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RESUMO 

SILVA, V. S. Influência do inibidor de RAD51 (RI-1) em linhagens de 

glioblastoma, M059J e M059K, irradiadas com raios-X. 2014, Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2014. 

 

O glioblastoma (GBM) é um tumor extremamente agressivo e resistente aos 

tratamentos convencionais. Os agentes utilizados na quimio- e radioterapia são 

indutores de danos no DNA, por induzirem quebras de fita simples (SSBs) e quebras 

de fita dupla (DSBs), as quais são letais para as células, mas quando eficientemente 

reparadas pelas células tumorais tornam estas resistentes. As principais vias de 

reparo de DSBs são: a via por recombinação homológa  (Homologous 

Recombination – HR) e por recombinação não- homóloga (Non-homologous end 

joining – NHEJ). As  proteínas de reparo participantes dessas vias têm sido 

estudadas como potenciais alvos moleculares na terapia contra o câncer.  A 

estratégia empregada no presente trabalho foi a de inibir a via de reparo HR em 

células já comprometidas para a via NHEJ.  Para isso foi utilizado o inibidor de 

RAD51 (uma das principais proteínas da via HR), 3-chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)-4-

morpholinylo-1H-pyrrole-2,5-dione, conhecido como RI-1(Calbiochem), testado em 

células de glioma M059J e M059K (deficientes e proficientes para DNA-PK, 

respectivamente), irradiadas com raios-X. Diferentes ensaios foram realizados para 

o teste com o inibidor RI-1 em células irradiadas ou não e comparados ao controle 

sem tratamento. Os resultados dos ensaios de sobrevivência clonogênica mostraram 

que a concentração de 40 µM do inibidor RI-1 exerceu um maior efeito inibitório 

sobre a capacidade de as células se dividirem e formarem colônias. O RI-1 induziu 

alterações significativas na cinética do ciclo celular predominantemente na linhagem 

selvagem M059K, nos tempos de 24 e 72 h. Apesar de a linhagem M059J não 

mostrar alterações significativas na cinética do ciclo celular, esta demonstrou 

sensibilidade à irradiação, conforme demonstrado pela cinética de reparo das DSBs, 

sendo mais lenta em relação à M059K, demonstrando o comprometimento do reparo 

NHEJ na linhagem mutante para DNA-PK. A expressão das proteínas LIG3, XRCC1 

e PARP-1 foram analisadas no tempo de 15 minutos e 24 h após a irradiação.  Na 

presença do inibidor RI-1, a expressão da LIG3 foi aumentada em células M059K 



(15 min e 24 h) comparadas ao grupo controle. Já a linhagem M059J apresentou 

uma elevada expressão das proteínas XRCC1 e PARP-1 apenas em 15 min em 

relação ao controle; esses dados indicaram que um possível reparo de DSBs 

envolvendo essas proteínas pode ter sido ativado logo nos primeiros minutos após a 

indução de danos nessas células. O conjunto dos resultados deste trabalho sugere 

um papel atuante do inibidor RI-1 em células comprometidas para o reparo NHEJ, 

isto é, a linhagem M059J,  levando à sugestão de que vias alternativas de reparo 

podem possivelmente estar envolvidas na resistência das células tumorais aos 

tratamentos convencionais.  

 

Palavras-chave:  glioblastoma,  inibidor de RAD51 (RI-1),  raios-X,  resposta a 

danos no DNA,  vias alternativas de reparo,  estratégias terapêuticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 
SILVA, V. S. Influence of the RAD51 inhibitor (RI-1) in glioblastoma cell lines, 

M059J and M059K, irradiated with X-rays. 2014, Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2014. 

 

Glioblastoma (GBM) is an extremely aggressive and resistant tumor to 

conventional treatments. The agents used in chemotherapy and radiotherapy are 

inducers of DNA damage, since they induce single strand breaks (SSBs) and double-

strand breaks (DSBs), which are lethal to cells, but when efficiently repaired by tumor 

cells make them resistant to antitumoral agents. The main repair pathways for DSBs 

are the homologous recombination (HR) and non-homologous end joining (NHEJ) 

pathways. Proteins participating in these processes have been studied as potential 

molecular targets in cancer therapy. Thus, the strategy employed in this work 

involved the inhibition of HR repair pathway in cells already committed to the NHEJ 

pathway, aiming to sensitize irradiated GBM cells. An inhibitor of RAD51 (one of the 

major HR proteins) was used: 3-chloro-1-(3,4-dichlorophenyl) -4 morpholinylo-1H-

pyrrole-2,5-dione, known as RI-1 (Calbiochem); this compound was tested in GBM 

cells, M059K and M059J (proficient and deficient for the DNA-PK, respectively) 

irradiated with X-rays. Various assays were performed to test the inhibitory property 

of RI-1 in irradiated cells and the combination of the inhibitor with X-irradiation, 

compared with the untreated control. The results of clonogenic survival showed that 

40 µM of RI-1 inhibitor exerted a higher inhibitory effect on the ability of cells to divide 

and form colonies. The RI-1 induced changes in cell cycle kinetics predominantly in 

the wild-type M059K, at 24 and 72 h. Although M059J did not show significant 

changes in cell cycle kinetics, these cells showed sensitivity to X-irradiation, as 

shown by the kinetics of DSB repair (gamma-H2AX foci), which was slower 

compared to M059K, demonstrating the commitment of the NHEJ repair in M059J 

(mutant for DNA-PK). The expression of LIG3, PARP-1 and XRCC1 proteins were 

analyzed at 15 min. and 24 h after irradiation. In the presence of the inhibitor RI-1, 

LIG 3 expression was increased in M059K cells (15 min. and 24 h) compared to the 

control group. M059J cells showed a high expression of XRCC1 and PARP-1 only at 

15 min., compared to the control. These data indicated that a possible repair of DSBs 



involving these proteins may have been activated in the first minutes after DNA 

damage induction. The overall results of this study suggest that RI-1 inhibitor was 

efficient to influence cellular responses in cells committed to the NHEJ repair, i.e. 

M059J cell line, leading to the hypothesis that alternative repair pathways may be 

possibly involved in the resistance of tumor cells. 

 

Keywords: glioblastoma, RAD51 inhibitor (RI-1), X-rays, DNA damage responses, 

alternative DNA repair pathways, therapeutic strategies in cancer. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

1.1. Tumores do Sistema Nervoso Central 

 

 Os tumores do sistema nervoso central (SNC) são agressivos, apresentando 

alta taxa de mortalidade. A maior frequência de desenvolvimento da doença ocorre 

na infância e na fase adulta, entre 45 e 70 anos de idade (REINFENBERGER e 

COLLINS, 2004).  

 Segundo Santarius et al (1997), os tumores cerebrais são classificados em 

gliomas, tumores neurais, neoplasias mal diferenciadas e meningiomas. O 

desenvolvimento dos diferentes tipos de tumores cerebrais pode estar relacionado 

tanto com o “background” genético quanto com o sistema imune (GARAMI, 2011).  

 Os gliomas malignos são os tumores primários mais comuns em adultos, 

correspondendo a mais de 70% de todas as neoplasias do SNC (OHGAKI, 2009). 

Esses são classificados na escala de I a IV de acordo com o seu grau de 

malignidade, sendo caracterizados por várias alterações histológicas acompanhadas 

por alterações genéticas (LOUIS et al., 2007). Considerando suas características 

invasivas e capacidade de causar necrose, os gliomas são assim classificados: 

Astrocitoma Pilocítico (Grau I); Astrocitoma (Grau II); Astrocitoma Anaplásico (Grau 

III) e Glioblastoma (GBM - Grau IV). O GBM localiza-se na região anterior do 

cérebro, apresenta crescimento astrocítico difuso,  é considerado o mais agressivo, 

o que resulta em altos índices de mortalidade (CHINTALA et al., 1996; FURNARI et 

al., 2007; LOUIS et al., 2007; REINFENBERGER e COLLINS, 2004), devido à sua 

elevada taxa de infiltração, invadindo várias partes do cérebro através de corpos 

calosos, região que conecta os hemisférios cerebrais (NAKADA et al., 2007).Este 

tumor pode se desenvolver em qualquer idade porém é encontrado com maior 

frequência entre 50 e 70 anos. (FURNARI et al., 2007; REIFENBERGER e  

COLLINS, 2004).  

 O GBM pode ser classificado como primário, também chamado de de novo 

glioblastoma (desenvolve sem a evidência de um tumor precursor de menor grau), 

ou secundário (originado a partir de um tumor astrocítico de baixo grau). O GBM 

primário apresenta características que incluem perda de heterozigosidade (LOH) do 

cromossomo 10q (70%), amplificação do gene EGFR (40%), mutações no gene 
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TP53 (28%), deleção do p16ink4 (31%) e mutações no gene PTEN (25%). A mutação 

do gene TP53 é uma alteração genética precoce e frequente (65%) na via de 

desenvolvimento do GBM secundário, sendo uma das primeiras alterações 

detectáveis em 2/3 dos astrocitomas difuso de baixo grau (grau II), entre outras 

mutações (OHGAKI e  KLEIHUES, 2007). 

 Após o primeiro diagnóstico, os pacientes com GBM são encaminhados para 

os tratamentos convencionais, incluindo a cirurgia, quimio- e radioterapia. 

Entretanto, apesar disso,  o prognóstico é desfavorável e a  sobrevida média dos 

pacientes não ultrapassa 12-14 meses (MRUGALA, 2013). O elevado grau de 

heterogeneidade e transformação genética dos tumores dificulta o prognóstico 

(WELSH, 2010) e aumenta a resistência aos tratamentos convencionais, tornando-

os refratários à maioria dos agentes antitumorais, pelo fato de apresentarem  

respostas de curta duração acompanhadas de um rápido desenvolvimento de 

resistência (KARSY,2014; STUPP et al., 2008, 2014). 

 Assim, a resistência dos GBMs aos tratamentos constitui um grande problema  

a ser contornado e, apesar do crescente avanço na área de oncologia, o tratamento 

dos pacientes com GBM ainda constitui um grande desafio, requerendo novas 

modalidades terapêuticas mais eficazes (SCARINGI et al., 2013; STUPP et al., 

2007, 2008).  

 

1.2. Danos no DNA  

 

A estrutura primária do DNA está constantemente sujeita a alterações 

causadas tanto por produtos do metabolismo celular quanto por agentes exógenos, 

os quais danificam o DNA (HOEIJMAKERS, 2009; SANCAR et al., 2004). Estima-se 

que 100.000 lesões por dia são geradas no genoma dos mamíferos em 

consequência de erros de duplicação e produtos próprios do metabolismo 

(HOEIJMAKERS, 2009). Dentre as várias lesões geradas no DNA, acredita-se que 

cerca de 10.000 são danos de bases oxidadas e quebras de fita simples. As 

alterações no genoma podem provocar mudanças de uma única base ou mudanças 

mais complexas, incluindo deleções, fusões, translocações e aneuploidias. Em 

última análise, tais alterações podem levar à morte celular de organismos 

unicelulares ou alterações degenerativas, bem como envelhecimento dos 

organismos multicelulares. Além disso, os danos no DNA podem perturbar o estado 
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de equilíbrio celular e ativar ou amplificar algumas vias bioquímicas que regulam o 

crescimento e a divisão celular, assim como vias que ajudam a coordenar a 

duplicação do DNA com a remoção de danos (SANCAR et al., 2004). 

Segundo os trabalhos revisados em Wiseman e Haliwell (1996), as reações 

endógenas que também contribuem para o contínuo dano ao DNA são as reações 

de oxidação, metilação, depurinação e deaminação. Por outro lado, os responsáveis 

por danos exógenos ao material genético incluem os agentes físicos, químicos e 

biológicos, como por exemplo a luz ultra-violeta (UV), radiações ionizantes (RIs), 

metais pesados, agentes poluentes, vários tipos de medicamentos, incluindo os 

compostos antitumorais e os de ação inti-inflamatória (LINDAHL,1993; SANCAR et 

al., 2004).  

  As RIs produzem uma ampla variedade de lesões no DNA, dentre elas as 

quebras de fita dupla (double strand breaks, DSBs), sendo essa o tipo de dano mais 

deletério ao DNA (HOEIJMAKERS, 2009) e por isso são consideradas as maiores 

responsáveis por desencadear a morte celular (HUHN et al., 2013). Quando as 

DSBs não são devidamente reparadas, estas contribuem para a formação de 

aberrações cromossômicas e o acúmulo de mutações, que muitas vezes podem 

levar a alterações na fisiologia e metabolismo celular, sendo que genes de várias 

classes podem ser afetados, incluindo os reguladores do ciclo celular, da transcrição 

e tradução, entre outros processos (JACKSON e BARTEK, 2009). As DSBs podem 

ser induzidas de forma direta por ação das RIs, por enzimas com atividade de 

endonuclease, ou por compostos químicos diversos; podem ser causadas de forma 

indireta por meio da indução de quebras de fita simples (single strand breaks, SSB), 

as quais são reparadas de forma errônea, resultando em quebras duplas 

secundárias (PENG e LIN, 2011). As RIs e a luz UV proveniente dos raios solares 

podem induzir até 105 lesões no DNA (dímeros de pirimidina e 6-4 foto-produtos) 

por célula por dia (HOEIJMAKERS, 2009).  

Os agentes químicos usados na quimioterapia, tais como os agentes 

alquilantes, Metil-metanosulfonato (MMS), Temozolomida (TMZ) e inibidores de 

topoisomerases, também podem causar uma variedade de lesões no DNA ao 

induzirem as SSBs ou DSBs. (CICCIA e ELLEDGE, 2010; HOEIJMAKERS, 2009).  

No entanto, o genoma dos organismos  possuem informações que codificam 

a proteção do seu próprio material genético,  garantindo a sua integridade ( 

LINDAHL  e WOOD,1999; WOOD et al., 2001). A grande variedade de agentes 
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causadores de danos no DNA seria um problema para as células se elas não 

tivessem uma eficiente capacidade de reparo do DNA lesado, conforme será 

abordado a seguir.  

 

1.3 Vias de reparo do DNA (SSBs e DSBs) 

 

 Vários mecanismos de reparo do DNA e de controle do ciclo celular 

(checkpoints) atuam em conjunto para manter a integridade do genoma das células 

danificadas, sendo que em células eucarióticas, tem sido relatado cinco tipos 

principais de mecanismos: reparo por recombinação homóloga (HR: Homologous 

Recombination), reparo por recombinação não-homóloga (NHEJ: Non-Homologous 

End-Joining), reparo por excisão de base (BER: Base Excision Repair), reparo por 

excisão de nucleotídeos (NER: Nucleotide Excision Repair) e reparo de pareamento 

errôneo (MMR: Mismatch Repair) (ALBERTS et al., 2002; HELLEDAY, 2010; PENG 

e LIN,2011; SANCAR et al., 2004). Todos os tipos mencionados são importantes 

para a sobrevivência dos organismos, mas no presente trabalho serão abordados os 

processos de reparo de quebras duplas induzidas no DNA. 

Basicamente, a sinalização em resposta a danos no DNA ocorre por 

mecanismos de transdução de sinais que se iniciam com proteínas “sensoras”, tais 

como ATM, ATR e DNA-PK, pertencentes à família de proteínas quinases 

relacionadas à família das PI3K (fosfatidilinositol 3-quinases), as quais estão 

localizadas no topo da cascata de sinalização. A ATM é conhecida como a principal 

ativadora primária do reparo de DSBs (ROUSE e JACKSON, 2002; SHILOH, 2003, 

2003b). Essas proteínas sensoras detectam o dano e/ou alterações na cromatina e 

em seguida, transmitem um sinal para moléculas “transdutoras”, as quais conduzem 

os sinais para numerosos “efetores”  envolvidos em vias específicas (ANDERSON e  

CARTER, 1996; LEES-MILLER, 1996; PENG e LIN, 2011; SIRBU e CORTEZ, 2013).  

O complexo MRE11-RAD50-NBS1 (MRN) também atua como um sensor 

inicial para DSBs, recrutando e ativando ATM. Ambos, ATM e DNA-PK podem 

fosforilar a proteína H2AX, gerando a H2AX fosforilada (γ-H2AX) como primeiro 

passo no processo de sinalização (UZIEL et al., 2003). Segundo Shiloh (2003), ATM 

é o transdutor primário de alarme para DSBs, sendo rapidamente ativada, causando 

a fosforilação de vários substratos que possuem papeis fundamentais nas vias de 

resposta ao dano, como a TP53, H2AX, CHK2, RPA e BRCA1.  
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Em resposta às DSBs induzidas no DNA, as células eucarióticas podem ativar 

especificamente dois tipos de mecanismos de reparo: HR e NHEJ (Figura-1) (PENG 

e LIN, 2011). A maioria das células e organismos deficientes em recombinação 

exibem um aumento na sensibilidade a agentes danosos ao DNA, tais como raios-X, 

agentes alquilantes e agentes indutores de crosslinks (DEN BOSCH et al., 2002) e 

as RI (SAKAMOTO-HOJO e  BALAJEE, 2008).  

 

Figura 1: Vias de reparo de DSBs e principais proteínas envolvidas. A: Reparo por 
Recombinação Homóloga (HR); B: Reparo por recombinação não homóloga (NHEJ) 
(adaptado de PENG e  LIN, 2011). 
 

1.3.1 Reparo por Recombinação Homóloga (HR) 

 

O reparo HR é a principal via que contribui para a manutenção da integridade 

genômica ao longo das gerações (pelo processo de meiose) e também durante o 

desenvolvimento ontogênico (DRAKE et al., 1998). Dessa forma, o reparo HR, 

desempenha papel fundamental na divisão meiótica, ao estabelecer a conexão física 

entre os cromossomos homólogos (garantindo a correta disjunção na primeira 
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divisão meiótica) e  também no ciclo celular mitótico da maioria dos organismos 

eucariotos, por reparar DSBs provocadas por colapsos na forquilha de duplicação, 

seja por danos espontâneos de processamento ou por agentes externos causadores 

de danos (SYMINGTON, 2002). 

A via HR pode ser conceitualmente dividida em três estágios: pré-sináptico, 

sináptico e pós-sináptico, tendo como a principal proteína de reparo a RAD51, a qual 

promove a invasão da fita homóloga e o pareamento homólogo entre as fitas 

complementares de DNA (BAUMANN et al.,1996; BENSON et al., 1994). 

Em humanos, o HR envolve a ação de proteínas sinalizadoras de dano 

MRE11-RAD50-NBS1, complexo MRN (UZIEL et al., 2003), CtIP (proteínas 

transportadores de colinas responsáveis pela ressecção de DSBs),  e a atividade 

helicase da BLM (cuja deficiência é responsável pela Síndrome de Bloom) ( HEYER 

et al.,2010). Após as proteínas sensoras reconhecerem e localizarem o dano, o 

mesmo é processado e é formada uma extremidade de fita simples no DNA (single-

stranded DNA- ssDNA), a qual é estabilizada pela RPA (proteína de replicação A), 

uma proteína de ligação à ssDNA. (SAN FILIPPO et al., 2008). 

Embora a ligação de RPA às ssDNA elimine estruturas secundárias nas fitas 

simples de DNA, favorecendo a posterior montagem de filamentos de RAD51, a 

RPA ao mesmo tempo forma uma barreira cinética que impede a ligação de RAD51 

às ssDNA. Por isso, se faz necessária a participação de proteínas mediadoras que 

permitam a ligação de RAD51 à ssDNA revestidas por RPA e, consequentemente, a 

formação dos nucleofilamentos de RAD51 (HEYER et al.,2010; SAN FILIPPO et al.,, 

2008), que medeiam o pareamento homologo pela invasão e troca de fragmentos da 

dupla hélice de DNA (BAUMAN et al.,1996; BENSON et al.,1994; GUPTA et al., 

1997). Em mamíferos, as proteínas conhecidas como mediadoras são os paralógos 

de RAD51 (RAD51B, RAD51C, RAD51D), XRCC2 e XRCC3. Essas proteínas 

compartilham o núcleo proteico com RAD51 mas não são capazes de catalisar as 

mesmas reações de pareamento tal como a RAD51 (HEYER et al., 2010). Outro 

exemplo de proteína mediadora da formação dos filamentos de RAD51 é a proteína 

supressora tumoral BRCA2, deficiente em pacientes com câncer de ovário e mama. 

Foi relatado que essa proteína é fundamental na busca por homologia na etapa de 

invasão da fita de DNA, finalizando o reparo por HR e assegurando a integridade do 

DNA (YANG ., et al 2005).  
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RAD51 é altamente expressa em células proliferativas nas fases S ou G2 do 

ciclo celular (CHEN et al.,1997; XIA et al., 1997; YAMAMOTO et al.,1996), o que 

justifica a sua relevância no reparo de DSBs que ocorre durante a duplicação (XIA et 

al.,1997). A sua atividade pode ser detectada através de visualização de foci em 

diversos pontos do núcleo durante a fase S e em células expostas a agentes que 

danificam o DNA. O papel central de RAD51 na integridade de HR é fortemente 

embasado por alguns trabalhos que demonstram quebras cromossômicas, 

aberrações e letalidade celular como consequência de sua supressão (LIM e 

HASTY, 1996; SONODA et al.,1998; TSUZUKI et al.,1996). Segundo Welsh et al 

(2009), 53% dos GBM possuem elevada expressão de RAD51, o mesmo ocorrendo 

para outros tipos de células tumorais , demonstrando sua relevância também na 

iniciação ou na progressão do processo da tumorigênese (RICHARDSON, 2005). 

 

 

1.3.2 Reparo por Recombinação Não Homologa   

 

A via clássica (ou canônica) do reparo por NHEJ (C-NHEJ) é altamente 

conservada entre os eucariotos (CHIRUVELLA et al., 2013), sendo uma das vias 

destinadas ao reparo de DSBs, principalmente as causadas pelas RIs (BOECKMAN 

et al.,2005). A desregulação de algumas proteínas obrigatórias e específicas dessa 

via, como a ligase 4 (LIG4), causa a síndrome LIG4, letal em mamíferos 

(CHIRUVELLA et al., 2013; FRANK et al., 2000; RUCCI et al.,2010), destacando a 

grande relevância da via C-NHEJ.  

Na via C-NHEJ, as proteínas ATM e H2AX fosforilada (γ-H2AX) exercem 

papéis tanto de sensoras como mediadoras, sendo recrutadas nos sítios de lesões 

no DNA, permitindo a formação do arcabouço de reparo nesses locais. Após a 

ligação de ATM e γ-H2AX, o complexo Ku em forma de anel (proteínas Ku70 e 

Ku80) é recrutado e envolve as fitas de DNA; esse complexo atua como um sítio de 

ancoragem para as proteínas que, de fato, finalizarão o reparo, isto é, as DNA-PKs 

(DNA-dependent protein kinase). As proteínas DNA-PKs se posicionam em ambas 

as extremidades da fita lesada de DNA, formando uma ponte de tal forma a proteger 

e aproximar as extremidades da quebra dupla do DNA. As DNA-PKs são então 

fosforiladas e passam a recrutar a nuclease Artemis, que se liga à subunidade 
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catalíca da DNA-PKcs , sendo também fosforilada por ATM e pela DNA-PK. Após 

essas proteínas estarem devidamente fosforiladas, ATM e γ-H2AX são então 

desfosforiladas e se separam da molécula de DNA. Com o complexo Ku formado, 

juntamente com as DNA-PKcs, o conjunto que finalizará o reparo é recrutado. A 

enzima LIG4 e a XRCC4 terminam de ligar as extremidades danificadas, 

completando o reparo da DSB (COLLIS et al., 2005; HARTLEY et al., 1995; MOLL et 

al., 1999; SANCAR et al., 2004). 

  

 

1.3.3 Reparo alternativo por Recombinação não homológa (A-NHEJ) 

 

O NHEJ alternativo (A-NHEJ, a-NHEJ ou alt-NHEJ) é o terceiro e mais 

recente mecanismo de reparo de DSBs relatado na literatura, também conhecido por 

outros nomes (micro-homologia mediada MMEJ ou backup NHEJ - b-NHEJ). O A-

NHEJ foi descoberto em fungos e em mamíferos quase que ao mesmo tempo, como 

um sistema de backup capaz de reparar DSBs em células deficientes para um ou 

mais fatores principais do C-NHEJ. (BOULTON e JACKSON, 1996; DERIANO e  

ROTH, 2013; KABOTYANSKI et al., 1998; LIANG e JASIN, 1996).  

Como citado anteriormente, a ausência de qualquer componente das vias de 

reparo compromete a eficiência das mesmas, assim também ocorre com as 

proteínas da via do reparo C-NHEJ. No entanto, alguns autores mostraram que 

mesmo na ausência de alguns componentes do C-NHEJ, como DNA-PK ou até 

mesmo da LIG4 (ligase específica da via C-NHEJ), a maioria das DSBs induzidas 

por RIs, as quais tendem a ser reparadas em poucos minutos por C-NHEJ, foram 

reparadas utilizando uma via alternativa do NHEJ (PERRAULT et al.,2004; TAKATA 

et al 1998), a qual foi demonstrada operar com uma cinética de reparo 20 a 30 vezes 

mais lenta que a C-NHEJ (DIBIASE et al.,2000b; WANG et al., 2001b, 2001c). 

Em todos os sistemas estudados, há uma porcentagem residual de A-NHEJ 

observada quando a via C-NHEJ está inoperante (quimicamente ou geneticamente 

comprometida), a qual atua como um backup para remover praticamente por 

completo todas as DSBs, embora com baixa cinética (DIBIASE et al., 2000b). A-

NHEJ é independente de Ku e XRCC4 (FRANK et al.,1998) e está frequentemente 
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associado com a formação de anormalidades cromossômicas, como as deleções, 

translocações e inversões,  apresentando elevadas taxas de mutações (BOBOILA et 

al., 2010; ILIAKIS et al., 2007; SIMSEK e JASIN, 2011; SIMSEK et al., 2011; ZHANG 

e JASIN, 2011) o que provoca o aumento da instabilidade genômica. A via 

alternativa de reparo é considerada  altamente propensa a erro (error-prone) 

(SCHIPLER e ILIAKIS, 2013), fato este que pode contribuir para o desenvolvimento 

do câncer, o qual está diretamente relacionado à instabilidade cromossômica 

(BOVERI, 2008). 

Inicialmente, alguns autores definiram três características específicas do A-

NHEJ: a primeira como já citada (CHIRUVELLA et al.,2013), referindo-se às grandes 

deleções e frequente micro-homologia, a segunda referindo-se ao aumento das 

taxas de translocações cromossômicas, devido ao fato de que essa via é menos 

fidedigna que a C-NHEJ. A terceira característica dessa via alternativa seria a sua 

ocorrência apenas em células deficientes para C-NHEJ (GUIROUILH-BARBAT et al., 

2007; SIMSEK e JASIN, 2010; ZHU et al., 2002). No entanto, a posterior descoberta 

de A-NHEJ em células proficientes para C-NHEJ, indicou que essa via não é 

simplesmente uma via de backup utilizada pelas células para sobreviver na ausência 

de C-NHEJ, conforme suposto inicialmente (DERIANO e ROTH, 2013). O A-NHEJ 

também atua em células selvagens para C-NHEJ quando este falha ou por razões 

desconhecidas (ILIAKIS et al., 2004; MLADENOV e  ILIAKIS, 2011).  

Ambas a vias C-NHEJ e A-NHEJ operam de forma complementar e cooperam 

para remover DSBs induzidas por radiações em uma ordem hierárquica bem 

definida, onde C-NHEJ é predominante e remove a maioria das DSBs (DIBIASE et 

al., 2000b). A ávida ligação de DNA-PKcs às extremidades de DNA pode explicar 

como C-NHEJ predomina em relação ao NHEJ in vivo. A completa inibição do A-

NHEJ observada em análises bioquímicas com excesso de DNA-PKcs, sugere que o 

C-NHEJ possui uma considerável vantagem cinética sobre o alternativo e quando o 

número de extremidades de DNA excede o número de moléculas DNA-PKcs na 

reação, as extremidades que permanecem livres tendem a ser processadas por 

mecanismos independentes de DNA-PK, ou seja pelo A-NHEJ (PERRAULT et al., 

2004). 

Em geral, o C-NHEJ é mais rápido (tempo médio de reparo de 5 a 30 

minutos), requer DNA-PKcs, Ku, LIG4 e provavelmente XRCC4 e religa as 

extremidades de DNA sem excessivas degradações (WANG et al., 2001b; 2003). A-
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NHEJ, por outro lado, é lento (tempo médio de reparo de 2 a 20 horas), pode 

envolver degradação de extremidades de DNA (LOBRICH et al.,1995), opera mais 

eficientemente durante a fase G2 do ciclo celular (WU et al., 2008) e utiliza-se de 

componentes ainda desconhecidos (CHIRUVELLA et al., 2013; WANG et al., 2001b, 

2001c; 2003). Apesar dos eventos moleculares do processo de iniciação de A-NHEJ 

ainda não estarem totalmente esclarecidos, algumas proteínas já conhecidas 

parecem ser fundamentais também na sinalização e reparo do A-NHEJ (BOBOILA et 

al., 2012). 

Baseado no mecanismo de C-NHEJ, a reação de A-NHEJ pode ser dividida 

em alguns passos: primeiro, as duas extremidades de DNA devem ser reconhecidas 

e mantidas juntas; segundo, apesar de algumas vezes desnecessário, a maioria das 

extremidades livres de DNA requer processamento para se manterem capazes de 

se ligarem novamente. Várias enzimas podem participar nesse passo, como por 

exemplo, vários tipos de nucleases, dRP liases, quinases, fosfofatases, helicases e 

polimerases. Terceiro, o passo final requer uma DNA ligase, que em mamíferos 

dependeria de DNA ligase III (LIG3) e /ou DNA ligase I (LIG1) (FRIT et al 2014) 

(Figura 2). A definição de qual ligase estaria de fato implicada na via A-NHEJ ainda 

é uma questão bastante discutida no meio científico. Segundo Paul et al (2013), a 

LIG1 também tem um papel funcional na via A-NHEJ, intercalando com a LIG3. 

Porém, experimentos in vitro apontam uma função da LIG3 na via A-NHEJ, como 

sendo a ligase mais importante do A-NHEJ em mamíferos (AUDEBERT et al.,2004; 

CHIRUVELLA et al., 2012; SALLMYR et al.,2008; SIMSEK et al., 2011; WANG et al., 

2005), o que necessita ainda ser melhor elucidado. 

  A LIG3 funciona em um complexo com XRCC1 e é regulada por PARP-1 

(MCKINNON e CALDECOTT, 2007). Como um co-fator da LIG3, a XRCC1 seria 

uma das proteínas possivelmente envolvida no reparo alternativo (AUDEBERT et 

al.,2004; SARIBASAK et al., 2011), apesar de estudos recentes sugerirem que 

XRCC1 pode ser dispensável para o A-NHEJ (BOBOILA et al., 2012). 

Devido à ação da PARP-1 em regular o complexo LIG3/XRCC1, a sua 

participação na via alternativa é defendida por alguns autores, que afirmam o seu 

papel em recrutar os fatores de reparo (AUDEBERT et al.,2004; DELLA-MARIA et 

al.,2011), os quais competem pelas extremidades de DNA livres com o heterodímero 

Ku do C-NHEJ; a PARP-1 tem sido implicada também em sinalizar o dano no A-

NHEJ (ARAVIND e  KOONIN, 2001), podendo ainda interagir com ATM (AGUILAR-
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QUESADA et al., 2007) e o complexo MRE11 (BENTLEY et al., 2009). O possível 

envolvimento de MRE11 no A-NHEJ reforça a suposição de que o processamento 

das extremidades de DNA é um passo importante na via alternativa, conforme 

demonstrado nos trabalhos de Dinkelmann et al. (2009). Dessa forma, os reparos A-

NHEJ e HR compartilham mecanismos comuns de ressecção inicial das 

extremidades de DNA promovidos pelas nucleases MRE11 e CtlP (DINKELMANN et 

al., 2009; RASS et al., 2009; ZHANG e  JASIN, 2011). 

 

 

Figura 2: Esquema das possíveis proteínas envolvidas na via A-NHEJ e sua 
sequência de eventos: reconhecimento e sinapse, processamento e ligação.  As 
proteínas destacadas entre parênteses podem variar entre os diferentes organismos.  
(adaptado de FRIT et al., 2014).  
 
 

Evidências apontam a presença de micro-homologias nos pontos de quebras 

à participação do A-NHEJ em neoplasias hematológicas e em alguns tumores 

sólidos (FRIT et al.,2014). Segundo Truong et al. (2013), as células tumorais 

parecem utilizar de forma mais significativa o reparo A-NHEJ relativamente às 

células normais, sugerindo a participação dessa via susceptível ao erro no processo 

de carcinogênese. O desequilíbrio entre C-NHEJ e A-NHEJ, favorecendo o reparo 

alternativo, contribui de forma relevante para este último, de forma a aumentar a 

instabilidade genômica das células (FRIT et al., 2014) 
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1.4 Inibidores de proteínas da via HR 

O estudo da via de reparo HR em mamíferos, como já citado anteriormente, é 

de extrema relevância, pois a maioria das proteínas de HR são essenciais para a 

viabilidade celular e manutenção da integridade do genoma. Partindo dessa 

premissa  foram desenvolvidas pequenas moléculas inibidoras da via HR, como uma 

alternativa para o estudo dos mecanismos envolvidos nesse processo, os quais 

poderiam ser alvos de intervenção para  sensibilizar as células tumorais aos agentes 

antitumorais. Considerando que os quimioterápicos e as radiações atuam de forma a 

induzir DSBs e crosslinks no DNA, os moduladores de HR podem ser estudados 

visando futuras aplicações na área clínica (HUANG e  MAZIN, 2014). 

RAD51 é a principal proteína da via HR, encontrada superexpressa em muitos 

tipos de tumores e também em células transformadas (HANNAY et al., 2007; HINE 

et al.,2008; MAACKE et al., 2000; RADERSCHALL et al., 2002; THACKER.,2005). 

Esse alto nível de expressão está associado com o aumento na resistência a quimio 

e radioterápicos (RADERSCHALL et al., 2002; VISPÉ et al., 1998; XU et al., 2005). 

Por outro lado, estudos de inibição de Rad51 por oligonucleotídeos antisenso 

mostraram uma diminuição da radio-resistência em células de rato in vitro e in vivo 

(TAKI et al., 1996), bem como aumento da mortalidade de células Hela por danos 

causados pela cisplatina (ITO et al., 2005). Logo, RAD51 foi reconhecida como 

sendo um importante alvo para o desenvolvimento de possíveis moléculas 

inibidoras, com potencial para ser testada como alvo molecular na terapia do câncer 

(HUANG e  MAZIN, 2014). 

Nos últimos anos, várias moléculas foram descritas com a capacidade de 

inibir RAD51 (TAKAKO et al., 2009), entretanto, a maioria destas só puderam ser 

usadas em testes da atividade de RAD51 in vitro. Huang e colaboradores (2011) 

identificaram um inibidor (B02) com alta especificidade pela RAD51, a partir de um 

screening de aproximadamente 200.000 compostos. Em 2012, o mesmo grupo 

demonstrou que o inibidor B02 impedia a ligação de RAD51 ao DNA e a formação 

dos filamentos nucleoprotéicos durante o reparo HR, mostrando que o inibidor tem 

efeito no reparo de células humanas e de ratos, provando ainda que este, associado 

à cisplatina, foi capaz de sensibilizar células HEK. Na mesma época, Budke et al. 

(2012) partindo de uma biblioteca de aproximadamente 10.000 moléculas pela 

técnica de Hight throughtput screening, buscando compostos que modificassem a 
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ligação de RAD51 as ssDNA, identificaram um inibidor chamado RI-1 (RAD51 

Inhibitor II, 3-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)-4-(4-morpholinyl)-1H-pyrrole-2,5-dione) 

que inativa RAD51 de forma direta através da ligação proteína-proteína, a qual é 

essencial para a formação de filamentos e atividade de recombinação. Experimentos 

em fibroblastos imortalizados mostraram que RI-1 inibe HR e sensibiliza células 

tumorais na presença da Mitomicina C, a uma concentração aproximada de 25 µM. 

O RI-1 também gerou efeito sinérgico em células mutantes para a RAD51C e com 

um menor efeito em células suplementadas com RAD51 (BUDCKE et al., 2012, 

2012b). 

RI-1 (®Calbiochem) apresenta fórmula molecular, C14H11Cl3N2O3 (Figura 

3), massa molecular de 361,6 KDa, possuindo em sua estrutura o grupamento de 

Cloromaleimido, o qual reage com o grupo tiol da cisteína, seguido de reações 

químicas conjugadas de adição-eliminação. Um produto derivado do RI-1 permeável 

às células (1H-Pyrrole-2,3dione), apresenta uma meia-vida de reatividade 

relativamente curta em meio de cultura e em soluções aquosas contendo 

componentes sulfidrilas. Ele se liga covalentemente e irreversivelmente aos resíduos 

de cisteína 319 no domínio N-terminal de RAD51 humana, desestabilizando a 

interface de interação proteína-proteína (BUDKE et al., 2012, 2012b), impedindo a 

formação de foci subnuclear de RAD51 após danos no DNA, sem afetar a proteína 

de replicação (RPA), sendo que seu IC50 encontra-se na faixa de 5 a 30µM (BUDKE 

et al., 2012b). 

O desenvolvimento de inibidores de HR alvejando células tumorais com 

defeitos genéticos específicos nos mecanismos de reparo representa uma 

oportunidade importante em otimizar as estratégias terapêuticas já existentes e em 

descobrir novas relações de letalidade sintética (quando mais de duas vias de 

reparo estão comprometidas). Muitos desafios na área da letalidade sintética ainda 

estão sendo superados (PEG  e  LIN, 2011).  

Dessa forma, os estudos envolvendo a dupla inibição de vias de reparo do 

DNA ainda são necessários. Assim, a hipótese do trabalho baseia-se na ideia de 

que o comprometimento simultâneo das principais vias de reparo para DSBs (HR e 

C-NHEJ) parece ser um alvo importante em termos de estratégia terapêutica . 

Portanto, no presente trabalho, a proposta consistiu em investigar os efeitos do 

inibidor de HR (RI-1) em células comprometidas ou não para C-NHEJ associado à 

irradiação com raios-X. Ainda,  análises adicionais foram propostas na busca de 
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dados relevantes que possam contribuir para o esclarecimento do mecanismo de 

reparo da via A-NHEJ, que ainda permanece pouco esclarecida.  

 

 

 
 

Figura 3 - Estrutura química do inibidor RI-1(BUDCKE et al., 2012b) 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 
 

Avaliar as respostas celulares à irradiação com raios-X em linhagens de GBM 

proficientes e deficientes para DNA-PK (M059K e M059J, respectivamente)  em 

associação com o inibidor de RAD51 (RI-1), focalizando também o estudo da 

expressão de alguns genes de reparo de quebras duplas no DNA. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

 1) Avaliar a cinética de reparo das DSBs nas linhagens M059K e M059J em 

resposta à irradiação com raios-X, pela aplicação do ensaio de imunofluorescência 

para a detecção de foci de γ-H2AX.  

2) Avaliar as taxas de sobrevivência por meio do ensaio de sobrevivência 

clonogênica em células M059K e M059J irradiadas com raios-X (0,25 a 2Gy), em 

associação ou não com o inibidor de RAD51, RI-1 (5 a 30µM).  

3) Analisar a progressão das células no ciclo celular e morte celular por 

apoptose (método sub-G1), nas linhagens M059K e M059J irradiadas e tratadas 

com o inibidor de RAD51. 

4) Verificar a expressão ao nível protéico (Western-Blot) de algumas proteínas 

de reparo nas linhagens M059K e M059J irradiadas e tratadas com o inibidor de 

RAD51 . 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Linhagens Celulares 

 Foram utilizadas duas linhagens celulares isogênicas de Glioblastoma 

(M059K e M059J), proficientes e deficientes respectivamente para DNA-PK, 

provenientes da American Type Culture Collection (ATCC, Rockville, Estados 

Unidos) e cedidas gentilmente pelo professor A.S. Balajee (Universidade de 

Columbia, NY-Estados Unidos). 

 

3.2. Cultivo Celular 

 As linhagens celulares, previamente mantidas congeladas em nitrogênio 

líquido (-195°C), foram cultivadas em monocamada, em meio HAM-F10 + DEM 

(Sigma Aldrich) e 10% de soro bovino fetal (SBF- Cultilab), a 5% de CO2 e a 37ºC, 

até atingirem o estado de semiconfluência sendo posteriormente subcultivadas e 

preparadas para os experimentos. 

 

3.3. Inibidor de RAD51 e Radiação 

O inibidor utilizado no presente trabalho foi o RI-1 (RAD51 Inhibitor II, 3-

Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)-4-(4-morpholinyl)-1H-pyrrole-2,5-dione) ® Calbiochem. 

Inicialmente foi preparada uma solução estoque a 100 mM do RI-1, diluído em 

DMSO, sendo a solução estocada na ausência de luz a -20ºC. Posteriormente, o 

inibidor foi diluído novamente a uma concentração de 1 mM, a qual foi utilizada para 

preparo das diluições de trabalho. As células foram irradiadas no setor de Radiologia 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto- USP, sob 

supervisão do físico responsável. O aparelho utilizado foi o RS 2000 Biological 

Research Irradiator (Rad Source), emissor de raios-X destinado apenas para 

pesquisas científicas. As células foram irradiadas com doses de 0,25 a 4,0 Gy a uma 

taxa de dose de 1,15 Gy/min. 
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3.4. Teste de Sobrevivência Clonogênica 

 

 Foram semeadas 1000 células por tratamento em triplicata em placas de 

cultivo (6 poços), sendo incubadas em estufa a 37ºC e 5% CO2 por 24 h antes de 

serem tratadas com inibidor RI-1 (5 a 30µM) e irradiação (0,25 a 2Gy). Após 

tratamentos, as células foram incubadas em estufa por aproximadamente 12 a 15 

dias. Foram contadas as colônias com 50 células ou mais, coradas com Giemsa 

(1:20) e analisadas com o auxílio de uma lupa. Nesse ensaio, foram calculadas e 

comparadas as médias das triplicatas de cada um dos três experimentos 

independentes para cada linhagem gerando assim as curvas de sobrevivência. Os 

resultados foram analisados pelo test-t de Student e Mann-Whitney Rank Sum Test 

sendo p <0,05 o valor considerado como significativo. 

 

3.5. Cinética do Ciclo Celular e Apoptose pelo método sub-G1 

 

 Para proceder a análise do ciclo celular, foram semeadas 30.000 a 50.000 

células em placas de cultivo (6 poços) e incubadas em estufa a 37°C. Após 24h, as 

células foram tratadas com o inibidor RI-1 (40 µM), sendo que após 1h estas  foram 

irradiadas com 4 Gy de raios-X. As células foram então coletadas em diferentes 

tempos, 24, 48 e 72 h após a irradiação. No momento da colheita o meio foi 

removido e armazenado, as células foram lavadas com PBS (1X), tripsinizadas e 

coletadas juntamente com o meio previamente armazenado. As células foram 

centrifugadas a 1000 rpm por 5 minutos. Após centrifugação, o sobrenadante (meio 

de cultura) foi removido e as células foram lavadas com PBS , sendo então 

novamente centrifugadas (1000 rpm por 5 minutos). Após a centrifugação, o PBS  foi 

removido e o precipitado de células foi ressuspendido em 1 mL de etanol 70% 

gelado, e mantido a -20º C até o momento da leitura no citômetro de fluxo. Antes de 

se proceder a leitura das amostras, o material armazenado à -20º C foi centrifugado 

(1000 rpm por 5 minutos) e o etanol 70% foi removido. O precipitado foi 

ressuspendido em 1mL de PBS gelado e novamente centrifugado (1000 rpm por 5 

minutos). Seguido à centrifugação, o PBS foi removido e as células foram 
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ressuspendidas em 200 µL de solução de iodeto de propídeo. Após um período de 

incubação de 30 minutos ao abrigo da luz, o material foi analisado utilizando o 

citômetro de fluxo Guava EasyCyte Mini System (Guava Technologies) através do 

Guava CytoSoft 4.2.1 Software Environment (Guava Technologies) . A análise de 

detecção de morte celular por apoptose (determinação do conteúdo sub-G1) foi 

realizada ao mesmo tempo e nas mesmas amostras utilizadas para análise do ciclo 

celular. 

 

3.6. Detecção de gamma-H2AX por Imunofluorescência (p-H2AX Ser139) 

 

Foram semeadas 100.000 células sobre lamínulas (22x22mm) e incubadas 

em estufa a 37°C. Após 24h as células foram irradiadas com 2 Gy e então fixadas 

nos tempos de 15, 30, 60 minutos e 24 h após a irradiação. As células foram fixadas 

(PBS-paraformaldeído 3% e sucrose 2%) por 10 minutos em temperatura ambiente 

(TA), sendo posteriormente lavadas com PBS (1X) e permeabilizadas (PBS-Triton X-

100 0,5%) por mais 10 minutos em TA. Após lavagem as células foram incubadas 

em PBS-BSA 2% contendo anticorpo primário anti-rabbit p-H2AX (Santa Cruz 

Biotechnology) na proporção de 1:800 por 30 minutos a 37°C e posteriormente 

lavadas. Em seguida, as células foram incubadas (PBS-BSA 2%) com anticorpo 

secundário fluorescente anti-rabbit Alexa Fluor® 488 chicken (Invitrogen) diluído a 

uma proporção de 1:400. A incubação ocorreu no escuro por 30 minutos a 37°C, 

seguida de 3 lavagens com PBS (1X). As células então foram coradas com DAPI 

(corante fluorescente do DNA) a 0,15 µg/ml na ausência de luz por 10 minutos. As 

lamínulas foram montadas em lâminas contendo Vectashield (Vector Labs) e 

analisadas em microscópio de fluorescência. 

As imagens foram fotografadas em microscópio de fluorescência Zeiss 

(Apotome.2) e analisadas pelo software ImageJ 1.43u (software de domínio público 

desenvolvido por Richard Stallman in 1986 ). 
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3.7. Expressão protéica por Western-Blot  

3.7.1. Extração de proteínas  

 

Para a extração de proteínas foi utilizado o reagente ProteoJT™ Mammalian 

Cell Lysis Reagent (Fermentas Life Sciences). Foram semeadas 1x106 células em 

frasco de 25cm2 e incubados por 24h até o tratamento com inibidor RI-1 e radiação. 

Nos tempos determinados, as células foram tripsinizadas e lavadas uma vez com 

PBS gelado. Posteriormente, foi adicionada a solução de lise gelada (20 vezes o 

volume do precipitado celular) com 1% de inibidores de proteases Halt™ Protease 

Inhibitor -Cocktail Kit (Thermo Scientific). As células foram ressuspendidas por 

agitação rápida e permaneceram por 10 minutos a temperatura ambiente no agitador 

rotatório (900-1200rpm). Logo após, as células foram centrifugadas a 18.000g por 15 

minutos a 4°C e o sobrenadante foi transferido para um tubo novo e estocado a -

80°C. As proteínas foram detectadas e quantificadas em um espectrofotômetro, 

utilizando-se o Kit BCA Protein Assay (Pierce -Thermo Scientific) pela comparação 

colorimétrica com uma curva-padrão obtida para uma proteína já conhecida, BSA: 

Soro albumina bovina. 

 

3.7.2. Eletroforese de proteínas  

 

O perfil das proteínas foi analisado utilizando-se géis Bis-Tris com dimensões 

8 x 8x 0,1cm (Invitrogen). As amostras foram preparadas com 30µg de proteína, as 

quais foram desnaturadas a 90°C por cinco minutos e posteriormente aplicadas no 

gel. O lisado total de Hela foi utilizado como controle positivo. Os marcadores de 

peso molecular empregados foram Magic Mark™ XP Western Protein Standard 

(Invitrogen) e Spectra Multicolor (Pierce-Thermo Scientific). A eletroforese foi 

realizada a 200V por 50 minutos em cuba eletroforética (Xcell SureLock  Mini-Cell – 

Invitrogen) contendo tampão SDS (Invitrogen). 
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3.7.3. Transferência Eletroforética 

 

Após a eletroforese, as proteínas foram transferidas do gel para membranas 

PVDF (Invitrogen) utilizando-se o sistema XCell II™ Blot Module (Invitrogen). Os 

componentes da transferência foram previamente imersos em tampão de 

transferência antes de serem colocados na cuba. A voltagem aplicada foi de 30V por 

cerca de cinco horas. Para a confirmação da transferência das proteínas, os géis 

foram corados por 30 minutos com o corante Simply Blue™ Safe Stain (Invitrogen). 

Posteriormente, as membranas foram lavadas e submetidas à imunodetecção. 

 

3.7.4. Imunodetecção e visualização das proteínas 

 

A imunodetecção e a visualização das proteínas foram realizadas com o 

auxilio do Kit Western Breeze Chromogenic (Invitrogen). A membrana foi imersa em 

7 mL de solução bloqueadora e incubada durante 30 minutos em um agitador 

rotatório. Em seguida, a mesma foi enxaguada com 20 mL de água ultrapura durante 

cinco minutos e incubada “over night” com 7 mL da solução de anticorpo primário a 

4ºC. Após esse passo, foram realizadas 3 lavagens de cinco minutos com 20 mL de 

solução de lavagem para anticorpos. Então, a membrana foi incubada em 7 mL da 

solução de anticorpo secundário por 30 minutos, sendo em seguida, novamente 

lavada 3 vezes por cinco minutos com solução de lavagem para anticorpos. 

Posteriormente, foram realizados dois enxágues com 20 mL de água por 2 minutos. 

Após este último, a membrana foi incubada com 5 mL de substrato cromogênico até 

o aparecimento de bandas roxas em sua superfície. Finalmente, as membranas 

foram lavadas 3 vezes em água ultrapura, sendo posteriormente secas em papel 

filtro. Os anticorpos empregados neste trabalho foram os seguintes: anti-mouse DNA 

Ligase III (proporção 1:500 - GeneTex), anti-mouse XRCC1 (proporção 1:200 - 

Santa Cruz Biotechnology), anti-rabbit PARP-1(1:200 - Santa Cruz Biotechnology) 

além dos endógenos anti-rabbit β-Actina (proporção 1:2000 - Cell Signaling 

Technology) ou anti-mouse β-tubulina (proporção 1:1000 - Santa Cruz 

Biotechnology), usados como controle para normalização. 
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As membranas foram escaneadas e as bandas foram quantificadas utilizando 

o programa Gel Pro Analizer 4 (Media Cybernetic), sendo os valores de expressão 

relativa das proteínas estudadas normalizados em relação às proteínas endógenas .  

 

3.8. Análise estatística 

 

Os resultados foram analisados pelo test-t de Student e Mann-Whitney Rank 

Sum Test sendo p <0,05 o valor considerado como significativo. Para todos os 

ensaios foi utilizado o programa Sigma Stat v. 3.5 (Jandel Scientific Software), no 

entanto, os gráficos foram construídos com o auxílio do software Microsoft Excel, 

pertencente ao pacote de programas do Microsoft Office Professional Plus 2010 

(Microsoft Corporation). Foram realizados três experimentos independentes, exceto 

para a realização do Western blot, para o qual dois experimentos foram conduzidos. 

Os resultados mostrados nos gráficos correspondem às médias dos experimentos e 

as barras ao desvio padrão, sendo (*) p<0,05; (**) p<0,01. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1  Ensaio de sobrevivência clonogênica  

 

Na primeira etapa do trabalho foi realizado o ensaio de sobrevivência 

clonogênica para as linhagens M059J e M059K irradiadas com doses de 0,25, 0,5, 

1,0 e 2,0 Gy de raios-X, com o objetivo de verificar a dose de radiação capaz de 

reduzir em cerca de 30% (LD30) a sobrevivência das células irradiadas. Para a 

linhagem M059K a dose obtida foi 1,0 Gy enquanto que para a M059J (deficiente 

para DNA-PK) foi 0,5 Gy (Figura 4). As curvas de sobrevivência evidenciam a maior 

radiossensibilidade da linhagem M059J em relação à M059K. As doses escolhidas 

com base na LD30 foram utilizadas posteriormente no ensaio de sobrevivência 

clonogênica na presença do inibidor de RAD51, o RI-1, em diferentes concentrações 

(10, 20 e 40µM), sendo este adicionado 1 hora antes da irradiação das células, na 

tentativa de sensibilizar previamente as células. Os resultados da sobrevivência 

clonogênica possibilitou estimar a equação da curva de regressão para a M059J( 

Y=100,24e-U30x) e M059K (Y=105,37e-0,314x). 
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Figura 4: Curvas de sobrevivência clonogênica obtidas para as células M059J e 
M059K, 15 dias após a irradiação com diferentes doses de raios-X (0,25, 0,5, 1,0 e 
2,0 Gy). Os valores foram comparados ao controle não irradiado e os resultados 
estão apresentados em escala logarítimica. Os valores são provenientes de três 
experimentos independentes realizados em triplicata e expressos como média ± 
desvio padrão (±DP). (*) p<0,05. 
 

Tabela 1: Porcentagens de formação de colônias nas linhagens M059J e M059K 
submetidas a diferentes doses de raios-X e avaliada após 15 dias. Os valores são 
provenientes de três experimentos independentes realizados em triplicata e 
expressos como média ± desvio padrão (±DP). 

Linhagem 

Sobrevivência Clonogênica (%) (± Desvio Padrão) 

Dose de Raio-X (Gy) 

 0 0,25 0,5 1,0 2,0 

M059J 100 ± 0 100,5± 9,8 74,4 ± 9,6 53,5 ± 9,3 44,2 ± 2,6 

M059K 100 ± 0 100,9± 41,9 85,3± 4,23 75,1± 8,47 53,4± 25,92 
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Para a linhagem M059J (Figura 5-A), a dose de raios-X utilizada nos 

tratamentos combinados foi 0,5 Gy e para a linhagem M059K (Figura 5-B) foi 1,0 

Gy, ambas escolhidas com base na LD30. Para a linhagem M059J, a concentração 

de 20 µM do inibidor RI-1 reduziu significativamente (p<0,05) o número de colônias, 

em relação ao grupo controle. Já a concentração de 40 µM  reduziu o número de 

colônias (aproximadamente 50%), mas a diferença em relação ao controle não foi 

significativa (p=0,1). Nos tratamentos combinados (inibidor + irradiação), as 

concentrações de 10 e 40 µM reduziram significativamente (p<0,05) a sobrevivência 

celular, sendo que para a concentração de 40 µM, a redução foi cerca de 80%, 

indicando a interferência do inbidor na linhagem M059J. 

A linhagem M059K não apresentou diferença estatísticamente significativa 

entre os tratamentos, embora essas células tenham mostrado certa sensibilidade 

para RI-1 40µM no tratamento associado à irradiação, com uma redução de 

aproximadamente 60% no número de colônias.  

Esses resultados indicam que o inibidor RI-1 apresentou um efeito aditivo no 

sentido de reduzir a capacidade reprodutiva das linhagens de GBM, M059J e 

M059K, sendo a linhagem M059J mais sensível ao inibidor associado à irradiação. 

(Figura 5). 
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Figura 5: Sobrevivência clonogênica analisada para as linhagens  M059J (deficiente para 
DNA-PK) (A) e  M059K (B), avaliadas 15 dias após tratamentos combinados, irradiação com 
raios-X (0,5 e 1Gy) e RI-1 em diferentes concentrações (10, 20 e 40 µM). Os tratamentos 
foram comparados com o controle, DMSO (representados por um asterisco) e entre eles 
(representados por uma chave). Os valores são provenientes de três experimentos 
independentes realizados em triplicata e expressos como média ± desvio padrão (±DP). (*) 
p<0,05; (**) p<0,01.  
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Tabela 2: Porcentagens de formação de colônias nas linhagens M059J e M059K submetidas a 
diferentes tratamentos com o inibidor RI-1 (10, 20 e 40 µM) associado ou não à irradiação, avaliadas 
após 15 dias. Os valores são provenientes de três experimentos independentes realizados em 
triplicata e expressos como média ± desvio padrão (±DP). 
 

Linhagens 

Sobrevivência Clonogênica (%) (± Desvio Padrão) 

Tratamentos 

 DMSO 0,5Gy 10µM 20µM 40µM 10µM+0,5Gy 20µM+0,5Gy 
40µM+ 
0,5Gy 

M059J 100±0,0 73,4±16,2 83,2±7,0 84±5,5 55±32,8 63,5±5,4 53,4±30,1 25,5±12,7 

 Tratamentos 

 DMSO 1Gy 10µM 20µM 40µM 10µM+1Gy 20µM+1Gy 
40µM 
+1Gy 

M059K 100±0,0 83,6±17,6 99,8±3,1 79,8±5,1 74,4±24,1 72,3±23,7 60,4±22,1 41,8±23,4 

 

 

4.2. Cinética do Ciclo Celular  e detecção de morte celular (fração sub-G1) 

 

Para a análise da cinética  do ciclo celular a dose escolhida para o ensaio foi 

4 Gy ,estabelecida com base na curva de regressão dos experimentos de 

sobreivência clonogênica para as linhagens M059J e M059K e a concentração do 

inibidor RI-1 utilizada nesse ensaio foi 40 µM (concentração que mais reduziu a 

sobrevivência de ambas as linhagens), sendo os resultados obtidos para três 

tempos, 24, 48 e 72 h (Figura-6).  

No tempo de 24 h, o tratamento com o inibidor RI-1 causou um aumento 

significativo na porcentagem de células M059K em G0/G1,  sendo observados 

61,6% de células nessa fase, ao passo que no grupo controle obteve-se 54,2% de 

células (Figura 6-A). A irradiação (4Gy) causou um aumento significativo (p<0,05) 

na porcentagem de células (37,4%) em G2/M para M059K, em relação ao controle 

(32,2%) e também um aumento na porcentagem de células M059J (34,8%) em 

G2/M, embora não tenha apresentado diferença estatísticamente significativa em 

relação ao controle (22,4%).  
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Para o tempo de 48 h (Figura 6-B), em relação ao grupo controle, a 

proporção de células em G0/G1 também foi levemente aumentada na presença do 

inibidor RI-1 para ambas as linhagens, mas o aumento não foi significativo. A 

irradiação causou um pequeno aumento de células em G2/M apenas para a 

linhagem M059J, apesar de não significativo em relação ao controle. 

Em 72h, a radiação reduziu de forma significativa (p<0,05) o número de 

células M059K em G0/G1 (53%) quando comparado ao controle (61,7%),  

aumentando assim o número de células nas fases S (12,4%) e G2/M (24%) em 

relação aos controles (8,5% e  20,1% respectivamente) (Figura 6-C). 

Na comparação entre os grupos, a diferença entre o tratamento com o inibidor 

RI-1 sozinho e o tratamento combinado foi signicativa apenas para a M059K nos 

tempos de 24 e 72h (Figura 6 e tabela 3). 

 Em 24h, a asociação do RI-1 com a irradiação causou um aumento no 

contéudo de células em G2/M (32%) em relação ao RI-1 sozinho (24%) e um 

aumento em sub-G1 (10,6%) em relação ao RI-1 sozinho (5,15%). Em 72h a 

porcentagem de células em G2/M também foi aumentada para o tratamento 

combinado (23,2%) quando comprado ao RI-1 (19,4%). 

Para ambas as linhagens a irradiação sozinha causou um aumento na 

porcentagem de células na fase G2/M para os tempos analisados, quando 

comparadas ao tratamento combinado. Esses resultados sugerem que o aumento 

de células observado em sub-G1 para o tratamento combinado em ambas as 

linhagens, foi devido apenas aos efeitos da irradiação (4Gy). 

Não foram observadas diferenças na cinética do ciclo celular entre as 

linhagens. 

 

 



Resultados                 32 
 

 

Figura 6: Distribuição das células M059J e M059K em diferentes fases do ciclo celular, 
avaliada nos tempos de 24, 48 e 72 h (A, B e C respectivamente) após tratamento .As 
células foram tratadas com 40 µM de RI-1, 1h antes de serem irradiadas com 4Gy. Os 
tratamentos foram comparados ao controle (representados por um * quando significativo) e 
entre eles (representados por uma chave e * quando significativo). Sendo (*), p<0,05; 
(**)p<0,01. Os valores são provenientes de três experimentos independentes e expressos 
como média ± desvio padrão (±DP).  
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Tabela 3: Porcentagens de células em diferentes fases do ciclo celular nas linhagens M059J 
e M059K, submetidas a diferentes tratamentos com o inibidor RI-1 associado à irradiação 
(raios-X). As células foram tratadas com 40 µM do inibidor RI-1 adicionado 1 hora antes de 
as células serem irradiadas com 4Gy. Os dados foram obtidos utilizando o sistema Guava 
EasyCyte Mini System (Guava Technologies) e Guava CytoSoft 4.2.1 Software Enviroment 
(Guava Technologies). Os valores da tabela destacados com (*) foram significativos em 
relação ao controle (p<0,05). Os valores foram calculados a partir dos dados de três 
experimentos independentes, expressos como média ± desvio padrão (±DP).  
 

Distribuição de células nas fases do ciclo celular (%) (± Desvio Padrão) 

  Tempo de coleta (h) 
  24h 

  Fases do ciclo celular 
Linhagens Tratamentos G0-G1 S G2 Sub-G1 

 Controle 57,8 ± 5,5 11,3 ± 7,3 22,4 ± 2,1 8,4 ± 1,8 

 RI-1  40µM 58,8 ± 4,3 11,5 ± 4,6 20,9 ± 6,1 8,3 ± 3,0 

M059J 
 

4Gy 45,8 ± 1,6 10,8 ± 6,0 34,8 ± 3,6 8,3 ± 6,9 

 
RI-1 40µM + 

4Gy 
54,7 ± 1,8 11,7 ± 6,5 27,4 ± 3,1 6 ± 8,2 

 Controle 54,2 ± 1,4 9,0 ± 3,3 32,3 ± 1,6 4,6 ± 2,3 

 RI-1  40µM *61,6 ± 2,2 9,1 ± 1,4 *24,0 ± 1,7 5,1 ± 3,3 

M059K 4Gy 43,0 ± 5,3 10,6 ± 6,2 *37,4 ± 1,0 10,2 ± 3,4 

 
RI-1  40µM+ 

4Gy 
48,8 ± 1,0 11,0 ± 3,2 32,0 ± 1,1 10,6 ± 2,5 

  48h 

  Fases do ciclo celular 

Linhagens Tratamentos G0-G1 S G2 Sub-G1 

 Controle 52,8±3,3 10,4±5,1 21,6±3,2 15±5 

 RI-1  40µM 57,3±1,5 10,5±1,7 18,4±2,5 14,2±3,4 

M059J 
 

4Gy 43,2±6 7±4,3 27,4±0,1 23,1±7,7 

 
RI-1 40µM + 

4Gy 
49±4,3 7,53±4 25,4±1,1 17,4±6,6 

 Controle 52,2±1,7 12,5±2,4 30,6±2,3 4,3±1,8 

 RI-1  40µM 56,3±4,6 12,4±3,3 25,4±3,6 5,6±1,8 

M059K 4Gy 53,2±4,4 11±4,8 25,8±3,1 9,8±4,3 

 
RI-1  40µM+ 

4Gy 
51,4±9,0 12,9±2,8 26,8±2,2 8,4±4,2 

 
 

72h 

  Fases do ciclo celular 
Linhagens Tratamentos G0-G1 S G2 Sub-G1 

 Controle 61±4,4 13,4±2,7 19,2±0,5 11,7±1,2 

 RI-1  40µM 64,3±2,4 9,8±0,8 18±0,5 8,6±3,3 

M059J 
 

4Gy 52,7±2,7 8,7±0,6 24±3,0 14,4±0,3 

 
RI-1 40µM + 

4Gy 
55,1±1,4 8,3±0,7 22,4±0,2 15,1±2,7 
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continuação 

 
 

72h 

  Fases do ciclo celular 
Linhagens Tratamentos G0-G1 S G2 Sub-G1 

 Controle 61±4,4 13,4±2,7 19,2±0,5 11,7±1,2 

 RI-1  40µM 64,3±2,4 9,8±0,8 18±0,5 8,6±3,3 

M059J 
 

4Gy 52,7±2,7 8,7±0,6 24±3,0 14,4±0,3 

 
RI-1 40µM + 

4Gy 
55,1±1,4 8,3±0,7 22,4±0,2 15,1±2,7 

 Controle 61,7±3,3 8,5±0,3 20,1±2 8,7±1,7 

 RI-1  40µM 64,1±2,7 8,5±1,4 19,4±2,2 6,7±0,9 

M059K 4Gy *53±3,2 12,4±6,3 24±3 10,6±6,7 

 RI-1  40µM+ 
4Gy 

55,2±1,3 8,1±0,5 23,2±1,3 13,2±0,5 
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4.3. Cinética de reparo de DSBs detectas por imunofluorescência com o 

anticorpo para a  proteína γ-H2AX 

 

No intuito de avaliar a cinética de reparo das quebras induzidas no DNA nos 

experimentos com as linhagens de GBM (M059J e M059K), realizou-se o ensaio de 

imuno-marcação da proteína H2AX fosforilada na serina 139 (y-H2AX) e marcada 

com AlexaFluor-488; esse ensaio tem sido bastante utilizado como uma ferramenta 

para medir a indução de quebras duplas no DNA por meio da formação de foci de y-

H2AX, sendo que a análise em função de diferentes tempos possibilita estimar a 

cinética de reparo do DNA num dado intervalo de tempo. 

As células foram semeadas e 24 h depois foram irradiadas com 2 Gy (raios-X) 

e então fixadas nos tempos de 15, 30, 60 minutos e 24 h. Os foci de y-H2AX foram 

analisados em microscópio de fluorescência, visualizados em verde e os núcleos na 

cor azul. Foram analisadas 50 células por lâmina e a quantificação dos foci foi 

realizada pelo software Image J, sendo calculadas as médias de foci por célula. Em 

ambas as linhagens, a indução de DSBs foi maior nos tempos iniciais, mas 

observou-se um declínio acentuado ao longo do tempo, havendo diferença na 

cinética apresentada pelas linhagens (Figura 8), sendo que a linhagem M059K 

mostrou valores maiores que a M059J, com exceção do tempo de 24 h. 

Para a linhagem M059J, a qual é deficiente para um dos tipos de reparo de 

DSBs, C-NHEJ, observa-se que o número médio de foci de y-H2AX por célula se 

manteve praticamente constante entre os tempos de 60 minutos e 24 h, enquanto 

que para a linhagem M059K, o número médio de foci de γ-H2AX sofreu uma queda 

drástica em função do tempo, até alcançar níveis  do controle em 24 h (Figuras 7 e 

8). Esses resultados indicam uma menor eficiência de reparo do DNA na linhagem 

M059J (que é deficiente para DNA-PK) em relação à M059K.  
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Figura 7: Células das linhagens M059J e M059K marcadas com anticorpo para a proteina H2AX 
fosforilada mostrando os foci de y-H2AX em função do tempo, em resposta à irradiação com raios-X 
(2Gy). Os foci de y-H2AX são representados em verde (conjugado a AlexaFluor-488) e o núcleo 
representado em azul (DAPI). 
 
 
 

 

Figura 8:  Cinética de reparo de quebras duplas no DNA pela detecção de foci de y-H2AX 
nos tratamentos realizados em linhagens M059J e M059K. Foram utilizadas as médias de 
foci de y-H2AX por célula.  As células foram irradias com 2 Gy e fixadas após 15, 30, 60 min 
e 24 h.  Os valores foram calculados a partir de dados de três experimentos independentes 
e expressos como média ± desvio padrão (±DP). (*) p<0,05; (**) p<0,01. 
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 4.4. Expressão de proteínas de reparo (Western Blot) 

 

Com base no ensaio da cinética de reparo, foram escolhidos os tempos de 15 

minutos e 24 h após a irradiação das células buscando analisar a expressão de 

algumas proteínas de reparo supostamente envolvidas no reparo A-NHEJ. O tempo 

de 15 minutos foi o que apresentou um maior número de foci de y-H2AX, sendo que 

nesse tempo logo após a irradiação, é esperado que as proteínas de reparo sejam 

recrutadas para o local do dano com maior intensidade; após 24 h observou-se uma 

redução no número médio de foci de y-H2AX em relação ao tempo de 15 minutos 

para ambas as linhagens (Figura 7 e 8). As células M059K e M059J foram tratadas 

com o inibidor RI-1 associado ou não à irradiação, sendo as proteínas extraídas nos 

tempos de 15min e 24 h após a irradiação. Após as etapas de eletroforese, 

transferência e imunodetecção, as membranas foram então escaneadas e 

analisadas. (Figura 9) 

As bandas correspondentes às proteínas foram quantificadas por 

densitometria e o valor relativo foi calculado pela divisão entre o valor obtido para as 

proteínas estudadas (LIG3, XRCC1 e PARP-1) e o observado para β-actina ou β-

tubulina, utilizadas como controle endógeno de normalização. Os valores 

quantitativos foram utilizados para a comparação entre os tratamentos. Não foram 

realizados testes estatísticos para esse ensaio.  

Com relação aos níveis de expressão da LIG3, foi observado que para a 

linhagem M059K a irradiação diminuiu os níveis de expressão enquanto que o 

inibidor RI-1 causou um pequeno aumento (Figura 10A). Já para a M059J, a 

irradiação por si só causou um aumento da expressão de LIG3 e o tratamento 

combinado reduziu acentuadamente os níveis de expressão analisada em 15 min. 

em relação ao controle. Para o tempo de 24h, as linhagens responderam aos 

tratamentos de forma antagônica quanto à expressão da LIG3; enquanto  a linhagem 

M059K sofreu um aumento moderado nos níveis de expressão, a M059J mostrou 

uma redução nos níveis de expressão dessa proteína.  

Avaliando-se a expressão de XRCC1 entre as linhagens (Figura 10-B), 

observa-se que no tempo de 15 min a linhagem M059K apresentou uma diminuição 

nos níveis de expressão, relativamente ao grupo controle, ao contrário da linhagem 

M059J, na qual os tratamentos induziram um aumento nos níveis de expressão de 
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XRCC1, principalmente nas células tratadas apenas com o inibidorRI-1, comparados 

ao grupo controle. Para o tempo de 24 h, os níveis de expressão de XRCC1 nas 

células M059J diminuíram consideravelmente em função dos tratamentos realizados 

em relação ao controle. Por outro lado, a linhagem M059K não apresentou nenhuma 

diferença perceptível entre o controle e os grupos tratados. 

A análise de expressão da proteína PARP-1 mostrou que os níveis de 

expressão desta diminuíram em função dos tratamentos realizados para ambas as 

linhagens, conforme dados obtidos no tempo de 15 minutos, exceto para a M059J 

tratada apenas com o RI-1, o qual causou um aumento na expressão de PARP-1 

(Figura 10-C). No tempo de 24 horas os níveis de PARP-1 não apresentaram 

diferenças entre os tratamentos realizados em células M059K, enquanto que em 

M059J, os níveis diminuíram de forma considerável.  

Observou-se que a linhagem M059K apresentou um aumento nos níveis de 

expressão  da LIG3 no tempo de 24 horas para todos os tratamentos comparados 

ao controle. Já o seu par isogênico, a linhagem M059J, apresentou uma maior 

expressão nos níveis de XRCC1 e PARP-1 no  tempo de 15 minutos na presença do 

inibidor de HR (RI-1) quando comparados ao controle sem tratamento (Figura 9). Os 

resultados sugerem que a linhagem M059J, deficiente para o reparo C-NHEJ, 

quando também comprometida para o reparo HR, pode de forma alternativa utilizar 

outros mecanismos de reparo envolvendo as proteínas XRCC1 e PARP-1, as quais 

supostamente estão envolvidas no reparo alternativo por recombinação não-

homóloga (A-NHEJ). 
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Figura 9: Expresão das protéinas Ligase III (LIG3), XRCC1, PARP-1 analisadas por 
Western blot em células M059K e M059J tratadas com o inibidor RI-1(40µM) e irradiadas 
(4Gy), comparada aos respectivos controles, avaliada nos tempos de 15 minutos e 24 horas 
após tratamentos. β-Tubulina e β-actina foram utilizadas como controle para normalização. 
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Figura 10:  Níveis de expressão das proteínas  LIG3 (A), XRCC1 (B) e PARP-1 (C) nas 
linhagens M059K e M059J irradiadas (4 Gy) e submetidas ao tratamento com o inibidor RI-
1(40µM), comparadas aos respectivos controles. As barras correspondem à expressão 
relativa obtida por densitometria das bandas avaliadas nos tempos de 15 minutos e 24 horas 
após tratamentos. Foram realizados dois experimentos independentes. Os valores foram 
normalizados em relação às proteínas β-Tubulina e β-Actina. Foi utilizado o software Gel Pro 
Analyzer 4.0 (Media Cybernetic).  
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5. DISCUSSÃO 
 

Apesar dos avanços na área de oncologia nas últimas décadas, os gliomas 

malignos ainda  são responsáveis por altas taxas de morbidade e mortalidade. 

Novas estratégias de tratamento estão sendo estudadas com agentes 

antiangiogênicos, oligonucleotídeos antisenso e inibidores de transdução de sinais, 

as quais constituem alguns exemplos das novas modalidades em fase experimental. 

Uma das estratégias de tratamento futuros para gliomas malignos provavelmente 

envolve combinações sinérgicas de agentes visando atingir alvos moleculares 

específicos, ou vias de controle do ciclo celular e reparo do DNA (WICK et al., 2011). 

Os mecanismos de reparo das células tumorais como já relatado na literatura, 

são as principais causas de resistência à radio e quimioterapia (STUPP et al., 2007; 

2008). O comprometimento das principais vias de reparo, como o reparo de DNA por 

recombinação homóloga, tem se tornado um alvo potencial em terapias contra o 

câncer. Como já apresentado em trabalhos anteriores, os efeitos da expressão de 

RAD51 (proteína central de HR) está diretamente relacionado com a resistência de 

células tumorais aos tratamentos convencionais. (VISPÉ et al.,1998). Conforme 

citado por Koehn et al. (2007) e Hannay et al. (2007), a expressão de RAD51 

contribue de forma significativa à resistência de células ao quimioterápico 

doxorubicina. Essa observação sugere que a inibição de RAD51 através de 

pequenas moléculas pode aumentar a resposta aos tratamentos por reduzir a 

eficiência do reparo pela via HR.   

Dentre as varias estratégias antitumorais, foram propostas numerosas 

moléculas inibidoras da atividade de RAD51 (RENODON-CORNIERE et al., 2013), 

sendo que uma dessas moléculas, o inibidor RI-1, foi utilizado nesse trabalho. 

 O RI-1 impede a formação dos nucleofilamentos da RAD51 de forma 

irreversível, comprometendo assim o reparo HR ( BUDKE et al., 2012). Utilizando-se 

da característica genética de M059J (deficiente para o reparo C-NHEJ), objetivamos 

sensibilizar células de glioma por meio do comprometimento simultâneo das vias de 

reparo específicas para DSBs. Para isso primeiramente foi estabelecida a LD30 para 

ambas as linhagens; conforme esperado, a linhagem M059J, deficiente para C-

NHEJ, por não apresentar atividade da DNA-PK, mostrou-se mais sensível à 

radiação quando comparada a M059K, proficiente para a atividade da DNA-PK e 
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consequentemente para o reparo C-NHEJ. (ALLALUNIS-TURNER et al., 1995; 

YOSHIDA et al., 2002). Os resultados da cinética de reparo de quebras duplas no 

DNA detectadas pela visualização dos foci de ʏ-H2AX,  confirmam a deficiência da 

M059J em reparar DSBs quando comparada à M059K, corroborando os dados da 

literatura que indicam a participação da DNA-PKno reparo de DSBs (LEES-MILLER 

et al., 1995). Estudos relatam que a possível radiossensibilidade da M059J estaria 

relacionada também a um possível comprometimento de ATM (proteína sinalizadora 

de dano para DSBs) e não apenas à falta da atividade da DNA-PK. (CHAN et 

al.,1998; HOPPE et al., 2000). 

Para a linhagem deficiente para DNA-PK (M059J) a concentração de 40µM do 

inibidor reduziu a sobrevivência em até 50% e para a linhagem proficiente (M059K) a 

redução foi cerca de 30%. Esse resultado indica que o inibidor de RAD51 de fato 

pode ter causado um possível comprometimento no reparo HR para ambas as 

linhagens, sugerindo ainda a possibilidade de uma inibição realmente irreversível de 

algumas proteínas da família de RAD51, conforme citado por Budke et al.  (2012). 

Os efeitos do RI-1 na sobevivência das células confirmam os trabalhos de  

Taki et al. (1996), no qual demonstraram que o silenciamento de RAD51 inibiu a 

proliferação de fibroblastos de maneira dose-dependente. Em 1998, o mesmo grupo 

demonstrou que a inibição de RAD51 aumentou a radiosensibilidade de células de 

gliomas in vitro e in vivo . (OHNISHI et al., 1998) 

Diversos trabalhos recentes têm provado a eficácia da inibição de RAD51 por 

silenciamento gênico e destacado a inibição dessa proteína como a mais nova 

estratégia em sensibilizar células de gliomas (QUIROS et al., 2011; SHORT et al., 

2011), confirmando a relevância dos resultados encontrados nesse trabalho. 

Nos tratamentos combinados com a irradiação foi possível observar uma 

redução na proliferação celular também para a concentração de 40 µM do RI-1 para 

ambas as linhagens, com destaque para a linhagem deficiente para o reparo C-

NHEJ, (M059J), a qual apresentou uma redução significativa de aproximadamente 

80% quando comparada ao controle. Ao analisar os efeitos do inibidor sozinho e 

associado a radiação, pode-se concluir que o RI-1 apresentou um efeito de 

sensibilização aditivo ao reduzir  a sobrevivência das células irradiadas. 

Esses resultados corroboram os dados da literatura relativos à observação de 

que células de GBM podem ser radiosensibilizadas pela inibição de RAD51. ( 

OHNISHI et al.,1998; RUSSEL et al., 2003). 
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No trabalho de Bee et al. (2013) foi observado que as DSBs geradas na 

presença do RI-1 apresentaram  níveis elevados em até 6h após a irradiação dos 

fibroblastos, comprovando o papel do RI-1 no reparo HR. 

 Os resultados de sobrevivência clonogênica obtidos nesse trabalho 

demonstram que as células  M059J já comprometidas para uma das vias de reparo 

para DSBs (C-NHEJ) ao se depararem com a falta de ativação da via HR, também 

comprometida pelo inibidor, mostrou a sua sobrevivência  afetada, o que foi 

acentuado ainda mais com a indução direta e indireta de DSBs causadas pela 

irradiação-X. Por outro lado, a M059K, por apresentar a via C-NHEJ intacta, a qual é 

responsável por remover a maioria das DSBs (DIBIASE et al.,2000b), foi  mais 

resistente quando comparada ao seu par isogênico, com uma redução de 

aproximadamente 60% sob condições de tratamento combinado RI-1 + irradiação. 

A presença do RI-1 associado à irradiação-X provavelmente deve ativar uma 

possivel via alternativa ao reparo não homólogo, na tentativa de suprir a deficiência 

do reparo de DSBs em ambas as linhagens (DERIANO e ROTH, 2013; ILIAKIS et 

al.,2004; MLADENOV e ILIAKIS, 2011), podendo ser essa via mais atuante em 

células M059J, as quais  já possuem a via C-NHEJ comprometida (DIBIASE et al., 

2000b; PERRAULT et al., 2004). 

Adicionalmente aos resultados de sobrevivência, a cinética do ciclo celular 

mostrou um aumento de células na fase G0/G1, na presença do  inibidor RI-1 para 

ambas as linhagens em relação ao grupo controle. Esse resultado sugere que a 

redução da eficiência do HR pelo inibido, pode ter direcionado as células de forma 

mais intensa para a via C-NHEJ, a qual se apresenta funcional durante todo o ciclo 

celular, mas possui maior relevância em G0/G1 (LIEBER et al., 2003).   

Foi relatado que as células M059J e M059K não possuem checkpoint normal 

em G0/G1, pelo fato de serem deficientes para o gene supressor tumoral TP53, 

(ANDERSON e ALLALUNIS-TURNER, 2000; HOLGERSSON et al., 2005). 

Entretanto, a grande quantidade de células em G0/G1 na presença do RI-1, 

explicaria a tentativa da maquinaria celular em reparar os possíveis danos causados 

pelo inibidor antes das células entrarem na fase S.  

O fato do RI-1 causar um aumento semelhante na porcentagem de células em 

G0/G1, tanto para a linhagem proficiente (M059K), como para a deficiente na 

atividade da DNA-PK (M059J), havendo pouca diferença na cinética do ciclo celular, 

sugere que as células M059J podem ter contornado o problema da sua deficiência 
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em DNA-PK, mesmo na presença de um inibidor de RAD51, pela utilização de uma 

via de reparo alternativa. 

Os resultados obtidos para as células irradiadas foram condizentes com os 

encontrados na literatura, mostrando que os danos gerados pelos raios-X 

provocaram um aumento de células na fase G2/M do ciclo celular para ambas as 

linhagens (ALLALUNIS-TURNER et al.,1997; HOLGERSSON et al.,2005). 

O aumento do conteúdo de sub-G1 (indicativo de morte celular) em resposta 

à irradiação também corrobora os dados existentes na literatura sobre a indução de 

morte celular (AZZAM et al., 2012; NAMBIAR et al.,2011; WARTERS,1992).  

O tratamento RI-1 +  irradiação-X quando comparado ao controle,  

comprometeu pelo menos parcialmente os mecanismos de reparo das células, 

levando à  morte celular, conforme observado pelo aumento de células em sub-G1 

para ambas as linhagens. No entanto, ao observar a fração  sub-G1 sob os efeitos 

da irradiação versus  tratamento combinado (RI-1 + irradiação), nota-se que o 

aumento de células  em sub-G1 foi devido apenas aos efeitos da irradiação, não 

apresentando o  RI-1 o efeito sinérgico esperado quanto à progressão do ciclo 

celular para os tempos analisados (24, 48 e 72h). Esses resultados confirmam os 

encontrados por Short et al. (2011), que apesar de ter obtido uma redução 

considerável na sobrevivência de células de GBM (T98) ao combinar raios-X, TMZ e 

siRNA Rad51 não encontrou nenhum sinergismo para a combinação simultânea. 

Com a finalidade de obter um perfil de expressão para algumas  proteínas de 

reparo e desta forma verificar se estas poderiam ter apresentado alterações em sua 

expressão devidas ao tratamento das células foram realizados ensaios de expressão 

para três proteínas: LIG3, XRCC1 e PARP-1.  

Tais proteínas foram escolhidas com base em trabalhos recentes quanto a um 

possível papel de A-NHEJ como o mecanismo de reparo mais recentemente descrito 

em respostas a DSBs ( FRITZ et al., 2014). A LIG3  atua em um complexo com 

XRCC1 que é regulado por PARP-1 (AUDEBERT et al.,2004; MCKINNON e  

CALDECOTT, 2007; MLADENOV e ILIAKIS ,2011).  

Os níveis de expressão da proteína LIG3 mostraram-se elevados na presença 

do RI-1 para a M059K quando comparado ao controle (tempos de 15min e 24h), 

indicando que essa enzima, considerada um componente do reparo por excisão de 

base (BER) (MACKEY et al., 1999) pode ter sido recrutada também no reparo de 

DSBs, como sugerido por Wang e colaboradores (2005), logo nas primeiras horas, 
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mantendo-se elevada até 24h após o tratamento com o RI-1. Já para a linhagem 

M059J não se observou nenhuma expressão elevada da LIG3 na presença do RI-1, 

o que leva à suposição de um possível papel da LIG3  nas vias de reparo alternativo 

(FRITZ et al., 2014; PAUL et al 2013; SIMSEK et al., 2011) para essa linhagem. 

Embora trabalhos anteriores tenham mostrado que a LIG3 e XRCC1 possam 

interagir física e bioquimicamente formando um complexo (CALDECOTT et al., 

1994,1995,1996; MACKEY et al.,1999; MLADENOV e ILIAKIS, 2011), no presente 

estudo não foi possível observar perfis semelhantes de expressão destas; por 

exemplo, não foi observado um aumento da expressão de XRCC1 para a M059K. 

Por outro lado, houve um aumento na expressão de XRCC1 e PARP-1 em células 

M059J tratadas com o inibidor de RAD51 (tempo de 15 min). A expressão dessas 

proteínas em M059J corrobora os  trabalhos que estudam a fase inicial do reparo A-

NHEJ, sendo que esses evidenciam a participação de XRCC1 e PARP-1 nessa via 

alternativa ( AUDEBERT et al.,2004; CALDECOTT, 2003).  

A elevada expressão da PARP-1 em M059J quando comparada à M059K,  

provavelmente evidencia uma maior quantidade de danos nessas células, já que 

essa proteína possui um relevante papel de sensora e sinalizadora de danos no 

DNA (WANG et al., 2006). Segundo alguns autores, as proteínas XRCC1 e PARP-1 

seriam fundamentais no A-NHEJ (AUDEBERT et al.,2004; CHIRUVELLA et 

al.,2013), embora Boboila et al. (2012) em estudos mais recentes tenham sugerido 

que a XRCC1 pode ser dispensável para a funcionalidade do A-NHEJ. 

Analisando esses resultados para ambas as linhagens, sugere-se que um 

possível reparo por A-NHEJ possa atuar em resposta a danos nas células M059J, 

quando C-NHEJ não se apresenta funcional. No entanto, uma avaliação mais 

direcionada a essa via alternativa de reparo  necessita ser investigada por outros 

métodos e análises. 

O entendimento dos mecanismos específicos que de fato regulam a 

maquinaria celular em repostas a danos ao DNA, é de fundamental importância para 

o aprimoramento e o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas contra o 

câncer (KELLEY e FIHEL, 2008).  Embora várias moléculas participem no reparo do 

DNA, a RAD51 parece ser uma candidata promissora na radiossensibilização  

seletiva  de células tumorais (RUSSEL et al.,2003), como observado no trabalho de 

Russel e colaboradores (2003), onde o Gleevec (inibidor de tirosina-kinase que 

regula RAD51) mostrou capacidade para sensibilizar apenas células tumorais. 
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 As várias abordagens de inibição do reparo HR e a busca por tratamentos 

direcionados para alvos moleculares pode ser um complemento promissor no 

sentido de aumentar a eficácia das terapias contra o câncer (SHORT et al.,2011). 
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A partir dos resultados observados neste trabalho pode-se concluir que: 

 

 A cinética de reparo de quebras duplas no DNA (DSBs), estimada pelo 

número médio de foci de ʏ-H2AX por células, mostrou-se menos eficiente 

para a linhagem M059J quando comparada com a linhagem M059K. A 

linhagem M059J, comprometida para o C-NHEJ devido à deficiência de DNA-

PK, mostrou maior sensibilidade aos tratamentos testados com RI-1 

associado ou não à irradiação-X, demonstrado pelos ensaios de 

sobrevivência clonogênica. 

 

 O inibidor de RAD51 (RI-1) provavelmente pode ter comprometido a via de 

reparo HR, conforme esperado para ambas as linhagens, visto a sua 

influência nas taxas de de sobrevivência clonogênica, cinética do ciclo celular 

e expressão das proteínas LIG3, XRCC1 e PARP-1. 

 

 O aumento da expressão de LIG3 em M059K e XRCC1 e PARP-1 em M059J 

na presença de RI-1, sugere um papel relevante dessas proteínas no reparo 

em respostas às DSBs. 

 

 A expressão aumentada de XRCC1 e PARP1 na linhagem M059J, indica a 

provável  atuação da via alternativa A-NHEJ nessa linhagem.  
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