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RESUMO 
 
 
Este trabalho analisou os efeitos das misturas dos metais tório, cério e lantânio 

sobre a radiossensibilidade de células osteoblásticas humanas. Devido ao potencial 

osteotrópico de actinídeos e lantanídeos, uma linhagem de osteoblastos humanos foi 

usada para a avaliação de efeitos dos metais sobre a radiossensibilidade celular 

utilizando-se como indicadores a proliferação celular e as proteínas totais. Ensaios 

foram realizados utilizando-se culturas celulares expostas aos metais sob a forma 

isolada e em combinação e à radiação ionizante. Não foi observada a presença de efeitos 

sobre a proliferação em culturas de osteoblastos expostos aos metais isoladamente. 

Quanto à influência dos três elementos sobre a radiossensibilidade, foi observado que os 

três metais foram capazes de interferir sobre esse indicador, dependendo da 

concentração empregada. Sobre a avaliação de culturas expostas a duas misturas 

binárias (Th-Ce e Th-La) e uma ternária (Th-Ce-La), foi verificado que havia interação 

química entre os metais, nas combinações testadas. Os resultados mostraram 

antagonismo muito forte sobre a inibição da proliferação em culturas expostas às 

combinações Th-La e Th-Ce-La. Em relação aos osteoblastos expostos às misturas e à 

radiação, foi observado um efeito de antagonismo sobre a proliferação celular para 

todas as combinações avaliadas, com um grau maior da mistura Th-Ce. Os resultados 

deste trabalho mostram que misturas de metais contendo tório, em associação com 

radiação ionizante, causaram efeitos distintos sobre a proliferação celular, em 

comparação com a exposição aos metais de forma isolada, sugerindo a possibilidade das 

combinações interferirem na radiossensibilidade dos osteoblastos, manifestando o 

aumento do risco ocupacional para os trabalhadores envolvidos com areias monazíticas. 

Os resultados também indicam que a análise dos efeitos das combinações de metais é 

uma forma mais realista de avaliação de risco, com relação à análise feita utilizando-se 

cada elemento isoladamente. O trabalho mostra a necessidade do desenvolvimento de 

modelos de avaliação de risco que incluam o estudo das misturas obtidas no ambiente 

de trabalho para a avaliação de efeitos citotóxicos e radiotóxicos sobre tecidos e órgãos 

relevantes. 

 
Palavras-chave: tório, osteoblastos, interações, radiossensibilidade, proliferação 
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ABSTRACT 
 
 
This work analyzed the effects of Th, Ce and La combinations on the human 

osteoblast proliferation. Due to the osteotropic potential of actinides and lanthanides, a 

human osteoblast cell line was used to evaluate the effects of metals on cell 

radiosensitivity using cell proliferation and total proteins as indicators. Assays were 

performed using cultures exposed to metal alone and in combination and to ionising 

radiation. It was not observed effects on proliferation for cultures exposed to the metals 

alone. Concerning the influence of the three elements on the radiosensitivity, it was seen 

that all three metals were able to interfere on this indicator, in a concentration-

dependent manner. Evaluating cultures exposed to binary mixtures (Th-Ce and Th-La) 

and a ternary mixture (Th-Ce-La), it was verified that there were chemical interactions 

between the metals, for the combinations tested. The results showed very strong 

antagonism on the inhibition of cell proliferation in cultures exposed to Th-La and Th-

Ce-La combinations. Regarding the osteoblasts exposed to mixtures and to radiation it 

was seen an antagonistic effect on the cell proliferation in all tested combinations, and 

the Th-Ce combination with a higher degree. These results show that metal mixtures 

containing thorium, in association with ionising radiation, induced different effects on 

cell proliferation, regarding the exposure to the metals alone, suggesting the possibility 

that the combinations interfere on osteoblast radiosensitivity expressing the increase of 

the occupational hazard among workers involved with monazite sands. The results also 

indicate that the analysis of the effects of metal mixtures on human cells is a more 

realistic risk assessment in comparison with the analysis of risk for single elements. The 

work displays the need to development of risk assessment models that include the study 

of mixtures obtained in the work environment for the evaluation of cytotoxic and 

radiotoxic effects in relevant tissues and organs. 

 

Keywords: thorium, osteoblasts, interactions, radiosensitivity, proliferation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tório natural, um elemento metálico do grupo dos actinídeos, tem ganhado 

atenção devido ao seu potencial como substituto do urânio em reatores nucleares de 

quarta geração na produção de energia mais limpa. O urânio ainda é predominante 

nessas usinas, mas acredita-se que no futuro o tório será o principal elemento 

combustível nessas instalações. 

O tório está presente em vários minérios, inclusive a monazita, em associação 

com outros actinídeos e elementos de terra rara (cério e lantânio, entre outros). O Brasil 

possui importantes reservas de areias monazíticas e o governo brasileiro visa retomar 

um lugar de destaque nos processos de separação e purificação da monazita. Além do 

potencial nuclear do tório, as aplicações industriais e médicas do cério e lantânio 

implicam em aumento na demanda mundial. 

Apesar dos recentes avanços no campo da toxicologia, o estudo das 

combinações ainda é limitado, devido à complexidade do tema. No meio ambiente, o ser 

humano está sujeito a vários agentes, e raramente ocorre a incorporação de substâncias 

simples. A exposição a múltiplos fatores pode ocasionar efeitos distintos daqueles 

esperados quando há exposição aos mesmos fatores de forma isolada. 

Em ambientes que manipulam monazita, a exposição ao tório pode ocorrer em 

associação com outros agentes, constituindo uma gama de misturas com a possibilidade 

de envolver muitos fatores que geram um efeito diferente. Os profissionais estão 

sujeitos à radiação externa proveniente de elementos instáveis no local e à radiação 

interna decorrente da incorporação de tório. Os agentes metálicos incorporados podem 

afetar a radiossensibilidade celular, contribuindo para um efeito não esperado. Tais 

ocorrências podem contribuir para o risco ocupacional desses trabalhadores, com a 

intensificação de efeitos radioinduzidos. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Em razão da presença de tório nas areias de monazita, há a questão radiológica 

de profissionais ocupacionalmente expostos envolvidos na extração e processamento do 

mineral. A radioatividade do tório é considerada crítica, devido à emissão de partículas 

alfa decorrentes do decaimento. A contaminação interna pode ser um grande risco ao 

sistema biológico devido à alta deposição energética a curtas distâncias da radiação alfa. 

Pouco se sabe sobre os efeitos da incorporação das combinações de tório e 

outros metais e sua influência na radiossensibilidade. Há uma carência de informações a 

respeito de combinações de tório com outros metais e os possíveis efeitos biológicos 

causados por estas misturas em sistemas celulares. Da mesma forma, também ocorre 

uma escassez de publicações discutindo os efeitos da exposição de células humanas às 

misturas de metais e à radiação ionizante simultaneamente e seus impactos na 

radiossensibilidade de células alvos.  

Os limites de dose estabelecidos para exposição a tório são baseados na 

incorporação simples desse metal no osso, e não levam em conta a radiossensibilidade 

resultante da característica das células ósseas e do efeito das misturas químicas. 

Portanto, a análise do comportamento biológico de osteoblastos humanos 

expostos a misturas de metais contendo tório e simultaneamente à radiação ionizante é 

necessária para a exploração segura da monazita pelos indíviduos ocupacionalmente 

expostos. 
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3 OBJETIVO 

 

O objetivo do trabalho é avaliar a radiossensibilidade de osteoblastos humanos 

em meios contendo tório, cério e lantânio e misturas desses metais, submetidos ou não, 

à radiação ionizante. 

 

3.1 Objetivos específicos 

 

Analisar os efeitos de Th, Ce e La, de forma isolada, sobre a proliferação e 

síntese de proteína total de osteoblastos humanos; 

comparar o efeito dos três metais sobre a radiossensibilidade das células, em 

forma isolada e em forma de misturas, antes e após exposição à radiação ionizante e; 

testar a hipótese de não interação entre os metais através de análises 

computacionais.
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4 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

4.1 Conceitos de toxicologia 

 

O homem, nos dias atuais, está sujeito a vários agentes ambientais, podendo ser 

eles químicos, físicos ou biológicos. Dentre eles, os agentes xenobióticos podem ou não 

ser tóxicos à saúde humana, configurando assim uma preocupação global. Por isso, há a 

necessidade de estudar as relações entre o homem e esses agentes e as respostas 

biológicas em nível celular e molecular. 

A ciência que estuda essas relações é a toxicologia. A toxicologia pode ser 

definida como o estudo sobre os efeitos adversos de agentes químicos sobre os 

organismos vivos, com a finalidade principal de estabelecer o uso seguro destas 

substâncias [1]. Com o contínuo aumento de poluentes no ambiente, seja de forma 

natural ou antropogênica, a avaliação do potencial de risco é necessária para um melhor 

entendimento do elo entre o homem e o ambiente [2]. Para isso, é importante avaliar a 

exposição a um agente tóxico e buscar prever as implicações da relação entre esse 

agente e o homem. O monitoramento dos efeitos sobre o homem por esses elementos 

ambientais potencialmente lesivos é feito através de biomarcadores.  

Os biomarcadores são indicadores que sinalizam um evento ou uma condição em 

sistemas biológicos, oferecendo uma avaliação de exposição, resposta ou 

susceptibilidade do sistema [3]. Os biomarcadores podem ser classificados em: 

biomarcadores de exposição, biomarcadores de resposta e biomarcadores de 

susceptibilidade. Para uma conjectura apropriada de exposição humana, os 

biomarcadores devem ser quantitativos ou qualitativos, sensíveis, não invasivos, 

preferencialmente específicos, de fácil medição, trabalhados com doses realistas e ter 

relação com os mecanismos bioquímicos envolvidos [4]. 

Neste trabalho, foram utilizados dois bioindicadores: proliferação celular e 

proteínas totais. O ensaio de proliferação celular visa testar a atividade citotóxica de 

compostos químicos sobre a divisão celular, avaliando sua capacidade de inibirem ou 

estimularem as células das culturas a se dividirem [5]. Por sua vez, o ensaio de proteínas 

totais busca a quantificação precisa de proteínas, e vários métodos foram caracterizados 
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para diferentes amostras [6]. Esse ensaio é usado nas pesquisas científicas para 

determinar a atividade específica de conjuntos protéicos, como enzimas, anticorpos, 

entre outros. 

 

4.2 Toxicologia de Metais 

 

Os metais são ubíquos no meio ambiente e alguns são essenciais sob a forma de 

traços nos sistemas biológicos de todas as formas de vida, porém o excesso ou a 

presença de metais não essenciais podem ser potencialmente tóxicos aos organismos 

[7]. Os elementos metálicos existem naturalmente no ambiente e são redistribuídos 

universalmente através de ciclos geológicos e biológicos. Com os recentes avanços na 

agricultura, mineração, medicina e particularmente na indústria, aumentou a liberação 

de partículas metálicas no ambiente e, por consequência, aumentou a exposição humana 

a esses agentes. Além disso, a possibilidade de formação de novos compostos também 

suscita preocupação [8].  

O homem pode incorporar os metais por várias formas, como: ingestão, inalação 

e absorção, além de outros meios menos comuns, como dispositivos biomédicos 

metálicos (prótese e órtese) [9]. Qualquer que seja a rota de entrada da incorporação, os 

metais podem alcançar a corrente sanguínea, onde existe a possibilidade de serem 

eliminados pelos rins ou depositados em órgãos, dentre eles e preferencialmente, no 

sistema ósseo [10]. Por causa da elevada meia-vida biológica de alguns destes metais, 

estes elementos permanecem no tecido ósseo e podem causar alterações na fisiologia de 

osteoblastos e osteoclastos. 

Os principais alvos de agentes tóxicos são moléculas, membranas e organelas 

celulares. Alguns dos mecanismos de ação dos metais sobre as células podem incluir: 

inibição enzimática, rompimento da estrutura de organelas subcelulares, interações com 

o DNA, modificações covalentes de proteínas, deslocamento de outros metais de 

complexos protéicos metais-dependentes e a regulação sobre a expressão de várias 

proteínas [7]. Uma das hipóteses que explicaria os danos celulares e consequentemente 

as lesões nos orgãos é a deterioração oxidativa de macromoléculas do tecido afetado em 

decorrência da produção de radicais livres [11]. 
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Portanto, a toxicologia de metais tem despertado cada vez mais interesse e os 

principais desafios dos toxicologistas são: investigar os aspectos quantitativos e 

qualitativos, considerando a concentração do metal e o tecido envolvido e; entender o 

metabolismo e as propriedades físico-químicas da substância alvo no tecido, 

particularmente em nível celular, onde efeitos específicos podem ocorrer [8]. 

Compreender a relação entre esses elementos e a fisiologia humana, bem como os 

fatores que interferem, tais como os aspectos nutricionais, fisiológicos e constitucionais, 

é a forma para o desenvolvimento de uma rede de informações sobre os efeitos dos 

metais sobre a saúde humana [12]. 

 

4.3 Efeitos Biológicos da radiação ionizante 

 

Desde o ínicio do século XX o estudo da transferência de energia de uma 

radiação incidente para a matéria tem despertado um forte interesse na área da saúde. 

Podem-se classificar as radiações ionizantes em dois tipos [13]: 

i) radiações diretamente ionizantes: são as que possuem carga (elétrons e 

partículas alfa), que interagem principalmente por meio de seu campo elétrico, 

transferindo sua energia para muitos átomos simultaneamente e 

ii) radiações indiretamente ionizantes: são as que não possuem cargas (radiação 

eletromagnética e nêutrons), que interagem individualmente na transferência de sua 

energia para os elétrons, que irão provocar novas ionizações. 

Várias fontes contribuem para a emissão de radiação ionizante, como as fontes 

naturais, as fontes artificiais e os raios cósmicos. 

Os mecanismos de ação da radiação ionizante em alvos celulares são de dois 

tipos: efeito direto, quando a radiação interage diretamente com as moléculas alvos; e 

efeito indireto, quando há a formação de radicais livres através da radiólise da água, e 

esses radicais incidem sobre as moléculas alvos [14], conforme pode ser visto na 

Figura 1.  
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Figura 1: Consequências da radiação ionizante em moléculas de DNA: ação direta e 

indireta. Adaptado de Nouailhetas [14]. 

 

Os efeitos biológicos podem ser classificados de três maneiras [13]: 

a) Em função da dose e da forma de resposta: efeitos estocásticos ou 

determinísticos 

b) Em termos do tempo para que se observem manifestações: efeitos imediatos 

ou tardios 

c) Em função do tipo celular afetado: efeitos somáticos ou hereditários. 

 Existem muitos fatores que influem sobre a resposta biológica decorrente da 

exposição à radiação, dentre elas pode-se destacar: dose absorvida, taxa de dose, 

qualidade da radiação, tecido alvo, idade, sexo, entre outros [1515]. 

A exposição das células humanas à radiação ionizante leva a respostas celulares 

complexas, que podem resultar em alterações de seu ciclo celular e dos estágios de 

proliferação, e em casos mais graves, na mutagênese e morte celular [13]. As respostas 

citotóxicas, citoprotetoras e o estresse celular são mediados por vias de sinalizações 

variadas, cujas ativações são desencadeadas por sistemas de radicais celulares 

intrínsecos. Essas respostas incluem a ativação de receptores celulares, ativação de 

proteínas quinases, ativação transcriptional e alterações no ciclo celular [16].  
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Na exposição a doses elevadas acima de 5 Gy, a possibilidade de sobrevivência 

celular é muito baixa, e um aumento na taxa de mutação e morte celular é evidente [17]. 

 

4.4 Radiossensibilidade 

 

Radiossensibilidade pode ser definida como a susceptibilidade relativa de 

células, tecidos ou órgãos à ação lesiva da radiação ionizante. A radiossensibilidade 

celular é diretamente proporcional à taxa de divisão celular e inversamente proporcional 

ao grau de diferenciação celular [18] e, portanto, os tipos celulares de um indivíduo 

diferem uns dos outros na sua radiossensibilidade. Na Tabela 1 está listada a 

classificação da radiossensibilidade de alguns orgãos. 

 

Tabela 1: Radiossensibilidade de alguns órgãos. 

 

Adaptado de Rubin e Casarett [18]. 
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O estudo da radiossensibilidade humana está relacionado a técnicas de ensaios 

de sobrevivência celular, geralmente associadas a aspectos clínicos, mais notadamente 

reações dos tecidos cancerosos e dos tecidos sadios adjacentes à radioterapia. O 

parâmetro mais usado na análise da radiossensibilidade é o aspecto celular, no qual se 

mede os graus de resposta de uma célula à radiação, permitindo a avaliação de um 

grande número de fenômenos em nível celular [19]. Nesse caso, as respostas à radiação 

podem ser mensuradas por biomarcadores distintos, como morte celular, danos 

cromossômicos, mudanças no ciclo celular, entre outros. 

A exposição humana a dois ou mais agentes simultaneamente é muito comum, 

como por exemplo, uma combinação de metal e radiação ionizante. Em nível celular, os 

principais efeitos da combinação de radiação ionizante e outros agentes são mutações, 

inativação celular ou apoptose [20]. O efeito pode ser significativamente diferente, 

quando comparado à exposição aos agentes de forma isolada. Metais podem aumentar 

ou inibir o efeito da radiação ionizante em tecidos vivos [21], atuando como 

catalisadores de reações para formação de radicais livres. Essa propriedade é muito 

usada no tratamento do câncer, empregando principalmente nanopartículas de metais 

com alto número atômico para otimizar os resultados da radiação ionizante sobre o 

tecido canceroso, consequentemente protegendo os tecidos sadios adjacentes da mesma 

[22].  

Um dos conceitos da radiobiologia moderna é a disposição, em seres humanos, 

de mecanismos biológicos que lhes permite conviver com as radiações ionizantes. No 

processo evolutivo, o homem desenvolveu mecanismos de reparo, uma vez que no 

passado os níveis de radiação natural eram muito maiores que os atuais, devido ao 

decaimento radioativo dos elementos terrestres instáveis [23]. Atualmente, conhecem-se 

múltiplos mecanismos enzimáticos que identificam e reparam danos radioinduzidos à 

molécula de DNA em células humanas [24], dentre eles o reparo extremamente rápido 

de quebras simples e duplas em cadeias de DNA em casos de exposição a doses não 

fracionadas de radiação [25]. 
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4.5 Tecido ósseo 

 

O tecido ósseo é um tipo especializado de tecido conjuntivo e o principal 

constituinte do esqueleto humano cujas principais funções são: sustentação do corpo, 

proteção aos órgãos internos e à medula óssea, disponibilização de apoio aos músculos 

esqueléticos, atuando como depósito de cálcio, fosfato e outros íons. 

O tecido ósseo sofre constantemente modelação e remodelação. Modelação é o 

processo no qual os ossos crescem e adaptam sua estrutura geral em resposta às 

influências mecânicas [26], o que resulta no ajustamento do sistema. Remodelação é o 

processo de renovação óssea de forma a manter sua potência e homeostase mineral e 

assim, preservar a forma, qualidade e tamanho do sistema ósseo [27], contribuindo para 

o reparo de microfraturas e a modificação estrutural devido ao estresse. Estudos in vitro 

sobre a formação óssea revelaram que esse processo pode ser dividido em três 

subetapas, cada uma com eventos específicos:  

1º- Proliferação: Há produção de várias proteínas da matriz extracelular 

2º- Desenvolvimento e maturação da matriz extracelular: alta expressão de 

fosfatase alcalina 

3º- Mineralização: caracterizada pela expressão de osteocalcina, osteopontina e 

sialoproteína do osso. No final da mineralização, o cálcio depositado pode ser visto por 

métodos específicos [28].  

Os tipos celulares que compõem o tecido ósseo são basicamente quatro: 

a- Osteoblastos, que regulam a formação óssea. As células maduras são 

metabolicamente muito ativas [29] e atuam na formação e na calcificação da matriz 

óssea. Sintetizam as proteínas da matriz e seus produtos específicos são colágeno I, 

osteocalcina e osteopontina [30]. São caracterizados pela alta atividade da enzima 

fosfatase alcalina na superfície celular externa [31]. 

b- Osteócitos, que são osteoblastos inativados cuja função de formação óssea foi 

desativada e que se alojam em lacunas da matriz mineralizada produzidas pelos 

osteoblastos [32]. 
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c- Células de revestimento ósseo, também osteoblastos inativos, com a diferença 

de estarem distribuídos pelo tecido e por serem capazes de se diferenciar em 

osteoblastos ativos [33], dependendo das condições fisiológicas. 

d- Osteoclastos, cujas células maduras possuem lisossomos citoplasmáticos que 

secretam enzimas para a degradação da matriz  [34].  Atuam na remodelação óssea [35]. 

Vários indicadores da formação e reabsorção óssea são usados como 

biomarcadores para avaliar a citoxicidade e a genotoxicidade de elementos metálicos 

sobre o tecido ósseo [36]. Alguns dos bioindicadores oportunos são: proliferação 

celular, proteína total, fosfatase alcalina, osteocalcina, colágeno do tipo I, NTx e CTx, 

morte celular, entre outros. O presente trabalho utilizou os dois primeiros marcadores 

citados acima para a avaliação dos efeitos dos metais tório (Th), cério (Ce) e lantânio 

(La).  

 

4.6 Lantanídeos 

 

Os lantanídeos compreendem um conjunto de elementos químicos cuja 

denominação deriva do elemento lantânio, que inicia a sequência desse grupo na tabela 

periódica. O grupo apresenta características químicas comuns e específicas entre seus 

elementos que os diferenciam dos outros metais do bloco f da tabela periódica. Porém, 

apesar dos seus membros terem características similares, do ponto de vista químico, 

cada elemento tem propriedades físicas e nucleares próprias [37]. Os lantanídeos mais 

comumente encontrados na natureza são o cério e o lantânio [37, 38] conforme pode ser 

visto na Tabela 2. 
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Tabela 2: Abundância de lantanídeos na crosta terrestre  

 

Adaptado de Cotton [37].  

 

As propriedades químicas, biológicas e farmacológicas dos lantanídeos 

apresentam forte similaridade com o cálcio, sendo seus raios iônicos muito próximos 

[39]. Como resultado, os íons do grupo possuem uma alta afinidade pelos mesmos sítios 

de ligação de cálcio e podem agir como inibidores ou ativadores do Ca2+ [40]. Essa 

propriedade é a principal base para as aplicações terapêutica dos lantanídeos. Outro uso 

dos lantanídeos ocorre nas áreas tecnológica e industrial, com o desenvolvimento de 

mischmetais, materiais luminescentes e tubos de raios catódicos e no uso como 

catalisadores. 

Os lantanídeos são elementos relativamente abundantes na crosta terrestre, 

ocorrem em baixas concentrações [41] e não se encontram na forma de elementos puros 

e sim na composição de variados minerais [38, 42]. Os três minerais mais importantes 

comercialmente são a monazita, a batsanita e a xenotima. A composição de lantanídeos 

nesses três minerais é mostrada na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Composição de lantanídeos em três minerais conhecidos.  

 

Adaptado de Cotton [37]. 
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As terras raras pertencem a um grupo de elementos químicos, formado por 17 

metais, sendo que 15 deles pertencem ao grupo dos lantanídeos no período 6 da tabela 

periódica, e mais o Escândio e o Ítrio. Esse agrupamento recebeu o nome de Terras 

Raras porque na época de seu descobrimento, o termo terras era usado para designar 

óxidos metálicos e eram encontrados somente em regiões da Escandinávia [43]. Tal 

termo, porém, pode ser considerado errôneo, uma vez que esse grupo não designa 

propriamente óxidos e sua abundância na crosta terrestre, ao contrário do que se 

costumava propagar, é relativamente alta. O cério, por exemplo, é cem vezes mais 

abundante que o cádmio [44], um dos metais pesados mais estudados em toxicologia. 

As terras raras são encontradas em diversos minerais, dentre eles a monazita. 

Devido à considerável reserva de monazita, o Brasil liderou o fornecimento mundial da 

mesma, entre os anos de 1885 a 1914. Até a década de 60, o país permaneceu como um 

dos maiores fornecedores [43]. Porém nos anos seguintes, a extração foi diminuindo e 

na década de 90 descartou-se o seu aproveitamento devido à presença de elementos 

radioativos no mineral e da falta de padrões regulatórios sobre seu manejo. Os 

potenciais recursos brasileiros são poucos aproveitados atualmente em virtude da falta 

de políticas de gestão para a extração de monazita [43]. Hoje, a China é a maior 

produtora mundial desses minerais e possui as maiores reservas de terras raras no 

mundo. Acredita-se que as reservas chinesas serão suficientes para a demanda global 

nos próximos 1000 anos [44]. 

 

4.7 Actinídeos 

 

Os actinídeos são um grupo de elementos químicos cujo nome deriva do 

elemento actínio, o primeiro elemento da sequência desse grupo na tabela periódica. 

Junto com os lantanídeos, os actinídeos compõem o bloco f da tabela periódica e são 

denominados metais de transição [10], por sua habilidade de ganhar ou perder elétrons. 

Os actinídeos podem ser encontrados naturalmente em minerais e na água do 

mar. Os primeiros compostos de urânio e tório foram descobertos nos séculos 18 e 19 

[45], respectivamente, mas a série dos actinídeos é, na sua maioria, integrada por 

elementos desenvolvidos pelo homem no século XX, derivados dos produtos de fissão 



14 
 

 

[37]. Todos os elementos desse agrupamento são radioativos, seus raios atômicos são 

muito altos e possuem diversos estágios de oxidação [46]. 

Independente da via de incorporação, como elementos exógenos, os actinídeos, 

ao serem assimilados pelo homem, ou são diretamente eliminados na excreta ou 

transportados pelo sangue, podendo ligar-se a vários componentes biológicos 

(aminoácidos, peptídeos, enzimas, proteína) nos órgãos, tomando seus lugares [47]. 

Armazenados nesses sistemas, os elementos são posteriormente eliminados pela urina e 

pelas fezes de forma lenta e parcial. Contudo, ao contrário de alguns metais exógenos, 

os actinídeos não têm um papel essencial conhecido nos processos bioquímicos em 

organismos vivos [48]. 

Os dados biocinéticos de alguns actinídeos são sumarizados na Tabela 4, 

destacando a porcentagem de retenção em alguns órgãos. 
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Tabela 4: Dados biocinéticos de alguns actinídeos.  

 

* distribuição em ratos. nm = nanometro, Tf = trombroplastina, f1 = fração da absorção 

no trato gastrointestinal, Tipo M = materiais retidos com moderada taxa de absorção no 

sangue através do trato respiratório, Tipo S = materiais retidos que são relativamente 

insolúveis no trato respiratório. Adaptado de Ansorbolo et al [48]. 

 

Devido à radioatividade dos actinídeos, o manuseio desses elementos requer 

cuidados por parte dos trabalhadores [37]. Quando há caso de contaminação interna por 

actinídeos, é necessário o uso efetivo de agentes quelantes de forma terapêutica para 

auxiliar a excreção do metal, reduzir a irradiação aguda e prevenir os efeitos tardios da 

radiação [48]. 

A principal aplicação dos actinídeos reside na sua utilização como elemento 

combustível para usinas nucleares [10] e, portanto, seus elementos são de grande 

interesse para o homem. 
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4.8 Lantanídeos e Actinídeos e sua interação com o osso 

 

O tecido ósseo é um dos principais alvos de deposição de lantanídeos e 

actinídeos, que são reconhecidas substâncias osteotrópicas [49, 50]. Apresentam uma 

retenção prolongada no esqueleto, com sua meia-vida biológica variando de horas a 

vários anos [10]. Ambos afetam os sítios de formação óssea, mas alguns lantanídeos 

trivalentes, como o cério também podem afetar os sítios de reabsorção óssea [51]. O 

tecido ósseo é um grande depósito de íons de cálcio e a preferência desses dois grupos 

químicos pela associação ao tecido ósseo é explicada pela sua similaridade com esses 

íons. Tal semelhança permite a incorporação preferencial desses metais no osso em 

lugar do cálcio, o que pode levar às alterações nas células, proteínas e trocas iônicas do 

tecido, afetando o metabolismo ósseo (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Interações dos lantanídeos e actinídeos com o tecido ósseo. Adaptado de 

Vidaud et al [10]. 

 

4.9 Tório, Cério e Lantânio 

 

O tório é um elemento radioativo natural, predominantemente um emissor alfa, 

com meia-vida radiológica de aproximadamente 14x109 anos e que faz parte do grupo 
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dos actinídeos. O tório natural é composto em sua totalidade (quase 100%) pelo isótopo 

Th232 [52], que é instável, e eventualmente decai em radionuclídeos filhos emitindo 

radiação alfa, até chegar ao produto final Pb208, isótopo do chumbo [53] conforme pode 

ser visto na Figura 3. A principal aplicação do tório reside na área de energia nuclear. O 

Th232, após bombardeamento de neutrôns, é convertido em Th233, que eventualmente 

decai para U233 após duas emissões β, e esse isótopo de urânio pode ser usado como 

combustível nuclear [54]. Existem outras aplicações na indústria, como na confecção de 

lentes fotográficas e de dispositivos termoelétricos. 

 

 

Figura 3: Esquema do decaimento do Th232. Adaptado de Tauhata et al [1360]. 

 

O urânio é muito utilizado nas usinas nucleares atualmente, porém devido às 

vantagens do ciclo de tório em relação ao do urânio, espera-se que o tório predomine 

como elemento combustível nessas instalações, no futuro. O tório é de três a quatro 

vezes mais abundante que o urânio na crosta terrestre [55], o que o torna acessível a 

muitos países. Além disso, o tório é encontrado na superfície do solo, facilitando a sua 

extração. O U233, produzido no ciclo do tório, é mais eficiente que o U232, o que resulta 

em menos lixo radioativo de meia-vida longa [56]. Outras vantagens conhecidas são as 

seguintes: o dióxido de tório é quimicamente mais estável e o ciclo do tório produz um 
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isótopo de plutônio, o Pu238, cuja demanda nos programas espaciais tem crescido muito, 

e que não é um produto do ciclo do urânio [52]. 

O tório é encontrado naturalmente, de forma ampla, distribuído em vários 

minerais sob a forma de óxido, em associação com outros metais como o urânio e 

elementos do grupo terras raras. Entre eles destaca-se a monazita, a principal fonte de 

tório, com concentração relativa de até cerca de 18% de óxido de tório na sua 

composição química [53]. As concentrações de tório, urânio e elementos terras raras nas 

diferentes formações monazíticas variam nos países, conforme é mostrado na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Composição de tório, urânio e terras raras em monazitas de diferentes países, 

em wt%. 

 

TR = Terra rara. Adaptado de TECDOC 1450, IAEA [52]. 

 

As reservas atuais e estimadas de tório de alguns países são mostradas na Tabela 

6 e ratifica a abundância desse actinídeo no Brasil [52]. Com o progresso da indústria 

nuclear e o desenvolvimento de reatores de quarta geração, a substituição do urânio pelo 

tório como combustível é esperada. Nesse âmbito, a expansão da extração e exportação 

da monazita local pode ser uma das bases da economia brasileira no futuro.  
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Tabela 6: Reservas atuais (RA) e reservas estimadas (RE) de tório em alguns países, 

em kg. 

 

Adaptado de TECDOC 1450, IAEA [52]. 

 

Com a expansão do uso do tório na área da indústria cresceu o risco da 

exposição ocupacional de trabalhadores de mineradoras e empresas de beneficiamento 

[54] e, por consequência, a preocupação com a sua manipulação segura. Assim, em 

lugares com alta concentração de tório foram realizados estudos epidemiológicos com 

trabalhadores e o público em geral. Estes estudos reportaram aumento significativo nos 

níveis de tório em tecidos, particularmente no osso [57, 58, 59], bem como em outras 

amostras biológicas, tais como sangue [60] e excreta [61].  

As vias de entrada do tório no organismo humano acontecem por inalação, 

ingestão ou absorção, e qualquer que seja a rota de entrada, o tório pode ser absorvido 

no sangue e depositado em diferentes órgãos. O esqueleto e o fígado são os principais 

alvos de deposição [62] e em menor escala, a faringe, os nódulos linfáticos e os rins 

[57]. 

Os níveis de três isótopos de tório em amostras biológicas são apresentados na 

Tabela 7 e foram obtidas através da autópsia de cinco indivíduos que trabalharam em 

ambientes com alto índice de tório comparado com os níveis do metal na população 

geral em um estado americano. Já um estudo de Pillai e Matkar [63] comparou a 
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quantidade de tório incorporada em ossos humanos e de galinhas em uma área 

monazítica com alto background com uma região possuindo níveis normais de tório na 

Índia (Tabela 8). Contudo, a atenção com a incorporação de actinídeos e lantanídeos por 

profissionais envolvidos na extração e processamento de monazita ganhou destaque 

apenas a partir da década de 80, uma vez que as medidas regulatórias focavam na 

radiação externa [64].  
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Tabela 7: Concentração média de três isótopos de tório em material autopsiado de cinco 

indivíduos que trabalharam em ambientes com níveis elevados de tório. Comparação 

com a população geral de Grand Junction, Colorado. 

 

Valores em Bq/kg. Th232 é encontrado associado com o urânio238 em minerais. Th230 é 

um produto do decaimento de U238 e Th228 é um produto do decaimento de Th232. * 

Média de duas amostras. ** valores da mediana das amostras. a Wrenn et al [65],  b 

Singh et al [66], c Wrenn et al [57],  d United States Nuclear Regulatory Commission 

[67]. 
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Tabela 8: Concentração média de três isótopos de tório em ossos humanos e de 

galinhas, obtidos em duas áreas da Índia. 

 

Valores em – Bq/kg. * média de duas amostras. ** média de quatro amostras. *** 

apenas uma amostra. Adaptado de Pillai e Matkar [63]. 

 

O cério e o lantânio são dois elementos do grupo dos lantanídeos e ao contrário 

do tório, ambos são metais estáveis. O cério é o lantanídeo com maior presença na 

crosta terrestre e ocorre naturalmente distribuído no meio ambiente sob a forma de 

diversos minerais tais como: carbonatos, silicatos, ceritas, fosfatos e óxidos [68]. O 

lantânio se encontra associado com o cério em vários destes minerais [69]. Ambos 

possuem aplicações similares e dentre elas destacam-se: catálise, luminescência, 

combustível, cosméticos e utensílios médicos, (antieméticos, ligas metálicas, carbonato 

de lantânio etc) [70]. Algumas das principais aplicações dos dois metais, bem como de 

outras terras raras são resumidas na Figura 4.  
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Figura 4: Principais aplicações das TR e seus percentuais de utilização em termos de 

volume e valor. Adaptado de Sousa Filho e Serra [43]. 

 

4.10  Culturas celulares 

 

As culturas celulares são um conjunto de metodologias biomédicas que permite 

o cultivo ou manunteção de células isoladas fora dos organismos vivos, preservando as 

características próprias. Podem ser utilizadas para o estudo do metabolismo celular, para 

testar fármacos e para o desenvolvimento de linhagens celulares em condições 

fisiológicas controladas. O isolamento de células osteoblásticas em cultivo é uma dessas 

técnicas e provê uma ferramenta potente para a investigação dos aspectos bioquímicos 

da formação óssea e sua regulação. O principal objetivo das culturas de osteoblastos é a 
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avaliação in vitro da síntese de produtos biológicos ósseos e de uma matriz calcificada 

com colágeno tipo I [71]. 

A técnica de cultura celular se desenvolveu consideravelmente com os métodos 

de separação celular e o desenvolvimento dos meios de cultura. Meios de cultura 

sintéticos são usados desde o começo da década de 50, e hoje, uma variedade de meios é 

disponibilizada comercialmente. O meio Eagle de Dulbecco Modificado (DMEM, sigla 

em inglês) desenvolvido por Renato Dulbecco, é um dos meios mais utilizados para 

culturas de osteoblastos e osteoclastos, e consiste de uma modificação na concentração 

de vitaminas e aminoácidos e na adição de componentes suplementares na formulação 

original do meio de Eagle Mínimo essencial (EMEM, sigla em inglês) descrito em 1955 

por Harry Eagle [72]. 

No começo, acreditava-se que as células normais podiam se duplicar 

indefinidamente quando em cultura e que sua morte era consequência de condições 

inadequadas do meio. Contudo, essa premissa foi gradativamente sendo descartada e 

contastou-se que o decréscimo na viabilidade celular era decorrente da senescência 

celular. Nesse período, o conceito de células imortais já era de senso comum na 

comunidade científica, e pesquisadores tentavam isolar esse modelo de célula de fontes 

diversas, mas inicialmente sem sucesso. Essas células são aquelas que apresentariam 

modificações genéticas, tais como as células oncogênicas [73]. Contudo, em 1953 foi 

desenvolvida a primeira linhagem imortal descrita, as células HeLa, extraídas 

involuntariamente de tumor cervical de uma mulher americana, Henrietta Lacks, pela 

equipe do Dr George Otto Gey. O pesquisador percebeu que o crescimento desta cultura 

era diferente do de outras culturas conhecidas, com as células dividindo-se por um 

tempo maior que o padrão, em condições adequadas [74]. O Dr Gey logo distribuiu 

linhagens dessa célula para vários colegas interessados, o que possibilitou o uso dessas 

células em variados estudos no campo médico. 

Atualmente as culturas celulares podem ser classificadas em três tipos: 

1- Culturas primárias, originadas a partir de células coletadas diretamente do 

tecido e usadas imediatamente 

2- Culturas secundárias, originadas pelo subcultivo de culturas primárias. São as 

linhagens celulares finitas 
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3- Linhagens celulares, estabelecidas a partir de células oriundas de tumores ou 

de tecidos sadios, imortalizadas através de tratamentos físicos, químicos ou 

modificações genéticas. Possuem capacidade replicativa praticamente ilimitada. 

 

A cultura in vitro de osteoblastos tem sido há anos um ponto importante para a 

pesquisa sobre a biologia celular e o metabolismo do osso, ainda que no começo as 

técnicas fossem precárias. No momento que foi possível realizar a separação das células 

ósseas umas das outras e mantê-las em cultura, essa metodologia cresceu 

consideravelmente de interesse, permitindo a melhor compreensão da fisiologia óssea 

[75].  

No estágio inicial da metodologia, os cientistas buscaram desenvolver técnicas 

de isolamento dos osteoblastos que mantivessem, em cultura, várias das funções 

específicas das células originais. As primeiras técnicas de isolamento não tiveram 

resultados satisfatórios, pois as células não conseguiam sintetizar uma matriz definida 

não configurando, portanto, uma cadeia de osteoblastos [71]. Dentre essas técnicas 

destacam-se procedimentos enzimáticos, microdissecção e eletroforese. Contudo, com 

os novos avanços na área, a síntese de uma matriz óssea definida foi possível. 

Descobriu-se que os osteoblastos em cultura podem migrar para uma camada adjacente 

desprovida de células, o que permite a observação da seguinte sequência de eventos: 

confluência, alongamento e alinhamento [76].  

A partir da década de 70, vários estudos mostram o sucesso do estabelecimento 

de linhagens osteoblásticas. Observou-se também que culturas desse tipo celular, em 

condições favoráveis, são capazes de sintetizar tecido ósseo [71,77]. Atualmente há 

vários modelos para culturas in vitro de osteoblastos, mas os mais comuns utilizam 

linhagens de células primárias a partir de osso embrionário de roedores e 

principalmente, células extraídas de osteosarcomas humanos [78]. 

 

4.11  Misturas químicas 

 

Não obstante os recentes avanços e descobertas no campo da toxicologia, com o 

desenvolvimento de uma literatura considerável sobre o tema, essa ciência ainda é 
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definida primariamente como o estudo de agentes tóxicos individuais [79]. Vários 

estudos nos últimos anos relatam os efeitos adversos de diversos tipos de poluentes, no 

espaço de trabalho ou no meio ambiente, mas de forma isolada. Exposições humanas a 

agentes químicos sejam eles por exposição ocupacional ou ambiental, são raramente 

limitadas a uma única substância [80]. Uma mistura química representa de dois até 

milhares de agentes físicos ou químicos, em combinação. Por causa da complexidade, 

da ampla variedade de composição de misturas e do desconhecimento dos sítios de 

atuação dos compostos, não há ainda protocolos estabelecidos para a investigação de 

seus efeitos sobre a saúde humana [81,82,83]. Com isso, seu estudo é limitado, 

comparado aos elementos simples. Com os recentes avanços industriais, tecnológicos e 

médicos, a liberação de compostos no ambiente tem aumentado de forma significativa, e 

adicionalmente, a possibilidade de produção e descarga de novas substâncias e a 

formação de compostos desconhecidos [84]. Portanto, o estudo das misturas é um 

campo extremamente importante e de grande interesse. 

Quando um organismo é exposto a uma mistura química, os componentes da 

mesma podem interagir uns com os outros, e essas relações podem afetar a fase 

toxicocinética (absorção, distribuição, metabolismo e excreção [85]) ou a fase 

toxicodinâmica (efeitos em um receptor, célula ou órgão [86]). A complexidade dessas 

interações, que podem conduzir a alterações na resposta combinatória de forma 

quantitativa ou qualitativa, caracteriza a dificuldade na antecipação dos efeitos da 

exposição a combinações. Por exemplo, os agentes químicos de uma mistura podem 

agir em um ou mais sítios celulares em comum e atuar em combinação na alteração da 

expressão gênica, dos níveis de concentração intracelular iônica, do metabolismo celular 

e da ativação de reguladores [84]. Além disso, diferentes concentrações de substâncias 

em combinação podem levar a distintos efeitos biológicos [87]. Decifrar a 

complexidade das interações em nível celular e molecular é um importante desafio para 

os toxicologistas. O estudo dos efeitos das misturas sobre os organismos vivos não 

compreende apenas as pesquisas de toxicologistas, farmacologistas e epidemiologistas, 

mas também de matemáticos e físicos, no desenvolvimento de métodos analíticos [84]. 

Para estudar analiticamente as interações entre os componentes de uma mistura, 

usam-se modelos empíricos [88]. O primeiro deles foi desenvolvido por Bliss [89] em 

1939 e resultou em três conceitos básicos para a caracterização das interações, que ainda 

são utilizados pelos toxicologistas. Os três conceitos básicos de ações são:  
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-Ação conjunta similar: os elementos da combinação não afetam os efeitos uns 

dos outros e atuam de forma similiar nos mesmos sítios 

-Ação conjunta diferente: da mesma forma, os agentes da combinação não 

afetam os efeitos uns dos outros, mas atuam de forma diferente em sítios distintos 

-Interação: os elementos de uma combinação afetam o efeito uns dos outros 

 

Diferentes interações podem ocorrer nas misturas químicas, que podem ser 

classificadas em três categorias: efeito aditivo, sinergismo e antagonismo. A aditividade 

ocorre quando o efeito final da combinação é igual à soma dos efeitos dos elementos 

sob a forma simples. Sinergismo e antagonismo ocorrem quando a ação combinatória de 

duas ou mais substâncias é descrita como mais forte ou mais fraco do que a adição, 

respectivamente [90,91]. Para testar e quantificar uma possível interação entre dois ou 

mais agentes de uma mistura é necessário recorrer a métodos empíricos de interação 

nula [92], tais como a Independência de Bliss e a Aditividade de Loewe. 

Baseado nesses princípios, Chou e Martin [93] criaram em 2007 um programa 

computacional, o Compusyn. Esse aplicativo foi desenvolvido com base na derivação 

da equação de Loewe através da lei de ação de massas de Guldberg e Waage, mesclando 

o príncipio físico-químico dessa lei e o princípio matemático da indução e dedução. 

Centenas de equações de cinética enzimática com diferentes mecanismos de reação na 

presença de um inibidor foram usadas como modelo para o seu desenvolvimento [94]. 

Com esse software, é possível analisar as interações entre misturas químicas e criar 

gráficos expressando a relação dose-resposta, segundo o indicador biológico escolhido 

para a pesquisa. 

Em 1984, Chou e Talalay [95] criaram o termo Índice de Combinação (IC), uma 

medida quantitativa para as interações expresso pela seguinte equação: 

 

(�)�
(��)�

+
(�)�
(��)�

= IC (1) 

 

As letras utilizadas nessa fórmula representam: (Dx)1 a concentração do primeiro 

componente da mistura que inibe o sistema analisado em um valor percentual fixo x%, 
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(Dx)2  a concentração do segundo componente que inibe o sistema em x%  e (D)1 + (D)2 

a soma das concentrações dos dois componentes que inibe x%. Similarmente, a equação 

pode ser extendida para a combinação de n substâncias.  

 

(�)�
(��)�

+
(�)�
(��)�

+
(�)�
(��)�

+ … +
(�)�
(��)�

= IC (2) 

 

Uma vez obtidos os valores de IC a partir dessa fórmula, quantifica-se as 

interações entre os agentes de uma combinação da seguinte forma: IC = 1, IC ˂ 1 e 

IC ˃ 1, indicando aditividade, sinergismo e antagonismo, respectivamente. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho experimental foi realizado no laboratório de Biodosimetria, do 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria, IRD. Na primeira parte, mantiveram-se os 

osteoblastos em cultura. Na segunda parte, incubaram-se tório, cério e lantânio às 

culturas e irradiou-se parte das células. Na terceira parte, realizaram-se os ensaios de 

proliferação celular e de proteína total. Por fim, analisou-se a presença ou não de 

interação entre os metais utilizados. 

 

5.1 Manutenção de cultura 

 

A linhagem celular utilizada nesse trabalho foi a MG63, modelo de osteoblastos 

humanos, derivada de osteosarcoma. As células foram adquiridas junto ao Banco de 

Células do Rio de Janeiro. 

As culturas de osteoblastos foram mantidas em garrafas de cultura de 25 e 

75 cm2 com superfícies previamente tratadas para melhor aderência das células. As 

células foram cultivadas em meio DMEM (Cultilab, Campinas, Brasil), suplementados 

com 5% de soro fetal bovino (Cultilab, Campinas, Brasil) e os níveis da confluência 

celular de cada garrafa foram averiguados diariamente. Quando a confluência celular 

atingia cerca de 90% do espaço da garrafa, descartava-se o meio e a superfície da 

garrafa era enxaguada com solução PBS para eliminar traços de soro que poderiam 

anular o efeito da tripsina. Posteriormente, adicionou-se 2 ml de solução de tripsina 

(Cultilab, Campinas, Brasil) à cultura a fim de dissociar a camada de células aderidas na 

superfície da garrafa. Então, foi acrescentado soro fetal bovino para neutralizar o efeito 

tóxico da tripsina, e caso fosse observado a formação de grupos, agitava-se a garrafa 

com delicadeza. Adicionou-se novo meio DMEM suplementado com soro fetal bovino 

até um volume final entre 5 e 6 mL.   

As células foram então mantidas em estufa a temperatura de 37°C, e atmosfera 

de 5% de gás carbônico. 
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5.2 Proliferação celular e Proteína total 

 

Quando as culturas atingiram a confluência próxima a 90%, as células foram 

tripsinizadas e retirou-se uma alíquota da cultura de osteoblastos em suspensão. A 

alíquota foi usada para a verificação da densidade e da viabilidade celular. Ambas foram 

avaliadas através de contagem em uma câmara de Neubauer e para o teste de exclusão 

de células não viáveis, utilizou-se o corante azul de Tripan AT (Sigma Aldrich).  

As concentrações escolhidas para Th, Ce e La foram as seguintes: 0, 0,25 mM,  

0,50 mM, 0,75 mM e 1 mM, por serem as doses mais próximas daquelas incorporadas 

pelos profissionais. Os três metais foram utilizados na forma de nitrato e cada ensaio foi 

feito na forma de quatro réplicas.  

Os osteoblastos foram distribuídos em quatro placas de 96 poços, a uma 

densidade de 40.000 células por poço. Controles foram preparados com a adição de 200 

µL de meio DMEM. Das quatro placas, duas foram usadas para a avaliação de efeitos 

dos metais simples e as outras duas para a avaliação do efeito de misturas. As quatro 

placas foram preparadas da seguinte forma:  

- Placa 1: as células foram expostas aos três metais de forma isolada. 

- Placa 2: as células foram expostas aos três metais de forma isolada e irradiadas 

com 1 Gy de uma fonte de cobalto-60. 

- Placa 3: os osteoblastos foram expostos às misturas de Th, Ce e La pré-

definidas. 

- Placa 4: as células foram expostas aos metais em combinação e irradiadas com 

1 Gy de uma fonte de cobalto-60. 

A cada poço foi adicionado 100 µL de cultura de células e mais 100 µL de meio 

DMEM puro. Após 24 horas as placas foram examinadas para verificar se o grau de 

aderência das células ao fundo do poço estava satisfatório. Confirmada a adesão celular, 

descartou-se cuidadosamente o meio de cultura dos poços, as quatro placas foram 

novamente cobertas e em seguida transportadas para o LNMRI (Laboratório Nacional 

de Metrologia das Radiações Ionizantes), IRD, onde foi realizada a irradiação de duas 

delas, uma contendo metais simples no meio e outra contendo as misturas definidas. 

Para o processo de irradiação foi utilizada uma fonte de cobalto-60, emissor de raios 
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gama e o valor de kerma do ar na superfície de entrada das culturas foi de 1 Gy. Esta 

dose foi escolhida devido ao fato da exposição, de pelo menos 20 anos, dos 

trabalhadores ser próxima desse valor. 

Uma vez finalizada a irradiação, as placas foram levadas de volta para o 

Laboratório de Biodosimetria. Novamente, adicionou-se 200 µl de meio DMEM nos 

poços marcados como controle e nos outros acrescentou-se 100 µl de meio DMEM e 

100 µl de solução DMEM com as concentrações metálicas pré-definidas, previamente 

preparadas a partir da diluição de soluções mães de tório, cério e lantânio. As placas 

foram então, mantidas em estufa a 37°C, 5% de CO2 por 48 horas. 

Os indicadores avaliados foram: proliferação celular e síntese de proteínas totais. 

Das placas foram retirados os sobrenadantes de cada poço para a medida de proteína 

total e as células aderidas ao fundo da placa foram submetidas ao ensaio de proliferação 

celular. O sobrenadante previamente removido foi transferido para quatro novas placas 

para a avaliação de proteínas totais. 

Para a estimativa da proliferação celular, foi utilizado o método colorimétrico de 

redução do sal de tetrazolium MTT (brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-

difeniltetrazólio) (Sigma Aldrich) com leitura por espectrofotometria. A metodologia do 

MTT se baseia no uso do sal tetrazolium, que é convertido pelas desidrogenases das 

mitocôndrias das células viáveis em um produto insolúvel denominado formazan 

púrpura [96]. Foi adicionado 5% do volume inicial de cultura de solução MTT (10 ml) 

em cada poço. As placas foram mantidas por quatro horas em estufa e protegidas da luz. 

Em seguida, retirou-se o meio de cada poço e para dissolução do formazan foi 

adicionado 100 µl DMSO por cada poço. Passado 24 horas, as placas foram agitadas 

com delicadeza de forma a facilitar a dissolução total dos cristais e permitindo que o 

DMSO adquirisse a coloração púrpura. Cada uma delas foi lida no espectrofotômetro 

(TP Reader NM, versão número 1.4) no comprimento de onda de 570 nm, cuja luz é 

fortemente refletida pelo formazan púrpura dissolvido. 

Para avaliação da Proteína Total, foi utilizada a técnica de Bradford, com o 

corante de Azul Brilhante G (Sigma Aldrich) e a avaliação colorimétrica realizada por 

espectrofotometria. Essa técnica se baseia na interação entre o corante Azul Brilhante G 

e macromoléculas de proteínas que contém cadeias laterais básicas ou aromáticas. No 

pH dessa reação, a interação entre ambos provoca o deslocamento do equilíbrio do 
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corante para a forma aniônica, que absorve fortemente a luz em 595 nm [6]. Os 

sobrenadantes previamente transferidos para novas placas foram lidos no 

espectrofotômetro no comprimento de onda de 595 nm. 

 

5.3 Misturas químicas 

 

Tendo em vista que o objetivo do trabalho foi comparar o efeito do tório simples 

e na forma de misturas com outros metais, simulando de forma aproximada o padrão de 

exposição dos mineradores, foram escolhidas as seguintes combinações: Th+Ce, Th+La 

e Th+Ce+La.  Para cada mistura, as concentrações dos componentes foram definidas 

com suporte nos dados do boletim de análises do Laboratório de Controle de Processo e 

Qualidade, das Indústrias Nucleares do Brasil, com base na composição de uma amostra 

de monazita obtida em Buena, estado do Rio de Janeiro. As concentrações adotadas 

foram as seguintes, em relação à proporção 4: 2: 1 para cério, lantânio e tório, 

respectivamente: 

Th+Ce: 0,25 + 1 mM 

Th+La: 0,25 + 0,50 mM 

Th+Ce+La: 0,25 + 1 + 0,50 mM 

A metodologia usada para o preparo das placas foi a mesma para os metais 

simples descritos anteriormente. Cada ensaio foi realizado com quatro réplicas. 

Para a detecção e quantificação das interações entre os compostos das misturas 

binárias e a mistura tripla escolhida, os dados obtidos experimentalmente foram 

comparados com os dados fornecidos pelo programa Compusyn. Esse programa 

trabalha com dois dados analíticos - o valor da concentração de cada substância e a 

fração afetada da mesma. Ambos são usados para calcular a concentração de efeito 

médio e o coeficiente que reflete a forma da curva dose-efeito, através da equação: 
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D = dose ou concentração de uma substância  

fa = fração afetada por D 

fu = fração não afetada por D;   fu = 1 - fa  

Dm = dose ou concentração de efeito médio que inibe o sistema em 50% 

m = coeficiente que reflete a forma da curva dose-efeito  

 

Chou denominou-a de Equação do Efeito Médio [97], uma extensão da equação 

de Hill [92]. No presente trabalho, as frações afetadas foram obtidas transformando-se 

os valores observados nos ensaios de proliferação e proteína total em percentuais 

relativos ao controle, menos um. Assim, os valores obtidos ficaram na faixa de -1 e 1, 

permitindo o uso do Compusyn, já que esse programa trabalha com valores nesse 

intervalo. 

Os gráficos dose-respostas obtidos pelo programa para exposição aos três metais 

na forma individual e em combinação, com amostras irradiadas e não irradiadas, 

permitiram obter os valores dos Dm, m e r (conformidade dos dados). Dm e m são 

valores usados para o cálculo do índice de combinação IC. 

Os valores de IC permitiram a quantificação das interações químicas em efeito 

aditivo, sinergismo ou antagonismo. 

 

5.4 Análise estatística 

 

Os dados experimentais obtidos foram apresentados sob a forma média±desvio 

padrão. Os ensaios foram conduzidos com quatro réplicas para cada grupo. Para a 

avaliação dose-resposta de metais simples, foi analisada a distribuição estatística de 

cada grupo, para verificar a normalidade da distribuição, através do Teste de Saphiro-

Wilk. A comparação entre os grupos com distribuição normal foi realizada por meio da 
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análise de variância (ANOVA) e, simultaneamente, foi apurada a homogeneidade das 

variâncias, pelo teste de Levene. Nos agrupamentos de variâncias homogêneas, o teste 

post-hoc utilizado foi o de Tukey e no caso de variâncias heterogêneas, o teste post-hoc 

utilizado foi o de Games-Howell. Na avaliação das respostas quanto à exposição dos 

osteoblastos às misturas, foi analisado a normalidade dos dados de cada mistura através 

do teste de Saphiro-Wilk e utilizou-se o teste de t-student para duas amostras -  no caso 

de distribuição normal, e o teste de Mann-Whitney para duas amostras, caso a 

distribuição normal fosse rejeitada. Para a comparação da radiossensibilidade entre os 

mesmos grupos de metais e concentrações com amostras irradiadas e não irradiadas, 

averiguou-se a normalidade de cada grupo através do Teste de Saphiro-Wilk. Nos casos 

em que a distribuição era normal, utilizou-se o teste de t-student para duas amostras e 

nos casos de distribuição não normal, foi usado o Teste de Mann-Whitney para duas 

amostras.  

O programa utilizado para as análises estatísticas do trabalho foi o IBM SPSS 

Statistics, versão 21. 
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6 RESULTADOS 

 

Os resultados da análise de proteínas totais em culturas de osteoblastos 

incubados em meio contendo os metais tório, cério e lantânio, não irradiadas e 

irradiadas, mostrou-se não expressivo devido à falta de respostas sobre esse indicador 

nos dois grupos analisados. Portanto, sua aplicação foi descontinuada nos ensaios 

posteriores. 

 

6.1 Metais simples 

6.1.1 Células não irradiadas 

 

 A análise estatística aplicada para esse caso mostrou que não houve alteração 

significativa (p˂0,05) no índice de proliferação de osteoblastos em cultura expostas aos 

metais (tório, cério e lantânio) de forma isolada, relativamente ao controle, conforme 

visto na Figura 5. 

 

Figura 5: Proliferação de células MG63, em resposta à incubação em meio de cultura 

com Th, Ce e La – Amostras não irradiadas, analisadas por MTT e valores de 

absorbância (A), medidos pelo comprimento de onda ʎ=570 nm. Os pontos representam 

médias e DP de quatro experimentos. 
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6.1.2 Células irradiadas

 

A análise estatística apontou

proliferação de células osteoblásticas 

0,50 mM de lantânio, conforme visto na F

Figura 6: Proliferação dos osteoblastos, em respo

posteriormente irradiados com 

medidos pelo comprimento de onda 

quatro experimentos. (* = p < 0.05)

 

6.2 Análise da Radiossensibilidade

 

6.2.1 Amostras expostas à radiação ionizante

 

O efeito da radiação ionizante 

metais foi analisada. A comparação dos val

irradiadas e irradiadas é mostrada na Figura 7

no índice de proliferação entre os dois grupos.
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O efeito da radiação ionizante (1 Gy) sobre os osteblastos sem a incub

comparação dos valores proliferativos entre amostras não 

é mostrada na Figura 7. Não foi observada alteração significativa 

no índice de proliferação entre os dois grupos. 
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Figura 7: Proliferação de osteoblastos expostos à radiação ionizante (1 Gy). Análises 

por MTT expressas em unidades de absorbância (A), medidas para comprimento de 

onda ʎ=570 nm. 

 

 

6.2.2 Análise comparativa da radiossensibilidade entre amostras 

não irradiadas e irradiadas expostas aos metais 

 

Para avaliar o papel dos metais presentes de forma isolada, sobre a 

radiossensibilidade de osteoblastos, compararam-se os índices de proliferação das 

células não irradiadas com as irradiadas. Os resultados são apresentados na forma de 

valores percentuais. 

A concentração de 0,75 mM de tório mostrou efeito significativo sobre a 

radiossensibilidade das células, elevando a proliferação após irradiação das amostras. 

(Figura 8) 



 

Figura 8: Radiossensibilidade das células

de proliferação dos osteoblas

Comprimento de onda utilizado 

quatro experimentos. (* = p < 0

células aos metais por 48h. 

 

A análise comparativa indicou que o cério interferiu na

osteoblastos de forma significativa em todas as concentrações utilizadas, exceto a de 

0,50 mM, elevando a proliferação 
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Figura 9: Radiossensibilidade das células expotas ao 

de proliferação dos osteoblastos

Comprimento de onda utilizado 

quatro experimentos. (* = p < 0

células aos metais por 48h. 

 

A análise dos dados indicou que o lantânio

osteoblastos de forma significativa n

Na concentração de 0,50 mM, houve um estímulo positivo para a proliferação, enquanto 

que na concentração 0,75 mM, houve

proliferação. (Figura 10) 
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Figura 10: Radiossensibilidade

percentuais de proliferação dos osteoblastos

MTT. Comprimento de onda utilizado 

de quatro experimentos. (* = p < 0

células aos metais por 48h. 

 

6.3 Misturas 

 

Para a avaliação das interações químicas entre os três metais, 

três combinações: tório + cério, 

misturas foram aplicadas ao meio de cultura e

irradiada com 1 Gy e a outra não.

trabalhar com apenas uma tend

não irradiadas avaliou-se o efeito inibitório dos índices de proliferação
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Chou e Martin [93] definiram níveis de sinergismo e antagonismo, tendo em 

vista o amplo intervalo entre os valores. Os graus preconizados para sinergismo e 

antagonismo são mostrados na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Qualificações dos valores de sinergismo e antagonismo a partir dos valores 

de IC 

IC Descrição 

˂ 0,1 Sinergismo muito forte 

0,1 – 0,3 Sinergismo forte 

0,3 – 0,7 Sinergismo 

0,7 – 0,85 Sinergismo moderado 

0,85 – 0,90 Sinergismo leve 

0,90 – 1,10 Próximo da aditividade 

1,10 – 1,20 Antagonismo leve 

1,20 – 1,45 Antagonismo moderado 

1,45 – 3,3 Antagonismo 

3,3 – 10 Antagonismo forte 

˃ 10 Antagonismo muito forte 

 

Adaptado de Chou e Martin [93]. 

 

Os valores de IC para as misturas utilizadas são mostrados na Tabela 10 e as 

interações químicas para os grupos de combinações estudados nesse trabalho, sem o uso 

de irradiação, são indicadas quantitativamente nas Figuras 11, 12 e 13, criadas a partir 

do programa Compusyn. Por uma questão de adequação aos requisitos do programa, 

foram utilizados os valores percentuais de inibição da proliferação.  
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Tabela 10: Valores do índice de combinação para Th+Ce, Th+La e Th+Ce+La e 

percentual de inibição na proliferação de osteoblastos após 48h de exposição aos metais. 

Amostras não irradiadas. 

 

IC = índice de combinação. Valores obtidos pelo Compusyn: * efeito aditivo e ** 

antagonismo muito forte. 
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Figura 11: Percentual da proliferação dos osteoblastos após exposição a tório e a cério 

de forma isolada e em combinação. Os pontos no gráfico indicam os valores percentuais 

relativamente ao grupo controle. Simulação computacional através do programa 

Compusyn. Ce = cério, Th = tório, Th+Ce = combinação tório + cério. IC = índice de 

combinação. 

 

 

IC = 1,043 
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Figura 12: Percentual da proliferação dos osteoblastos após exposição a tório e a 

lantânio de forma isolada e em combinação. Os pontos no gráfico indicam os valores 

percentuais relativamente ao grupo controle. Simulação computacional através do 

programa Compusyn. La = lantânio, Th = tório, Th+La = combinação tório + lantânio. 

IC = índice de combinação. 

 

 

 

IC = 29,694 
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Figura 13: Percentual da proliferação dos osteoblastos após exposição a tório, a cério e 

a lantânio de forma isolada e em combinação. Os pontos no gráfico indicam os valores 

percentuais relativamente ao grupo controle. Simulação computacional através do 

programa Compusyn. Ce = cério, La = lantânio, Th = tório, Th+Ce+La = combinação 

tório + cério + lantânio. IC = índice de combinação. 

 

Os resultados indicam que, para amostras de osteoblastos não irradiadas ocorreu 

um antagonismo muito forte sobre a inibição da proliferação em células expostas às 

combinações Th+La e Th+Ce+La, na faixa de concentrações estudada (0-1 mM). Não 

foi observado interação em amostras exposta à mistura Th+Ce e sim um efeito final 

aditivo, indicando que o efeito esperado pela mistura Th+Ce é similar à aquele esperado 

pela exposição das células ao tório e ao cério de forma isolada. 

Para as culturas irradiadas, os valores de IC para as misturas utilizadas são 

mostrados na Tabela 11 e as interações químicas para os grupos de combinações 

estudados nesse trabalho, são indicadas quantitativamente nas Figuras 14, 15 e 16. 

Nesse caso, as curvas dose-resposta indicam proliferação osteoblástica positiva. 

 

 

IC = 45,318 
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Tabela 11: Valores do índice de combinação para as misturas Th+Ce, Th+La e 

Th+Ce+La e percentuais de proliferação de osteoblastos em culturas irradiadas com 

dose de 1 Gy.  

 

IC = índice de combinação, valores obtidos pelo Compusyn: * antagonismo muito forte 

e ** antagonismo forte. 
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Figura 14: Proliferação de osteoblastos após dois dias de exposição a tório e a cério, de 

forma simples e de forma combinada, e previamente irradiadas com 1 Gy. Os pontos no 

gráfico indicam os percentuais de proliferação relativamente ao grupo controle. 

Simulação computacional através do programa Compusyn. Ce = cério, Th = tório, 

Th+Ce = combinação tório + cério, IC = índice de combinação. 

 

 

 

 

IC = 13,711 
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Figura 15: Proliferação de osteoblastos após dois dias de exposição a tório e a lantânio, 

de forma simples e de forma combinada, e previamente irradiadas com 1 Gy. Os pontos 

no gráfico indicam os percentuais de proliferação relativamente ao grupo controle. 

Simulação computacional através do programa Compusyn. La = lantânio, Th = tório, 

Th+La = combinação tório + lantânio, IC = índice de combinação.  

 

 

 

 

 

IC = 6,764 
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Figura 16: Proliferação de osteoblastos após dois dias de exposição a tório, a cério e a  

lantânio, de forma simples e de forma combinada, e previamente irradiadas com 1 Gy. 

Os pontos no gráfico indicam os percentuais de proliferação relativamente ao grupo 

controle. Simulação computacional através do programa Compusyn. Ce = cério, La = 

lantânio, Th = tório, Th+Ce+La = combinação tório + cério + lantânio, IC = índice de 

combinação.  

 

Os resultados indicam que, para amostras irradiadas, ocorreu um antagonismo 

muito forte sobre a proliferação das células expostas à mistura Th+Ce na faixa de 

concentrações 0-1 mM, em comparação aos efeitos de exposição aos metais simples. 

Por sua vez, em células expostas às combinações Th+La e Th+Ce+La ocorreu 

antagonismo forte sobre a proliferação quando comparado às respostas de amostras 

expostas aos metais simples e à radiação. 

  

IC = 6,429 
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7 DISCUSSÃO 

 

7.1 Metais simples 

 

Na primeira parte da avaliação dos efeitos dos metais simples sobre a 

proliferação celular, as culturas de osteoblastos foram expostas a tório, cério e lantânio, 

na faixa de concentração 0-1 mM por 48 horas. Na segunda parte, as culturas também 

foram expostas a esses elementos, mas antes da incubação, as células foram irradiadas 

com a dose de 1 Gy e mantidas em cultura com os metais por 48 horas. 

Elementos metálicos têm influência conhecida sobre a proliferação de células 

osteoblásticas. As respostas podem ser instigadas por diferentes parâmetros tais como 

concentração, tempo de exposição e especificidade de cada agente [98]. 

Os osteoblastos apresentaram, quando expostos ao tório na faixa de 

concentração 0-1 mM, um leve decréscimo nos valores proliferativos comparativamente 

ao grupo controle. Contudo esses efeitos não foram significativos estatisticamente. 

Lizon e Fristch, similarmente, não observaram alterações em macrófagos humanos 

expostos ao tório, em três dias de exposição e em concentrações de até 0,5 mM [99]. De 

forma distinta, foi reportado hemólise em eritrócitos humanos quando havia exposição 

ao tório por duas horas [54]. Já Ali et al. descreveram atividade proliferativa em células 

hepáticas, porém o tempo de exposição foi de três dias [100]. Estes resultados sugerem 

a influência do tipo celular e do tempo de exposição ao tório sobre a proliferação 

celular. 

Os osteoblastos, quando expostos ao cério na faixa de concentração de 0-1 mM, 

também não revelaram efeitos significativos estatisticamente sobre a proliferação, 

embora apresentassem um leve aumento nas concentrações de 0,25 e 0,50 mM e um 

leve decréscimo nas concentrações de 0,75 e 1 mM. Esses resultados diferem dos 

observados no trabalho de Feyerabend et al. [101] que reportaram os efeitos citotóxicos 

de cério, lantânio e mais oito elementos de terras rara em três linhagens celulares: 

MG63, células do tecido perivascular do cordão umbilical humano (HUCPV) e 

macrófagos de ratos (RAW 264.7). No mesmo trabalho, osteoblastos foram expostos ao 

Ce e La por 48 horas e a inibição celular foi vista em concentrações abaixo de 0,4 mM. 

Algo talvez explicado pela baixa densidade celular (2000 células/poço), comparado à 
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usada no presente trabalho (40000 células/poço). Foi observado um estímulo da 

proliferação celular em culturas de osteoblastos primários [102] e de pré-osteoblastos de 

ratos [103], expostos ao cério, em três períodos de incubação (1, 2 e 3 dias), indicando 

que a concentração dos metais e o tempo de exposição da cultura são determinantes para 

esse efeito. 

Já os ostoeblastos expostos ao lantânio, na faixa 0-1 mM, assim como os outros 

metais mencionados anteriormente, não apresentaram alterações significativas 

estatisticamente na proliferação, apesar de ter sido observado um leve decréscimo dos 

valores com a progressão das concentrações. Esses resultados diferem de outros estudos 

que indicam o lantânio como um estimulador da proliferação a baixas doses e também 

um agente citotóxico em doses elevadas, conforme os resultados dos trabalhos de Wang 

et al. [104] e Liu et al. [105], que trabalharam com osteoblastos de ratos. Os dois artigos 

usaram três períodos de exposição (1, 2 e 3 dias) e destacaram que a influência do 

lantânio na viabilidade celular acontece de forma dependente da concentração e do 

tempo de exposição. O tipo de linhagem celular empregado também pode interferir 

sobre a proliferação celular [101]. 

 

7.2  Radiossensibilidade 

 

A irradiação dos osteoblastos com a dose de 1 Gy, na ausência dos metais, não 

provocou alterações na proliferação celular. Trabalhos na literatura reportaram a 

inconsistência dos efeitos radioinduzidos sobre a proliferação de osteoblastos, 

influenciados por uma série de fatores, tais como dose, taxa de dose, tipo celular e 

tempo de exposição [106,107,108] 

Para a avaliação dos efeitos do tório, cério e lantânio sobre a radiossensibilidade 

de osteoblastos, foi realizada uma análise comparativa utilizando os valores relativos de 

proliferação. 

Em osteoblastos expostos ao tório, foi observada uma interferência entre a 

radiação e a concentração de 0,75 mM e nesse caso, a irradiação estimulou a 

proliferação. De forma semelhante, Ballou et al. [109] estudaram os efeitos 

combinatórios da radiação ionizante e um elemento do grupo actinídeos (Pu) em ratos. 

Os autores reportaram que a taxa de sobrevivência dos ratos diminuia quando eles eram 
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expostos simultaneamente a plutônio e radiação, indicando uma relação entre os dois 

fatores sobre a toxicidade em comparação com os efeitos do plutônio ou da radiação de 

forma isolada.  

Foi observado associação entre a ação da radiação e do cério nas concentrações 

de 0,25, 0,75 e 1 mM. Similarmente, foi verificado uma relação entre radiação e 

lantânio nas concentrações de 0,50 e 0,75 mM. Outros trabalhos também indicam a 

existência de associação entre radiação e os metais cério e lantânio. Floershein [21] 

reportou menores tempos de sobrevivências entre grupos de ratos que receberam injeção 

intraperitoneal de cério e lantânio, bem como outros três elementos de terras raras e que 

foram expostos à radiação ionizante. Wason et al. descreveram aumento de apoptose em 

células cancerosas do pâncreas quando expostas ao óxido de cério e à radiação 

ionizante, em comparação com os níveis observados em culturas submetidas ao cério ou 

à radiação de forma isolada [110]. 

A radiação ionizante não aumenta a citotoxicidade dos metais, mas agentes 

metálicos podem aumentar ou inibir os efeitos radioinduzidos em sistemas biológicos, 

através de modificações na radiossensibilidade de células alvos [21]. Pesquisas 

envolvendo esse tema estão comumente associadas com metais pesados. Qiu et al. [111] 

reportaram decréscimo na viabilidade celular de osteoblastos expostos a cádmio em 

combinação com radiação ionizante. Ho et al. [112] observaram efeitos semelhantes em 

células HL60 expostas a combinações de arsênico e radiação. 

Os resultados deste trabalho sugerem que os três metais podem influenciar a 

radiossensibilidade de osteoblastos humanos, dependendo da concentração utilizada e, 

provavelmente também, em função do tempo de exposição das células. Todas as 

associações observadas nesse tópico indicam uma resposta positiva sobre a proliferação 

celular (aumento dos índices de proliferação ou redução dos índices de morte celular), 

em relação aos efeitos de células expostas somente aos metais. Foi visto maior 

similaridade entre o cério e o lantânio quanto à influência na radiossensibilidade dos 

osteoblastos, provavelmente devido à suas semelhanças químicas por pertencerem ao 

grupo dos lantanídeos. Uma das possíveis explicações para as alterações na 

radiossensibilidade dos osteoblastos é que os metais agem como um catalisador de 

reações responsáveis pela formação de radicais livres, diminuindo a energia de ativação 

desses processos ou aumentando a reatividade de radicais radioinduzidos [21].   



53 
 

 

Outro aspecto importante sobre a avaliação dos efeitos dos metais sobre a 

radiossensibilidade celular reside no possível papel de metais como sensibilizadores em 

situações particulares de radioterapia. Esse aspecto vem sendo pesquisado 

particularmente com elementos de terras raras. 

 No tratamento de neoplasias, um dos métodos mais indicados é o uso de 

radiação terapêutica no tecido canceroso. Porém um dos principais efeitos adversos 

desse procedimento consiste na irradiação dos tecidos sadios adjacentes. Um dos 

mecanismos para prevenir tal efeito pode ser a introdução de nanopartículas metálicas 

nos tecidos cancerosos. A comunidade científica tem sugerido o desenvolvimento de 

nanopartículas de metais com alto número atômico [113], inclusive aquelas de 

elementos do grupo terras raras como cério e lantânio [110, 114]. A consequente 

liberação de ións metálicos provenientes desses materiais no meio pode permitir a 

sensibilização de tecidos específicos ao tratamento radioterápico. Portanto, a pesquisa 

das associações de metais com radiação não contribui apenas com a toxicologia, mas 

também com a medicina. 

 

7.3 Combinações de metais 

 

Nessa etapa, os resultados foram interpretados através do programa Compusyn. 

Esse programa trabalha com apenas uma tendência (estímulo ou inibição do indicador 

utilizado) e com os componentes de uma mistura de forma independente entre si. Para a 

quantificação das relações em culturas de osteoblastos expostas a misturas de tório, 

cério e lantânio e não irradiadas, usou-se a vertente de inibição proliferativa. Para as 

relações de culturas expostas aos metais e irradiadas, procedeu-se a vertente de estímulo 

proliferativo. 

 

7.3.1 Amostras não irradiadas 

 

Na incorporação interna, por profissionais envolvidos no processamento de 

minérios contendo tório, a maior preocupação reside na radioatividade e a alta meia vida 

radiológica desse elemento. Contudo, devido à sua baixa atividade alfa (4 kBq g-1), 
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espera-se que a toxicidade do tório seja, em grande parte, decorrente de sua natureza 

química [100]. O Th232 é um cátion anfótero e acredita-se que produz efeitos tóxicos 

formando complexos estáveis com as biomoléculas [54]. Essa habilidade do tório em 

formar complexos que são capazes de interagir com ligantes da superfície celular podem 

contribuir para respostas diferentes de outros metais pesados [99]. Outro fator de 

apreensão está na associação do tório com outros actinídeos e lantanídeos presentes nos 

minerais de origem. Portanto, é importante que a exposição do homem a combinações 

contendo tório e outros metais deva ser considerada. 

Os resultados obtidos pelo programa Compusyn indicaram as seguintes 

interações em relação à proliferação osteoblástica: 

- Presença de efeito aditivo sobre o efeito de inibição proliferativa para a 

combinação Th-Ce em amostras não irradiadas 

- Antagonismo muito forte para as combinações Th-La e Th-Ce-La em culturas 

não irradiadas 

Os resultados sugerem a possibilidade de interação antagonística sobre a 

inibição da proliferação de osteoblastos expostos a misturas contendo tório e outros 

elementos. O mecanismo celular exato para os efeitos antagonistas de combinações de 

metais ainda não é totalmente elucidado, mas é possível que um dos componentes de 

uma mistura possa oferecer proteção por resposta adaptativa sobre os outros 

componentes. Também pode ser em decorrência de mudanças toxicodinâmicas dos 

osteoblastos [115]. 

Em sistemas biológicos expostos a combinações metálicas, já foram vistas 

interações entre metais sobre determinados bioindicadores. Wataha et al. [116] citaram 

efeitos sinergéticos e antagonísticos sobre a incorporação de Timidina Radiomarcada 

(3H-Tdr) e a produção de Fator de Terminação de Transcrição de Mitocôndrias (MTT-f) 

em fibroblastos murinos expostos a misturas binárias de sete cátions metálicos. Por sua 

vez, Abbas et al. [117] analisaram os efeitos citotóxicos e sinergéticos sobre a 

viabilidade e diferenciação de osteoblastos primários de ratos expostos a uma mistura 

tripla de arsênico, chumbo e cádmio. Entretanto, essas pesquisas são mais comumente 

associadas com misturas contendo metais pesados e existem poucos trabalhos na 

literatura descrevendo os efeitos do tório, cério e lantânio em combinação. Um destes 
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trabalhos é o de Oliveira et al. [118], que observaram interações sobre a viabilidade de 

linfócitos expostos a combinações desses três metais em dois períodos de exposição. 

O impacto das interações entre elementos metálicos sobre o sistema ósseo reflete 

o potencial na confecção de biomateriais na área da ortopedia e ortodontia. Implantes 

metálicos biodegradáveis dopados com ións de terras raras têm ganhado destaque, pois 

combinam as boas propriedades mecânicas dos implantes e a boa relevância biológica e 

resistência à corrosão dos metais empregados [101, 119]. Essa metodologia é um tema 

que suscita cuidados devido ao lançamento de ións do metal dopado, em combinação 

com os elementos do próprio material no tecido ósseo, nos locais de integração com o 

implante [120]. A possibilidade de efeitos citotóxicos nas células ósseas acarretados 

pela liberação de combinações metálicas retrata a relevância de modelos definidos sobre 

a proliferação de osteoblastos expostos a misturas contendo elementos de terra rara. 

 

7.3.2 Amostras irradiadas 

 

Os profissionais que manipulam areias monazíticas são susceptíveis à radiação 

ionizante externa proveniente principalmente do decaimento de elementos radioativos 

presentes no minério [121,122]. Portanto, a exposição simultânea desses trabalhadores a 

misturas de metais e radiação, em minas de monazita, pode representar um potencial de 

risco, e diferentes efeitos podem ocorrer decorrentes desta combinação. 

Os resultados obtidos pelo programa Compusyn indicaram as seguintes 

interações em relação à proliferação osteoblástica: 

- Presença de antagonismo muito forte sobre o efeito de estímulo da proliferação 

em amostras expostas à combinação Th-Ce e à radiaçào. 

- Presença de antagonismo forte sobre a proliferação celular para às 

combinações Th-La e Th-Ce-La em culturas de osteoblastos irradiadas. 

 

Os resultados sugerem efeitos distintos na proliferação celular quando os 

osteoblastos são expostos às misturas de metais e à radiação simultaneamente. A 

presença e a concentração de agentes metálicos podem influenciar o modo de ação da 

radiação [123]. As respostas antagonísticas vistas nesse trabalho ratificam a 
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possibilidade de aumento de risco em profissionais ocupacionalmente expostos. Tais 

respostas podem ser explicadas por um aumento no nível de ROS radioinduzidos [115]. 

As avaliações das interações entre misturas metálicas e a radiação ionizante são 

limitadas na literatura científica. Alguns estudos já foram publicados nessa área, e têm 

no seu foco principal a exposição sincrônica de metais pesados e radiação ionizante em 

organismos. Entretanto, as doses da radiação são na ordem de mGy, por trabalharem em 

nível ecológico. Em um deles, Mothersill et al [115] reportaram sinergismo e 

antagonismo sobre efeitos bystander em três órgãos de peixes expostos concomitamente 

às misturas de cádmio e alumínio e à radiação ionizante, de forma dependente dos 

sistemas celulares. 
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8 CONCLUSÕES 

 

A análise dos efeitos dos metais tório, cério e lantânio, de forma isolada, sobre a 

proliferação celular em culturas de osteoblastos humanos mostrou que os três elementos 

não foram capazes de estimular ou inibir a proliferação no tempo de exposição usado e 

na faixa de concentração estudada (0-1 mM). 

A avaliação das influências dos três metais na radiossensibilidade dos 

osteoblastos revelou respostas diferentes sobre a proliferação celular em culturas não 

irradiadas quando comparadas com culturas irradiadas. Todos os três elementos 

alteraram significativamente a radiossensibilidade osteoblástica, de forma diretamente 

proporcional à dose. Essas alterações desencadearam respostas distintas na proliferação 

celular em amostras tratadas com radiação ionizante e comprovaram a capacidade 

desses metais em intervir na radiossensibilidade celular. 

Considerando amostras de osteoblastos expostas a combinações dos três metais, 

observou-se efeito aditivo sobre a inibição da proliferação celular na mistura Th-Ce e 

antagonismo muito forte para as misturas Th-La e Th-Ce-La. Esses resultados 

evidenciaram que as misturas podem contribuir para efeitos distintos sobre a 

proliferação celular em culturas de osteoblastos, comparativamente a amostras expostas 

aos metais de forma isolada. 

Já em amostras de osteoblastos expostas concomitamente a combinações dos 

três metais e radiação ionizante, observou-se antagonismo forte sobre o estímulo 

proliferativo para todas as três misturas selecionadas. O grau de antagonismo de Th-Ce 

foi maior que em Th-La e Th-Ce-La. Nesse caso, as misturas mostraram efeitos 

distintos sobre a proliferação celular, em relação a amostras expostas aos metais de 

forma isolada e indicaram a interferência das combinações sobre a radiossensibilidade 

celular. 

Profissionais que manipulam areias monazíticas, ou que trabalham em seu 

processamento para a extração dos metais constituintes, estão expostos a aerossóis 

contendo tório em associação com outros elementos metálicos e à radiação ionizante 

externa inerente ao ambiente de trabalho. Um aumento na radiossensibilidade das 

células ósseas pode ocorrer nessa atividade através das interações químicas observadas 

sobre a proliferação osteoblástica. Esse aumento de sensibilidade pode levar a um maior 
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risco ocupacional e indica a necessidade do desenvolvimento de modelos de avaliação 

de risco que incluam o estudo das misturas químicas presentes no ambiente. A coleta de 

aerossóis no espaço de trabalho permitirá a avaliação de efeitos radiotóxicos, assim 

como dos citotóxicos, sobre tecidos e órgãos. 

Portanto, o presente trabalho mostrou a possibilidade de existência de interações 

antagonísticas entre os metais tório, cério e lantânio. Elas afetam a radiossensibilidade 

de osteoblastos humanos nas condições avaliadas nesse estudo (linhagem celular, dose 

de radiação, tempo de exposição e concentrações empregadas). Em condições 

diferentes, existe a possibilidade de intensidades ou efeitos distintos na proliferação 

celular, e novos trabalhos visando esses aspectos podem ser interessantes para uma 

melhor compreensão dos efeitos biológicos em células expostas simultaneamente às 

combinações de metais e à radiação ionizante. 
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