

Hipótese da diferença de média 0   
gl 2   
Stat t 1,66899607   

P(T<=t) uni-caudal 0,11853079   
t crítico uni-caudal 6,96455673   

P(T<=t) bi-caudal 0,23706159   
t crítico bi-caudal 9,9248432   

 

 Sem PHA Com PHA 

Média 11,44033 56,90633 
Variância 23,25453 1679,427 

N 3 3 
Correlação de Pearson  0,965675   

Hipótese da diferença de média 0   
gl 2   
Stat t -2,16668   

P(T<=t) uni-caudal 0,081297   
t crítico uni-caudal 6,964557   

P(T<=t) bi-caudal 0,162595   
t crítico bi-caudal 9,924843   
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ESTATÍSTICA PARA ANÁLISE APOPTOSE – p53 

 

� Teste t (p<0,05) – para diferença entre as médias com e sem radiação 

 

Sem estímulo          Com fitohemaglutinina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dose (Gy) 0 4 

Média 0,153333333 11,38766667 
Variância 0,026782333 5,623472333 

N 3 3 
Correlação de Pearson  -0,57243393   

Hipótese da diferença de média 0   
gl 2   
Stat t -7,88200566   

P(T<=t) uni-caudal 0,00785891   
t crítico uni-caudal 6,964556734   

P(T<=t) bi-caudal 0,01571782   
t crítico bi-caudal 9,9248432   

c 

Dose (Gy) 0 4 

Média 0,397 8,927 
Variância 0,121459 15,144609 

N 3 3 
Correlação de Pearson  0,492665543   

Hipótese da diferença de média 0   
gl 2   
Stat t -3,958574082   

P(T<=t) uni-caudal 0,029145514   
t crítico uni-caudal 6,964556734   

P(T<=t) bi-caudal 0,058291029   
t crítico bi-caudal 9,9248432   
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� Teste t (p<0,05) – para diferença entre as médias com e sem fitohemaglutinina 

 

Controle não irradiado        Irradiado com 4 Gy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sem PHA Com PHA 

Média 0,15333333 0,397 
Variância 0,02678233 0,121459 

N 3 3 
Correlação de Pearson  -0,7222184   

Hipótese da diferença de média 0   
gl 2   
Stat t -0,87882861   

P(T<=t) uni-caudal 0,23609297   
t crítico uni-caudal 6,96455673   

P(T<=t) bi-caudal 0,47218593   
t crítico bi-caudal 9,9248432   

 

 Sem PHA Com PHA 

Média 11,38767 8,927 
Variância 5,623472 15,14461 

N 3 3 
Correlação de Pearson  0,78415   

Hipótese da diferença de média 0   
gl 2   
Stat t 1,698693   

P(T<=t) uni-caudal 0,115738   
t crítico uni-caudal 6,964557   

P(T<=t) bi-caudal 0,231475   
t crítico bi-caudal 9,924843   
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ESTATÍSTICA PARA ANÁLISE APOPTOSE – p53 + CFSE 

 

� Teste t (p<0,05) – para diferença entre as médias de 
linfócitos quiescentes com e sem radiação 

� Teste t (p<0,05) – para diferença entre as médias de 
linfócitos quiescentes p53 (+) com e sem radiação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dose (Gy) 0 4 

Média 54,41667 64,88667 
Variância 360,1521 174,2134 
N 3 3 
Correlação de Pearson  0,995989   
Hipótese da diferença de média 0   
gl 2   
Stat t -3,04782   
P(T<=t) uni-caudal 0,046447   
t crítico uni-caudal 6,964557   
P(T<=t) bi-caudal 0,092895   
t crítico bi-caudal 9,924843   

 

Dose (Gy) 0 4 

Média 0,491 3,994333 
Variância 0,109083 0,106086 
N 3 3 
Correlação de Pearson  0,990646   
Hipótese da diferença de média 0   
gl 2   
Stat t -134,567   
P(T<=t) uni-caudal 2,76E-05   
t crítico uni-caudal 6,964557   
P(T<=t) bi-caudal 5,52E-05   
t crítico bi-caudal 9,924843   
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� Teste t (p<0,05) – para diferença entre as médias de 
linfócitos proliferantes com e sem radiação 

� Teste t (p<0,05) – para diferença entre as médias de 
linfócitos proliferantes p53 (+) com e sem radiação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dose (Gy) 0 4 

Média 45,57233 35,13333 
Variância 360,287 173,5316 
Observações 3 3 
Correlação de Pearson  0,996388   
Hipótese da diferença de média 0   
gl 2   
Stat t 3,03292   
P(T<=t) uni-caudal 0,046843   
t crítico uni-caudal 6,964557   
P(T<=t) bi-caudal 0,093685   
t crítico bi-caudal 9,924843   

 

Dose (Gy) 0 4 

Média 0,230333 1,891333 
Variância 0,014422 0,024782 
Observações 3 3 
Correlação de Pearson  -0,5704   
Hipótese da diferença de média 0   
gl 2   
Stat t -11,6702   
P(T<=t) uni-caudal 0,003631   
t crítico uni-caudal 6,964557   
P(T<=t) bi-caudal 0,007263   
t crítico bi-caudal 9,924843   
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� Teste t (p<0,05) – para diferença entre as médias de 
linfócitos p53 (+) quiescentes e proliferantes sem radiação 

� Teste t (p<0,05) – para diferença entre as médias de 
linfócitos p53 (+) quiescentes e proliferantes com radiação 

 

 

 

 

 

 Quiescentes 
p53(+) 

Proliferantes 
p53(+) 

Média 0,491 0,230333 
Variância 0,109083 0,014422 
Observações 3 3 
Correlação de Pearson  0,87171   
Hipótese da diferença de média 0   
gl 2   
Stat t 1,936551   
P(T<=t) uni-caudal 0,096209   
t crítico uni-caudal 6,964557   
P(T<=t) bi-caudal 0,192418   
t crítico bi-caudal 9,924843   

 

 Quiescentes 
p53(+) 

Proliferantes 
p53(+) 

Média 3,994333 1,891333 
Variância 0,106086 0,024782 
Observações 3 3 
Correlação de Pearson  -0,22969   
Hipótese da diferença de média 0   
gl 2   
Stat t 9,269235   
P(T<=t) uni-caudal 0,00572   
t crítico uni-caudal 6,964557   
P(T<=t) bi-caudal 0,01144   
t crítico bi-caudal 9,924843   
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