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RESUMO 

ANDRETTE, R. A. Efeito de Campos Elétricos Exógenos em Células Tumorais - 

utilização em quimioterapia de células melanocíticas B16F10. 2012. 113 f. Tese 

(Doutorado em Biotecnologia) – Programa de Pós-graduação Interunidades em 

Biotecnologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

A célula submetida a danos pela ação de agentes físicos e químicos sofre alterações no seu 

metabolismo desencadeando diversos sinais para efetuar o reparo. Quando o dano for do 

tipo DSB (Double Strand Break – dano na dupla fita) em DNA, um dos sinais atestados 

experimentalmente é um pulso elétrico extremamente rápido (um transiente elétrico) e 

intrinsecamente presente em todas as células. Com isso seria possível, em princípio, 

interferir no processo de reparação do DNA pela exposição a campos elétricos exógenos. 

Neste trabalho exploramos a possibilidade de uso terapêutico desses campos de forma 

complementar ao tratamento de neoplasias, expondo-as simultaneamente a campos 

elétricos e quimioterápicos. O quimioterápico utilizado para induzir DSB foi o Etoposídeo 

com exposição combinada a Campos Elétricos Estáticos (CEE) de 1000 V/cm. Estudamos 

a linhagem tumoral de melanoma murino B16F10 e fibroblastos humanos normais (FN1). 

Foram mensuradas as condições de viabilidade pelo teste de citotoxicidade – MTT- 

(comparadas com o Paclitaxel PCF) em função da concentração, bem como análise em 

função do tempo de exposição, concomitante de Anexina V e Iodeto de Propídio (PI), 

apoptose via Caspase 3 e potencial mitocondrial via Rodamina 123 para períodos de 2, 4, 6 

e 24 horas. Também foi realizada uma análise qualitativa da concentração celular e 

morfologia, via coloração com Vermelho Neutro, através de microscopia óptica. Todos os 

testes quantitativos foram avaliados quanto à significância estatística via o teste ANOVA. 

Os resultados referentes aos efeitos isolados do CEE indicaram uma redução média de 

quase 25% na viabilidade via MTT, e diminuição média do potencial mitocondrial de 15% 

em ambas as linhagens estudadas. Nenhum aumento de morte celular foi detectado pela 

ação isolada do campo elétrico. Os resultados combinados do CEE com o Etoposídeo 

induziram um aumento expressivo na mortalidade celular, reduzindo a IC50 do Etoposídeo 

de 0,49 mmol para 0,20 mmol na linhagem tumoral B16F10, e de 0,46 mmol para 0,15 

mmol nas células de fibroblasto FN1. A combinação do CEE com o paclitaxel não resultou 

em qualquer redução da viabilidade celular. Com concentrações de 0,212 e 0,425 mmol de 

Etoposídeo, e exposição simultânea ao campo elétrico, mensurou-se uma redução média de 

54% na viabilidade. Quantificou-se um aumento médio de 15% na apoptose, via Caspase 

3, após 2h em células FN1 e 4h em células B16F10, dobrando-se os valores obtidos 

isoladamente ao Etoposídeo nesses mesmos períodos de tempo. A detecção da apoptose e 

necrose via Anexina V/PI revelou um aumento de 20 para 40% na mortalidade com o 

tratamento combinado. Os resultados indicam que há uma redução no metabolismo 

mitocondrial pela ação isolada do CEE nas células, sem resultar em mortalidade. O 

tratamento combinado do campo elétrico com o quimioterápico Etoposídeo indica a 

ocorrência de uma interferência seletiva no mecanismo de reparo para danos do tipo DSB, 

neutralizando a sinalização de reparo. Como resultado, há um acumulo de danos no DNA 

que desencadeiam os processos de morte celular mensurados.  

Palavras chave: Campos Elétricos Estáticos. Quimiossensibilização. Melanoma. 

Interferência Elétrica em Reparo. Indutor de Apoptose. Quebra na Dupla Fita.  

 

 



  ABSTRACT 

ANDRETTE, R. A. Exogenous Electric Fields Effects in Tumoral Cells - Use in 

chemotherapy of melanocytic cells B16F10. 2012. 113 p. Thesis (PhD in Biotechnology) 

– Programa de Pós-Graduação Interunidades em Biotecnologia, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2012. 

A cell submitted to damages caused by physical and chemical agents undergoes alterations 

in its metabolism, giving rise to many signals in order to accomplish repair. When damage 

in DNA is a DSB (Double Strand Break), one of the signals experimentally observed, and 

described by several biological cell models, is a very fast electrical pulse (an electric 

transient) present in all cells. Giving this, it would be possible, in principle, to interferer in 

the DNA repairing process by exposure to exogenous electric fields. The possibility of 

therapeutic usage of electric fields as complementary intervention in cancer treatment, by 

means of simultaneous exposure of tumors to chemotherapy and electric fields is 

investigated and addressed in this work. It was used the chemotherapic Etoposide to induce 

DSB with combined exposition to 1,000 V/cm Static Electric Fields (SEF). We studied the 

tumor strain of the murine melanoma B16F10 and of normal human fibroblasts (FN1). 

Viability conditions were measured with the cytotoxicity test – MTT – (compared with the 

antineoplastic Paclitaxel PCF) as function of concentration, as well as analysis as function 

of exposure time, concomitant Annexine V and Propidium Iodine (PI), apoptosis via 

Caspase 3 and mitochondrial potential via Rodamin 123 at time periods of 2, 4, 6 and 24 

hours. Was also performed a qualitative analysis of cellular concentration and morphology 

by coloring with Neutral Red, through optical microscopy. All quantitative tests were 

checked for statistical significance by the ANOVA test. Results referring to isolated effects 

of the SEF showed an average viability reduction of 25%, via MTT, and an average 

decrease of 15%, approximately, in the mitochondrial potential for both of the studied 

strains. Exposure only to the electric field didn’t cause any cell death. The combined 

results of SEF with Etoposide induced a substantial increase of cell deaths, reducing 

Etoposide IC50 from 0.49 mmol to 0.20 mmol in the tumor strain B16F10, and from 0.46 

mmol to 0.15 mmol in the fibroblast cells FN1. Association of the SEF with paclitaxel 

didn’t alter the cell viability. With Etoposide concentrations of 0.212 and 0.425 mmol, and 

simultaneous exposure to the electric field, an average viability reduction of 54% was 

measured. An apoptosis average increase of 15%, via Caspase 3, was evaluated after 2h in 

FN1 cells and after 4h in B16F10 cells. The sole application of Etoposide, in these same 

times, doubled the apoptosis. Detection of apoptosis and necrosis via Annexine V/PI 

exhibited cell death increase from 20% to 40% when combined with electric field 

exposure. The results point to a reduction of the mitochondrial metabolism by the sole 

exposure of cells to the electric field, without leading to cell death. The combined 

treatment of electric field with the chemotherapyc Etoposide indicates the existence of a 

selective interference in the repairing mechanism for DSB damages, neutralizing in this 

way the repair signaling. As a result, the accumulation of damages in DNA triggers cell 

death processes.  

Key words: Static Electric Field. Chemosensibilization. Melanoma.  Electric Interference 

in Repair. Apoptosis Inducer. Double Strand Break. 
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1.1 A Célula Tumoral e suas Características Biológicas 

Sob as leis naturais que regem o domínio da biologia, organismos celulares evoluíram 

para adaptações complexas objetivando a sobrevivência. De organismos unicelulares para 

a complexidade dos tecidos, as leis da seleção natural têm sido executadas de forma 

intrigante ao explorar todas as possibilidades e diversidades de comportamento.   

Células tumorais que ultrapassam os limites homeostáticos e realizam uma divisão 

descontrolada de forma sustentável, adquirem diversas aberrações que impulsionam o 

crescimento, a sobrevivência, a migração e a invasão para se  estabelecerem em órgãos 

distantes. Para conseguir essas proezas, as células tumorais necessitam superar as 

restrições homeostáticas condicionantes do meio multicelular, criando mecanismos 

metabólicos extremamente complexos (NATIONAL CANCER INSTITUTE, 2011).  A 

condição evolutiva que permite a gênese tumoral muitas vezes também impede o sucesso 

do tratamento ao produzir cânceres resistentes, e muitas vezes intratáveis. Aumentando a 

imensa dificuldade do desafio há o fato de que mais de 100 tipos de células, de diferentes 

tecidos, são suscetíveis ao desenvolvimento tumoral (INCA; 2011). 

A fim de combater eficazmente o tumor devemos compreender os princípios básicos e 

processos biológicos que conferem  o crescimento agressivo e imortal, independentemente 

da sua origem. Na escala celular é preciso entender os circuitos complexos que determinam 

o ciclo de divisão, sobrevivência, migração e invasão, assim como sua capacidade de 

tolerar falhas no seqüenciamento genético e resistência incomum aos danos resultantes das 

divisões desordenadas (NATIONAL CANCER INSTITUTE, 2011).  

1.1.1 Ciclo Celular e a Genética Tumoral  

O desenvolvimento do câncer tem ligação direta com eventos no ciclo celular, que 

consiste em uma série de eventos programados que resultam em uma procissão 

precisamente regulada com fases distintas: G0, G1, S, G2 e M (ALBERTS et al, 2008). O 

relógio do ciclo celular serve como um regulador mestre deste evento, sinalizando o 

momento para as células se dividirem, fase de repouso e inibição do crescimento quando 

não é necessário. O ciclo não é um evento isolado nas células do tecido, e tem por objetivo 

garantir que a seqüência correta de eventos ocorra no momento certo e nas circunstâncias 

adequadas (na presença de sinais de crescimento, nutrição, integridade do DNA, etc). Uma 

perturbação em uma das proteínas envolvidas no ciclo celular pode levar ao crescimento 
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anormal e/ou à propagação das células aberrantes que, por sua vez, promovem a gênese 

tumoral (MCGILL e MCGLADE, 2005).  

Quando a integridade do ciclo celular está preservada as células conservam a 

capacidade de se dividir quando necessário, e mais importante, manter a capacidade de 

permanecer em repouso quando o crescimento não é indicado. A interrupção do ciclo 

celular por agentes externos pode levar à proliferação descontrolada, um dos primeiros 

passos envolvidos no desenvolvimento tumoral (HARTWELL e KASTAN, 1994; CHAO 

et al, 2011). 

Geneticamente o câncer surge do acúmulo de mutações genéticas e alterações 

epigenéticas que alteram a função dos genes e sua expressão. Nos últimos anos muitos e 

novos oncogenes e genes supressores de tumor têm surgido a partir de análises genômicas 

de cânceres humanos (STRATTON et al, 2009). Coletivamente, mutações somáticas nos 

pares de bases foram identificadas em muitos genes por meio de esforços de 

seqüenciamento do DNA (FORBES et al, 2008). Análises com a tecnologia de 

microarrays, ou microarranjos de DNA, têm sido utilizadas para medir os ganhos e perdas 

em número de cópias do genoma, bem como a expressão alterada dos genes. Estes esforços 

têm fornecido informações importantes sobre os mecanismos biológicos subjacentes ao 

desenvolvimento da tumorigênese, permitindo caracterizar as condições genômicas que 

levam ao desenvolvimento de neoplasias e novas abordagens para a intervenção clínica 

(STUART e SELLERS 2009; BERGER et al, 2010). 

Com a formação da massa tumoral primária, cinco características tumorais aparecem 

com a progressão da doença: a auto-suficiência em sinais de crescimento; a insensibilidade 

à inibição do crescimento (ou aos fatores de anticrescimento) e sinais de morte celular 

programada; o potencial de replicação ilimitada e geração de vasos sanguíneos 

(angiogênese) (HANAHAN e WEINBERG; INCA, 2011).  

1.1.2 O Melanoma  

O melanoma é uma doença neoplásica produzida pela transformação maligna dos 

melanócitos normais, células responsáveis pela produção do pigmento melanina. Essas 

células migram no desenvolvimento fetal para diversas áreas, incluindo a pele, meninges, 

membranas mucosas, esôfago superior, e os olhos. Em cada um desses locais os 

melanócitos demonstraram um potencial de transformação maligna, mas o local mais 
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comumente associado com a transformação melanocítica é a pele, na região entre a junção 

da derme e epiderme (GIROUARD, 2011).  

O Brasil contribui com apenas 4% das neoplasias malignas dos tumores de pele que 

ocorrem no mundo (sendo este o mais freqüente, correspondendo a 25% de todos os 

tumores malignos registrados no país) e tem predominância em adultos de pele clara 

Apesar de uma alta taxa de cura para o melanoma localizado na fase inicial (98,3% de taxa 

de sobrevida em 5 anos), suas características de metástase rápida e proliferação para locais 

distantes do ponto de origem, favorecem uma rápida queda da taxa de sobrevivência para 

16% em 5 anos  (INCA, 2011). 

Atualmente, a espessura vertical do tumor em milímetros (denominada índice de 

Breslow) fornece a melhor indicação do estágio do melanoma (BALCH et al, 2001). Tal 

parâmetro pode ser aperfeiçoado utilizando-se outros referencias, tais como: presença de 

ulceração, a penetração das células tumorais nas camadas cutâneas, a taxa de mitose, a 

presença de proteínas expressas na metástase, à disseminação do tumor para os linfonodos, 

e a evidência de metástases à distância (PAWLIK E SONDAK, 2003; BARNHOLTZ-

SLOAN et al; WAINSTEIN e BELFORT, 2004).  

Assim como 70% das mutações somáticas que induzem a oncogênese, os melanomas 

sofrem supressões gênicas que afetam o cromossomo no lócus 9p21. Sua importância para 

o ciclo é explicada em parte pelo seu papel, que permite duas transcrições distintas nos 

genes supressores de tumor: p16INK4A e p19ARF (STARK e HAYWARD, 2007).  A 

perda do gene p16INK4A impede a supressão na atividade do blastoma via aumento da 

ativação do complexo D1 CDK4/6 ciclina e a perda do complexo IRA, resultando na 

supressão da atividade da p53 através da ativação ampliada da MDM2. Desse modo, a 

exclusão do lócus inteiro realiza a inativação de dois caminhos críticos para o 

desenvolvimento da supressão tumoral (KANNAN, SHARPLESS, XU; 2003). Esta 

desregulamentação é conhecida por ser fundamental para a imortalização de células 

primárias e de sua eventual transformação oncogênica (BARDEESY, et al.; 2001). 

1.2 A Morte Celular  

O desenvolvimento e a manutenção dos organismos multicelulares dependem de uma 

interação entre as células que o constituem. No desenvolvimento embrionário, muitas 

células produzidas em excesso são levadas à morte, contribuindo para a formação dos 
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órgãos e tecidos (MEIER, FINCH e EVAN, 2000). Durante muito tempo, a morte celular 

foi considerada um processo passivo de caráter degenerativo, que ocorre em situações de 

lesão celular, infecção e ausência de fatores de crescimento. Como conseqüência, a célula 

altera a integridade da membrana plasmática, aumenta o seu volume e perde as suas 

funções metabólicas (YU e CHOI, 2000). Entretanto, nem todos os eventos de morte 

celular são processos passivos. Organismos multicelulares são capazes de induzir a morte 

celular programada como resposta a estímulos intracelulares ou extracelulares 

(HENGARTNER, 2000).  Os processos de morte celular podem ser classificados de acordo 

com suas características morfológicas e bioquímicas em: apoptose, autofagia, necrose, 

mitose catastrófica e senescência (OKADA e MAK, 2004; DIMRI, 2005). Em 2009, o 

Comitê da Nomenclatura em morte celular (DCNTs) propôs um conjunto de 

recomendações para a definição de células com morfologias distintas de mortes e para o 

uso adequado de terminologia relacionada à morte celular, incluindo "apoptose", "necrose" 

e "mitose catastrófica”. Devido às descobertas bioquímicas dos últimos anos, o DCNTs 

atualizou as definições de morte celular de forma que pudessem ser enquadradas tanto as 

descobertas in vivo quanto in vitro (GALLUZZI et al, 2012). Dentro dos processos 

destacaremos os mecanismos de necrose e apoptose. 

1.2.1 Necrose 

A necrose é um tipo de morte na qual as células sofrem uma injúria que resulta no 

aumento do volume celular, agregação da cromatina, desorganização do citoplasma, perda 

da integridade da membrana plasmática e consequente ruptura celular (Figura 1.1). 

Durante a necrose, o conteúdo celular é liberado, causando dano às células vizinhas e uma 

reação inflamatória no local (DEGTEREV et al, 2005). Por muito tempo foi considerada 

uma resposta passiva aos danos celulares, um mecanismo meramente acidental de morte 

celular, definida pela ausência de características morfológicas de apoptose ou autofagia. 

(GALLUZZI et al, 2007; KROEMER et al, 2009). Estudos recentes indicam que a necrose 

também pode ser regulada geneticamente, (DEGTEREV et al, 2005; HITOMI, et al, 2008; 

CHO et al.; HE et al.; ZHANG et al.; 2009) indicando que a necrose pode ocorrer de forma 

regulamentada, com um papel de destaque em várias configurações fisiológicas e 

patológicas (VANDENABEELE et al, 2010).   

Vários fatores podem induzir necrose regulamentada, incluindo danos no DNA 

(ZONG et al, 2004; BANO et al, 2005; CHO et al.; HE et al.; ZHANG et al.; 2009). 

Quando as caspases (e em particular a caspase-8) são inibidas por manipulações genéticas 
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ou bloqueadas por agentes farmacológicos (por exemplo, produtos químicos inibidores da 

caspase), pode ocorrer a ativação da morte celular por necrose (GALLUZZI et al, 2007; 

CHO et al.; HE et al.; ZHANG et al, 2009; VANDENABEELE et al, 2010). 

1.2.2 Apoptose 

O termo "morte celular programada" foi proposto para designar um tipo de morte 

celular que ocorre de forma não acidental (LOCKSHIN e WILLIAMS, 1964; KERR, 

WYLLIE; CURRIE, 1972). A apoptose ocorre nas mais diversas situações, como por 

exemplo na organogênese e hematopoiese normal e patológica, na reposição fisiológica de 

certos tecidos maduros, na atrofia dos órgãos, na resposta inflamatória e na eliminação de 

células após dano celular por agentes genotóxicos (RANGANATH e NAGASHREE, 

2005). A apoptose pode ser reconhecida por características morfológicas muito marcantes 

e coordenadas (Figura 1.1). De um modo geral, a apoptose é um fenômeno bastante rápido: 

ocorre uma retração da célula que causa perda da aderência com a matriz extracelular e 

células vizinhas. As organelas celulares mantêm a sua morfologia, com exceção, em alguns 

casos, das mitocôndrias, que podem apresentar ruptura da membrana externa. A cromatina 

sofre condensação e se concentra junto à membrana nuclear, que se mantém intacta; a 

membrana celular forma prolongamentos e o núcleo se desintegra em fragmentos envoltos 

pela membrana nuclear. Os prolongamentos da membrana celular aumentam em número e 

tamanho e rompem-se, originando estruturas contendo o conteúdo celular. Essas porções 

celulares envoltas pela membrana celular são denominadas corpos apoptóticos. Os corpos 

apoptóticos são rapidamente fagocitados por macrófagos e removidos sem causar um 

processo inflamatório (ZIEGLER e GROSCURTH, 2004) (Figura 1.1). Outra característica 

muito marcante da morte por apoptose é a fragmentação internucleossômica do DNA, que 

possui um padrão característico. A maioria dos tecidos sofre um constante processo de 

renovação celular graças ao equilíbrio entre proliferação e morte das células, caracterizada 

por um processo ativo de alterações morfológicas e bioquímicas, a apoptose. A apoptose é 

também um mecanismo de defesa, que é ativado sempre que ocorre uma invasão por 

agentes patogênicos, ou ainda quando o DNA for lesado. A compreensão dos mecanismos 

e das alterações nos componentes das vias apoptóticas e sua correlação com a ocorrência 

do câncer são importantes para o desenvolvimento de novas terapias e métodos de 

prevenção do câncer (GRIVICICH; REGNER e ROCHA, 2007). 
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Figura 1.1 – Alterações morfológicas da morte celular por apoptose e necrose.  

 

 

A apoptose apresenta redução no volume celular, condensação da cromatina e formação de corpos 

apoptóticos para fagocitose. Na necrose há expansão e rompimento da membrana com presença de 

lise celular, liberando seu conteúdo e provocando resposta inflamatória. 

Fonte: CRUCHTEN e BROECK, 2002. 

 

Os fenômenos de apoptose se dividem tradicionalmente em dos tipos: intrínseca e 

extrínseca.  A apoptose intrínseca atua em resposta a várias condições de estresse 

intracelular (por exemplo, danos ao DNA e sinais de sobrecarga citosólica de Ca
2+

), em 

que os sinais pró-sobrevivência e pró-morte são gerados e convergem para um mecanismo 

de controle centrado na mitocôndria. Quando os sinais letais prevalecem, ocorre a 

permeabilização da membrana mitocondrial externa que leva à dissipação do potencial 

mitocondrial transmembrana, retenção da síntese de ATP mitocondrial e alteração no 

potencial mitocondrial em atividades dependentes de transporte. Além disso, as cadeias 

respiratórias ficam desacopladas gerando as espécies reativas de oxigênio e liberação de 

proteínas para o citosol que normalmente são confinadas dentro do espaço intermembranar 

mitocondrial (figura 1.2) (KROEMER, GALLUZZI e BRENNER, 2007).  

A “apoptose extrínseca" é um termo amplamente utilizado para indicar casos de 

morte celular por apoptose induzidos por sinais de estresse extracelular; são captados e 

propagados pelos receptores transmembrana específicos (WAJANT, 2002; SHUTZE, 
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TCHIKOV e SCHNEIDER-BRACHERT, 2008; MEHLEN e BREDESEN, 2011) A 

apoptose extrínseca pode ser iniciada pela ligação de ligantes letais como: o ligante 

FAS/CD95, o fator de necrose tumoral α (TNF α) e superfamília de ligantes TNF (figura 

1.2) (WAJANT, 2002). 

Figura 1.2 – Mapa das reações protéicas que desencadeiam a apoptose. 

 

 

Os reguladores centrais de apoptose são uma classe de proteases denominadas caspases. As caspases 

iniciadoras (incluindo caspase 2, 8, 9, 10, 11, e 12) são estreitamente ligadas aos sinais pró-apoptóticos. 

Uma vez ativadas, essas caspases clivam e ativam caspases efetoras que por sua vez executam a 

apoptose pela clivagem de proteínas. celulares específicas.   

Fonte: Cell Signaling Technology (CST), 2011. 

 

1.3 Topoisomerases e Antineoplásicos 

As topoisomerases são enzimas do tipo ubiquitina que induzem uma quebra transitória 

no DNA (CHAMPOUX 2001; WANG 2002; POMMIER et al 2010). Entre elas destacam-

se as topoisomerases I e II (Top1 e Top2) que são particularmente relevantes para a 

apoptose, e devido a isso também são alvos de uma ampla gama de drogas antitumorais. A 

maioria dos medicamentos clínicos que visam Top1 ou Top2 converte as DNA-

topoisomerase em indutores de quebras no DNA com danos irreversíveis, que iniciam o 

programa de apoptose (LIU, 1989; POMMIER 2006; NITISS 2009). A Topoisomerase II 
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(Top2) é um importante alvo de drogas antitumorais, como o Etoposídeo, que são 

amplamente utilizadas em uma grande variedade de tumores. A maioria das drogas que 

alvejam Top2 induz danos ao DNA como uma conseqüência direta da atividade catalítica 

da enzima. Todas as DNA topoisomerases são clivadas, formando um complexo covalente 

entre a enzima e o DNA, e agentes que perturbam o ciclo catalítico têm o potencial para 

interceptar a enzima e introduzir danos no DNA (figura 1.3) (DOMBERNOWSKY et al 

1996; WALKER e NITISS 2002; BALDWIN e OSHEROFF 2005; CHOI et al.; 

VERBORG et al 2008; LIEU et al 2009). O dano ao DNA pela intervenção na 

topoisomerase inclui danos tanto em quebras na fita dupla (DSB) como nas proteínas 

covalentemente ligadas ao DNA. Agentes que provocam o aprisionamento de 

topoisomerases de DNA foram denominados “venenos de topoisomerase” ao matar as 

células, em grande parte, através de enzimas que mediam as vias de reparo aos danos, 

evento crítico na resposta clínica à redução de tumores. Além da importância clínica dada 

às drogas que tem a Top2 como alvo específico, essas drogas têm servido como compostos 

modelo para estudar as respostas celulares a danos no DNA. Diferentemente dos agentes 

alquilantes e das radiações ionizantes, o alvo dos venenos de topoisomerase são muito 

específicos, atuando em tipos específicos de danos ao DNA (NITISS et al, 2009). 

A ação da Top2 é dividida entre dois monômeros, que clivam dois filamentos de 

DNA (cada monômero cortando um fio), levando a um estado intermediário de ligações 

covalente 5`-fosfotirosil de ambas as subunidades do DNA. A geração da ligação 

fosfotirosil preserva a energia da ligação fosfodiéster, permitindo que a indução da quebra 

enzimática não necessite um co-fator de alta energia. Mesmo que Top2 não utilize o ciclo 

completo catalítico dependente de ATP, ainda necessita de reações de hidrólise por ATP 

para modular as mudanças conformacionais necessárias para o ciclo de reação completa. A 

enzima transitoriamente abre uma "porta" que permite a passagem da dupla fita de DNA 

intacta. Após esta passagem a ruptura é selada por reversão dos títulos fosfotirosil, 

reformando o DNA. Os venenos de Top2 interferem com as reações de quebra e 

reunificação da reparação (figura 1.3). Um dos principais mecanismos para interferir com a 

reação de quebra-reunificação é a inibição da enzima mediadora da religação; drogas como 

o Etoposídeo atuam com este tipo de inibição (ROBINSON e OSHEROFF 1991). Para 

outras drogas, como as elipticinas, não há evidência clara de inibição na religação, sendo 

possível que algumas outras drogas estimulem enzimas de clivagem que são mediadas pelo 

DNA (FROELICH-AMMON et al,1995; ROBINSON et al, 1992).  
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1.3.1 Apoptose e a Topoisomerase II 

Em alguns tipos de células, a apoptose depende do receptor de membrana FASs 

(também conhecido como APO-1 e CD95). FAS é um membro da família denominada 

fator de necrose tumoral (TNF). A ligação cruzada da FAS pelo seu ligante natural 

(FASL) induz a agregação de FAS que recruta o FADD, uma proteína adaptadora 

(CHINNAIYAN et al. 1995) que vincula-se à procaspase-8 para formar o complexo DISC 

(MEDEMA et al. 1997). Quando ocorre a oligomerização no DISC este se liga à 

procaspase-8 (SALVESEN e DIXIT, 1999), esse complexo (DISC-caspase-8) ativado 

induz a apoptose por dois caminhos diferentes, dependendo do tipo de célula (SCAFFIDI 

et al. 1998). Em células do tipo I, o complexo DISC é suficiente para a caspase-8 clivar e 

ativar caspases efetoras. Em células de tipo II o complexo DISC ativa quantidades menores 

de caspase-8 e requer amplificação do sinal apoptótico através da via mitocondrial de 

apoptose. A ativação deste circuito mitocondrial de amplificação é obtida através de 

clivagem de BID, um membro pró apoptótico da família Bcl-2. O BID é clivado, ao se 

ligar e ativar a Bax, ocorrendo a liberação de fatores apoptogênicos que atuam no 

citocromo-c da mitocôndria. Por sua vez, o citocromo-c ativa caspases efetoras via Apaf-1 

e caspase 9 no apoptossomo (LI et al.; LUO et al 1998). Os inibidores de Top1 e Top2 

podem ativar a via extrínseca, aumentando a expressão de FAS e FASL (CHATTERJEE et 

al.; SHAO et al 2001; CIUSANI et al 2002; MENENDEZ et al 2006). Pelo menos em 

alguns tipos de células esta transcrição é dependente da regulação da p53 (MULLER et al. 

1998). A ligação de FASL com a FAS na superfície da célula define uma via autócrina-

parácrina semelhante ao observado na ativação induzida por morte celular em linfócitos T. 

No entanto, o papel da FASL na apoptose induzida por drogas provavelmente não é 

essencial, pois anticorpos antagonistas ou moléculas que impedem a interação com FAS e 

FASL não suprimem a apoptose (EISCHEN et al 1997; SHAO et al 2001). Drogas 

anticâncer podem induzir agregação de FAS na superfície das células tumorais na ausência 

de FASL (MICHEAU et al. 1997). Inibidores da topoisomerase induzem apoptose 

principalmente pela via intrínseca, via que pode ser reforçada, pelo menos em alguns tipos 

de células, pela via extrínseca transmembrana.  
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Figura 1.3 – Ligação química do Etoposídeo a Topoisomerase II.  

 

 

Resumo esquemático com a proposta da ligação química das subunidades do 

Etoposídeo que interagem com a enzima Top2. As Interações entre íons de 

Hidrogênio (H) e hidroxilas (OH) da enzima foram obscurecidas pela formação 

de água e não são visualizadas. A região azul no Etoposídeo, incluindo partes A, 

B, e E (anel cíclico) são propostas para interagir com Top2 no complexo binário 

“droga-enzima”. O anel “E” e suas subunidades são destacados nas caixas 

amarelas e são importantes para a função de interação das drogas com a 

enzima, mas não parecem contribuir significativamente para a ligação química 

das moléculas. As interações entre o Etoposídeo e o DNA no complexo ternário 

(em cinza) são impulsionadas principalmente pelo anel-D, com contribuições 

adicionais do açúcar C4.  

Fonte: BENDER et al, 2008; ROGOJINA et al, 2012) 

 

1.3.2 Mecanismos de ação e classificação das drogas antineoplásicas 

A maioria das drogas utilizadas na quimioterapia antineoplásica interfere de algum 

modo no mecanismo enzimático das células e suas vias metabólicas, e a melhor 

compreensão do ciclo celular normal levou à definição clara dos mecanismos de ação da 
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maioria das drogas. Foi a partir dessa definição que Bruce e colaboradores (1969) 

classificaram os quimioterápicos conforme a sua atuação sobre o ciclo celular em: 

 • Ciclo-inespecíficos - Aqueles que atuam nas células que estão ou não no ciclo 

proliferativo, como, por exemplo, a mostarda nitrogenada. 

• Ciclo-específico - Os quimioterápicos que atuam somente nas células que se encontram 

em proliferação, como é o caso da ciclofosfamida. 

• Fase-específica - Aqueles que atuam em determinadas fases do ciclo celular, como, por 

exemplo, o Metotrexato (fase S), o Etoposídeo (fase G2) e a Vincristina (fase M). 

 

1.3.3 Drogas utilizadas no tratamento do câncer 

Os agentes antineoplásicos mais empregados no tratamento do câncer incluem os 

alquilantes polifuncionais, os antimetabólitos, os antibióticos antitumorais, os inibidores 

mitóticos e outros. Dentro do atual trabalho, além do inibidor da Top2 (Etoposídeo) vale 

destacar a classe dos Inibidores mitóticos.  

Os inibidores mitóticos podem paralisar a mitose na metáfase, devido à sua ação sobre 

a proteína tubulina, formadora dos microtúbulos que constituem o fuso espiralar pelo qual 

migram os cromossomos. Deste modo os cromossomos, durante a metáfase, ficam 

impedidos de migrar ocorrendo a interrupção da divisão celular. Essa função tem sido útil 

na "sincronização" das células quando os inibidores mitóticos são combinados com agentes 

específicos da fase S do ciclo. Devido ao seu modo de ação específico, os inibidores 

mitóticos devem ser associados a outros agentes para maior efetividade da quimioterapia. 

Nesse grupo destacamos o Paclitaxel PCF, um agente que promove a agregação dos 

microtúbulos a partir dos dímeros de tubulina. O Paclitaxel estabiliza os microtúbulos 

prevenindo a despolimerização, resultando na inibição da dinâmica normal de 

reorganização do citoesqueleto. A indução de uma formação anormal no feixe de 

microtúbulos resulta em múltiplos ásteres durante a mitose, que por sua vez induz a 

apoptose. (ROWINSKY et al, 1990). 
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As setas representam os vetores de 

um campo elétrico. Um material 

contendo moléculas dipolares 

alinhadas na direção do CE é 

pictoricamente  representado. 

Fonte: Próprio autor. 

Figura 1.4 – Representação  

esquemática de um Campo Elétrico  

 

 

1.4 Campos Elétricos  

1.4.1 Caracterização do Campo Elétrico 

O Campo Elétrico (CE) é uma perturbação no espaço que envolve uma carga 

elétrica, Q. Essa perturbação é percebida por outra carga, q, compartilhando esse mesmo 

espaço, através de uma força F (força de Q em q). Assim, a interação entre Q e q é 

mediada pelo CE cuja intensidade, E, é definida como E = F/q, ou seja, é a força exercida 

por unidade de carga. A unidade de medida de E é N/C (Newton por Coulomb) que é 

equivalente a V/m (Volt por metro). O campo elétrico 

criado por Q existe independentemente de haver ou 

não cargas no seu entorno. Contudo, perceberemos a 

existência do campo somente quando colocarmos 

uma carga de prova (q) na região do espaço que 

envolve Q. O CE é uma grandeza física vetorial 

conforme exemplificado na Figura 1.4, que mostra os 

vetores campo elétrico gerados no espaço entre as 

placas de um capacitor (arranjo experimental 

utilizado neste trabalho). É interessante observar que 

um dipolo elétrico colocado na região em que o 

campo elétrico atua (entre as placas) sofrerá por parte 

deste uma ação equivalente a de um torque torsional. 

Esse torque fará o dipolo girar até que fique alinhado 

com o vetor campo elétrico, compelindo-o a 

movimentar-se somente na direção do vetor. Muitas 

moléculas de importância biológica, como água e 

proteínas constituem dipolos elétricos em seus 

estados naturais. Os íons são outros elementos de papel fundamental. Por serem cargas de 

sinal único, são arrastados pelo CE em movimento translacional na direção deste. A 

intensidade da força produzida pelo campo elétrico, por exemplo, é essencial para 

determinar se a configuração das proteínas ou estruturas celulares será alterada 

(REPACHOLI e GREENEBAUM, 1999). 



29 

 
1   INTRODUÇÃO 

 

1.4.2 A Bioeletricidade e a Natureza Elétrica das Células 

Em quase todos os sistemas biológicos dos organismos multicelulares, atividades 

fundamentais tais como: divisão, migração e diferenciação celular, ocorrem dentro de um 

meio extracelular onde estão presentes gradientes de tensão iônica, e consequentemente 

uma corrente elétrica, com uma atividade de horas ou mesmo dias (LEVIN, 2007; 

McCAIG et al, 2005; 2009). O gradiente de tensão iônica é formado principalmente por 

sinais elétricos, com origem nas variações de concentração dos íons no espaço circundante 

das células (na região extracelular). Essas variações espaciais decorrentes da presença de 

íons podem se formar: pelo funcionamento de bombas iônicas,  vazamentos de íons de 

células individuais ou mesmo escape de íons através das camadas de membranas 

celulares (como as que realizam o transporte de íons epiteliais). Esse fluxo variável de íons 

estabelece os gradientes de tensão que são encontrados no meio extracelular e representam 

uma atividade sinalizadora para as funções fisiológicas acima citadas (LEVIN, 2007; 

McCAIG et al, 2005; 2009).   

Os CEs fisiológicos superiores a 1 V/cm ocorrem durante a cicatrização de feridas, no 

processo de morfogênese e crescimento de tumores, e esses mesmos campos foram 

simulados para induzir o sentido de migração de uma variedade de células (McCAIG, 

2006). No entanto, o mecanismo pelo qual os CEs interferem diretamente no movimento 

de migração e divisão celular não é totalmente conhecido. Foi demonstrado que culturas de 

células endoteliais migram para a região do catodo de um campo elétrico exógeno aplicado 

na cultura (McCAIG 2009). O limite de ação do efeito do campo para que ocorra migração 

celular é de 1-2 V/cm, semelhante às forças do CE endógeno medidas in vivo. Além disso, 

a microscopia de fluorescência mostra que o agrupamento de projeções citoplasmaticas em 

direção ao catodo são ricas em filamentos de actina. Os estudos usando análise quantitativa 

de imagem mostram que o CE induz um aumento transitório de 80% na quantidade de 

filamentos de actina na célula. Comparando a distribuição de F-actina com a distribuição 

de proteína total, é possível determinar que a F-actina é assimetricamente distribuída no 

citoplasma, com uma concentração mais rica na região voltada ao catodo. É mais que 

evidente que os campos elétricos fisiológicos atuam diretamente na migração celular em 

resposta a um sinal intracelular. Esse sinal determina novas conexões no arranjo da actina 

no citoplasma, orientados em direção ao catodo (LI e KOLEGA, 2002). Com base nesses 

estudos e medidas realizadas in vivo, podemos afirmar que existem Campos Elétricos 

Estáticos (CEEs) que ocorrem naturalmente na célula, sendo que há uma grande variedade 
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de células que respondem com uma migração direcionada em resposta ao efeito desses 

CEEs, comumente denominada galvanotaxia.  

De forma similar à membrana celular, a mitocôndria cria um potencial de 

membrana através da diferença de íons entre a membrana interna e a intermediaria, 

formada pela ação das enzimas da cadeia de transporte de elétrons. Através da cadeia de 

transporte de elétrons a energia das moléculas de NADH e FADH2 é transferida para o 

oxigênio (O2) em várias etapas através de oxiredução (VOET, D; VOET, J; PRATT, 

2006). Complexos de proteínas na membrana interna (NADH desidrogenase, citocromo c 

redutase, citocromo e oxidase c) realizam a transferência e liberação da energia bombeando 

os íons H
+ 

(prótons) para o espaço intermembranar. Com o aumento da concentração de 

prótons no espaço intermembranar há um forte gradiente eletroquímico, que é estabelecido 

através da seletividade da membrana interna aos íons. Os prótons podem voltar para a 

matriz através do complexo ATP sintase, e sua energia potencial é usada para sintetizar 

ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico (Pi) (VOET, D; VOET, J;  PRATT, 2006).  

1.5 Efeitos de Campos Elétricos e Magnéticos em Células Tumorais 

O envolvimento de sinais elétricos em células tumorais tem sido investigado de 

forma esporádica há cerca de 50 anos (AMBRÓSIO, 1956). É possível destacar duas 

abordagens, uma na ação dos CEs que têm sido recentemente aplicadas na investigação da 

biologia dos tumores e estudos clínicos, e outra abordagem no uso de campos magnéticos 

aplicados de forma combinada com outros agentes físicos. 

1.5.1 Uso de Corrente Alternada com Campos Elétricos de Alta Freqüência  

Em CEs com corrente alternada (CA) todas as moléculas polares estão sujeitas a 

torques que se alternam e, consequentemente, os fluxos iônicos fazem os 

dipolos moleculares oscilarem em torno da direção do torque. Devido à lenta cinética dos 

eventos bioelétricos, os CE de CA acima de 100 kHz foram utilizados com o propósito de 

aquecimento, gerados pela agitação de moléculas, sem o propósito de realizar alterações 

biológicas reais. Esse procedimento se tornou base para o uso da eletroterapia no 

tratamento de tumores, porém pesquisas recentes estão modificando o propósito e a 

metodologia dessa abordagem. Estudos revelam que os CEs de CA (1 V/cm; com 100-300 

kHz) inibem o crescimento de células tumorais cultivadas in vitro, de melanomas sólidos 

de camundongo e, posteriormente, esse procedimento foi aplicado para tumores malignos 
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de glioblastoma humano, realizados em aplicações médicas para estudos 

clínicos (KIRSON et al., 2004; 2007). O mecanismo  propõem que o CE cause 

interferência na polimerização dos microtúbulos, levando a uma perturbação na formação 

do fuso mitótico que dificulta o processo de clivagem no final do ciclo mitótico 

(KIRSON et al. 2004). 

1.5.2 Campo Elétrico Pulsado de Alta Intensidade   

Em um experimento com melanomas sólidos de camundongo, foram utilizadas células 

cultivadas e expostas a CEs pulsados com pulsos ultracurtos (NUCCITELLI et al, 2006;  

2009). Foram aplicados 400 pulsos (40 kV/cm) de 300ns nos núcleos das células tumorais 

que, como resultado, encolheram 50% em poucos minutos e cerca de 70% em 3 

horas. Com esse tratamento obteve-se em muitos tumores a redução de 90% de células de 

melanoma no período de duas semanas. Um segundo tratamento posterior resultou, em 

muitos casos, na remissão completa do tumor. Essas respostas são notáveis para um CE 

com uma duração total de apenas algumas centenas de microssegundos. Devido ao tempo 

ínfimo seus efeitos não podem ser associados à ação térmica do CE pulsado. O estudo 

demonstra que estes pulsos ultracurtos atuaram no interior da célula e tiveram um efeito 

muito breve de permeabilizar as organelas intracelulares. Esse efeito visa causar uma 

rápida deformação eletromecânica no núcleo, danificando o DNA e consequentemente 

resultando na morte do tumor (NUCCITELLI et al,. 2006; 2009). 

1.5.3 Campos Magnéticos combinados com Radiação Eletromagnética  

 Pesquisas envolvendo campos magnéticos apresentam paralelos com a pesquisa 

envolvendo Campos Elétricos, pois a fonte desses campos são cargas elétricas em 

movimento (correntes elétricas). Campos magnéticos exercem forças somente em cargas 

em movimento, e por isso são capazes de exercerem forças sobre íons em movimento em 

soluções, originando a indução de campos elétricos e correntes (indução magnética) 

(REPACHOLI e GREENEBAUM, 1999). 

Pesquisas com o uso de campos magnéticos merecem ser citadas não somente pela sua 

associação indireta com Campos Elétricos, como pelo seu uso combinado com outros 

agentes, químicos e físicos, que induzem dano celular. Sua ação foi demonstrada no uso de 

campos magnéticos de freqüência extremamente baixa, interferindo no processo de reparo 

em microorganismos. Analisando plasmídeos de Escherichia coli, Koyama e outros (2005) 
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observaram que células de E. coli expostas a Campos Magnéticos (com frequência de 5 

mT – mili Tesla) imediatamente após irradiação com raios-X, tiveram aumento do número 

de mutações nos plasmídeos em relação ao controle não irradiado. Em um trabalho similar, 

Takashima e outros (2003) utilizaram células proficientes e deficientes de reparo de DNA 

em Saccharomices cerevisiae e com o uso de radiação ultravioleta inibiram o ciclo celular 

na fase G1. Após o bloqueio do ciclo o processo foi revertido expondo as células a um 

Campo Magnético com frequência de 30 mT. Esse tipo de campo também foi utilizado 

para fins terapêuticos com intensidade de 15 mT e amplitude e 120 Htz de frequência, de 

forma isolada e combinada com os efeitos da radiação gama. Os experimentos foram 

realizados in vivo em camundongos nude xenoimplantados com células MDA-MB231, 

uma linhagem celular humana de câncer de mama (CAMERON et al., 2005). A terapia 

com radiação associada à exposição ao campo eletromagnético suprimiu o crescimento dos 

vasos sanguíneos e a repopulação do tumor após a irradiação, resultando em uma menor 

incidência de metástase tumoral.  

1.5.4 Campos Elétricos Estáticos de Origem Fisiológica   

Os tumores também têm sido investigados e tratados com a aplicação de um CEE que 

induz corrente semelhante à fisiológica. Os gradientes do potencial elétrico existente entre 

o espaço extracelular e tecidos cancerígenos podem ser medidos na superfície do tecido; 

essa medição tem uso clínico para o diagnóstico precoce do câncer de mama (CUZICK et 

al, 1998). Nessa região existe uma queda de tensão entre o tecido canceroso e o tecido 

normal, que pode ter sua origem na despolarização do potencial de membrana nas células 

tumorais (AMBROSE et al, 1956; BINGGELI e WEINSTEIN, 1986; WANG, 2004). A 

despolarização que ocorre nas regiões transepiteliais que circundam o tecido tumoral 

favorece a ocorrência de uma rápida metástase, diferente  de um tecido sadio em que o 

epitélio é mais polarizado em relação ao meio. A polarização epitelial é mantida pelos 

tecidos normais circundantes, pois uma característica das células epiteliais é a de serem 

hiperpolarizadas em relação ao seu meio (FAUPEL et al, 1997). Considerando essas 

características McCaig e outros (2006; 2009) têm procurado simular o CEE endógeno que 

há entre o tumor e o tecido normal, e com isso estudar métodos elétricos de prevenção do 

crescimento tumoral, dirigindo sua migração e controlando a metástase. Um novo estudo 

foi realizado na tentativa de explorar e identificar os fatores envolvidos na migração de 

células neoplásicas de um adenocarcinoma de pulmão. As células cultivadas migraram 

para a região do catodo dos CEEs de 3 V/cm (McCAIG et al, 2009).  
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Tanto o ciclo celular quanto o mecanismo mitótico são influenciados por sinais 

oriundos do CEE fisiológico extracelular (SONG et al, 2002; WANG et al. 2003; 2005). 

Utilizar um CEE externo artificial pode ter um impacto profundo sobre o controle de 

tumores. Quando o CEE externo é aplicado sobre uma célula ocorre uma supressão na 

expressão da ciclina e um aumento da expressão da p27 KIP1 (um inibidor do CDK, do 

complexo ciclina). A  conseqüência é a de as células não conseguem fazer a transição da 

fase S para a fase G1, impedindo a síntese de DNA e forçando o término antecipado do 

ciclo celular (WANG et al, 2003; 2005).   

O efeito dos CEEs e das correntes elétricas no interior das células também afetam 

macroesturuturas celulares. Os filamentos que formam o citoesqueleto são polímeros de 

actina e microtúbulos que conduzem naturalmente a eletricidade, e por isso atuam como 

condutores elétricos com aproximadamente a mesma velocidade de condução, 20 m/s, do 

sinal da actina filamentosa encontrada em neurônios (TUSZYNSKI et al, 2004; PRIEL et 

al, 2006). Filamentos de actina e microtúbulos estão intimamente associados à estrutura e 

fixação da membrana plasmática e a receptores sensíveis de tensão aos canais iônicos da 

célula. A presença de filamentos íntegros de actina e microtúbulos é necessária para 

direcionar as respostas de correntes elétricas de forma análoga a uma fiação de um circuito 

elétrico (RAJNICEK et al, 2006). Considerando o sinal de transdução das etapas 

bioquímicas que acompanham a ativação de um neurotransmissor, ou de um receptor de 

fator de crescimento, muitos pesquisadores consideram a possibilidade de que haja uma 

ativação direta de uma corrente elétrica sinalizadora. Essa corrente elétrica é gerada no 

citoesqueleto e através deste conduzida até o núcleo, gerando eventos de comandos 

sinalizadores em paralelo às vias bioquímicas (McCAIG et al, 2009). A ligação física 

direta dos filamentos condutores da membrana plasmática ao núcleo, e seu papel na 

ativação seletiva dos genes, já foi evidenciada experimentalmente (MANIOTIS et al, 1997; 

NELSON et al, 2005.). Curiosamente, o DNA também realiza a condução de cargas 

elétricas em longas distâncias, sendo que as sequências de determinados pares de bases 

podem interromper o sinal, atuando como uma chave “liga/desliga” (MERINO et al, 

2008). Com base nesses dados, não se deve limitar o papel dos CEEs endógenos nas ações 

de morfogênese ou em fatores de crescimento. A sinalização intracelular de funções 

metabólicas de natureza elétrica origina-se a partir da matriz extracelular, extendendo-se 

até o núcleo. Uma corrente é  conduzida e modulada por estruturas biológicas que ativam 

eletricamente os filamentos condutores de actina dos microtúbulos e possivelmente 

atuando no DNA (McCAIG et al, 2009). McCaig e outros (2009) utilizam essas evidências 
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para argumentarem que a fisiologia elétrica coexiste e interage com os processos 

bioquímicos e moleculares de sinalização, advertindo que as áreas de pesquisa que 

ignoram esse mecanismo também ignoram uma parte integrante fundamental de qualquer 

sistema biológico.  

1.6 A Sinalização Elétrica do DNA na Reparação Celular 

O controle de íons e moléculas na célula é mediado por proteínas com cargas polares, 

que essencialmente sofrem uma mudança conformacional para regular a entrada e saída de 

substâncias metabólicas, desempenhando um complexo papel nos canais iônicos celulares. 

A ação celular de polarização e despolarização da membrana nuclear, juntamente com o 

DNA associado, ativa comandos de moléculas hormonais, que por sua vez são 

responsáveis pela síntese e transcrição de proteínas. Esse efeito foi bem estudado na 

membrana nuclear, revelando que esta exibe a maior atividade elétrica da célula. Poros 

nucleares complexos reagem à despolarização de comandos eletrônicos gerados pelos 

sinais químicos hormonais e, assim, apresentam um efeito intimamente conectado com os 

CEE endógenos (MAZZANTI, et. al., 2001).  

Com base em todas as propriedades ativadas por sinalização elétrica em uma célula 

eucariótica, podemos especular que há outros mecanismos de sinalização elétrica a serem 

desvendados e que estejam presentes na célula em suas propriedades mais básicas 

conservadas ao longo da evolução. 

Uma das propriedades fundamentais das células é sua capacidade de reparação do dano 

do tipo DSB. Células eucariontes apresentam um mecanismo bioquímico complexo que é 

ativado quando ocorre algum tipo de estresse na molécula de DNA. Uma via de 

sinalização-transmissão é rapidamente ativada em resposta aos danos estruturais ou 

conformacionais no DNA, afetando o processo de transcrição de genes e interrompendo e a 

progressão do ciclo celular (BAKKENIST, e KASTAN, 2003; 2004).  

Um dano do tipo DSB (assim como um dano de fita simples) desequilibra a 

distribuição das cargas em uma pequena região do DNA (de poucos pares de bases). Esse 

“desequilíbrio de cargas” gera um campo elétrico estático (endógeno). De acordo com um 

modelo biofísico e resultados experimentais (ARRUDA-NETO, et al., 2009; 2010), esse 

campo elétrico atua como um sinalizador para que as proteínas de reparo localizem e 

reconheçam o site do dano. Desta forma, grupos de poucos pares de bases poderiam ser 

localizados num universo de bilhões de pares de base (o genoma). Nesse mesmo cenário, 

um campo elétrico estático exógeno poderia reorientar as proteínas de reparo para longe 
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dos danos, impedindo o reparo, conforme pictoricamente mostrado na figura 1.5, levando 

eventualmente à morte celular. De fato, com essas pesquisas realizadas com o uso de CEEs 

em procariotos e eucariotos, obtiveram-se evidências quanto à sinalização elétrica ente o 

DNA e proteínas visando a reparação celular. 

Figura 1.5 – Ação do Campo Elétrico nas proteínas de reparo.  

 
 

Representação pictórica do reconhecimento da dupla quebra (DNA) 

pelas proteínas de reparo. A) – Proteínas que apresentam seus momentos 

de dipolo p  (representado em “b” com mais detalhes) orientados na 

direção do sítio danificado (dupla-quebra) pelo campo elétrico estático 

dsE . C) – Um CEE (Eext), com maior intensidade que o CE endógeno 

(Eds), pode reorientar o deslocamento das proteínas de reparo ao longo 

de sua direção, impedindo que estas alcancem o sítio danificado.  

Fonte: ARRUDA-NETO et al., 2009; 2010. 

 

É evidente o papel dos CEs endógenos na regulação de processos vitais essenciais 

como migração, proliferação e diferenciação em diversos tecidos (epitélios, axônios no 

cérebro e vários tipos de câncer). A sinalização celular mutuamente dependente de sinais 

químicos e gradientes elétricos  é complexa e extremamente abrangente. É necessário 

examinar com mais atenção o papel da eletricidade endógena e as propriedades 

eletromagnéticas das estruturas celulares e suas funções biológicas ou não alcançaremos 

uma compreensão mais ampla dos processos vitais e da própria evolução. O estudo da 

sinalização elétrica endógena, em célula e tecidos, permite uma possibilidade de 

tratamento à formação de células neoplásicas e novas informações sobre o entendimento 

dos seus processos metabólicos.  Pesquisas com a ação de CEs em células tumorais, e sua 

comparação com células de modelos saudáveis e associadas à formação do tumor, são 

fundamentais para o desenvolvimento de estudos mais avançados e um possível uso clínico 

dos efeitos dos CEs. 
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6.1 Efeitos Isolados do Campo Elétrico Estático 

 A aplicação de um Campo Elétrico Estático de 1000 V/cm (CEE) em células de 

mamífero melanocíticas B16F10 e epitelial de fibroblasto humano FN1, não 

induzem mortalidade celular ou alterações morfológicas visíveis na microscopía 

ótica. 

 As células estudadas, quando expostas ao CEE de 1000V/cm, sofrem de redução 

no metabolismo mitocondrial, diminuindo o crescimento celular e o rendimento 

energético.  

6.2 Efeitos Combinados do CEE ao Etoposídeo 

 A associação do CEE com o quimioterápico etoposídeo aumenta sinergeticamente 

os efeitos de morte celular nas linhagens analisadas. Reduzindo drasticamente a 

concentração necessária de quimioterápico necessária para matar 50% das células 

(alterando o IC50). 

 Todas as ocorrências de morte celular analisadas tiveram aumento intensivo com 

o tratamento combinado do etoposídeo e do CEE, dobrando os valores de 

mortalidade.  

 A exposição ao CEE nas células promove a inibição do reparo em danos gerados 

pelo etoposídeo desencadeiando a morte celular. 

 Há uma indução constante de apoptose e morte celular durante todo o período de 

exposição ao campo elétrico combinado ao etoposídeo, em contraste com o efeito 

isolado do etoposídeo. 

 O efeito do CEE atua especificamente no mecanismo de reparo associado aos 

danos na dupla fita do DNA (DSB).  

 A ação do CEE no reparo ocorre nos momentos iniciais da geração do dano. 

Possivelmente o efeito está associado aos mecanismos de sinalização que 

antecedem o reparo.  

 Todos os efeitos da exposição ao CEE atuam de forma indiferente a natureza 

celular, normal ou tumoral, possivelmente atuando de forma universal em todas as 

células. 
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