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RESUMO 

 

 

Melaninas são pigmentos presentes em um grande número de seres vivos como 

bactérias, fungos, plantas e animais. A neuromelanina, produzida pelos neurônios 

dopaminérgicos, tem como função quelar metais, protegendo o cérebro contra a 

neurodegeneração, já a eumelanina e a feomelanina são produzidas por melanócitos 

de mamíferos, e estão envolvidas na ligação de cátions, ânions, fármacos e produtos 

químicos, e desempenham um papel importante na proteção dos seres vivos. Ela é 

encontrada em diferentes compartimentos como nos olhos, cabelos e pele, sendo 

sintetizada pelos melanócitos, oferecendo proteção contra danos genéticos induzidos 

pela radiação UV e também parece atuar como neutralizador de radicais livres 

ocasionados pela radiação ionizante. A melanina é também encontrada no câncer de 

pele (melanoma), pois este é derivado de melonócitos neoplásicos. Este fato torna 

possível seu uso como um alvo potencial para a terapia de radionuclídeo de 

melanoma metastático. Em bactérias e fungos, a melanina tem a função de proteção 

contra o estresse ambiental como, por exemplo, a exposição a metais pesados, 

choque de pH, radiação UV, dentre outros. Recentemente, foi demonstrado que 

fungos melanizados expostos a altos níveis de radiação ionizante cresceram 

significativamente mais rápido sob condição de limitação nutricional, indicando 

possível papel da melanina nesse fenômeno. Entretanto, os mecanismos envolvidos 

neste processo ainda não foram esclarecidos. O objetivo deste trabalho foi estudar o 

mecanismo de genotoxicidade das radiações ionizantes na presença da melanina do 

tipo eumelanina, utilizando plasmídeos bacterianos como modelo. As análises de 

produção de quebra simples de DNA foram feitas por meio do teste de ensaio de 

danos no DNA de plasmídeos superenovelados (Supercoiled Plasmid DNA Damage 

Assay). Os resultados obtidos mostraram que a eumelanina, na concentração de  

100 μg/mL, modificou o efeito genotóxico da radiação ionizante nas diferentes doses 

utilizadas, diminuindo os danos ocasionados aos plasmídeos, porém este efeito não 

ocorreu nas amostras com peróxido de hidrogênio.  

 

Palavras-Chave: Eumelanina, Plasmídeos, Radiação Ionizante, Genotoxicidade, 

Radioprotetores. 
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ABSTRACT 

 

 

Melanin pigments are present in a large number of living organisms such as bacteria, 

fungi, plants and animals. The neuromelanin produced by dopaminergic neurons 

serves to chelate metals protecting the brain against neurodegeneration, while 

eumelanin and pheomelanin are produced by melanocytes of mammals, and are 

involved in the binding of cations, anions, drugs and chemicals, and play an important 

role in the protection of living beings. It is found in different compartments like eyes, 

hair and skin, and are synthesized by melanocytes, providing protection against 

genetic damage induced by UV radiation and also seems to act as a scavenger of free 

radicals caused by ionizing radiation. Melanin is also found in skin cancer (melanoma), 

since it is derived from neoplasic melanocytes. This fact makes possible its use as a 

potential target for radionuclide therapy of metastatic melanoma. In bacteria and fungi, 

melanin acts by protecting against environmental stress, such as exposure to heavy 

metals, pH shock, UV radiation, among other agents. It was recently shown that 

melanized fungi exposed to high levels of ionizing radiation grew significantly faster on 

nutrient limitation condition, indicating a possible role of melanin in this phenomenon. 

Nevertheless, the mechanisms involved in this process are still unclear. The aim of this 

work was to study the mechanism of genotoxicity of ionizing radiation in the presence 

of eumelanin type melanin, using bacterial plasmids as a model. The analysis of 

production of simple breaks of DNA were made by supercoiled Plasmid DNA Damage 

Assay. The results showed, eumelanin concentration of 100 mg/mL, modified 

genotoxic effects of ionizing radiation at different doses, decreasing the damage 

caused to the plasmid, but this effect did not occur in samples with hydrogen peroxide.  

 

Keywords: Eumelanin, Plasmids, Ionizing Radiation, Genotoxicity, Radioprotectors. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  

1.1 Definição do Problema 

 

 A exposição de organismos vivos à radiação causa ionização de moléculas 

constituintes desses seres que geram, por sua vez, espécies altamente reativas, uma 

vez que desemparelham um ou mais elétrons. Estas espécies quimicamente alteradas 

denominadas radicais livres têm a propriedade de reagir avidamente com outras 

moléculas causando modificações na sua estrutura. Entre as biomoléculas que são 

alteradas pela radiação destaca-se o DNA. Estudos prévios estimaram que o DNA de 

uma célula simples de rato recebe cerca de 100 mil ataques químicos por dia e em 

humanos são cerca de 10 mil ataques diários a partir de agentes químicos e físicos. 

Entre estes agentes está a radiação ionizante [1]. 

 A identificação de moléculas que modifiquem os efeitos da radiação ionizante, 

bem como os efeitos dos radicais livres e os mecanismos de ação presentes nestes 

“modificadores”, é de grande interesse para área da saúde. Entre as moléculas com 

potencial radiomodificação está a melanina.  

 Melaninas são pigmentos presentes em um extensivo número de seres vivos 

como bactérias, fungos, plantas e animais. Existem 4 tipos de melanina: Eumelanina 

(preta e marrom), Feomelanina (avermelhada), melaninas mistas (combinação das 

duas anteriores) e neuromelanina. A eumelanina e a feomelanina são produzidas por 

melanócitos de mamíferos, estão envolvidas na ligação de cátions, ânions, fármacos e 

produtos químicos, têm como função principal, a proteção dos seres vivos [2]. A 

neuromelanina é produzida nos neurônios dopaminérgicos da substância negra, sua 

função é quelar metais protegendo o cérebro contra a neurodegeneração [3]. Seu 

significado fisiológico e contribuição para os processos neurodegenerativos 

subjacentes à doença de Parkinson ainda são controversos, porém estudos sugerem 

que a neuromelanina atua como um antioxidante natural [4].  

 Dada as suas propriedades, muitos estudos têm investigado o efeito da 

melanina na capacidade de absorver luz, se ligar a íons e outras moléculas e exercer 

atividade REDOX [5-7]. Estes estudos observaram que as melaninas são 

fotosensibilizadores quando estão sob radiação UV e, portanto, estas moléculas têm a 

capacidade de gerar espécies reativas de oxigênio como o ânion superóxido (O-2) e o 

H2O2 [8-10]. Por outro lado, outros estudos também sugerem que as melaninas atuam 

como agentes antioxidantes [11, 12]. Portanto este pigmento pode agir como um 

agente pró ou antioxidante. 
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 No geral, pesquisas demonstram que a melanina tem propriedades 

fotoprotetoras contra lesões causadas pela radiação, especialmente na região do 

espectro ultravioleta (UV) em organismos vivos [13].  

Em procariontes a melanina desempenha um papel crucial na adaptação ao 

stress ambiental, protegendo as células da radiação UV [14] aumentando assim a 

sobrevivência das células no meio ambiente. Provavelmente por este motivo, a 

capacidade de produzir melanina é generalizada entre os micoorganismos [15]. Já nos 

mamíferos, a melanina, do tipo eumelanina e feomelanina, é encontrada em muitos 

tecidos e órgãos como nos olhos, cabelos e pele, sendo sintetizada pelos melanócitos, 

sua produção depende da exposição a luz solar. Esta molécula também oferece 

proteção contra danos genéticos induzidos pela radiação UV nestas espécies. Já a 

neuromelanina é alvo de muitos estudos, algumas questões acerca da melanina 

presente no encéfalo, sua estrutura, o entendimento de sua gênese e função nas 

células ainda não foram totalmente esclarecidas [16]. 

Estudos recentes demonstraram que fungos em geral, especialmente 

melanizados, são altamente radiorresistentes quando submetidos a altas doses de 

radiação ionizante [17-19]. Compreensivelmente, tais habilidades incomuns à maioria 

dos eucariotos desempenham um papel crucial na sobrevivência ou mesmo na 

adaptação à vida em condições continuadas de exposição a radiações ionizantes.  

 Dentre os exemplos de colônias de fungos presentes em ambientes com altos 

níveis de radiação resultante de atividades humanas, dois se destacam. Primeiro 

espécies melanizadas de fungos que colonizam as paredes do reator de Chernobyl, 

onde são expostos a um constante e alto campo de radiação [20]. Em segundo lugar, 

espécies de fungos melanizados encontrados na piscina do reator nuclear, sendo que 

sua água circula através do núcleo do reator para fins de resfriamento e é 

extremamente radioativa. Nestas piscinas foram encontradas grandes quantidades de 

fungos, cocos, bacilos Gram-positivos e alguns bacilos Gram-negativos [21]. 

Uma hipótese existente para explicar este fenômeno é que a radiação poderia 

alterar as propriedades eletrônicas da melanina, de tal forma que o pigmento pode 

funcionar na transdução de energia aumentando assim o crescimento de fungos 

melanizados, uma confirmação desta afirmação é que a irradiação ionizante mudou o 

sinal de ressonância de spin eletrônico da melanina de acordo com as mudanças na 

sua estrutura eletrônica [22]. 

Além de um papel na transdução de energia, a melanina parece ter importantes 

propriedades radioprotetoras. Alguns fungos como a Cryptococcus neoformans e 

Histoplasma capsulatum não melanizados são altamente resistentes à radiação, mas 

na presença de melanina eles se tornam mais radiorresistentes sendo necessárias 

doses mais elevadas de radiação. 
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 Assim, a percepção atual das propriedades radioprotetoras da melanina é  de 

que esta molécula minimiza os efeitos citotóxicos de curta duração  causados pelos  

radicais livres produzidos a partir da exposição a radiação ionizante, que por sua vez 

levam a um estado de estresse oxidativo que causa danos no DNA (efeitos 

genotóxicos) [23].  

No entanto, também há a hipótese de que suas propriedades radioprotetoras 

em microorganismos resultaram da combinação da proteção física e proteção química, 

ou seja, proteção contra o estresse oxidativo. Sendo assim, há conclusões de que a 

melanina protege os fungos contra as radiações ionizantes e sua propriedade 

radioprotetora está relacionada principalmente com a estrutura química e ação 

antioxidante contra os radicais livres [24]. Entretanto, estudos complementares são 

necessários a fim de se entender os processos relacionados a proteção da melanina 

contra a radiação. 

 

 

1.2 Justificativa do Trabalho 

 

Nos últimos anos, muita atenção tem se voltado na aplicação de novos 

métodos visando medir os danos do DNA e pesquisas de fotoprotetores eficientes, 

radioprotetores e radiomodificadores [25]. O sistema não celular baseado em 

plasmídeos pode ser usado para estudar a ação da proteção da melanina sintética 

contra danos de DNA ocasionados pela exposição a radiação ionizante [26]. Sendo 

este sistema desprovido de reparação e maquinaria de replicação, o mesmo serve 

como instrumento para averiguar se a proteção da melanina contra a radiação pode, 

ou não, ser devido à via físico-química de proteção em vez de qualquer reparação 

enzimática de DNA. Sendo assim este sistema pode proporcionar um modelo simples 

para quantificar os danos ao DNA para diferentes doses de radiação ionizante ou não-

ionizante, bem como a avaliação do efeito protetor de um composto natural. 
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1.3 OBJETIVO GERAL 

 

 

 Investigar o possível papel da melanina do tipo eumelanina como modificador 

de danos ocasionados em plasmídeos expostos a diferentes doses de radiação 

ionizante (Cs-137) e diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio (H2O2).  

 

 

 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Observar o mecanismo de interação da eumelanina com plasmídeos irradiados 

ou submetidos a diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio e observar estes 

resultados em relação a um grupo controle sem eumelanina. 

 

 Avaliar a concentração do diluente da eumelanina, bem como a melhor 

concentração deste pigmento nos experimentos. 

 

 Observar o efeito das radiações ionizantes e do peróxido de hidrogênio ao DNA 

plasmideal. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

2. 1- Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes 

 

 

 A radiação ionizante é a radiação que possui energia suficiente para ionizar 

átomos e moléculas, ou seja, energia superior à energia de ligação dos elétrons de um 

átomo com o seu núcleo. Ao interagir, esta radiação arranca elétrons de seus orbitais, 

rompendo assim o equilíbrio entre as cargas positivas e negativas do átomo [27]. As 

principais interações que decorrem da exposição de um meio a essas radiações são 

ionizações, excitações e dissociações das moléculas do meio atravessado. 

A água (H2O) está presente em todo e qualquer ser vivo, representando cerca 

de 70% do conteúdo de uma célula humana. Quando a radiação incide em uma célula, 

ocorre a ionização da água, ocasionando quebras nas ligações que mantém a 

molécula de água íntegra levando à formação de radicais do tipo H3O
+, H2O

+ e H2O
- 

instáveis, os quais produzirão radicais livres do tipo H e OH, que podem se 

recombinar formando substâncias tóxicas, como o peróxido de hidrogênio (H2O2) [28]. 

Este é o chamado Efeito Indireto e ocorre quando a radiação interage com a água 

formando espécies reativas de oxigênio, diferentemente do que ocorre se a radiação 

interage direto com o alvo biológico. Outro efeito gerado pela ação da radiação 

ionizante é o Efeito Direto. Neste, a radiação interage diretamente com uma 

biomolécula, que pode ser o DNA, transferindo energia e modificando sua estrutura. 

No efeito indireto a radiação irá interagir com as moléculas de água ionizando-as 

(radiólise), acarretando a formação de produtos altamente reativos, instáveis e com 

meia-vida curta [29], por exemplo, OH (radical hidroxila, que é o mais reativo), H+, H- 

(figura 1). Estes radicais irão causar oxidação e redução das substâncias biológicas, 

dando inicio a mudanças químicas e ocasionando lesões ao DNA. Pela interação das 

radiações ionizantes com a água e o oxigênio também pode ser formado o peróxido de 

hidrogênio (H2O2) que, por não possuir elétrons desemparelhados não é considerado 

um radical livre [30]. Porém por difundir-se, alcançar grandes distâncias e atravessar 

membranas, é um potente oxidante e reage fortemente com os grupamentos sulfidrilas 

que existem em muitas proteínas/enzimas. 
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Figura 1- Esquema representativo dos Efeitos Diretos e Indiretos gerados pela interação da 

radiação ionizante no DNA (Adaptação de Bonato, C. C. 2011 [31]) 

 

 

2. 2 Estresse oxidativo  

 

 

O estresse oxidativo ocorre quando não há um equilíbrio entre a produção de 

espécies reativas de oxigênio (EROs) e a captura destas espécies através de sistemas 

biológicos que as removam ou reparem os danos causados por elas. Este se define 

como um desequilíbrio entre pró-oxidantes e antioxidantes, com predomínio de pró-

oxidantes, instaurando danos potenciais [32, 33]. 

 Os radicais livres são espécies (moléculas, íons) que possuem elétrons 

desemparelhados, o que os torna altamente reativos, com meia vida curta, além de 

muito instáveis. Essas substâncias reagem com as estruturas celulares  

danificando-as. Sua produção não se dá somente através de processos metabólicos. 

Fatores externos como poluição ambiental, estresse, radiações ionizantes e não-

ionizantes também podem ocasionar a formação destas espécies reativas [34]. 

 Como exemplos de radicais livres temos: radical hidroxila (OH); oxigênio 

singlete (O2); óxido nitrico (NO) e radical superóxido (O

2). É importante ressaltar que 

o peróxido de hidrogênio (H2O2) não é um radical livre, porém ele é o precursor do 

radical hidroxila que é uma espécie reativa bastante eficaz na produção de danos 

biológicos. Por ser uma molécula apolar, o peróxido de hidrogênio possui a facilidade 

de atravessar membranas celulares, reagindo com íons como o ferro e o cobre através 

da Reação de Fenton (figura 2), sendo o produto final desta reação o radical hidroxila 

o qual irá atacar o DNA em situações de estress oxidativo [35]. 
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Figura 2- Sequência da Reação de Fenton 

 

 

 Sendo um metabólito natural em muitos organismos, o peróxido de hidrogênio 

quando decomposto, resulta em oxigênio molecular e água. Sua decomposição nas 

células se dá através da ação das enzimas catalase e glutationa peroxidase [36]. O 

peróxido de hidrogênio é um agente bacteriostático muito utilizado nas práticas médica 

e dentária e se apresenta como um elemento chave nos mecanismos de defesa das 

células inflamatórias [37]. 

 Driessens et al. [38] afirmam em seu estudo, que o peróxido de hidrogênio em 

altas concentrações pode resultar em danos ao DNA e modificações de proteínas, 

lipídios e outras moléculas, em particular no caso de deficiência na defesa 

antioxidante. Porém, este composto também apresenta aspectos positivos 

dependendo de sua concentração e célula em estudo. Estudos em eucariotos 

demonstram que o H2O2 se apresenta como uma molécula de sinalização na 

regulação de diversos processos biológicos como estimulação da proliferação celular, 

diferenciação, migração ou apoptose [39]. 

 

 

2. 3- Plasmídeos 

 

 

Plasmídeos são sequências circulares de DNA de fita dupla apresentando giros 

super-helicoidais, o que os tornam estruturas altamente compactas (figura 3). Estão 

localizados no citoplasma de organismos procariontes e também em alguns 

organismos eucariontes; podem ser passados de bactéria a bactéria, carregando as 

informações genéticas e novas características às bactérias receptoras. Os plasmídeos 

são capazes de se reproduzir de forma independente do DNA cromossômico, pois 

contêm os elementos necessários para a sua replicação individual. Sua replicação dá-

se a cada divisão celular, conservando, pelo menos, uma cópia em cada célula-filha 

[40]. 
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Figura 3- Representação do DNA cromossômico e dos Plasmídeos presentes em Células 

Bacterianas (Adaptado de: www.dbio.uevora.pt/LBM/Foco/Vectores/vectores.html acesso: 

04/02/13) 

 

 

Os plasmídeos podem ser de baixo ou alto peso molecular. Plasmídeos com 

peso molecular maior (150-250 kb) geralmente são encontrados em menor número de 

cópias, enquanto que os plasmídeos com peso molecular baixo podem existir cerca de 

100 cópias por célula. Geralmente essas moléculas apresentam um ou dois genes que 

proporciona uma vantagem à bactéria que os abriga. Um exemplo disto é a 

capacidade desta bactéria ser resistente aos antibióticos, metais pesados e radiação 

UV [41]. 

Em relação à sua topologia, os plasmídeos se apresentam de três formas, 

quando isolados de uma população de bactérias portadoras: i) forma superenovelada, 

ii) forma círculo aberto e iii) forma linear, sendo a forma superenovelada a forma nativa 

encontrada nos microorganismos. A forma superenovelada pode ser convertida nas 

outras duas caso ocorra dano em sua estrutura molecular, ou seja, quando ocorre uma 

quebra simples (SSB) na fita do DNA o plasmídeo é convertido na forma círculo 

aberto. No caso de introdução de quebras duplas (DSB), a forma superenovelada é 

convertida na forma linear e, se o plasmídeo na forma círculo aberto sofrer uma 

quebra dupla de fita no mesmo local, ele se transformará em linear como 

esquematizado na figura 4. Quando plasmídeos, em sua forma superenovelada, são 

expostos a doses de radiação ionizante, estes sofrerão modificações em sua estrutura, 

em decorrência dos efeitos genotóxicos deste agente. Consequentemente, serão 

detectadas mudanças na topologia destas moléculas, em função da dose à qual elas 

foram expostas [42]. 
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Figura 4- Topologia dos Plasmídeos: Forma Superenovelada (SC), Forma Círculo Aberto (OC) 

e Forma Linear (L) (Adaptação de Sheng-Bing Yu, 2007 [41]) 

 

 

2. 4- Melanina 

 

 

 Melaninas são pigmentos comuns em bactérias, fungos, plantas e animais. 

Muitos estudos demonstram que a melanina desempenha papel fotoprotetor contra a 

radiação em organismos e células, especialmente na região do espectro ultravioleta 

(faixa de 200 a 400 nm) [22, 24, 43]. Contudo, melaninas semelhantes a constituintes 

moleculares fundamentais, podem apresentar diferentes propriedades 

espectroscópicas e fotoquímicas segundo sua origem, ou seja, segundo a fonte 

biológica onde foram produzidas [44]. 

A melanina é um dipeptídeo produzido por diversos organismos e alguns 

tecidos. Ela confere pigmentação à pele, aos olhos e aos cabelos dos mamíferos. Nas 

bactérias e fungos sua função é a proteção contra o estresse ambiental como choque 

de pH, radiação UV e exposição a metais pesados. Acredita-se que a produção deste 

pigmento seja uma adaptação dos organismos vivos à variação das condições 

ambientais [45].  

 Riley em 1997 [46] menciona em seu artigo que a melanina é um poderoso 

quelante de cátions e pode agir como um dissipador de radicais livres. Ele afirma 

também que a melanina tem sido utilizada comercialmente como um componente de 

cremes fotoprotetores, principalmente pela sua capacidade de neutralizar radicais 

livres.  

 O pigmento pode ser também utilizado na proteção da medula óssea durante a 

radioterapia. De acordo com o estudo de Schweitze et al. [47], nanopartículas cobertas 

de melanina administradas em ratos por via intravenosa, apresentam menor 



10 

 

susceptibilidade a efeitos mielotóxicos da radiação terapêutica (radioterapia). Neste 

mesmo estudo, os pesquisadores realizaram outro experimento: injetaram células de 

melanoma em ratos e, posteriormente, os trataram com nanopartículas com um 

isótopo emissor de radiação, carreado por um anticorpo que se liga à melanina, 

presente no melanoma; os resultados mostram que as nanopartículas melanizadas 

não interferiram na eficácia da terapia com radiação ionizante e impediram, como 

constatado no experimento anterior, danos induzidos à medula óssea destes animais. 

Os autores afirmam que a capacidade de proteção da medula óssea permitirá aos 

médicos usar mais extensas terapias com radiação para combater o câncer e isto irá 

traduzir-se em maiores taxas de resposta do tumor. Além disso, nanopartículas 

melanizadas também podem ter outras aplicações, como proteger os trabalhadores 

envolvidos em exposições ocupacionais na área nuclear, proteger astronautas contra 

a exposição à radiação no espaço, ou até mesmo proteger as pessoas após um 

acidente nuclear. 

 Segundo estudo proposto por Casadevall et al. em 2005 [48] existe uma 

grande variedade de substâncias que poderiam ter a função de veículos de entrega de 

radionuclídeos para o tratamento de melanoma. Estas substâncias são divididas em 

três grupos: ligantes de melanina, precursores de melanina e ligantes a proteínas 

relacionadas com a melanogênese. A perspectiva na época destas observações, era 

de que 5 a 10 anos após este estudo os agentes alvo melanina para entrega de 

isótopos terapêuticos já estariam sendo usados na clínica, porém isto ainda não 

ocorreu. 

 Rózanowska e seus colaboradores [49] sugerem que a propriedade da 

melanina em eliminar os radicais livres, oriundos da técnica de radiólise pulsada e de 

uma variedade de oxidantes (métodos utilizados neste estudo), pode ser importante na 

proteção dos melanócitos contra os danos produzidos por estes radicais, em particular 

se estes são formados bem próximos dos grânulos do pigmento. Eles observaram 

também que a melanina interage com os radicais livres via processo simples, ou seja, 

transferem um elétron, neutralizando-os. 

Os melanócitos ou melanoblastos são as estruturas responsáveis pela síntese 

da melanina, que ocorre a partir da polimerização do aminoácido tirosina por 

intermédio da ação da tirosinase. São produzidos dois tipos principais de melanina: A 

eumelanina e a feomelanina [50]. 

 A eumelanina se apresenta na cor acastanhada ou preta e a feomelanina na 

cor vermelha ou amarelada. A primeira é muito eficaz na proteção de lesões ao núcleo 

dos queratinócitos, já que a melanina envolve o núcleo desta célula, enquanto que a 

feomelanina, que é o pigmento responsável pela cor alaranjada dos cabelos em 

pessoas ruivas, parece não ser tão eficaz para reduzir a carcinogênese de pele, pois 
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sua capacidade de blindagem UV é mais fraca em relação à eumelanina, conforme 

estudo publicado na Revista Nature [51]. Na figura 5 pode ser observada a via 

simplificada da biossíntese da eumelanina, pigmento utilizado no trabalho. 

 

 

 

Figura 5- Representação da biossíntese da Eumelanina (Adaptação de Ito, S. 1998 [52]) e 

imagem ilustrada 

 

 

Geng et al. [53] sugerem que a melanina bacteriana se liga ao DNA por 

intercalação entre os pares de bases, o que resulta em mudança conformacional do 

DNA. Porém, existem algumas incertezas em relação a este fenômeno, principalmente 

devido à natureza amorfa da estrutura da melanina bacteriana. É possível que a 

estrutura da melanina seja responsável pela propriedade de intercalação, porém uma 

investigação mais aprofundada é necessária para este entendimento. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

3.1 – Delineamento geral dos tratamentos 

 

 

 O plasmídio pT7Blue-3 (figura 6), tamanho de 3.821 kb, adquirido através da 

empresa Novagen EMD4 Biosciences (USA)  foi utilizado como modelo experimental 

do presente estudo. Para tanto os plasmídios foram inicialmente expostos a diferentes 

doses de radiação ionizante ou diferentes concentrações de H2O2. A partir da análise 

do efeito destes agentes na produção de danos no DNA plasmideal, os mesmos foram 

também expostos a melanina a fim de averiguar o efeito protetor desta molécula nas 

quebras causadas pela radiação e pelo peróxido de hidrogênio, conforme 

demonstrado no desenho experimental (figura 7). 

 

 

Figura 6- Estrutura geral do plasmídio pT7Blue-3 [54] 
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Figura 7- Desenho experimental demonstrando os protocolos seguidos nos testes realizados no 

presente estudo 

 

 

3.2- Preparação dos Plasmídeos 

 

 

Os plasmídeos foram diluídos a 100 vezes (102) em água mili-Q estéril (10 μL 

de plasmídeos para 990 μL de água milli-Q®), obtendo como concentração final  

0,05 μg/μL. Em todas as amostras foram pipetados 7,0 μL de plasmídeos utilizando 

microtubos da marca Genuine Axygen Quality® de 1,5 mL (previamente identificados). 

 

 

3.3- Preparação da Melanina 

 

 

Foi utilizada Melanina Sintética do tipo Eumelanina (Sigma-Aldrich®) 

gentilmente cedida pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho (IBCCF) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Devido à sua baixa solubilidade em 

meio aquoso, a melanina foi diluída em Dimetil Sulfóxido (DMSO) (CH3)2SO na 

concentração final de 1%. Uma solução estoque de melanina foi preparada a uma 

concentração de 2 mg/mL. A partir desta solução, foram inicialmente testadas as 

concentrações utilizadas no experimento: (a) 1 mg/mL; (b) 200 µg/mL; (c) 100 µg/mL e 
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(d) 50 µg/mL. A concentração de 100 µg/mL induziu uma taxa de fragmentação do 

DNA similar ao grupo controle sem o tratamento com melanina, por isso foi a escolhida 

e usada nos demais tratamentos em que os plasmídios foram expostos à radiação e 

ao H2O2. 

 Uma vez que a melanina foi diluída em DMSO (1%), este composto foi 

adicionado ao grupo controle, na mesma concentração, a fim de assegurar que os 

resultados obtidos não foram devidos à presença deste diluente. Este procedimento foi 

feito após testes-piloto iniciais que mostram que o DMSO na diluição utilizada não 

apresentou alterações na taxa de dano de DNA. 

 

 

3.4- Tratamento com H2O2 

 

 

 Para a melhor compreensão do mecanismo de ação da radiação ionizante 

como agente oxidante foi realizada uma comparação entre os danos genotóxicos 

provocados pelo agente H2O2. As concentrações inicialmente testadas desta molécula 

foram: (a) 20 μM, (b) 100 μM e (c) 200 μM. A escolha do H2O2 para testar o efeito 

protetor da melanina foi baseada em evidências prévias que mostraram que o H2O2 

tem a função de mimetizar os efeitos químicos iniciais (estresse oxidativo) da radiação 

ionizante no sistema biológico em estudo [55]. 

 

 

3.5- Exposição à radiação ionizante 

 

 

 As amostras foram irradiadas no irradiador industrial utilizando césio-137 

(figura 8) como fonte de radiação, possuindo 28 ampolas de cloreto de césio-137 com 

2,5 cm de comprimento cada, duplamente encapsuladas em aço inoxidável e 

produzindo taxas de dose entre 1 e 2 kGy/h. A avaliação desta taxa de dose foi feita 

utilizando dosímetros químicos denominados Dosímetros Fricke [56]. 

 O irradiador possui duas câmaras de irradiação medindo (37 x 20 x 138) cm. 

As amostras foram posicionadas, para irradiação na câmara superior do irradiador, em 

uma gaveta com 48 cm de comprimento e 37 cm de largura. No momento da 

irradiação, a fonte radioativa foi posicionada entre as duas câmaras, possibilitando 

assim, uma taxa de dose aproximadamente constante. 
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O irradiador descrito acima é parte integrante dos equipamentos de pesquisa 

do Grupo de Defesa Química, Biológica e Nuclear (GDQBN) do Centro Tecnológico do 

Exército (CTEX) localizado na cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

 

Figura 8- Imagem do Irradiador industrial de Cs-137 do Grupo de Defesa Química, Biológica e 

Nuclear do Centro Tecnológico do Exército/ RJ 

 

 

 Utilizou-se no experimento 18 dosímetros termoluminescentes (TLDs) de 

Fluoreto de Lítio dopado com Magnésio e Titânio (LiF: Mg, Ti) cedidos pelo Laboratório 

de Dosimetria Termoluminescente (LDT/IRD); os quais foram dispostos dentro de um 

microtubo de 1,5 mL (Genuine Axygen Quality) igual ao que levava as amostras (figura 

9) com objetivo de avaliar a dose à qual as amostras foram expostas.  

 

 

  

Figura 9- Eppendorf contendo os dosímetros TLD-100 Harshaw (LiF: Mg, Ti) utilizados no 

experimento (LDT/IRD) 

 

 

Câmara superior de irradiação 

Câmara inferior de irradiação 
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Estes dosímetros possuem dimensões de (3,1 x 3,1 x 0,89) mm3, e são 

produzidos pela empresa Harshaw em forma de pastilhas denominados TLD-100. Sua 

função no experimento foi de garantir o valor da dose recebida pelas amostras e a 

marcação na gaveta do irradiador da localização para os próximos experimentos 

(figura 10).  

 

 

 

Figura 10- Amostras contendo plasmídeos posicionadas na gaveta do irradiador industrial 

anteriomente a irradiação 

 

 

As doses de radiação utilizadas foram: (a) (7,0 ± 0,7) Gy, (b) (10,0 ± 0,8) Gy, 

(c) (50,0 ± 2,5) Gy e (d) (100,0 ± 4) Gy. O teste com os dosímetros foi feito somente 

para a dose de 7,0 Gy. Como esta dose é superior a 1,0 Gy foi necessária a 

determinação do fator de supralinearidade dos TLDs. 

 

 

3.6- Tratamento das amostras com a melanina 

 

 

Todas as amostras utilizadas (com ou sem melanina) foram incubadas num 

banho seco ThermoStat Plus (Eppendorf®) a 37 ºC durante 1 h previamente à 

irradiação e à exposição ao peróxido de hidrogênio. Esta incubação teve como função 

proporcionar condições fisiológicas próximas àquelas onde se processam as reações 

internamente ao ambiente celular.  
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3.7- Eletroforese das amostras de plasmídeos 

 

 

Para a eletroforese foram utilizados géis de agarose em uma concentração de 

0,8%, preparados com 0,8 g de Agarose for Routine (Sigma-Aldrich®) em 100 mL de 

solução tampão de Tris-Acetato-EDTA (TAE) 1x (TAE 50x (solução estoque): 24,2 g 

UltraPure™ Tris (Invitrogen) + 5,71 mL Ácido Acético Glacial (Vetec) + 10 mL EDTA 

(Sigma-Aldrich®) 0,5M pH= 8,0 em 100 mL de água destilada). Da solução estoque 

foram retirados 20 mL de TAE 50x e acrescentou-se 980 mL de água destilada para se 

chegar na concentração desejada do tampão utilizado - TAE 1x. 

Em um dos poços do gel foram pipetados 5 µL de marcador de peso molecular 

1kb Plus DNA Ladder (Invitrogen) e em todas as amostras foram pipetados  

2 µL de corante Blue e 1,2 µL do reagente Sybr® Green I Nucleic Acid Gel Stain (Fluka 

Biochemika) o qual possibilitou a visualização do DNA após a eletroforese, sob 

iluminação ultravioleta. 

Após a pesagem e medida dos reagentes, a agarose e o tampão foram 

colocados em um Becker (200 mL). Este foi coberto com filme plástico e foram feitos 

orifícios para que o vapor escoasse para fora do sistema. Essa solução foi aquecida 

em forno de microondas comum a uma potência alta (100 %) durante 

aproximadamente 60 segundos até que a agarose derretesse completamente. Após 

alguns minutos e o consequente esfriamento parcial da solução, esta foi colocada no 

suporte para o gel juntamente com um pente possuindo 16 poços. O aparato utilizado 

para a eletroforese é da marca Eppendorf® e a fonte de alimentação à qual o gel foi 

submetido é da marca Electrophoresis Power Supply (Loccus Biotecnologia®). 

Após a gelificação retirou-se o pente que deu origem aos poços (onde as 

amostras são pipetadas) e posicionou-se o gel dentro da cuba de eletroforese, 

cobrindo-o com tampão TAE 1x. Para a eletroforese foram pipetados 12 µL de amostra 

total por poço do gel (quantidade máxima suportada por poço), e imediatamente após 

a pipetagem, o gel foi submetido a uma diferença de potencial de 75V (V) durante 45 

minutos (figura 11). 
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Figura 11- Aparato utilizado para a eletroforese do gel de agarose: cuba de eletroforese e fonte 

de alimentação. Equipamentos pertencentes ao Laboratório de Radiobiologia do IRD 

 

 

3.8- Análise de produção de quebras simples da molécula de DNA 

 

 

 As análises de produção de quebra simples da molécula de DNA (Single 

Strand Break - SSB) foram realizadas por meio do teste de ensaio de danos no DNA 

de plasmídeos superenovelados (Supercoiled Plasmid DNA Damage Assay). Esta 

técnica consiste na análise das diferentes formas do DNA plasmideal submetido a um 

determinado tratamento por meio da eletroforese em gel de agarose (figura 12). 

 

 

Figura 12- Imagem demonstrando um dos géis de agarose (0,8%) obtidos em nossos 

experimentos com suas respectivas diferenças topológicas adquiridas pelos plasmídeos (OC= 

círculo aberto, L= linear e SC= superenovelado) 
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 As imagens digitais dos géis foram adquiridas utilizando o equipamento Kodak 

EDAS 290 acoplado a um tansiluminador UV (UVP) e uma câmera fotográfica (figura 

13), e suas análises foram obtidas através do programa Kodak 1D Image Analysis 

Software.  

 

 

Figura 13- Equipamentos para aquisição das imagens dos géis de agarose: caixa contendo o 

transiluminador e a câmera fotográfica. Pertencentes ao laboratório de Radiobiologia do IRD 

 

 

A partir das análises feitas pelo programa foi possível obter valores para a 

intensidade relativa da fluorescência da amostra em uma determinada localização no 

gel. Estes valores de intensidade relativa representam a porcentagem de contribuição 

de intensidade de uma banda (imagem produzida por uma população de moléculas de 

DNA possuindo a mesma forma) em uma linha, parâmetro analisado em nosso estudo. 

 

 

3.9- Análise Estatística 

 

 

Os resultados foram inicialmente dispostos em planilha eletrônica excel e 

posteriormente transferidos para o programa estatístico SPSS (Versão 19.0).  
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A comparação entre os diferentes tratamentos foi feita através da análise da 

variância de uma via seguida de teste post hoc de Duncan, este teste foi utilizado pelo 

fato de que o número das amostras nos grupos eram diferentes. Por se tratar de um 

modelo experimental, a estatística usada foi paramétrica.  

Os resultados foram apresentados sob a forma de média ± desvio padrão, 

sendo que para resultados com valor de p< 0,05, estes foram considerados 

estatisticamente significativos. 
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4. RESULTADOS 

 

 

 Devido à solubilidade da eumelanina ser baixa em meio aquoso, foi necessário 

diluí-la em Dimetil Sulfóxido (DMSO), que é um composto largamente utilizado como 

crioprotetor (reduz a formação de gelo em materiais submetidos a baixas 

temperaturas), solvente e reagente em laboratórios de biologia. 

 Para sabermos se a concentração de 1% utilizada de DMSO (diluente da 

melanina) nos experimentos ocasionava algum tipo de proteção e/ou dano aos 

plasmídeos, foram feitos testes com plasmídeos e DMSO em diferentes 

concentrações. São elas: 0,05%, 0,1%, 0,5% e 1% (figura 14).  

 O objetivo deste experimento se atribui pela necessidade de utilizarmos uma 

concentração baixa de DMSO que não interfira nos resultados na presença da 

melanina, para assim ser possível atribuir o efeito (proteção ou dano) somente a 

melanina. 

 

 

Figura 14. Perfil de mobilidade eletroforética em gel de agarose (0,8%)- Teste da concentração 

de DMSO com peróxido de hidrogênio nas concentrações de 100 e 200 μM 

 

 

 Os resultados das análises mostraram que, na concentração de 100 μM de 

peróxido de hidrogênio, a concentração de DMSO que apresentou a menor 

porcentagem de dano nos plasmídeos foi a de 0,05%, enquanto que a de maior dano 

foi 0,1%. 

 Para a concentração de 200 μM de H2O2 o menor dano ao plasmídeo foi 

provocado pela concentração de 0,05% de DMSO enquanto que o maior se deu na 

concentração de 1%, conforme representado na tabela 1. Valores altos para o dano 

induzido ao plasmídeo sugerem que o DMSO presente na amostra não protegeu o 
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DNA do efeito genotóxico do H2O2, o que comprova que a concentração escolhida 

para este diluente nos experimentos foi a mais adequada. 

Tabela 1. Porcentagem de intensidade relativa atribuída às bandas que representam as 

diferentes formas do plasmídeo após tratamento com diferentes concentrações de DMSO e/ou 

peróxido de hidrogênio 

Grupos % OC (int.relativa) % SC (int. relativa) 

DNA 8,39 91,61 

DNA+H2O2 (100uM) 13,06 86,94 

DNA+H2O2 (200uM) 64,58 35,42 

DNA+DMSO (0,05%) 0 100 

DNA+DMSO (0,05%)+H2O2 (100uM) 24,79 75,21 

DNA+DMSO (0,05%)+H2O2 (200uM) 15,84 84,16 

DNA+DMSO (0,1%) 6,86 93,14 

DNA+DMSO (0,1%)+H2O2 (100uM) 36,09 63,91 

DNA+DMSO (0,1%)+H2O2 (200uM) 32,2 67,84 

DNA+DMSO (0,5%) 6,26 93,74 

DNA+DMSO (0,5%)+H2O2 (100uM) 28,16 71,84 

DNA+DMSO (0,5%)+H2O2 (200uM) 25,31 74,69 

DNA+DMSO (1%) 12,34 87,66 

DNA+DMSO (1%)+H2O2 (100uM) 31,93 68,07 

DNA+DMSO (1%)+H2O2 (200uM) 57,49 42,51 

OC= Círculo Aberto; SC= supercoiled 

 

Com o objetivo de verificar se a melanina tem capacidade de interagir com o 

DNA plasmideal, foi feita uma avaliação da migração de DNA plasmideal previamente 

incubado com diferentes concentrações de melanina por 1 hora a 37ºC. Este teste foi 

realizado na presença de peróxido de hidrogênio e com exposição à radiação 

ionizante em diferentes concentrações e doses.  

O efeito das quatro diferentes concentrações de melanina e do grupo controle 

mostrou inicialmente que todas as concentrações de melanina alteraram o padrão de 

migração do plasmídeo (figura 15). A análise qualitativa das bandas sugere que esta 

alteração no padrão de migração do plasmídeo é dependente da concentração de 

melanina, sendo que banda do gel representativa da concentração de 200 μg/mL 

apresentou um maior deslocamento em relação às bandas das outras concentrações. 

A análise qualitativa também nos mostra que a concentração de 100 μg/mL 

apresentou um valor intermediário de porcentagem de dano relacionado à melanina 

quando comparado com as doses de 50 μg/mL e 200 μg/mL. Sendo assim, para as 

análises dos demais testes posteriormente realizados, este valor intermediário 
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facilitaria a visualização dos efeitos dos demais protocolos. Considerando estes 

resultados a concentração de melanina utilizada para os demais experimentos foi de 

100 μg/mL. 

 

Figura 15. Perfil de mobilidade eletroforética em gel de agarose (0,8%) do plasmídeo pT7Blue 

incubado com  melanina em diferentes concentrações por 1 hora a 37ºC 

 

 

Para sabermos como seria o comportamento do DNA plasmideal frente às 

diferentes doses de radiação ionizante previamente estudadas, foi executado um 

protocolo onde os plasmídeos foram expostos às doses de 7 Gy, 10 Gy, 50 Gy e  

100 Gy de raios gama de césio-137. Anteriormente a esta exposição, foi feito um 

estudo com TLDs (LiF: Mg, Ti) onde a distribuição de dose foi avaliada, bem como a 

marcação da localização das amostras para os próximos protocolos. Este experimento 

fez-se necessário devido ao irradiador ser do tipo industrial, com uma taxa de dose 

muito alta (entre 1 e 2 kGy/h), o que pode gerar uma certa incerteza relacionada a 

doses mais baixas como a dose de 7 Gy utilizada em nossos experimentos. 

Os TLDs (figura 9) foram expostos a duas irradiações com a dose de 7 Gy, e 

em seguida foram feitas as leituras que geraram os seguintes resultados: kerma no ar 

(6,6 ± 0,3) Gy e dose absorvida na água (7,3 ± 0,3) Gy, ou seja, na posição definida 

inicialmente as amostras receberam, para a menor dose, este valor de radiação 

associado a sua incerteza do tipo A e 95% de grau de confiança. Este método foi 

necessário para demarcação da posição exata das amostras na gaveta do irradiador e 

para garantirmos que todos os experimentos utilizassem os mesmos valores de dose 

para todas as amostras, principalmente para a irradiação de menor valor. 

A curva de dose-resposta entre a exposição dos plasmídeos aos raios gama 

(Cs-137) e a produção de quebras de DNA, medida pela mudança de conformação do 

DNA plasmideal, pode ser visto na Figura 16.A e 16.B.  O aumento da dose de 

radiação aumentou significativamente o número de quebras no DNA plasmideal (p= 

0,018), ou seja, houve um aumento significativo de plasmídeos na forma OC após a 

irradiação. As doses de 50 e 100 Gy foram aquelas que provocaram um aumento 

significativo no dano ao DNA avaliado pela mudança de forma do DNA plasmideal 
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quando comparado com o grupo controle (DNA não irradiado). Portanto, estas foram 

as doses posteriormente utilizadas para a averiguação do potencial efeito 

radiomodificador da melanina. 

 

Figura 16.A Perfil de bandas de plasmídeo pT7Blue em gel de agarose (0,8%) após irradiação 

com raios gamma (Cs-137) 

 

 

 

Figura 16.B Dano no DNA plasmideal (percentual de quebras do DNA) causado por diferentes 

doses de exposição à radiação ionizante. Diferentes letras indicam diferenças estatísticas 

avaliadas por análise de Anova de uma via seguida de teste post hoc de Duncan (com p= 

0,018). Tratamentos com a letra “a” indicam dano no DNA similar ao controle, com a letra “b” 

dano intermediário e com a letra “c” dano significamente mais acentuado do que o controle. 

Letras “ab” dano igual ao controle “a” mas também igual ao tratamento da letra “c”, ou seja, 

dano intermediário 

 

 

 Para efeito de comparação de diferenças e semelhanças entre os mecanismos 

de ação genotóxica ocasionada pelo peróxido de hidrogênio e pela radiação ionizante, 
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foi realizada uma segunda análise onde comparou-se o efeito da exposição a três 

diferentes concentrações de H2O2 no dano de DNA plasmideal (figuras 17.A e 17.B). 

Os resultados mostraram que quanto maior a concentração de peróxido de hidrogênio, 

maior foi o número de quebras (dano induzido) (com p= 0,0001) relacionadas às 

concentrações de H2O2 utilizadas no experimento e, consequentemente, maior foi o 

enegrecimento da banda (figura 17.A) representativa de plasmídeo círculo aberto (OC) 

do gel  (figura 17.B). 

 

  

Figura 17.A Perfil de bandas de plasmídeo em eletroforese de gel de agarose (0,8%) do 

plasmídeo pT7Blue após tratamento com as diferentes concentrações de H2O2 

 

 

 

Figura 17.B Dano no DNA plasmideal (percentual de quebras do DNA) causado por diferentes 

concentrações de H2O2. Diferentes letras indicam diferenças estatísticas avaliadas por análise 

de Anova de uma via seguida de teste post hoc de Duncan (com p= 0,0001) 

 

 



26 

 

 Com base nos resultados que mostraram a capacidade de indução de dano 

aos plasmídeos pelos agentes testados (radiação ionizante e H2O2), foram realizados 

testes para verificação de um possível  efeito protetor atribuído à melanina. 

 Após o teste com o peróxido de hidrogênio, o próximo protocolo utilizado foi o 

da exposição dos plasmídeos a diferentes doses de radiação ionizante (7, 10, 50 e 

100 Gy) em presença ou ausência de eumelanina na concentração de 100 μg/mL 

(figura 18.A). Como não houve diferenças significativas nos danos ocasionados pelas 

doses de 7 e 10 Gy, a figura 18.B apresenta somente a análise estatística para as 

doses com valores significativos.  

 A comparação entre a migração de plasmídeos com e sem exposição à 

radiação ionizante nas doses de 50 e 100 Gy na presença e ausência de melanina 

mostrou diferenças significativas (p<0,0001), como pode ser observado na figura 18.B. 

 

Figura 18.A Perfil eletroforético de gel de agarose (0,8%) do plasmídeo pT7Blue incubado ou 

não com melanina (100 μg/mL) exposto ou não a diferentes doses de radiação ionizante (Cs-

137) 

 

 

Os plasmídeos não irradiados, sem melanina (grupo controle) e com melanina, 

apresentaram porcentagem de DNA OC (quebra simples) 14,6 ± 2,1 e 13,8 ± 5,0, 

respectivamente. Estas diferenças não foram significativas indicando que a melanina, 

por si só, na concentração estudada, não causa dano ao DNA.  

Nos plasmídeos expostos a 50 Gy o número de quebras no DNA (%OC) 

aumentou aproximadamente quatro vezes quando comparado aos grupos controle 

(sem radiação) e tratados com melanina (57,3 ± 7,8). Na dose de 100 Gy houve um 

aumento de aproximadamente cinco vezes mais (64,8 ± 18,1) quando comparado aos 

grupos controle (figura 18.B).  

A presença de melanina no meio parece proteger os plasmídeos do dano 

ocasionado pela radiação ionizante uma vez que a porcentagem de DNA círculo 

aberto (OC) voltou a ser similar aos plasmídeos não tratados ou tratados apenas com 

melanina (18,9 ± 3,4 e 23,2 ± 7,3, respectivamente).  
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Figura 18.B Efeito da melanina no dano plasmideal (%OC) causado pela exposição à radiação 

ionizante nas doses de 50 e 100 Gy.  Diferentes letras indicam diferenças estatísticas avaliadas 

por análise de Anova de uma via seguida de teste post hoc de Duncan (com p<0,0001). 

Tratamentos representados pela letra “a” indicam dano de DNA similar ao controle, enquanto 

que os tratamentos com a letra “b” indicam dano de DNA significativamente maior que o 

encontrado no controle 

 

 

 A seguir, a mesma análise foi feita para plasmídeos expostos a diferentes 

concentrações de H2O2 (20 μM, 100 μM e 200 μM).   

 Os resultados mostraram, que nas amostras sem melanina, houve aumento na 

porcentagem de plasmídeo círculo aberto (%OC) (figura 19.A) dependente 

diretamente da concentração de H2O2. Na concentração de 200 μM o dano induzido 

ao plasmídeo foi bastante acentuado em relação à concentração de 20 μM bem como 

em relação ao controle (sem H2O2).  

 Nas amostras com melanina (100 μg/mL) e H2O2 também houve um aumento 

do dano diretamente proporcional à concentração de peróxido de hidrogênio, sendo 

que a concentração de 200 μM induziu danos mais acentuados em relação às 

concentrações de 20 μM e 100 μM (estas duas últimas apresentaram valores 

parecidos), porém seus resultados não foram significativos em relação a seus 

controles (representados por letras iguais na figura 19.B), o que comprova que a 

melanina não ocasionou dano nem proteção contra os efeitos genotóxicos 

ocasionados pelo peróxido de hidrogênio aos plasmídeos. 
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 Estes dados comprovam que, ao contrário do que foi observado em relação à 

radiação ionizante, a melanina não conseguiu proteger os plasmídeos dos danos 

causados pelo H2O2 ao DNA plasmideal. 

 

 

Figura 19.A Eletroforese em gel de agarose (0,8%) do plasmídeo pT7Blue com e sem 

eumelanina a 100 μg/mL e peróxido de hidrogênio nas diferentes concentrações em estudo 

 

 

 

 

Figura 19.B Efeito da melanina no dano ao plasmídeo (percentual de quebras do DNA) 

causado pela exposição ao H2O2 nas concentrações de 20, 100 e 200 µM.  Diferentes letras 

indicam diferenças estatísticas avaliadas por análise de Anova de uma via seguida de teste 

post hoc de Duncan. Tratamentos com a letra “a” indicam dano de DNA similar ao controle, 

com a letra “b” moderado, com a letra “c” dano maior e com a letra “d” dano de DNA bastante 

acentuado em relação ao controle 
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 Um experimento posterior foi realizado para testar a melanina na concentração 

de 200 μg/mL. Amostras contendo plasmídeos e melanina nesta concentração foram 

expostas às diferentes doses de radiação, seguindo os mesmos protocolos dos 

experimentos anteriores. A figura 20 apresenta as imagens dos géis de eletroforese 

gerados das amostras com melanina a 100 μg/mL e 200 μg/mL expostas ou não à 

radiação ionizante. 

Figura 20. Perfil eletroforético de plasmídeos submetidos a concentrações de 100 e  

200 μg/mL de eumelanina e diferentes doses de radiação gama proveniente do césio-137 

 

 

Tabela 2. Porcentagem de intensidade relativa atribuída às bandas que representam as 

diferentes formas do plasmídeo após tratamento com melanina a 100 μg/mL e 200 μg/mL 

irradiados e não irradiados  

Grupos % OC (int.relativa) % SC (int. relativa) 

DNA+Melanina (100ug/ml) 18,18 81,82 

DNA+Melanina (100ug/ml)+7Gy 19,46 80,54 

DNA+Melanina (100ug/ml)+10Gy 15,33 84,67 

DNA+Melanina (100ug/ml)+50Gy 22,17 77,83 

DNA+Melanina (100ug/ml)+100Gy 30,48 69,52 

DNA+Melanina (200ug/ml) 36,33 63,67 

DNA+Melanina (200ug/ml)+7Gy 42,55 57,45 

DNA+Melanina (200ug/ml)+10Gy 37,03 62,97 

DNA+Melanina (200ug/ml)+50Gy 44,86 55,14 

DNA+Melanina (200ug/ml)+100Gy 42,44 57,56 

OC= Círculo Aberto; SC= supercoiled 

 

 

 Os dados representados na tabela 2 nos mostram que, em comparação com a 

concentração de 100 μg/mL, a melanina na concentração de 200 μg/mL apresentou 

valores maiores de intensidade relativa relacionada à conformação círculo aberto, ou 
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seja, um dano maior foi atribuído a esta concentração maior de melanina. Nas 

amostras irradiadas ocorreu o mesmo efeito: a concentração maior de melanina 

induziu maiores danos aos plasmídeos na presença das diferentes doses de radiação 

ionizante, porém estes dados não possuem significância estatística. 

 O conjunto de resultados aqui obtidos sugerem que a melanina na 

concentração de 100 μg/mL tem a capacidade de proteger o DNA contra os efeitos da 

radiação ionizante ainda que esta proteção não se estenda para a exposição ao 

agente oxidante H2O2. 
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4. DISCUSSÃO 

 

  

 O modelo experimental aqui testado presupõe a inexistência de enzimas 

antioxidantes bem como de reparo de DNA, uma vez que os plasmídeos são 

moléculas isoladas e purificadas, ou seja, a proteção do DNA pela melanina foi devido 

à via físico-química de proteção, em vez de qualquer mecanismo de reparação 

enzimática do DNA [15]. Este sistema biológico pode proporcionar um modelo simples 

para quantificar os danos no DNA em várias categorias. 

 Os danos do DNA causados pela exposição do plasmídeo à radiação ionizante 

foram bastante diminuídos na presença da eumelanina, ou seja, nossos resultados 

indicam que a eumelanina é capaz de proteger o plasmídeo dos danos provocados 

pela radiação gama. Esta ação pode estar relacionada à capacidade antioxidante 

direta da melanina através da captação de radicais livres gerados no momento da 

exposição. Outra hipótese para explicar os resultados descritos estaria relacionada à 

propriedade de intercalação da eumelanina no DNA causando uma mudança 

conformacional menos susceptível à ação clastogênica direta ou indireta da radiação 

ionizante. Estes resultados corroboram estudos prévios que sugerem ser a melanina 

uma molécula genoprotetora [57]. 

 Turick et al. [58] demonstraram em seu estudo que a irradiação de melanina 

resulta na sua oxidação ao longo do tempo, sendo esta proporcional à concentração 

de melanina utilizada. Ele afirma também que diversos redutores extracelulares 

produzidos por fungos são capazes de reduzir a melanina, sendo assim, a 

transferência de elétrons a partir da membrana celular para a melanina durante a 

exposição à radiação pode fornecer energia suficiente para impedir a melanina de 

sofrer oxidação contínua. 

 A radiação ionizante também pode diminuir os níveis de ATP (Adenosina 

Trifosfato), nucleotídeo responsável pelo armazenamento de energia, em células 

melanizadas. É o que relatam Bryan et al. em seu estudo [59]. Eles atribuem esta 

diminuição à necessidade da célula reparar os danos ocasionados pela radiação 

ionizante, ou seja, consomem ATP; outra hipótese é que a melanina pós irradiação 

dissipa energia em forma de calor; e a última hipótese é que fungos melanizados sob 

condições de limitação nutricional, utilizam a energia da radiação eletromagnética em 

um processo semelhante à fotossíntese.  

 De acordo com Geng et al. [53] a melanina bacteriana possui uma afinidade de 

ligação ao DNA muito forte. Esses autores detectaram, através de espectrometria de 

fluorescência, que a melanina trata-se de um agente cuja interação com o DNA se dá 

através de intercalação de bases. Em adição a este estudo, eles afirmam que a 
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melanina pode alterar o sinal de fluorescência do DNA ligado ao brometo de etídio e 

sua migração durante a eletroforese, o que foi comprovado por nossos resultados. 

 Gidanian et al. [60] em seu estudo afirmam que os metais Cu (II) e Zn (II), em 

especial, possuem afinidade com melaninas e capacidade de modificar 

eletroquímicamente sua estrutura, e que o íon cobre (II) é conhecido por acelerar 

processos de Fenton e Haber-Weiss, afetando assim a capacidade redox das 

melaninas. Ou seja, ligações de metais com melaninas em sistemas biológicos podem 

afetar a capacidade da melanina proteger as células de espécies reativas de oxigênio, 

e radicais livres [61].   

 Em resumo, a melanina, sendo um pigmento de alto peso molecular presente 

em abundância na natureza, parece proteger microorganismos melanizados contra os 

danos ocasionados por níveis elevados de radiação ionizante, porém a física desta 

interação da melanina com radiação ainda é desconhecida e alvo de muitas 

pesquisas. 

 Nos tratamentos dos plasmídeos com peróxido de hidrogênio, a melanina não 

foi capaz de proteger os plasmídeos dos danos oxidativos gerados por este agente. 

Este resultado sugere mecanismos de ação distintos entre a exposição aos raios 

gama e ao peróxido de hidrogênio, embora esses dois agentes compartilhem vias 

químicas de genotoxicidade.  

 Devido à sua facilidade de transpor membranas, o peróxido de hidrogênio 

pode, potencialmente, atingir a molécula de DNA quando gerado fora do núcleo, não 

descartando a hipótese de geração desta espécie química na proximidade do DNA 

[62]. Estudo feito por Halliwel [63], para explicar danos ao DNA em células sujeitas a 

estresse oxidativo, sugere que o O2
 e o H2O2 interagem com os íons de metais de 

transição ligados ao DNA (através da reação de Fenton), ou perto dele, formando 

espécies oxidantes altamente reativas, tais como os radicais OH que são os principais 

mediadores  das rupturas das hélices e danos de base do DNA [64]. A dependência da 

presença de metais de transição para observação dos efeitos clastogênicos do 

peróxido de hidrogênio pode sugerir um papel relevante destes metais na ausência de 

proteção observada, quando os plasmídeos foram tratados com eumelanina e 

peróxido de hidrogênio. 

 A ação antioxidante da eumelanina poderia ser ineficiente dada a extrema 

proximidade de geração dos radicais livres em relação ao DNA, uma vez que o metal 

de transição presente no sistema pode estar ligado às bases do DNA [63]. A mudança 

de conformação do DNA pela presença da eumelanina não impediria o acesso dos 

radicais gerados, uma vez que a reação de Fenton estaria ocorrendo no sítio da lesão. 

 De acordo com o estudo feito por Sagripant et al. [65] os danos no DNA na 

presença de Cu (II) e H2O2 ocorrem preferencialmente em locais de dois ou mais 
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resíduos de guanosina adjacentes que é uma região eletronegativa que envolve, pelo 

menos, duas guanosinas. Resíduos de guanosina são as bases mais eletronegativas 

da molécula de DNA. Doenças em que a concentração de cobre é elevada, como a 

Síndrome de Wilson ou determinadas neoplasias, seriam relativamente favorecidas 

quando se tratar de danos no DNA envolvendo este metal de transição [66]. 

 Em nossos experimentos, o comportamento da eumelanina na concentração 

de 200 μg/mL, apresentou um aumento de danos ocasionados aos plasmídeos em 

comparação com a concentração de 100 μg/mL. Acredita-se então, que a eumelanina, 

em uma concentração elevada, pode ocasionar mais danos ao DNA por si só ou 

quando se liga a íons metálicos, produzindo radicais livres, conforme estudo publicado 

por Hill e seus colaboradores [67]. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

 Nossos estudos sugerem que a melanina do tipo Eumelanina, nas 

concentrações utilizadas nos experimentos, altera o padrão de migração do plasmídeo 

no gel de eletroforese, e este efeito parece ser dependente da concentração de 

eumelanina. A concentração maior utilizada desta substância gerou uma migração 

mais rápida em relação às bandas das outras concentrações. 

 Os plasmídeos do tipo pT7blue-3 utilizados nos experimentos expostos às 

diferentes doses de radiação ou diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio, 

tiveram comportamento dose – dependente a estes dois agentes, ou seja, maiores 

doses ou concentrações geraram maiores danos aos plasmídeos. 

 A eumelanina utilizada na concentração de 100 μg/mL não causou dano ao 

DNA plasmideal. Sua presença nas amostras que foram irradiadas modificou o efeito 

da radiação ionizante, diminuindo os danos aos plasmídeos. Esta proteção não foi 

observada nas amostras às quais foi adicionado o agente H2O2. A eumelanina, nesta 

concentração, não conseguiu diminuir o dano causado pelo peróxido de hidrogênio ao 

DNA plasmideal.  

 Esta diferença de proteção aos plasmídeos atribuída aos dois agentes 

oxidantes, deve-se pelo fato de a eumelanina ter a capacidade antioxidante direta ou 

seja, neutraliza os radicais livres gerados no momento da exposição à radiação 

ionizante, antes que eles ataquem o DNA plasmideal. Já na presença do agente 

peróxido de hidrogênio, os radicais livres são gerados a uma proximidade muito 

pequena em relação aos plasmídeos, já que o H2O2 possui capacidade de interagir 

com os metais presentes na fita de DNA, ou seja a reação de Fenton ocorre no sítio da 

lesão, dificultando assim a ação da eumelanina. 

 Eumelanina, nas concentrações de 100 e 200 μg/mL, mostrou que, para a 

concentração maior, os danos causados aos plasmídeos foram maiores tanto nas 

amostras irradiadas quanto nas não irradiadas, quando comparado com as amostras 

que possuiam melanina a 100 μg/mL. Este resultado pode sugerir um efeito dose - 

dependente de eumelanina, ou seja, concentrações maiores de eumelanina podem 

induzir danos ao DNA plasmideal. Porém, mais estudos são necessários para 

comprovar esta afirmação. 

 Os dados obtidos no presente estudo contribuem para o entendimento da 

interação deste pigmento nos modelos de estudos aqui apresentados, demonstrando 

que esta substância, na concentração testada, possui um efeito protetor relacionado a 

danos ocasionados em plasmídeos expostos à radiação ionizante. 
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 Este trabalho de pesquisa contribui para um melhor entendimento sobre as 

propriedades da melanina e suas aplicações na área da biotecnologia, porém, mais 

estudos são necessários para uma melhor compreensão acerca do uso da melanina 

como um material radioprotetor. 
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