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É preciso deixar as palavras fluírem 

Porque quem precisa ouvi-las 

Não estará sempre aqui. 

É preciso expressar o nosso amor, 

Ou a nossa angustia, 

Nossas alegrias e mágoas. 

Para que não se tornem rancores, 

Sonhos perdidos, 

amores não correspondidos. 

É preciso deixar os sentimentos fluírem em palavras, 

Lembrar-se da imagem daqueles que já não estão mais aqui 

Para ouvir... 

É preciso saber que um dia, 

Iremos sentir uma necessidade imensa 

De falar olhando nos olhos, 

E que estes talvez não estejam mais aqui, 

Para expressar a comoção que lhes causamos. 

É preciso por o coração em cada palavra, 

Porque a vida não espera, 

Porque um dia 

Elas perderão o sentido, 

Ou se perderão no tempo, 

E não irão mais traduzir a grandeza de um momento, 

Ou perpetuar um sentimento, 

Ou mudar o rumo dos fatos 

Que poderiam ser transformados, 

Se alguém soubesse o que estamos pensando ou sentindo. 
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Lúcia do Nascimento, por me amar 

acima de tudo e por me dar não apenas a 

vida, mas a vontade de vivê-la. Tudo o 

que sou, partiu de ti, mamãe querida. 

 

“Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti.”  

(Salmos 56:3) 
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EPÍGRAFE 

 

 

“Voa coração 

Que a minha força te conduz 

Que o sol de um novo amor 

Em breve vai brilhar 

Vara a escuridão 

Vai onde a noite esconde a luz 

Clareia seu caminho e acende seu olhar 

Vai onde a aurora mora 

E acorda um lindo dia 

Colhe a mais bela flor 

Que alguém já viu nascer 

E não se esqueça de trazer força e magia 

O sonho, a fantasia 

E a alegria de viver 

Voa coração  

Que ele não deve demorar 

E tanta coisa mais quero lhe oferecer 

O brilho da paixão 

Pede a uma estrela pra emprestar 

E traga junto a fé 

Num novo amanhecer 

Convida as luas cheia, minguante e crescente 

De onde se planta a paz 

Da paz quero a raiz 

E uma casinha lá onde mora o sol poente 

Pra finalmente a gente simplesmente 

Ser feliz.” 

 

(Toquinho) 

 



RESUMO 

As terapias antivirais altamente ativas (HAARTs) consistem tipicamente de 

combinações de dois inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa (NRTIs) e um 

inibidor não nucleosídeo da transcriptase reversa (NNRTI) ou um inibidor de proteases 

(PI), visando sinergia no combate à virulência, menor toxicidade e a prevenção do 

desenvolvimento de resistência viral aos inibidores da RT. Neste trabalho foi analisada 

a capacidade de três combinações de NRTIs (AZT+ddI, AZT+3TC e AZT+d4T) 

induzirem quebras no DNA de células de ovários de Hamster chinês (CHO), por meio 

do teste Cometa, e o potencial mutagênico e recombinogênico destes combinados em 

células somáticas de Drosophila melanogaster, por meio do teste para detecção de 

mutação e recombinação somática (SMART). Também foi analisada a interação entre 

estes fármacos em ambos os testes, para verificar o comportamento dos combinados nos 

dois modelos experimentais. No teste Cometa, o combinado AZT+3TC foi o mais ativo, 

aumentando as médias de intensidade das caudas (TI) em quatro das seis concentrações 

testadas (33/16.3, 100/50, 900/450 e 1350/675 µM),  seguido pela AZT+d4T, que 

elevou as médias em três da seis concentrações testadas (33/33, 900/900 e 1350/1350 

µM). A combinação AZT+ddI demonstrou aumento dos fragmentos de DNA apenas na 

menor e na maior concentração aplicada. Pelo teste de Dunett (P<0,05), foi possivel 

observar que o aumento nos fragmentos de DNA dos combinados ocorreu com relação 

ao d4T e ao 3TC, na maioria das concentrações testadas e com relação à ddI apenas nas 

concentrações de 600/360 e 1350/810 µM. Com relação ao AZT sozinho, o aumento do 

potencial genotóxico se deu apenas na menor concentração do AZT+d4T e nas duas 

concentrações mais baixas de AZT+3TC. Em culturas de CHO, houve sinergismo entre 

os fármacos apenas nas menores concentrações das combinações de AZT+d4T e 

AZT+3TC. Nas demais concentrações destes combinados e em todas as concentrações 

do AZT+ddI houve antagonismo entre os fármacos. No teste SMART o AZT+ddI e o 

AZT+3TC tiveram comportamentos semelhantes, com alto potencial indutor de lesões e 

predomínio de recombinação mitótica (86,38 a 98,36%), sem relação dose-dependente. 

A combinação AZT+d4T apresentou grande variação do potencial mutagênico e 

recombinogênico, sem relação dose dependente. Em células somáticas de D. 

melanogaster houve sinergismo entre o AZT e o ddI e antagonismo entre o AZT e o 

3TC e entre o AZT e o d4T.  

  



ABSTRACT 

The highly active antiviral therapy (HAARTs) typically consist of two nucleoside 

reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) in combinations with one non-nucleoside 

inhibitor of reverse transcriptase inhibitors (NNRTI) or a protease inhibitor (PI), aiming 

a synergy in the virulence combating, lower toxicity and preventing the viral resistance 

development to RT inhibitors. This study analyzed the ability of three NRTIs 

combinations (AZT+ddI, AZT+3TC and AZT+d4T) induce DNA strand breaks in 

Chinese hamster ovary cells (CHO), using the Comet assay, and the mutagenic and 

recombinogenic potential of these combinations in somatic cells of Drosophila 

melanogaster, by the somatic mutation and recombination test (SMART). We also 

analyzed the interaction between these drugs in both tests, to check the behavior of drug 

combination in these two experimental models. In the Comet assay, AZT+3TC 

combination was the most active, increasing the average of tail intensity (TI) in four of 

the six tested concentrations (33/16.3, 100/50, 900/450 and 1350/675 mM), followed by 

AZT+d4T which raised the averages in three of six concentrations tested (33/33, 

900/900 and 1350/1350 microM). The AZT+ddI combination showed an increase of 

DNA fragments only at the smaller and the highest concentrations applied. At Dunett’s 

test (P <0.05) increases in DNA fragments of drugs combinations was observed with 

respect to d4T and 3TC alone, in most of tested concentrations and to ddI alone at 

600/360 and 1350/810µM concentrations. With respect to AZT alone, increase of the 

genotoxic potential occurred only in lower concentration of the AZT+d4T and in two 

lower concentrations of AZT+3TC. In CHO cultures, there was synergism between the 

drugs only at lower concentrations of of AZT+3TC and AZT+d4T combinations. In the 

other concentrations of these combinations and at all concentrations of AZT+ddI, there 

was antagonism between drugs. In the SMART test AZT+ddI and AZT+3TC had 

similar behaviors, with high lesions inducing potential and mitotic recombination 

predominance (86.38 to 98.36%), without dose-dependent relationship. The AZT+d4T 

combination showed great variation of mutagenic and recombinogenic potential effects, 

no dose dependent. In somatic cells of D. melanogaster there was synergism between 

AZT and ddI and antagonism between AZT and 3TC and between AZT and d4T.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma doença, causada pelo 

vírus da imunodeficiência humana (HIV) um retrovírus com genoma de RNA pertencente 

à família Lentiviridae (Peter e Gambertoglio, 1998). Esse vírus ataca os linfócitos T CD4
+
, 

causando enfraquecimento do sistema imunológico, que torna o organismo mais suscetível 

a ataques de outros patógenos, ocasionando as doenças oportunistas, que variam desde 

resfriados até infecções mais graves (Ministério da Saúde, 2012a,b).  

Desde 1980, quando a doença foi inicialmente descrita, até junho de 2011 o Brasil 

registrou 608.230 casos de AIDS, de acordo com o último boletim epidemiológico do 

Ministério da Saúde. Em 2010, foram notificados 34.218 casos e a taxa de incidência de 

AIDS no Brasil foi de 17,9 casos por 100 mil habitantes (Ministério da Saúde, 2012a,b; 

Ministério da Saúde, 2012b).  

 A estrutura genômica típica do HIV consiste de duas monofitas idênticas de 

mRNA, com aproximadamente 9,2 Kb de comprimento, que, supostamente, existe na 

forma de uma ribonucleoproteína contendo as enzimas transcriptase reversa (RT), 

integrase, protease e a proteína p7 de ligação ao RNA (Peçanha et al., 2002). Envolvendo o 

genoma e suas enzimas associadas há um cerne ou capsídeo icosaédrico formado pela 

proteína p24, que está contido em uma matriz protéica (proteína p17) circundante. 

Finalmente, a parte mais externa do vírus é formada por um envelope de membrana 

fosfolipídica (derivada das células do hospedeiro), contendo proteínas de membrana (gp41 

e gp120) - codificadas pelo genoma viral - que se ligam às moléculas de CD4 da 

membrana do hospedeiro (Peter e Gambertoglio, 1998; Pecanha et al., 2002; Abbas et al., 

2003). 

 A infecção se inicia com a ligação das subunidades da proteína gp120 às moléculas 

de CD4 e seus correceptores de quimiocinas. Em seguida há uma alteração conformacional 

da proteína gp41 que se insere na membrana celular mediante fusão peptídica e induz a 

fusão da membrana viral com a membrana celular da célula hospedeira. Ocorre, então, a 

liberação do genoma viral no citoplasma da célula. A partir deste momento são ativadas as 

http://www.aids.gov.br/pagina/infeccoes-oportunistas
http://www.aids.gov.br/publicacao/boletim-epidemiologico-2010
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enzimas virais do complexo nucleoprotéico, iniciando-se assim o ciclo replicativo do HIV. 

O genoma RNA do vírus é transcrito, pela transcriptase reversa viral, formando o DNA 

viral de fita dupla que, juntamente com a integrase viral, penetra no núcleo da célula e, 

com o auxílio desta enzima, integra-se ao genoma do hospedeiro (Abbas et al., 2003) 

conforme ilustrado na Figura 1. 

  
Figura 1 – Ciclo de replicação do HIV na célula hospedeira. 

A expressão dos genes virais pode ser dividida em dois estágios: um inicial, no qual 

são produzidas proteínas reguladoras, que passam a comandar a síntese de novos genomas 

virais e um estágio tardio, no qual são expressas proteínas estruturais, que participam da 

construção da estrutura externa de novos vírus, que serão liberados pela célula hospedeira. 

Sucede, neste processo, a construção do capsídeo viral, que envolve o novo genoma 

transcrito do vírus e migra até a membrana celular do hospedeiro, onde as proteínas virais 

gp120 e gp41 já estarão inseridas - originando assim a partícula viral madura. O vírus 

pode, então, infectar novas células ou permanecer no fluido extracelular (Abbas et al., 

2003). É importante salientar que o HIV não codifica enzimas para metabolização de 

nucleotídeos ou nucleosídeos (nucleosídeo quinases, nucleotídeo redutase, timidilato 

sintetase) e depende completamente do maquinário metabólico das células hospedeiras 

para sua síntese de DNA e RNA. Entretanto, além de uma série de proteínas estruturais e 
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regulatórias, o HIV ainda codifica muitas enzimas que são essenciais para a clivagem de 

proteínas (proteases), para a síntese de DNA (RT) e para a incorporação do produto do 

DNA viral no genoma humano (integrase) (Balzarini, 2000).  

2. Tratamento antirretroviral 

Apenas dois anos após a identificação da AIDS como uma doença e as primeiras 

descrições do HIV, iniciou-se uma busca intensa por compostos que inibissem a 

infectividade e replicação do vírus. O primeiro composto que demonstrou ser capaz de 

inibir a replicação do HIV tanto in vitro quanto in vivo foi a suramina, mas o primeiro 

agente anti-HIV a ser licenciado para uso clínico foi a zidovudina (AZT) em 1987 (De 

Clercq, 2009).  

A melhoria na sobrevida dos pacientes portadores do HIV está diretamente 

relacionada com o desenvolvimento de medicamentos antirretrovirais. A munição 

comumente usada na quimioterapia contra infecções pelo HIV consiste de diferentes 

classes de compostos antirretrovirais, que interferem em diferentes etapas do ciclo de 

replicação do vírus. Existem atualmente no mercado sete classes de medicamentos: os 

inibidores nucleosídeos da RT (NRTIs), os inibidores nucleotídeos da RT (NtRTIs), os 

inibidores não-nucleosídeos da RT (NNRTIs), os inibidores de protease (PIs), os inibidores 

da entrada viral na célula - também chamados de inibidores de fusão (FIs), os inibidores 

para os co-receptores (CRIs) e os inibidores da integrase viral (ITs) (De Clercq, 2009). 

A ausência de uma enzima análoga a RT em células humanas e o conhecimento 

prévio de inibidores desta enzima, utilizados no tratamento de retroviroses animais, 

tornaram a inibição da RT o alvo terapêutico óbvio para o tratamento da infecção por HIV 

(Peçanha et al., 2002). A RT do HIV é atualmente o alvo de três classes de inibidores: os 

NRTIs, os NtRTIs e os NNRTIs (Peter e Gambertoglio, 1998; De Clercq, 2009; Wu et al., 

2012).  

Os NRTIs interagem com o sítio catalítico da transcriptase reversa viral, enquanto 

os NNRTIs interagem com um sítio alostérico localizado a uma curta distância do sítio 

catalítico (aproximadamente 10.000 pb) (De Clercq, 1998). Para que possam interagir com 

os sítios de ligação para os substratos, os NRTIs e os NtRTIs necessitam ser fosforilados 

em suas formas trifosfato e difosfato, respectivamente (De Clercq, 2009). 

Os NRTIs atuam na atividade da RT, mediante sua incorporação na cadeia de 

DNA, levando à interrupção da transcrição de RNA para DNA. Neste grupo estão 
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incluídos diversos medicamentos utilizados para o tratamento de pacientes com AIDS e, 

até 2009, sete fármacos haviam sido formalmente aprovados pela Food and Drug 

Administration (FDA): zidovudina (AZT), lamivudina (3TC), didanosina (ddI), estavudina 

(d4T), zalcitabina (ddC), abacavir (ABC), emtricitabina ((-) FTC) e Tenofovir (TDF) 

(Peter e Gambertoglio, 1998; De Clercq, 2004; De Clercq, 2009; Wu et al., 2012).  

Todos os NRTIs podem ser considerados análogos 2’,3’-dideoxinucleosídeos (ddN) 

e agem de forma semelhante. Após a entrada do fármaco nas células, as moléculas são 

fosforiladas em sua forma 5’-monofosfato, 5’-difosfato e 5’-trifosfato, seguindo o mesmo 

mecanismo  de fosforilação (ddN→ddNMP→ddNDP→ddNTP), sendo que a sua forma 

trifosfatada irá agir como inibidor competitivo ou substrato alternativo da RT em lugar do 

desoxinucleosídeo trifosfato endógeno (dNTP), como o dATP, dTTP, dGTP ou dCTP. 

Especificamente o AZT e o d4T são convertidos em competidores do dTTP. O ddC, 3TC e 

(-)FTC são convertidos em competidores do dCTP. Já o ddI compete com o dATP e o 

ABC com o dGTP. Os caminhos de fosforilação podem ser assim esquematizados: 

- AZT → AZTMP → AZTDP → AZTTP;  

- ddI → ddIMP → succinoddAMP → ddAMP → ddADP → ddATP;  

- ddC → ddCMP → ddCDP → ddCTP;  

- d4T → d4TMP → d4TDP → d4TTP;  

- 3TC → 3TCMP → 3TCDP → 3TCTP;  

- ABC → ABCMP  → carbovir(CBV)MP → CBVDP → CBVTP  

- (-)FTC → (-)FTCMP → (-)FTCDP → (-)FTCTP.  

Tanto atuando como inibidores competitivos, quanto como substratos alternativos 

(ddNMP), que podem ser incorporados na construção do genoma viral, os NRTIs inibem a 

incorporação do substrato normal (dNTPs) durante a formação da cadeia de DNA e ligam-

se estavelmente à RT, de modo que a enzima fica acoplada à cadeia em construção, sendo 

esta a causa de agirem como terminadores de cadeia (De Clercq, 2009). 

Por outro lado, os NtRTIs podem ser claramente diferenciados dos NRTIs porque 

são análogos nucleotídeos (e não nucleosídeos) e precisam passar por apenas duas etapas 

de fosforilação para serem convertidos em suas formas ativas, enquanto os NRTIs 

necessitam de três etapas para serem ativados. Porém, mais importante é o fato de os 

NtRTIs possuírem um grupo fosfonato, no lugar da ligação éster presente nos NRTIs, que 

não pode ser clivado facilmente pelas hidrolases (esterases), o qual pode tornar mais difícil 

ainda a clivagem destes compostos, após serem incorporados na extremidade 3’-terminal 

da cadeia, em comparação com os nucleotídeos endógenos equivalentes (AZTMP, 
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ddAMP, etc.) (De Clercq, 2009). O tenofovir [(R)-9-(2-phosphonomethoxypropyl) 

adenina], é o protótipo dos NtRTIs e foi descrito pela primeira vez em 1993. A sua forma 

oral fumarato de tenofovir desoproxila (TDF) (Viread
®
), que serve como pró-fármaco oral 

de tenofovir (PMPA), tornou-se um dos medicamentos mais prescritos para o tratamento 

da AIDS (Balzarini et al., 1993; De Clercq, 2004). Além do TDF, o adefovir (PMEA) é 

outra opção de NtRTI a ser utilizada nos protocolos de combate ao HIV (De Clercq, 2009). 

Os NNRTIs se destacam pela sua especificidade exclusiva, sendo altamente ativos 

contra o HIV-1, mas inativos contra o HIV-2 ou qualquer outro retrovírus. Sua ação 

antiviral pode ser atribuída a uma interação específica com a RT viral. Eles interagem com 

um sítio de ligação (alostérico) próximo ao sítio ativo (catalítico) desta enzima (Menèndez-

Arias et al., 2011). Como o sítio de ligação com o NNRTI está a uma distância espacial 

próxima do sítio de ligação com o substrato (dNTP), os NNRTIs podem ser utilizados para 

interferir no sítio catalítico da RT e, assim, coibir o seu funcionamento normal. Os 

derivados dos análogos Hept e TIBO foram os dois primeiros compostos categorizados 

como NNRTIs, ou seja, inibidores não-nucleosídeos da RT. Eles foram os primeiros a 

serem reconhecidos como inibidores específicos do HIV-1, interagindo com um sítio 

alostérico da RT do HIV-1 (De Clercq, 1999). Atualmente estão no mercado a nevirapina 

(NVP), delavirdina (DLV), rilpivirina (RPV), etravirina (ETR) e efavirenz (EFV) (De 

Clercq, 2009; Menendez-Ária et al., 2011). 

O principal objetivo da terapia antirretroviral é suprimir de modo duradouro a 

replicação viral, para atingir o máximo de redução da carga viral plasmática, associado, se 

possível, com uma boa resposta clínica e imunológica (Re et al., 2003; Delaunay et al., 

2005). Entretanto, o uso prolongado dos medicamentos pode gerar uma série de transtornos 

clínicos, que colocam em risco a persistência dos pacientes no tratamento e também 

induzir mutações que conferem ao HIV-1 grande resistência aos fármacos. Uma terapia em 

longo prazo, baseada unicamente em inibidores da protease, por exemplo, apesar de 

altamente eficaz, é muitas vezes mal tolerada, com numerosas interações medicamentosas 

e riscos de lipodistrofia e resistência à insulina (Delaunay et al., 2005).  

Embora os tratamentos atuais tenham alterado significativamente o prognóstico a 

longo prazo, o HIV não pode ser erradicado de pacientes infectados (Re et al., 2003). Além 

dos efeitos colaterais importantes apresentados por estes fármacos, seu uso em 

monoterapias pode produzir vírus resistentes. Apesar da disponibilidade de várias classes 

de antirretrovirais e de várias drogas dentro de cada classe, a supressão viral duradoura 

continua sendo um desafio. (Re et al., 2003; Delaunay et al., 2005).  
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A alta taxa de mutação do HIV-1 pode gerar uma sequência de heterogeneidade na 

doença, com consequências dramáticas sobre a eficácia das terapias. A grande maioria das 

mutações descritas, associadas à resistência viral, está agrupada em torno do sítio de 

ligação da RT, para um dado inibidor. Mutações na região C-terminal da RT, por exemplo, 

associadas ao tratamento antirretroviral, podem reduzir a suscetibilidade do vírus aos 

NRTIs e NNRTIs (Ehteshami et al., 2008). Até o momento já foram descritos inúmeros 

padrões de mutações do HIV-1, conferindo resistência aos inibidores da RT, como as 

mutações K70R, L210W, M184V, V75I, F77L, F116V, Q151M, K103N, G190S e Y188L 

que tornaram o HIV resistente ao AZT, 3TC e d4T (Bacheler et al., 2001; Re et al., 2003; 

Delaunay et al., 2005; Ehteshami e Götte, 2008).  

Os avanços no tratamento da AIDS são resultado do desenvolvimento de novos 

agentes antirretrovirais e de uma melhor compreensão sobre a combinação mais adequada 

destes agentes para o benefício terapêutico, devido aos estudos constantes que propiciam 

uma maior variedade de opções na escolha do protocolo mais adequado para cada caso 

(Brown et al., 2009). O uso dos medicamentos em uma terapia antiviral altamente ativa 

(HAART), combinados em potentes coquetéis, desde o início dos anos 1990, diminuiu 

sensivelmente a morbidade e mortalidade dos pacientes infectados pelo HIV (Duan et al., 

2001; Turner et al., 2004; Capparelli et al., 2005). A HAART consiste tipicamente de 

combinações de drogas que incluem dois NRTIs e um NNRTI ou um PI (Olivero et al., 

2005) e visa a sinergia no combate à virulência, menor toxicidade e a prevenção do 

desenvolvimento de resistência viral aos inibidores da RT (De Clercq, 2009).  

Diversos estudos clínicos, epidemiológicos e experimentais, comparando a eficácia 

versus os efeitos colaterais destes coquetéis já foram publicados e, até o momento, várias 

opções de combinações entre as três classes de inibidores da RT vem sendo descritas (De 

Clercq, 2009). Segundo o consenso estabelecido pelo Departamento de Saúde e Serviços 

Humanos dos Estados Unidos em associação com a FDA e o Center for Drug Evaluation 

and Research (CDER), lançado em 2006 (http://www.fda.gov/cder/guidance/index.htm), 

vários tratamentos de combinações duplas e triplas são sugeridos para uso nas terapias 

direcionadas para pacientes que nunca receberam tratamentos e para pacientes que já 

fizeram uso de um ou mais destes fármacos e que, por alguma razão, não puderam 

prosseguir com o protocolo estabelecido anteriormente. Entre elas estão as associações 

http://www.fda.gov/cder/guidance/index.htm
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AZT/3TC (Combivir), AZT/ddI, ABC/3TC (Epzicom), TDF/3TC, AZT/3TC/ABC 

(Trizivir), AZT/3TC/EFV.  

No Brasil, a cartilha do Ministério da Saúde (2012b), que também recomenda o uso 

de terapias de dupla ou tripla combinação, preconiza esquemas que utilizam 

NRTIs/NNRTI (2:1). Tais esquemas são, em geral, de posologia mais simples, o que 

provavelmente facilita a adesão ao tratamento, sendo esta a primeira opção na escolha para 

a abordagem inicial contra o HIV (Torres et al., 2007; Ministério da Saúde, 2012b). 

 O AZT, o 3TC e o ABC são os NRTIs mais utilizados como eixo principal nas 

HAARTs, quando estas são designadas para inibir a replicação viral e para reduzir a 

transmissão perinatal do HIV-1 (Torres et al., 2007). Em geral, as combinações associam o 

AZT com o 3TC, ou uma destas com outra droga, como ddI, d4T, ABC, TDF e EFV. 

Enquanto os tratamentos perinatais utilizando AZT em monoterapia diminuíram as taxas 

de transmissão do HIV de 25 para até 8%, a administração da HAART para gestantes e 

bebês, durante os períodos perinatal e na infância, reduziram as taxas de transmissão 

vertical a níveis ≤ 2% em crianças que não foram amamentadas (Connor et al., 1994; 

Sperling et al., 1996, Capparelli et al., 2005). Para Panburana et al. (2004), quando esta 

combinação é utilizada associada ao parto cesareano, os níveis de transmissão de mãe para 

filho ficam em torno de 2%. 

3. Inibidores da RT como indutores de lesão no DNA 

Ao contrário das tentativas fracassadas para a obtenção de uma vacina contra o 

HIV, os esforços para oferecer terapias medicamentosas são um sucesso. Mas, 

lamentavelmente, os tratamentos atuais não erradicam a infecção e, se por alguma razão a 

terapia for interrompida, o vírus recrudesce rapidamente (Stevenson, 2008). 

Os resultados de estudos com os inibidores da RT isolados ou em HAART 

demonstraram que as terapias combinadas podem prolongar a vida dos pacientes e reduzir 

a sintomatologia das afecções clínicas decorrentes da doença, quando comparadas com a 

monoterapia (Walensky et al., 2006). Porém a associação de dois ou mais destes fármacos 

pode potencializar os riscos relacionados à indução de citotoxicidade e genotoxicidade. 

Sendo assim, ainda permanece em questão o risco-benefício das terapias combinadas em 

relação às monoterapias (Carter et al., 2007; Olivero, 2007; Torres et al., 2007).  
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Existem evidências de que estes análogos atuem como substratos para a DNA 

polimerase mitocondrial humana (Pol γ), resultando na inibição da replicação mitocondrial, 

o que pode gerar nos pacientes tratados com os coquetéis de inibidores da RT, os mesmos 

sintomas de doenças mitocondriais – como, por exemplo, miopatias, neuropatias 

periféricas, miocardiopatia hipertrófica, Diabetes mellitus, pancreatite, acidose láctica e 

falência das células hepáticas, entre outras (Styrt et al., 1996; Johnson et al., 2001; Dagan 

et al., 2002; Bienstock e Copeland 2004; Gerschenson et al., 2005). Estudos histológicos e 

de microscopia eletrônica em células de tecidos expostos aos NRTIs, demonstraram a 

presença de inúmeras mutações e desarranjos no DNA mitocondrial (mtDNA), tendo como 

consequência acúmulos anormais de mitocôndrias. Em fibras musculares, por exemplo, 

inclusões paracristalinas no espaço abaixo do sarcolema mostram fibras vermelhas 

rompidas que, presentes no músculo esquelético, são diagnósticos de desordens genéticas 

mitocondriais, causadas por mutações pontuais, deleções e/ou aneuploidias (Dagan et al., 

2002). Em estudos clínicos direcionados para pacientes que receberam tratamentos de 

dupla combinação de NRTIs, a hepatite foi o diagnóstico mais comum associado à 

AZT/3TC, AZT/ddI, e d4T/3TC. A pancreatite foi mais frequentemente associada com 

d4T/ddI e lipodistrofia/lipoatrofia foi mais comumente associado com ddI/3TC (Van Dyke 

et al., 2008).  

Complementando estes estudos, foram observados sinais de disfunção mitocondrial 

em algumas crianças expostas aos agentes antirretrovirais ainda no útero materno, as quais 

desenvolveram encefalomiopatias neonatal, anemias, hiperlactatemia, atrasos psicomotores 

e distúrbios visuais, em períodos variando de uma semana a trinta meses de idade. Estes 

achados reforçam os dados sobre as consequências das lesões no DNA mitocondrial nas 

funções celulares (Poirier et al., 2003; Tovo et al., 2005).  

Divi et al. (2010) analisaram o comprometimento mitocondrial do córtex cerebral e 

do fígado de filhotes de Erythrocebus patas, que receberam tratamentos com AZT, 3TC, 

AZT+3TC, AZT+ddI e d4T+3TC, em dosagens similares às administradas em humanos. 

Tanto o grupo de filhotes isentos de medicamentos, cujas mães  receberam tratamento nas 

últimas 10 semanas de gestação, quanto o grupo que recebeu os mesmos tratamentos 

oferecidos às mães, durante as 6 primeiras semanas de vida, apresentaram danos 

morfológicos significantes (P<0,05), observados em microscopia eletrônica, assim como 

altos níveis de depleção no mtDNA destes órgãos. 
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Além disto, a análise de linfócitos CD4 e CD8, na presença de alguns NRTIs, 

demonstrou uma depleção dos mtDNA, gerando consequentes danos funcionais, inclusive 

nos eventos mitóticos destas células (Setzer et al., 2005). Em cultura de células HepG2, 

que receberam tratamento com ddC, d4T e ddI foi observada grande redução nas taxas de 

replicação do mtDNA, enquanto aquelas que foram tratadas 3TC, AZT e ABC 

apresentaram taxas bastante elevadas, quando comparadas ao grupo controle. O TDF não 

apresentou efeito sobre a replicação do mtDNA nesta linhagem de células. A redução na 

replicação do mtDNA está intimamente relacionada com o acúmulo intracelular de lactato 

e elevação dos efeitos citotóxicos (Baar et al., 2007).  

Nos ensaios em que estas células foram tratadas com combinaçõesde AZT/3TC, 

ddC/d4T e ddI/d4T,  foi observado aumento da toxicidade pela AZT/3TC e ddC/d4T, 

enquanto a ddI/d4T não alterou a toxicidade no mtDNA (Walker et al., 2002). Dados 

complementares, obtidos da análise de tecido cardíaco de ratos CD-1, pelo método PCR, 

mostram que animais tratados por via direta ou transplacentária com a combinação 

AZT/3TC sofreram mais danos ao mtDNA do que aqueles tratados com os fármacos 

isolados (Chan et al., 2007; Walker et al., 2009). A toxicidade mitocondrial induzida por 

estes análogos pode ser causada por uma série de mecanismos, como a inibição direta da 

DNA pol-γ sem incorporação na cadeia, interrupção da construção da cadeia pela 

incorporação destes análogos no mtDNA pela DNA pol-γ, alteração da fidelidade da 

síntese de DNA pela DNA pol-γ, persistência destes análogos no mtDNA devido a 

ineficientes reparos por excisão, ou qualquer combinação destes fatores (Lewis et al., 

2003). 

A análise dos efeitos mutagênicos, em cultura de células linfoblásticas humanas, 

revelou que a incorporação dos NRTIs no DNA nuclear e o aumento na frequência de 

indução de mutações gênicas e cromossômicas foram maiores nas culturas tratadas com os 

coquetéis, do que nas expostas às monoterapias. Foi observado, como sítios-alvo de 

mutagênese induzida, o gene hipoxantina-guanina fosforibosiltransferase (HPRT) ligado ao 

cromossomo X e dois genes autossômicos, timidina quinase (TK) e adenina 

fosforribosiltransferase (APRT). Por meio de radioimunoensaio, foi demonstrado aumento 

nas taxas de incorporação dos NRTIs no DNA quando utilizados em combinações (Meng 

et al., 2000a; Meng et al., 2000b; Olivero et al., 1999). Também nos ensaios para os genes 

HPRT e TK foram observados efeitos mutagênicos em culturas de células expostas aos 
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tratamentos individuais e em combinações duplas, com concentrações de NRTIs variando 

de 3 a 30 vezes os níveis máximos encontrados no plasma humano (Meng et al., 2000b).  

Susmann et al., (1999) investigaram, em linhagens de células linfoblásticas 

humanas TK6, a relação entre os níveis de incorporação do AZT no DNA genômico e os 

efeitos citotóxicos causados pela presença do AZT no DNA, através do delineamento da 

frequência de mutações no gene HPRT e do espectro de mutações do tipo deleção, por 

meio de amplificação gênica. Os resultados obtidos demonstraram que os níveis de 

incorporação do AZT no DNA genômico têm relação direta com o tempo de exposição das 

células à droga e que o aumento significante da freqüência de mutações no gene HPRT foi 

proporcional aos níveis de incorporação deste análogo ao DNA.  

As análises moleculares das colônias mutantes, obtidas nos testes HPRT, TK e 

APRT, demonstraram que a maioria das mutações induzidas pelo AZT foi acompanhada 

por grandes deleções ou perda de heterozigose, relacionadas com o mecanismo de 

terminação de cadeia que os análogos de base exercem. Concomitantemente, os ensaios 

com outros fármacos demonstraram níveis variados de elevação do potencial mutagênico, 

conferindo às combinações riscos maiores que aqueles apresentados em tratamentos 

individuais. Um estudo apresentado por Carter et al. (2007), utilizando os testes HPRT, TK 

e APRT, em comparação com resultados publicados por Meng et al. (2000c) e Torres et al. 

(2007), indicou que os potenciais mutagênicos relativos para todos os fármacos testados 

até o momento são: AZT-ddI > ddI-3TC > AZT-3TC ~ AZT-3TC-ABC > AZT ≥ ddI> 

d4T-3TC > 3TC > d4T ≥ ABC. Estes dados sugerem que todos os NRTIs nas combinações 

testadas podem causar mutações no DNA das células hospedeiras. 

Além dos estudos citados anteriormente, poucos ensaios investigando a atividade 

mutagênica e carcinogênica dos coquetéis de análogos da RT foram publicados até o 

momento. Entretanto, vários outros estudos experimentais já demonstraram o potencial 

genotóxico e carcinogênico de cada composto separadamente, em testes in vitro e in vivo.  

Ensaios in vitro com Salmonella typhimurium – Teste de Ames - demonstraram 

efeitos negativos destes fármacos, quando utilizados individualmente, para a indução de 

mutações pontuais. Tais resultados foram vinculados à incapacidade destes organismos em 

fosforilar e ativar suficientemente os NRTIs – pela ausência de enzimas específicas 
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equivalentes às encontradas nas células de mamíferos (Wutzler e Thust, 2001, Ballardin et 

al., 2005). 

Por outro lado, em estudos citogenéticos utilizando cultura de linfócitos humanos o 

AZT foi um potente indutor de anormalidades estruturais dos cromossomos, em 

concentrações iguais ou maiores que 3 g.mL
-1

. Nestas mesmas linhagens celulares, a ddI 

em altas concentrações (≥ 5000 g.mL
-1

) elevou a freqüência de mutações cromossômicas 

(Farmacopéia USP-DI/98), o 3TC induziu trocas entre cromátides irmãs e aberrações 

cromossômicas nas concentrações 100, 125 e 150 g.mL
-1

 (Bayram e Topaktas, 2008), 

enquanto a d4T induziu aberrações cromossômicas em concentrações de 25 a 250 g.mL
-1 

(Schilling et al., 1995). 

Ainda em cultura de linfócitos humanos, a análise do potencial clastogênico e 

aneugênico do AZT, 3TC e d4T, utilizando o ensaio de micronúcleos por bloqueio da 

citocinese (CBMN), mostrou a indução de efeitos clastogênicos pelo AZT e 3TC, com  

indução de micronúcleos somente nas células binucleadas (Bayram e Topaktas, 2008; 

Loureço et al., 2010).  Já o d4T demonstrou capacidade de induzir clastogênese e 

aneugênse, sendo observada a presença de micronúcleos em células mono e binucleadas 

(Loureço et al., 2010). 

Adicionalmente, em células de ovários de hamsters chineses (CHO) e nas linhagens 

de células epiteliais mamárias humanas M99005 e M98040, tratadas com AZT, 3TC, d4T e 

ddI individualmente, foi observada a indução de amplificação do centrossomo e ausência 

de polimerização da tubulina nas culturas tratadas com todos os fármacos analisados. Por 

meio de retenção da polimerização da tubulina, foi demonstrado que os centrossomos são 

capazes de participar na formação do fuso e contribuir para a formação de fusos 

multipolares. Nestes ensaios, a amplificação do centrossomo estava frequentemente 

acompanhada por outras irregularidades, incluindo a fragmentação destes e aumento no 

tamanho das células, sendo estes efeitos atribuídos aos NRTIs (Borojerdi et al., 2009; Yu 

et al., 2009).  

Em ensaios in vivo, foi avaliado o potencial genotóxico do AZT, ddI, 3TC e d4T 

em Drosophila melanogaster, por meio do teste para detecção de mutação e recombinação 

somática (SMART) de asas. Os resultados obtidos demonstraram efeitos mutagênicos e 

recombinogênicos induzidos pelos NRTIs, sendo a potência genotóxica observada no 3TC 
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> d4T > AZT > ddI (Guimarães et al., 2008; Franchi et al., 2009). 

Do mesmo modo, o teste de micronúcleos em medula óssea de camundongos 

B6C3F1, que avalia a indução de danos genotóxicos e citotóxicos nas células, demonstrou 

aumento significante na indução de eritrócitos policromáticos micronucleados (MN-PCE) 

em animais tratados por gavage com AZT, ddI e d4T (Phillips et al., 1991).   

Em bioensaios realizados para avaliar o potencial carcinogênico do AZT, em ratos 

e camundongos expostos por via transplacentária, alguns autores detectaram, além da 

presença de carcinoma de células escamosas vaginais, uma leve anemia macrocítica em 

fêmeas que receberam AZT por 24 meses, porém sem apresentar efeitos carcinogênicos 

transplacentários (Ayers et al., 1997). Contudo, outros autores demonstraram que o AZT 

foi incorporado ao DNA em diversos tecidos e descobriram grande incidência de tumores 

no fígado e pulmões dos filhotes de camundongos, que receberam a droga por via 

transplacentária e tumores em pulmões e órgãos reprodutores das fêmeas nascidas, após 1 

ano de idade  (Olivero et al., 1994). Também, em ratos, a ação carcinogênica do AZT por 

via transplacentária foi estatisticamente significante. Em filhotes de ratazanas F344 que 

receberam doses de AZT nos últimos sete dias de gestação, houve um aumento na 

incidência de gliomas (2 a 4%) comparado ao controle negativo (0%) (Walker et al., 2004).  

Por fim, estudos epidemiológicos sobre o aumento na incidência de câncer em 

crianças expostas aos NRTIs, no período perinatal, recomendam maior vigilância no uso 

dos combinados e investigações mais aprofundadas sobre os riscos que a exposição 

duradoura a estes fármacos pode causar em seus usuários (Benhammou et al., 2008).  

Embora os estudos sobre a carcinogenicidade destes fármacos em humanos ainda 

não tenham apresentado evidências conclusivas, muitos autores os consideram 

carcinógenos, baseados no seu modo de ação, uma vez que eles interferem no metabolismo 

de ácidos nucleicos, e nas evidências obtidas em organismos experimentais. Como a 

incorporação e o subsequente processamento dos análogos de base no DNA das células 

alvo é, presumivelmente, uma pré-condição da atividade genotóxica destes agentes, a 

extensão das lesões depende dos modelos experimentais analisados (por exemplo, o tipo de 

células utilizadas), da sua atividade proliferativa, da duração da exposição e dos períodos 

pós-exposição (Wutzler e Thust, 2001). Uma vez que a mutagênese está comumente 

associada com a indução de tumores por via transplacentária em modelos experimentais, 
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crianças também expostas por esta via aos NRTIs podem ter riscos de desenvolver câncer 

no decorrer de suas vidas (Meng et al., 2000b; Mittelstaedt et al., 2004; Divi et al., 2010). 

Por meio destes estudos, a opinião de muitos autores converge para o fato de que os 

coquetéis tornaram-se um forte aliado no tratamento da AIDS, conferindo aos fármacos 

maior potência no combate ao HIV e consequente redução na incidência de doenças 

oportunistas. Porém reconhecem que, além dos diversos aspectos relacionados à toxicidade 

e aos transtornos clínicos de cada componente utilizado, a escolha da melhor combinação 

deve ser cautelosa e considerar os riscos de danos ao DNA nuclear e/ou mitocondrial que 

podem se elevar com a associação de dois ou mais compostos (Wutsler e Thust, 2001; 

Olivero, 2007; De Clercq, 2009).  

A necessidade de maior vigilância e de investigações mais aprofundadas sobre os 

riscos de uma exposição duradoura aos coquetéis resulta dos efeitos observados nos testes 

já aplicados a cada fármaco isoladamente. A genotoxicidade dos inibidores da RT pode ser 

revisada e redefinida como uma complexa e intrincada rede de eventos que podem levar a 

instabilidade genômica em grande escala, causando lesões no DNA, que podem se fixar 

como mutagênese, clastogênese, encurtamento de telômeros ou amplificação do 

centrossomo. De modo geral, a análise da complexidade da genotoxicidade induzida pelos 

coquetéis pode revelar mecanismos adicionais que permitam o desenvolvimento de 

estratégias de intervenção mais seguras (Olivero, 2007).  

4. Genotoxicidade e a perpetuação dos danos no DNA 

O DNA é um polímero de apenas quatro subunidades (A, C, G e T), sendo 

encontrado em todos os seres vivos (Erdtmann, 2003). A espécie humana, em sua 

evolução, expõe-se a uma infinidade de compostos genotóxicos pela ingestão de alimentos, 

medicamentos, bebidas, pela inalação de fumaças e radiações presentes no meio ambiente. 

A exposição a agentes genotóxicos ambientais pode causar uma variedade de efeitos sobre 

a saúde humana. Alguns destes efeitos expressam-se imediatamente, enquanto outros 

podem levar anos para se manifestar (Maluf e Erdtmann, 2003).  

Além dos agentes ambientais que podem se chamados de extrínsecos, existem 

também os erros relacionados intrinsecamente à molécula de DNA. Nenhuma molécula é 

absolutamente estável e o DNA, para exercer sua função de referência dos processos de 

manutenção da vida, tem que interagir com outras moléculas, principalmente com 
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proteínas, para ser copiado e duplicado. Cada etapa destas representa um risco de erro 

(Erdtmann, 2003).  

Entre os fatores extrínsecos que podem causar alterações do material genético 

pode-se citar compostos genotóxicos químicos e também os seus metabólitos, que se ligam 

covalentemente ao DNA ou interferem com processos relacionados ao genoma celular, 

como a transcrição ou manutenção da sua integridade. Também oferecem grande risco as 

radiações externas e as infecções virais (Maluf e Erdtmann, 2003). Outro fator já 

relacionado por muitas investigações é o ataque oxidativo ao DNA, que pode causar uma 

grande variedade de modificações, incluindo quebras de fitas, ligações cruzadas DNA-

proteína e oxidação de bases (Hashiguchi 2004).  

Quebras na cadeia de DNA podem resultar não apenas de injúrias exógenas, mas 

também de processos celulares e ainda durante certas reações especializadas de 

recombinação. As células desenvolveram vários mecanismos de proteção para neutralizar 

os efeitos nocivos dos danos no DNA. Lesões no material genético podem resultar em 

morte celular, que podem ocorrer por diferentes caminhos. As células podem entrar em um 

estado de parada irreversível do crescimento (morte replicativa), ou podem desencadear a 

apoptose, um processo altamente regulado em organismos multicelulares. Um mecanismo 

de proteção alternativo contra estes processos é fornecido pela combinação de pontos de 

verificação (chekpoints) do ciclo celular e por reparo de danos no DNA. Após a ocorrência 

de lesões, as células em divisão podem ativar checkpoints do ciclo celular para reter a sua 

evolução antes ou durante a replicação do genoma ou antes de segregação dos 

cromossomos para as células-filhas. As vias de reparo do DNA podem restaurar a 

integridade do DNA durante o ciclo celular e a fidelidade do reparo é de grande 

importância para o destino da célula (van Gent et al., 2001).  

Quando a lesão é reparada com sucesso, a célula prossegue normalmente com suas 

atividades metabólicas e proliferativas. Mas se uma reparação ocorre de maneira 

imprecisa, pode conduzir a instabilidade do genoma, com ocorrência de mutações e/ou 

aberrações cromossômicas que podem contribuir para o processo de carcinogênese (van 

Gent et al., 2001). 

5. Ensaio Cometa para a detecção de danos no DNA de células individuais 
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Agentes genotóxicos podem ser definidos funcionalmente como sendo aqueles que 

têm capacidade de alterar a replicação do DNA e a transmissão genética. Os principais 

parâmetros dos ensaios de genotoxicidade de curto prazo incluem danos no DNA, 

mutações pontuais e aberrações cromossômicas (Combes et al., 1992). 

A sensibilidade do ensaio Cometa e a sua acurácia para medir danos no DNA, em 

células individuais, transformaram-no em uma ferramenta de franca expansão para a 

análise da genotoxicidade de compostos de interesse. Este teste pode ser realizado em 

praticamente todos os tipos de células eucarióticas. Protocolos desenvolvidos com 

linhagens de células humanas e de mamíferos aumentaram o interesse e a relevância com 

relação à utilidade do ensaio, que pode fornecer informações sobre genotoxicidade direta,  

e a capacidade de um composto em inibir ou alterar os mecanismos de reparo no DNA, o 

que pode ser tão prejudicial quanto induzir diretamente os danos. Uma vez que uma única 

suspensão de células pode ser gerada usando o tecido-alvo de interesse, os danos no DNA 

podem ser medidos diretamente nestas células (Fairbairn et al., 1995). 

Em pH neutro, a integridade ao longo da molécula dupla de DNA não é afetada por 

uma quebra simples ocasional da cadeia. No entanto, este tipo de quebra pode ter uma 

profunda influência sobre o comportamento do DNA mesmo sem o tratamento alcalino, 

porque o DNA no núcleo é superenrolado e bem empacotado. As moléculas de DNA de 

células eucarióticas (50-100 cm de comprimento) têm de ser condensadas 10
5
 vezes para se 

ajustar dentro de um núcleo de 5-10 µm de diâmetro (McKelvey-Martin et al., 1993).  

As quebras de fita simples podem ser separadas apenas sob condições alcalinas 

(pH≥13,5). Este pH elevado interrompe o emparelhamento do DNA, de modo que as 

descontinuidades causadas pelas quebras das fitas simples podem ser resolvidas.  Quebras 

de cadeia dupla liberam o super enrolamento e formam uma estrutura relaxada de DNA 

com consequências que são prontamente detectadas e medidas por meio de um exame 

visual ou por análise das propriedades de sedimentação de DNA (McKelvey-Martin et al., 

1993). O ensaio Cometa permite detectar danos genotóxicos que, em última análise, 

produzem quebras simples ou duplas no DNA de genomas de células eucarióticas. Quando 

realizado em pH 13, este ensaio avalia quebras em DNA de cadeia simples e de cadeia 

dupla, que podem ser induzidas por lesões alcalilábeis, sítios de reparo por excisão e 

ligações cruzadas. Em contraste, os ensaios realizados em pH 12,1 avaliam apenas quebras 

de DNA de cadeia simples e sítios de reparo por excisão, enquanto em pH 8 avaliam 

apenas quebras de fita dupla no DNA (Escobar et al., 2007).  
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Deste modo, através do ensaio Cometa é possível detectar danos no DNA induzidos 

por agentes alquilantes, intercalantes e oxidantes, que podem vir a sofrer reparação. Danos 

indiretos ao DNA promovem efeitos como metilação e adutos, que, sendo alcalilábeis se 

expressam como quebras simples frente ao tratamento alcalino (Maluf e Erdtmann, 2003). 

Diferentes comunidades científicas já reconheceram que o ensaio Cometa é um 

método simples e confiável para a detecção de genotoxinas de diversos órgãos alvo. Uma 

vez que o modelo exclusivo do teste do cometa fornece determinação direta da extensão 

dos danos no DNA de células individuais, é possível determinar se todas as células dentro 

de uma população demonstram o mesma grau de dano. Resposta heterogênea de células 

durante o tratamento pode auxiliar na previsão da resposta do tumor aos protocolos de 

tratamento específicos uma vez que é possível identificar pequenas populações de células 

que podem ser resistentes. Este ensaio também é utilizado para examinar os danos no DNA 

e reparos sob uma variedade de condições experimentais. Esta técnica é valiosa nas 

investigações dos mecanismos de genotoxicidade e reparo do DNA (Fairbairn et al., 1995). 

6. Instabilidade genômica e indução do câncer 

O câncer é o resultado de várias alterações genéticas que trabalham em conjunto 

para anular mecanismos de controle que impedem a proliferação celular inadequada e 

restringem a divisão de nichos biológicos particulares. Em muitos tumores, o acúmulo de 

mutações é acompanhado por instabilidade cromossômica numérica e estrutural. Entende-

se por instabilidade cromossômica numérica as alterações da ploidia do cromossomo, que 

surgem quando as células ganham ou perdem cromossomos inteiros durante a divisão. Por 

outro lado, a instabilidade cromossômica estrutural envolve alterações na organização de 

um ou mais cromossomos como resultado de translocações, inversões e deleções, 

geralmente oriundos de quebras cromossômicas seguidas por eventos inadequados de 

reagrupamento (Foijer et al., 2008). 

A instabilidade genômica está presente em todas as discussões de trabalhos sobre os 

processos de iniciação tumoral e eventos relacionados à indução do câncer. Rearranjos 

cromossômicos, alterações da expressão gênica, mutações, aneuploidias e pontes na 

anáfase são comumente vistos nos primeiros estágios da carcinogênese e são 

frequentemente caracterizados na maioria dos tumores humanos, associados com invasões 

de alto grau e com mau prognóstico (Bonassi et al., 2007). Tais eventos podem ser 
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induzidos por estresse oxidativo, exposição a compostos clastogênicos ou aneugênicos, 

defeitos no checkpoint do ciclo celular e/ou nos genes relacionados aos mecanismos de 

reparo do DNA, bem como insuficiência em nutrientes que atuam como cofatores no 

metabolismo do DNA e em mecanismos de segregação dos cromossomos (Kimura et al., 

2004). 

Várias patologias estão associadas ao desenvolvimento de desordens genéticas que 

evoluem para neoplasias. A Síndrome de Bloom é uma doença rara, com característica 

genética autossômica recessiva, que provoca distúrbios do crescimento. Uma característica 

constante desta síndrome é um arranjo diferente das anormalidades citológicas em uma 

variedade de tipos celulares, que incluem alta frequência espontânea de quebras e 

rearranjos cromossômicos, trocas entre cromátides irmãs, células micronucleadas e células 

com mutações em locus específicos. Um complexo de anormalidades citogenéticas, 

demonstradas facilmente em células in vitro, levanta a possibilidade de que mutações 

pontuais, rearranjos cromossômicos e recombinações somáticas são também 

substancialmente aumentados in vivo na Síndrome de Bloom e isto poderia explicar o seu 

extremo risco de desenvolvimento de câncer (Langlois et al., 1989). 

Distúrbios mitóticos são frequentemente encontrados em tumores malignos. Uma 

fonte potencial de instabilidade mitótica são cromossomos com telômeros disfuncionais, 

que dão origem a uma alta taxa de pontes de cromatina na anáfase. Estas pontes podem 

causar rearranjos cromossômicos estruturais, através da fragmentação da cromatina, ou 

perdas de cromossomos inteiros por rupturas entre o fuso e o centrômero (Gisselsson e 

Höglund, 2005). O glioblastoma multiforme (GBM) e outros tumores cerebrais de grau 

elevado são tipicamente caracterizados por complexas anormalidades cromossômicas e 

extensa heterogeneidade citogenética intratumoral. No GBM foram encontradas altas taxas 

de segregações anormais de cromátides na mitose, devido à formação de pontes de anáfase 

(10-25% das células em anáfase) (Glanz et al., 2007). 

Outros estudos sobre os eventos genéticos envolvidos na formação de tumores 

sugerem que um importante fator responsável pelo desenvolvimento destas malignidades é 

a perda da heterozigose (Langlois et al., 1989). As conversões gênicas e, em particular, 

recombinação mitótica são potentes mecanismos que geram a perda da heterozigose. 

Infere-se que estes fenômenos são importantes tanto para promoção de tumores, em células 

portadoras de heterozigose herdada, como para células que adquiriram a heterozigose 
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através de alterações gênicas causadas por agentes químicos ou vírus tumorais (Guzmán-

Rincón e Graf, 1995).  

Defeitos no checkpoint mitótico, um mecanismo molecular que assegura a 

segregação correta dos cromossomos durante a mitose, têm sido apontados como uma das 

causas de instabilidade cromossômica por vários estudos diferentes. Uma consequência 

desta instabilidade é que ela favorece a perda de heterozigose de genes supressores 

tumorais por acelerar a segregação incorreta do alelo de tipo selvagem no transporte do 

cromossomo (Sotillo et al., 2009). Existem evidências para um mecanismo potencial, pelo 

qual a instabilidade cromossômica pode levar à tumorigênese, ligando aneuploidias à perda 

de heterozigose de genes supressores tumorais (Baker et al., 2009). 

A recombinação mitótica é um fator responsável por grande parte dos eventos de 

perda de heterozigose detectada em células somáticas e já foi comprovada em muitas 

síndromes, em que se desenvolvem diversos tipos de cânceres, uma vez que está 

relacionada à perda de genes supressores tumorais (Langlois et al., 1989; Cervantes et al., 

2002; Futami et al., 2007; Matsuda et al., 2007). Perez de Castro et al. (2007), afirmam que 

a perda parcial da função de genes fundamentais de checkpoint mitótico (por exemplo, 

bub1, bubR1, CENPE, Mad2, mad1), bem como a superexpressão de alguns produtos 

destes genes (por exemplo, Mad2, Hec1) levam à instabilidade cromossômica e, em muitos 

casos, ao início de tumores espontâneos (Perez de Castro et al., 2007). Um exemplo disto é 

que a perda de heterozigose do alelo selvagem e a duplicação do mutante com 

hipomorfismo do gene bub1, está intimamente relacionada com certos tipos de 

adenocarcinomas de cólon (Sotillo et al., 2009). 

Dupla quebra de cadeias de DNA são indutoras extremamente potentes da 

recombinação homóloga em células de mamíferos, levantando a questão sobre o quanto 

elas podem causar lesões com LOH por recombinação entre genes alélos. A reparação de 

quebras cromossômicas é essencial para a viabilidade celular, mas reparos errados geram 

mutações e graves rearranjos cromossômicos (Stark et al., 2004). 

A recombinação mitótica é considerada um importante parâmetro de avaliação 

tóxico genética, uma vez que eventos recombinacionais poderiam explicar a existência de 

carcinógenos destituídos de atividade mutagênica, seja ela gênica ou cromossômica 

(Richard, 1994; Stark e Jasin, 2003). Na procura de respostas para tal comportamento, 
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foram desenvolvidos sistemas-teste voltados para a detecção de recombinação mitótica, 

que poderia estar envolvida na promoção do câncer mediada por tais agentes (Andrade e 

Lehmann, 2003). Sendo assim, torna-se importante o desenvolvimento de testes que façam 

a detecção simultânea dos eventos mutacionais clássicos e rearranjos relacionados com 

recombinação mitótica.  

7. Drosophila melanogaster na genética toxicológica  

A mosca da fruta tem sido um importante instrumento de trabalho para estudos 

genéticos que fornecem a base para a maior parte da nossa compreensão conceitual dos 

aspectos fundamentais da genética dos eucariontes, incluindo a base cromossômica da 

hereditariedade (Rubin e Lewis, 2000). Atualmente existe uma ampla variedade de 

linhagens de Drosophila, que apresentam diversos marcadores moleculares e outras 

propriedades que facilitam as manipulações genéticas.  

A clonagem molecular e a análise funcional dos genes da Drosophila tornaram 

possível reunir um perfil molecular de muitos processos celulares e de desenvolvimento. 

Genes clonados em Drosophila levaram à identificação de cognatos em mamíferos que 

apresentam funções intimamente relacionadas. Isto inclui fatores de transcrição e seus 

reguladores, proteínas estruturais, proteínas cromossomais, canais iônicos e proteínas 

sinalizadoras. Existe uma similaridade comprovada da enzima desoxirribonucleosídeo 

quinase (Dm-dNK) de D. melanogaster com enzimas de células de mamíferos (Johansson 

et al., 1999). 

Os genes homeobox são outro exemplo da conservação genética entre moscas e 

outros animais. Mais recentemente, tem sido demonstrada uma alta correlação entre os 

caminhos que controlam o desenvolvimento dos membros, sistema nervoso, olhos, sistema 

circulatório, bem como um complexo de interações sistêmicas - como o ritmo circadiano e 

imunidade inata. A conservação dos processos biológicos entre moscas e mamíferos 

aumenta a importância das pesquisas utilizando a Drosophila como organismo 

experimental para elucidação de problemas relacionados com a saúde humana, destacando-

se os caminhos envolvidos no ciclo celular e na biologia do câncer (Kornberg e Krasnow, 

2000). 

O aparato bem desenvolvido de sistemas utilizados para análise genotóxica em 

Drosophila melanogaster tem sido amplamente utilizado para testar também a 



35 

 

antigenotoxicidade de vários compostos e misturas complexas (Graf et al., 1984; 1998). O 

teste para detecção de mutação e recombinação em células somáticas de Drosophila 

melanogaster (SMART) tem sido muito empregado neste sentido. Este teste é baseado no 

princípio de que a perda da heterozigose de marcadores recessivos apropriados pode levar 

à formação de clones de células mutantes, que são, então, expressas como manchas de 

células contendo pelos mutantes, presentes nas asas das moscas adultas (Graf et al., 1984).  

O teste SMART fornece um grande espectro de informações sobre a detecção de 

mutações gênicas, mutações cromossômicas e/ou recombinações genéticas, ocasionadas 

por genotoxinas de ação direta ou que necessitem ser metabolizadas. Neste contexto, a 

vantagem de se trabalhar com a D. melanogaster torna-se ainda maior devido à semelhança 

da atividade das suas enzimas de metabolização com as enzimas de fígado de mamíferos 

(citocromo P450) (Ramel e Magnusson, 1992). Outra vantagen é a possibilidade de se 

detectar, simultaneamente, alterações de mutações clássicas, assim como eventos 

relacionados com recombinação mitótica, permitindo discriminar as atividades genotóxicas 

de diversos tipos de substâncias, para confirmarefeitos de natureza exclusivamente 

recombinogênica, enquanto outros testes apresentam negatividade quando investigados 

efeitos mutagênicos e/ou clastogênicos (Campesato et al., 1997).  
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OBJETIVOS  

Objetivo geral: 

Avaliação do potencial tóxico, citotóxico e genotóxico, de combinações de NRTIs, 

visando a identificação e quantificação dos eventos genotóxicos, mutagênicos e 

recombinogênicos induzidos por estas combinações de fármacos. 

 

Objetivos específicos: 

I. Avaliar a genotoxicidade in vivo: 

- determinar a toxicidade das combinações de NRTIs em D. melanogaster; 

- avaliar e quantificar os diferentes tipos de eventos genotóxicos induzidos por 

combinações de NRTIs por meio do teste para detecção de mutação e recombinação em 

células somáticas de D. melanogaster (SMART); 

- padronizar a ação mutagênica e recombinogênica das combinações dos antirretrovirais e 

comparar os efeitos destas combinações com os efeitos do AZT aplicado isoladamente; 

- investigar a existência de sinergismo, antagonismo ou aditividade entre os fármacos em 

células somáticas de D. melanogaster. 

 

II. Avaliar a genotoxicidade in vitro: 

- determinar a genotoxicidade das combinações de NRTIs em culturas de células de 

ovários de hamsteres chineses; 

- avaliar e quantificar os eventos genotóxicos induzidos por combinações de NRTIs por 

meio do ensaio Cometa ou Single Cell Gel Electrophoresis Assay (SCGE); 

- padronizar a ação genotóxica das combinações dos antirretrovirais e comparar os efeitos 

destas combinações com os efeitos de cada fármaco aplicado isoladamente; 

- investigar a existência de sinergismo, antagonismo ou aditividade entre os fármacos em 

células de ovários de hamster chinês. 
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 CAPÍTULO 2 

MATERIAL E MÉTODOS 

1. Agente antirretroviral 

 Foram utilizados neste trabalho os antirretrovirais zidovudina (AZT, CAS 30516-

87-1), didanosina (ddI, CAS 69655-05-6), estavudina (d4T, CAS 3056-17-5) e lamivudina 

(3TC, CAS 134678-17-4) adquiridas da Indústria Química de Goiás (IQUEGO), Fundação 

para Remédio Popular (FURP) e Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia (HDT) (Figura 

2). 

A  
     B  C  

D     E  

F   G  

Figura 2 - Estruturas químicas dos nucleosídeos endógenos e dos análogos de bases correspondentes. 

(A) timidina; (B) zidovudina; (C) estavudina (D) inosina; (E) didanosina; (F) citosina; (G) 

lamivudina. 

NH2 

OH 

NH2 

S 



38 

 

2. Teste Cometa 

No teste Cometa ou Single Cell Gel Electrophoresis (SCGE), podem ser detectados 

um amplo espectro de danos no DNA e os efeitos dos mecanismos de reparo no DNA de 

células individualizadas de diversas especies de eucariotos (Anderson et al., 1994; Fairbain 

et al., 1995; Siddique et al., 2005; Escobar et al., 2007; Rigaud et al., 2012). Neste ensaio, 

as células são englobadas em gel, espalhadas sobre uma lâmina e o genoma nuclear é 

desenrolado e submetido a uma corrente elétrica que proporciona a migração dos 

segmentos de DNA livres para fora do núcleo. Quebras no DNA causam relaxamento local 

do material genético superenrolado, permitindo que alças de DNA sejam arrastadas em 

direção ao ânodo durante a eletroforese. Os fragmentos resultantes das lesões movem-se 

para o ânodo a taxas inversamente proporcionais ao tamanho dos fragmentos (Tice et al., 

2000; Narayanan et al., 2001; Rundel et al., 2003).  

As células que apresentam um núcleo redondo, após a eletroforese, são 

identificadas como normais, sem dano detectável no DNA. Por outro lado, as células 

lesadas são identificadas visualmente por uma espécie de cauda, similar a um cometa, 

formada pelos fragmentos de DNA. Estes fragmentos podem se apresentar em diferentes 

tamanhos e ainda estar associados ao núcleo por uma cadeia simples de DNA (Silva, 

2007). 

 

2.1. Meios de cultura e condições de cultivo 

 No presente trabalho foram utilizadas células de ovário de hamster chinês (CHO), 

gentilmente cedidas pela Professora Daisy Maria Fávero Salvadori (UNESP-Botucatu). As 

células foram cultivadas em garrafas de plástico próprias para cultura de células (75 cm
2
), 

em meio DMEM completo (Dulbecco's Modified Eagle Medium, GIBCO
®

), suplementado 

com 10% de soro fetal bovino e com 1% dos antibióticos estreptomicina e penicilina. As 

culturas foram mantidas a 37°C numa câmara incubadora com 5% de CO2. 

2.2. Cultivo das células para os tratamentos 

 O teste Cometa foi realizado de acordo com o protocolo de preparação e análise 

descrito por Singh et al. (1988) e Munari et al. (2010) com pequenas modificações.  Para a 

realização dos experimentos foram semeadas 2x10
4
 células CHO, em placas de 94 poços, 

contendo 400 µL de meio DMEM completo e incubadas durante 24 horas a 37ºC e 5% de 
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atmosfera de CO2. Após o período de incubação, as células foram lavadas com solução 

tampão fosfato-salino Dulbecco (DPBS) e submetidas a 24 horas de tratamento com 

NRTIs, em meio DMEM isento de soro fetal bovino.   

Para determinar a genotoxicidade das diferentes concentrações dos NRTIs, 

individuais e combinados, cada protocolo foi realizado em duplicata, em dois dias 

diferentes, para assegurar a reprodutibilidade. Também foram incluídos na análise os 

grupos de controle positivo, tratados com o agente alquilante etil metano sulfonato (EMS) 

(CAS, 62-50-0) adquirido da Sigma Chemical Company e de controle negativo, que 

permaneceram apenas no meio DMEM.  

As combinações foram preparadas nas proporções 2:1 (AZT+3TC), 5:3 (AZT+ddI) 

e 1:1 (AZT+d4T), baseadas em protocolos utilizados em triagens clínicas com pacientes 

com HIV, encontrados na literatura (HIV Trialists’ Collaborative Group, 1999; Kumar et 

al., 2006; Benhammou et al., 2008; Ministério da Saúde, 2012b; De Clercq, 2009). 

Os tratamentos foram realizados simultaneamente com os combinados e com as 

respectivas drogas individuais, nas mesmas concentrações aplicadas em combinação 

(Tabela 1). Cada concentração foi aplicada em duplicata nas placas e as células de cada 

poço foram semeadas em 2 lâminas para a captura dos cometas. No final das 24 h de 

tratamento, as células foram lavadas com DPBS a 37ºC e tratadas com 50 µL de tripsina, 

para se soltarem. Após 5 minutos, as placas foram agitadas suavemente e a tripsina foi 

neutralizada com 150 µL de meio DMEM completo. Foram retiradas então alíquotas de 40 

µL da suspensão de células para serem semeadas nas lâminas.  

Tabela 1 - Concentração dos fármacos individuais e em combinação utilizados no teste Cometa. 

 

AZT 

(µM) 

3TC 

(µM) 

ddI 

(µM) 

D4T 

(µM) 
 

AZT+3TC 

(µM) 

AZT+DDI 

(µM) 

AZT+D4T 

(µM) 

1350 675 810 1350  1350+675 1350+810 1350+1350 

900 450 540 900  900+450 900+540 900+900 

600 300 360 600  600+300 600+360 600+600 

300 150 180 300  300+150 300+180 300+300 

100 50 60 100  100+50 100+60 100+100 

33 16,5  33  33+16,5  33+33 

 

2.3. Preparo das lâminas 

As lâminas esmerilhadas Starfrost utilizadas no presente trabalho foram 

previamente preparadas e limpas com papel toalha macio seco e numeradas aleatoriamente 

para a realização de leitura “cega” dos resultados. Em seguida, as lâminas foram 
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mergulhadas, uma a uma, em gel de agarose (1,5%) (CAS 9012-36-6; Invitrogen) de ponto 

de fusão normal, aquecido e mantido em banho-maria a 60ºC. O excesso do gel das laterais 

e da parte de baixo das lâminas foi retirado com papel toalha e as lâminas foram 

cuidadosamente acondicionadas na posição horizontal, em frente a um aquecedor, por 

cerca de uma hora, para a solidificação.  

As alíquotas de 40 µL de suspensão de células tratadas e tripsinizadas foram 

misturadas e homogeneizadas com 160 µL de agarose (0,5%) de baixo ponto de fusão 

(CAS: 9012-36-6; Invitrogen) a 37ºC. Em seguida 100 µL desta mistura foram distribuídos 

sobre as lâminas previamente preparadas, contendo a camada solidificada de agarose de 

alto ponto de fusão. Os géis foram sobrepostos com lamínulas e as lâminas foram 

resfriadas a ± 4ºC, em geladeira por 15 minutos. Após a solidificação da agarose a 

lamínula foi removida e as lâminas foram imersas em solução de lise (preparada 

previamente com 89 mL solução estoque, 10 mL de DMSO, 1 mL de Triton X-100 em PH 

10) a 4ºC, durante pelo menos 24 horas, para a liberação do DNA, ao abrigo da luz. 

Todas as etapas do processo em que houve a manipulação das células foram 

realizadas em ambiente iluminado indiretamente, para que não houvesse a interferência da 

radiação solar ou da luz branca sobre os resultados do ensaio, uma vez que as células são 

sensíveis a este tipo de radiação, que age diretamente sobre o DNA.  

2.4. Eletroforese 

No final das 24 horas de imersão em solução de lise, as lâminas foram lavadas com 

DPBS durante 15 minutos e colocadas numa cuba de eletroforese horizontal. As lâminas 

foram distribuídas e alinhadas homogeneamente sobre o fundo da cuba e cuidadosamente 

imersas em solução alcalina (60 mL de NaOH, 10 mL de ácido etilenodiaminotetra-acético 

(EDTA) e 1930 mL de H2O destilada) a 4ºC, preparada com 1 hora de antecedência,  

durante 20 minutos, para o desenrolamento do DNA. A eletroforese foi efetuada durante 

20 minutos, a 36 V (1 V/cm) e 300 mA. Após a eletroforese, as lâminas foram imersas em 

tampão de neutralização (0,4 M de Tris-HCl, pH 7,5) durante 15 minutos e fixadas em 

etanol absoluto (100%). 

2.5. Coloração e análise 

 Todas as lâminas, incluindo as dos controles positivos e negativos, foram 

codificadas antes da análise microscópica e analisadas sem o conhecimento do código. As 
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lâminas foram gotejadas com 70 µL de solução de brometo de etídio e cobertas com 

lamínulas (24x60 mm) (Singh et al., 1988). Os nucleóides corados foram imediatamente 

avaliados em microscópio de fluorescência Olympus (BX41), sob ampliação de 1000x 

(filtro de excitação de 515-560 nm e filtro de barreira de 590 nm). 

Um dispositivo de carga acoplado digitalizou a imagem, que foi importada para um 

sistema computadorizado de análise de imagem (Comet Assay IVTM, Perceptive 

Instruments, Suffolk, Reino Unido) que mede vários parâmetros de cometa (Figura 3). A 

intensidade das caudas foi a medida primária escolhida para a quantificação dos danos no 

DNA. Foram capturadas 50 células por lâmina, em duplicata, totalizando 100 células por 

concentração em cada bateria de experimento. O valor médio das caudas foi calculado para 

cada lâmina analisada e as médias das caudas de cada grupo experimental foi calculado. 

       

Figura 3 – Imagem dos cometas, capturada pelo software Comet Assay IV. (A) e (B) Projeções das imagens 

dos cometas capturadas no microscópio de fluorescência (Olympus BX41) na tela do 

computador, pelo software Comet Assay IV. (C) Célula visualizada diretamente no microscópio 

de fluorescência. 

    

 

2.6. Análise estatística no teste Cometa 

Os resultados foram avaliados por análise de variância (ANOVA) e submetidos ao 

teste de Dunnet (P<0,05). Para verificar se houve efeitos genotóxicos, os tratamentos 

foram comparados com relação ao controle negativo e ao controle positivo. Em uma 

segunda análise os tratamentos com as combinações de fármacos foram comparados com 

os tratamentos com os respectivos fármacos individuais, nas mesmas concentrações 

utilizadas nos combinados, para investigar a contribuição de cada fármaco nos eventos 

causados pelas combinações. 

Foi analisado também o índice de combinação entre os fármacos (IC), definido pelo 

princípio da aditividade de Loewe (1957), calculado de acordo com Ramakrishnan e Jusko 

(2001), utilizando-se os valores das médias dos resultados de cada lâmina, para calcular as 

médias em cada grupo experimental. O cálculo do IC se deu com a fórmula IC = [(mA / 

mAB) + (mB / mAB)], em que "m" é a média de intensidade das cauda dos cometas, 

A B C 
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induzidas por cada fármaco individualmente (mA ou mB) e em combinação (mAB). 

Quando IC>1 o diagnóstico seria de antagonismo, para IC<1, sinergismo e IC=1, 

aditividade. 

3. Teste SMART 

 No teste SMART de asas são avaliados os pelos das asas dos indivíduos adultos, 

fundamentando-se no fato de que estas estruturas são originadas em um grupo de células 

(discos imaginais das asas) que se proliferam por mitose, durante o desenvolvimento 

embrionário, até se diferenciarem formando as asas durante a metamorfose. A presença de 

alterações genéticas durante as divisões celulares é expressa em manchas de pelos 

mutantes na superfície das asas dos indivíduos adultos. O tamanho das manchas indica em 

que estágio da proliferação celular originou os clones de células mutantes (Graf et al., 

1984; Andrade et al., 2003).  

3.1 Linhagens de Drosophila melanogaster 

Foram utilizadas, neste trabalho, duas linhagens de Drosophila melanogaster. Cada 

linhagem possui genes marcadores específicos localizados no braço esquerdo do 

cromossomo 3, que se expressam fenotipicamente na forma dos pelos das asas. Suas 

constituições genotípicas encontram-se representadas abaixo: 

 flr
3
 - flr

3 
/ In(3LR)TM3,rip

p
sepI(3)89Aabx

34e
eBd

S
 

 mwh - mwh/mwh 

O cromossomo balanceador TM3, presente na linhagem flr
3 

é indispensável para a 

manutenção do gene marcador flr
3 

em heterozigose, pois este gene é letal zigótico (Garcia-

Bellido & Dapena, 1974). 

Foi utilizado o cruzamento padrão no qual fêmeas virgens flr
3
 cruzaram com machos 

mwh. Este cruzamento origina larvas com duas constituições genotípicas: 

 mwh +/+ flr
3
 - trans-heterozigotas para os marcadores recessivos mwh e flr

3
, 

ligados ao braço esquerdo do cromossomo 3; 

 mwh+/TM3,Bd
S
 - heterozigotas para o cromossomo balanceador TM3. As 

asas destes indivíduos adultos tem um padrão recortado, devido à presença do marcador 
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Bd
S
, o que permite diferenciá-los dos imagos trans heterozigotos que apresentam asas com 

formato normal (Figura 4). 

    

Figura 4 – Imagos oriundos do cruzamento padrão. (A) trans heterozigotos, com asas redondas e (B) 

heterozigotos para o cromossomo balanceador TM3, com asas recortadas. 

 

3.2. Meios de cultura e condições de cultivo 

 Os estoques de Drosophila melanogaster e os cruzamentos foram mantidos em 

frascos de vidro de 300 mL contendo o meio de cultura padrão, preparado com 1500 mL 

de água destilada, 105g de açúcar cristal, 75g de fermento biológico (Fleischmann e Royal 

Ltda), 10,5g de ágar, 0,0075g de nipagin e 150g de farinha de milho (Graf comunicação 

pessoal, modificado).  

 Para a obtenção de larvas de terceiro estágio, foi utilizado o meio de ovoposição 

preparado com fermento pastoso (Fleischmann e Royal Ltda), sacarose e água destilada na 

proporção: 500g de fermento, 24g de açúcar e 20mL de água destilada. Após fermentação, 

induzida por aquecimento a 55°C em banho-maria, a mistura pastosa foi colocada em 

frascos de vidro contendo uma base sólida preparada com ágar a 2,5% com 

aproximadamente 1 cm de espessura. Todas as culturas de Drosophila melanogaster foram 

mantidas a 25°C  1°C e umidade de 60-70%. 

Os cruzamentos ocorreram em vidros contendo o meio de cultura padrão, onde 80 

fêmeas e 40 machos foram mantidos por 3 dias. Ao término deste tempo os casais foram 

transferidos para vidros contendo o meio de ovoposição por um período de 8 horas, sendo 

descartados em seguida. As larvas oriundas destes cruzamentos ficaram nos vidros por 72 

 4 horas a partir do início da ovoposição (Figura 5). Quando atingiram o terceiro estágio, 

estas larvas foram coletadas por flotação em água corrente e colocadas em tubinhos 

plásticos descartáveis contendo 0,9g de purê de batata instantâneo (Yoki Ltda), hidratado 

com 3 mL das soluções testadas. 

A B 
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Figura 5 – (A) Meio de ovoposição de fermento, para coleta de larvas de terceiro estágio.(B) Larva de D. 

melanogaster de terceiro estágio. 

 

3.3. Tratamentos 

As soluções foram preparadas à hora dos tratamentos. Os cálculos das diluições 

partiram de experimentos pilotos, nos quais as maiores concentrações foram baseadas na 

solubilidade máxima de cada fármaco, para determinar as curvas de sobrevivência. As 

mesmas soluções utilizadas para avaliar os fármacos individualmente foram utilizadas no 

preparo dos combinados. Os respectivos solventes foram utilizados como controles 

negativos.  

Nos combinados os fármacos foram utilizados nas proporções 2:1 (AZT+3TC), 5:3 

(AZT+DDI) e 1:1 (AZT+d4T), definidas a partir de levantamento bibliográfico e baseadas 

em dados epidemiológicos de proporções de combinações utilizadas em triagens clínicas 

(HIV Trialists’ Collaborative Group, 1999; Kumar et al., 2006; Benhammou et al., 2008; 

Ministério da Saúde, 2012b; De Clercq, 2009). Para permitir uma comparação mais clara 

dos efeitos dos combinados, as concentrações do AZT foram fixadas e variaram apenas as 

concentrações do 3TC, ddI e d4T, uma vez que o AZT é o fármaco mais utilizado nas 

HAART (De Clercq, 2009; Olivero, 2007; Olivero et al., 2008). 

As concentrações dos fármacos individuais e combinados utilizados nos 

tratamentos das larvas no SMART são mostrados na Tabela 2.  

Tabela 2 - Concentração dos fármacos individuais e em combinação utilizados no teste SMART. 

AZT 

(mg.mL-1) 

3TC 

(mg.mL-1) 

ddI 

(mg.mL-1) 

D4T 

(mg.mL-1) 
 

AZT+3TC 

(mg.mL-1) 

AZT+ddI 

(mg.mL-1) 

AZT+d4T 

(mg.mL-1) 

50 50 30 50  50+25 50+30 25+25 

25 25 15 25  25+12,5 25+15 12,5+12,5 

12,5 12,5 7,5 12,5  12,5+6,25 12,5+7,5 6,25+6,25 

6,25 6,25 3,75 6,25  6,25+3,125 6,25+3,75 3,125+3,125 

3,125 3,125 1,875 3,125  3,125+1,5625 3,125+1,875 1,5625+1,5625 

1,5625 1,5625 0,9375 1,5625  1,5625+0,78125 1,5625+0,9375  

0,78125 0,78125  0,78125     

 

A B 
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As larvas ficaram expostas aos tratamentos, com diferentes concentrações dos 

fármacos, por aproximadamente 48 horas (tratamento crônico). Neste período, as células 

dos discos imaginais das asas passaram por 5 a 6 ciclos de divisão mitótica, sob a ação dos 

fármacos, até atingirem o estágio de pupa. Em torno de 7 a 9 dias após o início do 

tratamento com os fármacos, os indivíduos adultos nascidos foram coletados por meio de 

eterização e conservados em etanol 70%. 

3.4. Preparo das lâminas 

Para a confecção das lâminas, as moscas estocadas em etanol 70% foram lavadas 

em água corrente. Em seguida suas asas foram separadas do corpo com auxílio de duas 

pinças de relojoeiro (n.5) e mergulhadas em solução de FAURE (Quadro 1). Após este 

procedimento as asas foram retiradas da solução e distendidas sobre a superfície de 

lâminas de vidro onde foram mantidas por um período de 24 horas para secagem. 

Posteriormente, foram cobertas com lamínulas de 24 x 32 mm, contendo uma gota da 

solução de FAURE, e permaneceram por mais 24 horas pressionadas com cubos de metal – 

com peso total de aproximadamente 400g – visando uma perfeita aderência das asas às 

lâminas.  

Foram montadas lâminas com imagos trans heterozigotos e heterozigotos para o 

cromossomo TM3 separadamente. Cada lâmina continha cinco pares de asas de fêmeas e 

cinco pares de asas de machos. 

3.5. Análise dos resultados 

Os tricomas dos adultos trans heterozigotos e dos heterozigotos para o cromossomo 

TM3 foram analisados em microscópio óptico com aumento de 400 vezes, considerando-se 

o fenótipo destes pelos presentes nas regiões ventral, dorsal. Na análise foram anotadas as 

seções, o número de células mutantes e o fenótipo expresso nestas células (Garcia - Bellido 

et al., 1976) (Figura 6).  
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Figura 6 – Padrões de expressão fenotípica de células mutantes. (A) Mancha simples pequena com 2 pelos 

mwh; (B) mancha simples grande com 14 pelos flr
3
; (C) mancha gêmea com 16 pelos mwh – 19 

pelos flr
3
; (D) mancha simples grande com 9 pelos mwh. 

 

 As manchas simples apresentaram um único tipo de fenótipo mutante: flr
3
 (pêlos de 

base alargada) ou mwh (pêlos múltiplos). Estas manchas determinaram a ocorrência de 

diferentes eventos genotóxicos tais como mutação pontual, alterações cromossômicas ou 

recombinação mitótica. 

 Por outro lado, as manchas gêmeas continham simultaneamente ambos os fenótipos 

mutantes mwh e flr
3
, formados por células adjacentes, que expressaram exclusivamente 

eventos relacionados com recombinação mitótica. 

 De acordo com o número de células mutantes as manchas foram classificadas, 

também, em manchas pequenas, com 1 a 2 células mutantes, ou manchas grandes, 

contendo 3 ou mais células mutantes. 

3.6. Bases genéticas 

As manchas simples com o fenótipo mwh podem ocorrer em consequência de 

recombinação simples entre os loci mwh
 
e flr

3
, ao passo que a ocorrência de duas 

recombinações simples (entre flr
3
 e o centrômero seguida de flr

3
 e mwh) origina pêlos de 

base alargada. Sendo assim, as manchas simples podem ser produto tanto de eventos 

mutacionais - incluindo as mutações pontuais e mutações cromossômicas - como também 

por recombinação mitótica. Já as manchas gêmeas, cuja manifestação fenotípica expressa 

simultaneamente os marcadores flr
3 

e mwh, são produzidas exclusivamente por eventos de 

recombinação simples entre flr
3
 e o centrômero, com posterior segregação de um 

cromossomo recombinado e um parental. 

Deste modo, nos adultos trans heterozigotos a manifestação fenotípica da forma dos 

pelos caracteriza os eventos ocorridos conforme o tipo de mancha mutante encontrada. 

Nestes indivíduos podem ser encontradas manchas simples, com o fenótipo pelos múltiplos 

(mwh) ou pêlos com a base alargada (flr
3
) e manchas gêmeas, com ambos os fenótipos. 

D A B C 
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 Em indivíduos adultos heterozigotos para o cromossomo TM3 podem ser 

observadas exclusivamente manchas simples, que expressam o fenótipo pelos múltiplos. 

Uma vez que o cromossomo TM3 possui uma série de inversões em aproximadamente 

90% de toda a sua extensão, causando inviabilidade das células que sofrem recombinação 

mitótica, as células mutantes observadas nestes indivíduos são resultantes de eventos 

relacionados apenas com mutação gênica e/ou mutações cromossômicas. 

A comparação dos resultados obtidos nos dois genótipos permite quantificar, 

separadamente, a porcentagem de eventos mutagênicos e recombinogênicos, no total de 

eventos genotóxicos ocorridos. 

3.7. Análise estatística no teste SMART 

 O potencial genotóxico dos fármacos individualmente e em combinação foi 

avaliado a partir da análise que compara as frequências de mutações induzidas nas séries 

tratadas com as frequências espontâneas obtidas nas séries controle (Andrade et al., 2003).  

Duas hipóteses estatísticas são propostas por Frei & Würgler (1988). A hipótese 

nula (H0) assinala que não existe diferença na frequência de mutações induzidas entre as 

séries tratadas e o controle negativo. Considerando uma análise unicaudal, a rejeição desta 

hipótese indica que o tratamento resultou em uma frequência de mutações estatisticamente 

maior que o controle negativo. A hipótese alternativa (HA) postula a priori que o 

tratamento resultou em uma frequência de mutações m vezes maior que a freqüência 

espontânea. O fator multiplicador (m) foi estabelecido empiricamente como m=2 para o 

total de manchas e para as manchas simples pequenas, devido a sua maior frequência 

espontânea, e m=5 para as manchas simples grandes e também para as manchas gêmeas, 

por serem eventos mais difíceis de ocorrer (Frei & Würgler, 1988; 1995). A rejeição de HA 

indica que o tratamento não produz um aumento suficiente de manchas para o composto 

ser considerado tóxico genético.  

Para cada hipótese testada existem duas respostas possíveis: (i) aceita-se H ou (ii) 

rejeita-se H. A combinação entre as respostas obtidas para as duas hipóteses testadas 

permite apontar entre quatro possíveis resultados: positivo, fraco positivo, inconclusivo ou 

negativo. Estes resultados podem ser visualizados no Quadro 1. 

 

Quadro 1- Resultados possíveis obtidos a partir da combinação das hipóteses Ho e HA. 
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HIPÓTESES Aceita-se H0 Rejeita-se H0 

Aceita-se HA Inconclusivo Positivo 

Rejeita-se HA Negativo Fraco positivo 

 

Para testar as duas hipóteses foi utilizado o teste de χ
2 

para proporções com um 

nível de significância P<0,05 (Andrade et al., 2003). 

Os índices de combinação entre os fármacos (IC) foram calculados de acordo com 

Ramakrishnan e Jusko (2001), definido pelo princípio da aditividade de Loewe (1957), 

utilizando-se os resultados da análise de toxicidade genética. Os valores do IC  foram 

calculados a partir da freqüência de indução de clones por 10
5
 células, corrigidas pelo 

controle negativo, como IC = [(fA / fAB) + (fB / fAB)], onde fA e fB são as frequências 

induzidas por cada fármaco individualmente (A ou B ) e fAB as frequências induzidas pelos 

fármacos em combinação (AB). Quando IC>1 o diagnóstico seria antagonismo, para IC<1, 

sinergismo e IC=1, aditividade. 
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CAPÍTULO 4 
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CAPÍTULO 5 

Comparative Analysis of Genotoxicity of Antiretroviral Combinations in Chinese 

Hamster Ovary (CHO) Cells by Comet Assay 

1. Introduction 

The use of highly active antiretroviral therapy (HAART) provided dramatic reductions 

of viral load and increased survival rates in patients infected with the Human 

Immunodeficiency Virus (HIV).  Nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) drugs 

are a major constituent of HAART. The combinations usually include zidovudine (3’-

azido-3’-deoxythymidine, AZT, ZDV), lamivudine ([-]-β-L-2’-deoxy-3’-thiacytidine, 

3TC), didanosine (2’,3’-dideoxyinosine, ddI), or stavudine (3’-deoxy-2’,3’- 

didehydrothymidine, d4T) (Peter e Gambertoglio, 1998; Meng et al, 2000). These drugs 

exert their antiretroviral properties by incorporation into viral DNA, after phosphorylation, 

causing inhibition of reverse transcriptase enzyme (RT) (Olivero et al., 2002).  

However, due this mechanism of action, these drugs can generate serious cellular 

DNA-damage. Several tests performed with these chemicals individually, in vitro and in 

vivo, have demonstrated nuclear and mitochondrial DNA damages that should be involved 

in mutagenic and carcinogenic effects (Schilling et al., 1995, Physicians’ Desk Reference, 

2000; Olivero et al., 2002; Carter et al., 2007; Guimarães et al., 2010).  

Some studies have shown that AZT incorporation into cellular DNA can induce the 

formation of micronuclei, sister chromatid exchange, chromosomal aberrations, 

mitochondrial damage, shortening in telomere length and increased intracellular production 

of reactive oxygen species (Gonzalez and Larripa, 1994; Bialkowska et al., 2000; IARC 

2000, Bishop et al., 2004; Von Tungeln et al. 2004; Ji et al., 2005.; Desai et al., 2009; Wu 

et al., 2011). 

Additionally, it was demonstrated abnormal differentiation of vaginal epithelium and 

vaginal tumors in experimental animals’ chronically exposed to AZT (Olivero et al., 1994; 

Ayers et al., 1996) and increased incidence of tumors in several organs of rats 

transpacentally exposed to AZT (Olivero et al., 1997; Diwan et al., 1999; NTP, 2006; 

Walker et al., 2007). 

In other studies, the comparison between transplacental or neonatal administration of 

NRTIs alone and in combination in mice showed increases of mutation frequencies in the 
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tk and hprt genes caused by NRTIs combinations (Meng et al., 2000; Von Tungeln et al., 

2002, 2004, 2007; Mittelstaedt et al., 2004; Torres et al., 2007; Carter et al., 2007).  

The use of AZT+ddI, AZT+3TC or d4T+3TC combinations showed clear clinical 

benefits, such as a sustained reduction of plasma viremia with an increased CD4 count 

(Peter e Gambertoglio, 1998). However, the combination of two NRTIs can amplify the 

genotoxic risk already observed in these drugs individually (Von Tungeln et al., 2002; 

Carter et al., 2007).  

Most carcinogens trigger their tumorigenic activity by interacting with DNA, leading to 

genetic lesions, which are expressed as genetic mutations and/or chromosomal aberrations 

involving the cell cycle (Nunes et al., 2003; Passos et al., 2007; Liu et al., 2011).  

In the present study, we analyzed the genotoxic effects of individual NRTIs and 

AZT+ddI, AZT+3TC or AZT+d4T combinations using the alkaline single-cell gel 

electrophoresis (SCGE) or Comet assay. The Comet assay is a well-established, highly 

sensitive genotoxicity test that has been used for detection of a broad spectrum of DNA 

damage (Fairbain et al., 1995; Anderson et al., 1994). DNA strand breaks and alkali sites 

are detected in the alkaline version of this test and the extent of DNA migrations indicates 

the extent of DNA damage in the cell (Singh et al., 1988). 

2. Materials and Methods 

2.1. Culture conditions 

Chinese hamster ovary (CHO) cells were kindly provided by Professor Salvadori 

(UNESP-Botucatu). Cells were grown as monolayers in plastic culture flasks (75 cm
2
) in 

DMEM (Gibco) supplemented with 10% fetal bovine serum (Gibco) and 1% antibiotics 

(streptomycin and penicillin) at 37°C in an incubator chamber with 5% CO2.  

 

2.2. Cell treatment 

To determine the genotoxicity of the different concentrations of NRTIs individuals 

and combinations, each protocol was performed in duplicate on two different days to 

ensure reproducibility. Positive (EMS) and negative (DMEM) control groups were also 

included in the analysis. For the experiments, 2 · 10
4
 CHO cells were seeded in 94-well 

plates, in a complete DMEM, incubated for 24 h at 37°C and 5% CO2 atmosphere. After 

this period, the cells were washed with Dulbecco’s phosphate buffered saline (DPBS), and 

submitted for 24 h to treatments with NRTIs, in a serum-free medium. The combination 

were used at the following proportions AZT+d4T (1:1), AZT+3TC (2:1) and AZT+ddI 
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(5:3). For each combined treatment were performed treatments with their individual drugs 

administered at the same concentrations applied in combination.  

At the end of the 24 h treatments, cells were washed with DPBS at 37°C and 

trypsinized with 50 μL trypsin. After 5 min, the cells were gently resuspended in a 

complete medium, and 40 μL of the cell suspension was immediately used for the test.  

 

2.3. The alkaline single-cell gel electrophoresis Assay (SCGE) 

The Comet assay was performed according to Singh et al. (1988) and Munari et al. 

(2010) with minor modifications. Briefly, a base layer of 1.5% normal-melting agarose 

(CAS: 9012-36-6; Invitrogen) was placed on a microscope slide, and 40 μL of CHO test 

cells suspended in 160 μL 0.5% low-melting agarose (CAS 9012-36-6; Invitrogen) at 37°C 

was then spread over the base layer. A coverslip was added, and the agarose was allowed 

to solidify at 4°C for 15 min. After agarose solidification, the coverslip was removed, and 

the slides were immersed into a lysis solution (89mL stock solution, 10mL DMSO, 1mL 

Triton X-100—pH 10.0), at 4°C for at least 24 h (lysis of cells to liberate DNA), protected 

from light. At the end of this period, the slides were washed with DPBS for 15 min, placed 

into a horizontal electrophoresis chamber, and left immersed in an alkaline solution 

(300mM NaOH, 1mM ethylenediaminetetraacetic acid, pH 13) for 20 min for DNA 

unwinding. Electrophoresis was carried out for 20 min at 25V and 300 mA. After 

electrophoresis, the slides were submerged in a neutralization buffer (0.4M Tris–HCl, pH 

7.5) for 15 min and fixed in 100% ethanol.  

2.4. Scoring Comets 

All slides, including those of the positive and negative controls, were coded before 

microscopic analysis and scored without knowledge of the code. The slides were stained 

with 70 μL of ethidium bromide (Singh et al., 1988) and covered with a coverslip. The 

stained nucleoids were immediately evaluated at 1000x magnification under an Olympus 

(BX41) fluorescence microscope (excitation filter, 515–560 nm; barrier filter, 590 nm).  

A charged coupled device digitized the image, which was imported to a 

computerized image analysis system (Comet Assay IV
TM

, Perceptive Instruments, Suffolk, 

UK) that measured several Comet parameters. The tail intensity was the measurement used 

to quantify DNA damage. On each slide, 25–50 nuclei were analyzed and the data were 

transferred into an Excel worksheet. The median tails value was calculated for each slide 

and the average median tails from each experimental group was calculated. 
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2.4. Statistical analysis 

The results were evaluated by analysis of variance and Dunnet’s test at P<0.05, 

using SPSS software. In the genotoxicity experiments, drugs treatments were compared in 

relation to the negative control and the EMS-positive control.  

The combination indexes of drugs (CI), defined by the Loewe additivity principle 

(1957), were calculated according to Ramakrishnan and Jusko (2001), using the results of 

the average median tails from each experimental group values, calculated for each slide. CI 

= [(mA / mAB) + (mB / mAB)], where “m” is mean of tail intensity of Comets induced by 

drugs alone (A or B) and in combination (AB). When CI>1 diagnose was antagonism, 

CI<1, synergism, and CI=1, additivity. 

3. Results 

In comparison between the treated series and the negative controls, cells treated 

with AZT alone showed a significant increase in the mean of tail intensity (TI) only at 900 

and 1350 µM concentrations. ddI alone showed an increase only at 60 µM, whereas 3TC 

and d4T did not differ with respect to the negative control, as shown in Figure 1. 

Among the combinations, AZT+d4T had the average of TI statistically higher than 

negative control at concentrations of 33/33, 900/900 and 1350/1350μM. In AZT+ddI 

combination this increase was observed at concentrations of 100/60 and 1350/810μM. In 

turn, the combined AZT+3TC showed increases in TI at concentrations of 33/16.5, 100/50, 

900/450 and 1350/675μM. 

Comparing the mean of TI between individual and combined drugs in the same 

concentrations, AZT+d4T combination had the average of TI significantly higher than 

AZT only at 33/33μM concentration, while the significant increases in TI of combined 

drugs, with respect to d4T alone, occurred at concentrations of 33/33, 600/600, 900/900 

and 1350/1350μM. This increase marked synergism between AZT and d4T at lower 

concentration, confirmed by the combination index (Table 1). At concentrations above 

100/100 µM there was antagonism between AZT and d4T. 

There was no significant difference between the TI means of AZT+ddI combination 

and the TI means of AZT alone, in any concentration. At concentrations 600/360 and 

1350/810µM there were significant differences only between the TI means of this 

combined with respect to ddI alone. Antagonism diagnose between AZT and ddI occurred 

in  all concentrations (Table 1). 
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At the two lower concentrations of AZT+3TC combination, the mean of tail 

intensity were higher than the both drugs individually (P<0.05), and higher than the sum of 

TI means of two individual drugs, characterizing synergism (see CI in Table 1). At these 

concentrations, the combined was statistically different of negative control, which did not 

occur with the individual drugs. At 600/300, 900/450 and 1350/675μM concentrations 

there were only statistically significant differences between combination and 3TC. In the 

four highest concentrations evaluated, the mean of tail intensity was relatively similar 

between combined drugs and AZT alone. 

 

5. Discussion 

 In this study we analyzed the ability of AZT, d4T, ddI and 3TC NRTIs induce 

DNA damage in CHO cell cultures using the Comet assay. The mean of tail intensity 

observed in AZT+3TC, AZT+ddI and AZT+d4T combinations were compared with the 

means of individual drugs in each concentration administered to investigate the relations of 

synergism, antagonism or additivity between NRTIs.  

The Comet assay detects genotoxic damages that induce DNA-breaks in genome of 

eukaryotic cells, and when performed at pH 13.0 measure DNA single-strand breaks, DNA 

double-strand breaks, and DNA strand breaks induced by alkali-labile lesions, excision 

repair sites, and crosslinks (Escobar et al. 2007). In this assay, DNA is unwound and the 

fragments resulting from injuries caused by drugs move toward the anode at rates inversely 

proportional to the fragment size during electrophoresis (Tice et al., 2000; Rundel et al., 

2003).  

The results obtained in our experiments, CHO cells exposed for 24 h to individual 

NRTIs showed activity of AZT alone at two higher concentrations (900 and 1350 µM) and 

ddI alone at lower concentration (60 µM). Cells treated with 3TC and d4T showed no 

increase in the intensity of DNA fragments, relative to negative controls, in none of the 

concentrations. 

Escobar et al. (2007) performed a battery of in vitro and in vivo assays to assess the 

genotoxicity of AZT-based treatments. It was observed that, through the Comet assay, 

human H9 lymphoblastoid cells cultures exposed to AZT for 24 h, had increased Tail 

Moment (TM), when electrophoresis was performed at pH 13, at concentrations 0.2, 0.4, 

0.8 and 1.2 µM. Triphati et al. (2008) also used the Comet assay to detect transplacental 

genotoxicity of AZT in mice. This compound was administered at the end of pregnancy 

(16-20 days of gestation) and the Comet assay was performed with lymphocytes, bone 
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marrow, liver and kidney cells of newborn mice. They observed significant DNA damages 

in all tested tissues. 

In contrast with our results, Kaur et al. (2007) observed large increase in the 

average of Tail Length (TL) in cells of various Mus musculus mice tissues, when they 

analyzed the protective effects of garlic oil combined with vitamin E against induced 

genotoxicity in animals, treated by 24, 48 and 72 h with d4T, at 5 mg/25g body weight. 

No reports were found about induction of DNA damage, detected by the Comet 

assay, in cells treated with ddI and 3TC. 

The Comet assay can detect DNA damages induced by alkylating, intercalating and 

oxidant agents, which can suffer repair. Indirect DNA damages could promote adducts and 

methylation effects that, being alkali-labile, are expressed as simple breaks across the 

alkali treatment (Tice, 2000). 

Based on two colorimetric assays in E. coli, for induction of SOS response, 

Mamber et al. (1990) observed that AZT, ddI and d4T dideoxynucleosides  cause no DNA-

direct damages that could suffer excision repairs and/or post-replication error free repair 

processes. These authors suggested that the ability of AZT to induce SOS response was 

due DNA-replication inhibition, as a result of DNA-chain termination, as described by 

Elwell et al. (1987). AZT and dideoxynucleosides can, acting as DNA chain terminators, 

cause DNA damage in such manner that the DNA lesions resulting cannot be repaired by 

any mechanism of repair, whether by excision or post-replication repair pathways, even in 

proficient DNA repair cells (Mamber et al. 1990). 

However, in a review about oxidative stress and mtDNA repair mechanisms, 

Hashiguchi et al. (2004) show evidences that NRTIs therapy results in high levels of 

mitochondrial oxidative stress, evidenced by various oxidative stress biomarkers, in HIV 

patients and animal models. Indeed, elevated levels of 8-oxoG lesions were detected in 

HIV-infected patients, rat and monkey tissues exposed to AZT (Bialkowska et al., 2000). 

In addition, the AZT photodegradation products caused in vitro 8-oxoG formation. 8-oxoG 

is a highly mutagenic lesion, because in syn configuration it can mispair with adenine, 

leading to a G:C/A:T transversion mutation (Grollman and Moriya, 1993; Hashiguchi et 

al., 2004). 

Most oxidative modifications or monofunctional DNA adducts are repaired by the 

base excision repair (BER) pathway (Nilsen and Krokan, 2001), which is a common repair 

pathway for 8-oxoG lesions in eukaryotic cells. Repair then proceeds through one of two 

sub-pathways, single nucleotide replacement, or short patch, and long patch DNA repair, 
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depending on the nature of the ends generated during strand cleavage (Hashiguchi et al., 

2004). In these repair processes the cleavage of abasic sites that appear produce DNA-

single strand breaks (Hashiguchi et al. 2004). Thus, the DNA oxidative attack can cause a 

variety of modifications, including DNA strand breaks, DNA-protein crosslinks and base 

oxidation (Hashiguchi 2004). 

These mechanisms could explain the increased TI mean observed in our 

experiments, at higher concentrations of AZT, once these damages are detectable in the 

comet assay. 

Munch-Petersen (1988) studied the AZT reorganization effects in DNA strand 

breaks induced by UV, in lymphocytes obtained from healthy volunteers and reported that 

AZT reduced the DNA strand breaks repairs in cells studied. 

In another study, about the interference of dideoxynucleoside analogs on cell cycle 

progression and consequent induction of apoptosis, the analysis by gel electrophoresis 

showed DNA fragmentation in CEM cells cultured in the presence of AZT for 72 h. It was 

reported that AZT induced apoptotic cell death and delay cell cycle progression. DNA 

damages can be detected in early S phase, by repair mechanisms, when chromosomes 

begin to duplicate. Then delay in replication occurs and if damage is not successfully 

repaired, there is apoptosis induction (Viora et al. 1997). 

Escobar et al. (2007) suggested that AZT-DNA damage was via alkali-labile lesions 

and not by double-stranded DNA strand breaks, by Comet assay, under pH 13 but not at 

pH 12.1 and pH 8.0. At pH 13.0, the dose response of TM was correlated directly with 

AZT-DNA incorporation determined by AZT-radioimmunoassay. 

Sussman et al. (1999) also evaluated the relationships between AZT-DNA 

incorporation, the frequency and spectrum of mutations at the HPRT locus of the human 

lymphoblastoid cell line, TK6, following in vitro exposures to AZT. They concluded that 

the primary mechanism of AZT mutagenicity in human TK6 cells is through the 

production of large deletions which occur as a result of AZT incorporation into DNA and 

subsequent chain termination.  

The literature shows that these drugs are individually capable of induce gene 

mutations, chromosomal aberrations, sister chromatid exchange, centrosome amplification 

and shortening of telomeres in various in vitro and in vivo tests, but there are variations in 

the results with respect to the concentrations studied (Olivero et al., 1997; Sussman et al., 

1999; Meng et al., 2000; Von Tungeln et al., 2002; Mittelstaedt et al., 2004; Carter et al., 

2007; Torres et al., 2007; Bayram and Topaktas, 2008; Yu et al., 2009). Our group 
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detected mutagenic activity and a high recombinogenic potential of the AZT, 3TC, ddI and 

d4T through the wing SMART test (Guimarães et al., 2008; Franchi et al., 2009). 

HAARTs are therapies that combine two or more NRTIs with another antiviral 

class, to treat the development of several HIV mutations that cause viral resistance and 

failure of many treatments conducted with single drugs (Bossi et al., 1998; Duan et al., 

2001; Re et al., 2003; Turner et al., 2004; Parikh et al., 2006; Entheshami et al., 2008; 

Walker et al., 2009). Potential options for mitigating the additive/synergistic cytotoxic and 

mutagenic effects of NRTI drug combinations are limited, and include the use of less toxic 

drug combinations, the addition of cytoprotective/antimutagenic agents to the currently 

used drug cocktails, or the development of alternative antiviral drugs with reduced toxicity 

(Walker and Poirier, 2007; Walker et al., 2009). 

Our results show that the exposure at two NRTIs increased the intensity of DNA 

damage in CHO cells. AZT+3TC combination was the most active, followed by 

AZT+d4T. AZT+ddI combination showed a smaller increase on DNA fragments, only at 

the lower and at the highest concentrations applied. 

Analysis of interaction between this drugs shows that there was synergism only in 

small concentration of AZT+d4T and AZT+3TC combinations. In all other concentrations 

of AZT+d4T and AZT+3TC, the combination index calculations suggest an antagonism 

relation. At Dunett’s test the TI means of combinations significantly differ from individual 

d4T, ddI and especially 3TC. However, the difference between the TI of combinations and 

AZT alone occurred only for small concentration of AZT+d4T and at two lower 

concentrations of AZT+3TC. Since in most of treatments the TI averages of AZT were 

closest to TI of combinations, these results indicate that AZT was the most active agent in 

the induction of DNA damage. 

The triphosphate metabolites are the active components of all NRTIs. They also 

inhibit the human mitochondrial polymerase γ (poly γ) in varying degrees. The 

phosphorylation steps occur within the cell and involve several cellular kinases (Bazzoli et 

al., 2009). It has been shown that the presence of NRTIs may cause imbalance in the 

desoxinucleosides triphosphate pool (dNTP). Frick et al. (1988) had demonstrated that 

there was substantial fluctuation in the dNTPs pool of HL-60, H-9 and K-562 cells, 

incubated with 200μM of AZT. 

However, the presence of two or more types of analogs into the cells may cause 

disturbances in the pool of deoxynucleoside triphosphates (dNTPs), which imbalance may 

contribute to start the genomic instability and increase the risk of permanent or repairable 



80 

 

injuries in nuclear and mitochondrial DNA (Bebeneck et al. 1992; Kunz et al. 1994; 

Mathews, 2006; Olivero et al. 2,006; Morris et al. 2009). Replication errors leading to 

mutations can occur, for example, if one dNTP in excess drives formation of a non-

Watson-Crick base pair or if it forces replicative DNA chain elongation past a mismatch 

before DNA polymerase can correct the error by 3’-exonuclease proofreading (Mathews, 

2006).  

Chen and Oshana (1987) used the dideoxynucleosides triphosphates to measure 

inhibition of reverse transcriptase, in a biochemical assay and reported an order of ddTTP, 

ddGTP> ddCTP> ddATP. These antimetabolites act inhibiting a variety of enzymes 

involved in DNA synthesis or causing subtle changes in DNA bases (Mamber et al., 1990). 

The increases in TI averages observed in our experiments, with combination 

treatments, can be the product of the genomic instability caused by the presence of two 

analogues. 

During the years of 1994-1999 many publications showed that AZT is 

carcinogenic, causing tumors in skin, lung or liver in laboratory animals or in rat fetuses 

exposed in utero (Slamenova et al. 2005). These papers lead us to believe that large 

mutational events, as aneugenesis and/or recombinogenesis, favored by action mechanism 

of the NRTIs are the causes of their carcinogenic potential. 

In our previous studies using somatic cells of Drosophila melanogaster, we had 

observed the high recombinogenic and mutagenic potential of these drugs on the wing 

imaginal discs cells (Guimarães et al., 2008; Franchi et al., 2009).  

Contradictorily with our previous genotoxicity analysis by SMART, in which d4T 

and 3TC presented large mutational events (Franchi et al. 2009), this analysis of CHO cells 

by Comet assay, in alkaline medium, showed a low activity of this NRTIs. 

However, absence of lesions in Comet  assay it just means that the drugs do not 

induce indirect DNA chain breaks or other kind of injuries as alkali-labile sites, incomplete 

DNA repair sites and/or structural changes in chromosome conformation. But injuries 

should be happening on another level or another time of cell cycle (Rundel et al., 2003). 

In this regard, several authors concluded that the primary mechanism of 

mutagenicity of AZT and other NRTIs was the production of mutations and/or large 

deletions which occur as a result of AZT incorporation into DNA, with subsequent chain 

termination (Viora et al. 1997; Sussman et al. 1999; Witt et al., 2004, 2007). 

The long-term sequelae of genotoxicity are mutagenic and carcinogenic effects, 

resulting from DNA damage. Genotoxic agents can be functionally defined as those who 
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are capable of induce DNA damages that to alter DNA replication and genetic 

transmission. The main parameters short-term genotoxicity tests include DNA damage, 

mutations, chromosomal aberrations and somatic recombination (Combes, 1992; Andrade 

et al., 2003).Since NRTIs are likely to remain the backbone of HIV therapy for the 

foreseeable future, investigations of treatment options to minimize toxicities are a necessity 

(Foster and Lyall, 2008). 
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Fig. 1 – Primary DNA damage assessed by alkaline Comet  assay in CHO. The graphs show mean value ± 

S.E. of tail intensity following treatment with NRTIs single and combination, for 24 h. (*) Mean of tails that 

had significant differences with respect to the negative control (P <0.05). The statistical significance of the 

differences between treated and control cultures were assessed by analysis of variance followed by Dunnett’s 

test. 
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Table 1: Comparison of mean tail intensity of individual drugs and combined at the same concentrations tested. 

 

 AZT+d4T 
 

 AZT+DDI 
 

 AZT+3TC 

Concentration 

μM 

Dunnet* 

CI** 
 

Concentration 

μM 

Dunnet* 

CI** 
 

Concentration 

μM 

Dunnet* 

CI** AZT/Comb d4T/Comb 

 

AZT/Comb ddI/Comb 

 

AZT/Comb 3TC/Comb 

AZT D4T 

    

AZT ddI 

    

AZT 3TC 

   33 33 S S 0.38 
 

100 60 NS NS 1.56 

 

33 16.5 S S 0.58 

100 100 NS NS 1.89 
 

300 180 NS NS 2.33 

 

100 50 S S 0.92 

300 300 NS NS 1.86 
 

600 360 NS S 1.56 

 

300 150 NS NS 1.53 

600 600 NS S 1.38 
 

900 540 NS NS 1.93 

 

600 300 NS S 1.74 

900 900 NS S 1.77 
 

1350 810 NS S 1.07 

 

900 450 NS S 1.35 

1350 1350 NS S 1.34 
  

 
    

1350 675 NS S 1.36 

* Statistical significance of the differences between each concentration of NRTIs in single and combination treated cultures, assessed by analysis of variance, 

followed by Dunnett’s test.  

** CI (Combination Index): calculated second Ramakrishnan and Jusko (2001), and defined by the Loewe additivity principle (1957), where CI = [(mA / mAB) + 

(mB / mAB)] and “m” is mean of tail intensity of Comet s. When CI>1, antagonism, CI<1, synergism, CI = 1, additivity. 

S = there are significative differences between individual drugs and combinations at the same concentration applied (P<0.05).  

NS = there are no significative differences between individual drugs and the combinations at the same concentration applied (P>0.05). 
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CAPÍTULO 6 

DISCUSSÃO 

 A estratégia de combate ao HIV por meio de quimioterapia com NRTIs 

relaciona-se à capacidade destas drogas bloquearem a enzima RT e, uma vez 

incorporadas ao material genético, induzirem lesões que podem levar a morte das 

células infectadas pelo vírus (Hoggard  Back, 2002; Peçanha et al., 2002; De Clercq, 

2009; Cihlar & Ray, 2010). Um fator importante desta estratégia de tratamento é a 

interação dos fármacos trifosfatos (ddNTPs) com os desoxinucleosídeos trifosfatos 

endógenos (dNTPs) e a razão ddNTPS/dNTPs. Deve-se considerar também a 

competição destes substratos pelas mesmas enzimas de fosforilação, o que faz este 

processo de ativação dos fármacos tão importante quanto a sua interação com os dNTPs 

(Rompay et al., 2003). 

 Alguns estudos demonstram que a presença dos NRTIs no citoplasma causa 

desequilíbrio no pool de dNTPs, o que pode gerar graves consequências genéticas para a 

célula, que podem evoluir com mutações, recombinações e outras alterações 

importantes, envolvidas nos processos de iniciação tumoral. Neste sentido, Frick et al. 

(1988), demonstraram que a presença do AZT no citoplasma causa redução no pool de 

desoxitimidina trifosfato (dTTP) e de desoxiguanosina trifosfato (dGTP) e elevação no 

pool de desoxicitidina trifosfato (dCTP), não alterando o pool de desoxiadenosina 

trifosfato (dATP). Esta pode ser a chave para compreensão dos nossos resultados 

observados no ensaio Cometa e no SMART. 

 No ensaio Cometa nossos resultados mostram atividade apenas do AZT nas duas 

maiores concentrações (900 e 1350 µM) e da ddI na menor concentração testada (60 

µM).  O 3TC e o d4T não demonstraram aumento nas médias de intensidade das caudas 

(TI – do inglês tail intensity). Os combinados demonstraram maior atividade que os 

fármacos individuais, sendo que o AZT+3TC foi o mais genotóxico, seguido pelo 

AZT+d4T e pelo AZT+ddI. Em todos os resultados não foi observada a relação dose-

dependente. As comparações entre as médias de TI observadas nos fármacos testados 

individualmente e em combinação, nas concentrações correspondentes, mostra que os 

valores das médias dos combinados ficaram muito próximos dos valores observados nos 

resultados do AZT individual. E também houve diferença significativa entre as médias 

de TI observadas nos combinados com relação ao 3TC e ao d4T individuais na maioria 
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das concentrações. O Combinado AZT+ddI teve diferença significativa em relação ao 

ddI em duas concentrações aplicadas. Estes resultados nos levam a acreditar que o AZT 

foi o fármaco mais ativo na indução de danos no DNA. 

 Nossos resultados corroboram outros estudos sobre a genotoxicidade do AZT 

por meio do ensaio Cometa, nos quais o AZT induziu aumento no momento das caudas 

(TM – do inglês tail moment) em cultura de células linfoblastóides humanas H9 e em 

mulheres e crianças tratadas com este fármaco durante o período perinatal (Escobar et 

al., 2007). O AZT também induziu danos significativos em todos os tecidos analisados, 

de filhotes de camundongos Swiss, que receberam tratamento por via transplacentária 

(Triphati et al., 2008).  

 Por outro lado, com base em ensaios colorimétricos para a indução de resposta 

SOS pelos NRTIs, Mamber et al. (1990) afirmam que o AZT, a ddI e o d4T não causam 

lesões diretas que poderiam acionar mecanismos de reparo. Foi sugerido que a resposta 

SOS acionada pelo AZT deve-se à interrupção da síntese de DNA e que este mecanismo 

leva a lesões que não podem ser reparadas por mecanismos de reparo por excisão de 

bases (BER), por excisão de nucleotídeos (NER) ou reparos pós-replicação. 

Complementando estes estudos, Bialkowska et al. (2000) observaram que os produtos 

da fotodegradação do AZT podem causar lesões do tipo 8-oxoguanina (8-oxoG) que 

acionam os mecanismos de BER, induzindo a formação de sítios abásicos, que podem 

culminar em quebras de fitas simples no DNA. Os resultados apresentados nestes 

estudos nos levam a acreditar que o aumento nas médias de TI observado nos 

tratamentos com o AZT em nosso trabalho, é devido à presença dos seus metabólitos e 

não por quebras no DNA causadas pela ação direta deste fármaco. 

 Além disto, por meio de radioimunoensaio, Meng et al. (2000), Carter et al. e 

Torres et al. (2007), demonstraram que há aumento nos níveis de incorporação dos 

NRTIs utilizados em combinação, com consequente elevação dos seus efeitos 

genotóxicos. Este aumento nos níveis de incorporação dos fármacos quando utilizados 

em combinação pode explicar o aumento nas médias de TI dos tratamentos com os 

combinados em nossos resultados obtidos no ensaio Cometa. 

 O resultado dos danos genotóxicos pode aparecer em várias fases do ciclo 

celular, manifestando-se como alterações co centrossomo, irregularidades na formação 

do fuso mitótico, encurtamento de telômeros, aneugênese, mutações e recombinações. 

Estes eventos podem levar à perda parcial ou superexpressão da função de genes 

fundamentais de checkpoint mitótico e também à perda de heterozigose de genes 
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supressores tumorais. Qualquer uma das alterações genéticas apresentadas pode 

promover o desencadeamento de processos de iniciação tumoral. 

 No SMART, nossos resultados apontam alto potencial indutor de lesões pelos 

combinados AZT+3TC e AZT+ddI, com predomínio de recombinação mitótica (86,38 a 

98,36%). O combinado AZT+d4T apresentou variação no potencial indutor de manchas 

mutantes e nas taxas de recombinação, entre as concentrações testadas, e sem relação 

dose-dependente. No estudo da interação entre os fármacos, pelos resultados do 

SMART, foi observado sinergismo entre o AZT e a ddI e antagonismo entre o AZT e o 

3TC e entre o AZT e o d4T, diferente do diagnóstico observado pelo índice de 

combinação com os resultados do ensaio Cometa. Neste contexto, sugerimos que o 

aumento dos efeitos genotóxicos dos combinados, detectado pelos ensaios Cometa e 

SMART, pode ser devido ao aumento nas taxas de incorporação destes fármacos no 

DNA (Meng et al., 2000; Carter et al., 2007; Torres et al., 2007) e reflexo de quebras 

não resolvidas pelos mecanismos de reparo (Viora et al., 1997), causados pelos efeitos 

cinéticos do AZT sobre a fosforilação dos dNTPs (Frick et al., 1989; Johnson et al., 

2001; Wang et al., 2011). 

 A análise isolada de cada combinado deve considerar os fatores 

farmacocinéticos de cada componente. Para o combinado AZT+ddI a 

biodisponibilidade do AZT (60%) é maior que a da ddI (40%), enquanto a meia-vida 

intracelular da ddI (15 a 20h) é maior que a do AZT (7 a 11 h) (Bazzoli et al., 2009). O 

AZT não altera o pool de dATP, mas reduz o pool de dTTP (Frick et al., 1989). Por 

outro lado a formação de AZTTP necessita de altos picos de AZT no meio extracelular, 

porém a sua incorporação é altamente reversível devido à sua fácil remoção pelas 

exonucleases (Johnson et al., 2001). Com isto o AZT pode promover quebras visíveis 

no ensaio Cometa em altas concentrações e que podem perpetuar com lesões visíveis 

também no SMART. Por sua vez, a ddI possui grande toxicidade pelas altas taxas de 

incorporação e difícil remoção pelas exonucleases (Johnson et al., 2001), permanecendo 

por mais tempo no meio intracelular (Bazzoli et al., 2009). Devido a estas 

características, este fármaco poderia acionar o recrutamento de mecanismos mais 

elaborados de reparo, como o reparo por caminho longo (Hashiguchi et al., 2004), que a 

princípio não geram quebras visíveis no Cometa, mas que podem envolver 

emparelhamentos de cadeias molde e recombinação mitótica visíveis no SMART. 

Concluímos então que o sinergismo entre o AZT e a ddI em células somáticas de D. 

melanogaster se deve ao fato de que o aumento na oferta de AZTTP não interfere na 
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oferta de didesoxiadenosina trifosfato (ddATP) no meio intracelular e consequente 

aumento na competição pelas polimerases, com o recrutamento de mecanismos 

elaborados de reparo, elevando os danos, com alto potencial recombinogênico. E que o 

antagonismo entre estes fármacos no ensaio Cometa deve-se à grande reversibilidade da 

incorporação do AZTTP com a complexidade dos mecanismos de remoção da ddI 

(Hashiguchi et al., 2004).  

 Com relação ao AZT+3TC, tanto a biodisponibilidade do 3TC (80%) quanto a 

sua meia-vida plasmática (22 h) são maiores que as do AZT. E ainda, além de reduzir o 

pool de dTTP e elevar o pool de dCTP (Frick et al., 1989), o AZT também reduz a 

atividade da timidina quinase mitocondrial (TK2) para a desoxitimidina (dT) em até 

50% e eleva a sua atividade para a dexocitidina (dC) em até 30% (Wang et al., 2011). 

Além disto, o AZT sofre degradação pela via de glucuronidação, direcionando o seu 

metabolismo sempre no sentido da degradação e eliminação do citoplasma. Em 

contrapartida o 3TC possui altas taxas de remoção pelas exonucleases (Johnson et al., 

2001), o que pode explicar a ausência de indução de quebras no ensaio Cometa. Existe 

também uma renovação dos intermediários fosforilados do 3TC, com o 

reaproveitamento dos metabólitos do 3TCTP pelas enzimas de fosforilação (Zhou et al., 

2006). Deste modo o 3TC permanece mais tempo no meio intracelular competindo com 

as dCTP pela desoxicitidina quinase (dCK) e pelas polimerases (Bazzoli et al., 2009), o 

que pode explicar as altas frequências de manchas no SMART. Outro fator que 

condiciona as altas taxas de 3TCTP e maior tempo de meia-vida no meio intracelular é a 

sua pequena remoção do citoplasma devido à baixa atividade catabólica pela amino-

hidrolase e baixos índices de clivagem do grupo fosfato pela pirimidina nucleosídeo 

fosforilase (Zhou et al., 2006). Assim, concluímos que por ser facilmente removido 

pelas exonucleases, o 3TC sozinho não induziu aumento das quebras no DNA pelo 

ensaio Cometa, mas na presença do AZT promovendo distúrbios no pool de dCTP, o 

combinado AZT+3TC foi o maior indutor de aumento nas médias de TI. O 

desequilíbrio no pool de dCTP associado à presença dos análogos AZTTP e 3TCTP 

pode ser a causa de maior genotoxicidade deste combinado no ensaio Cometa e da 

maior frequência de indução de manchas mutantes no SMART. Além disto, a 

reciclagem das formas fosforiladas do 3TC com maior biodisponibilidade e maior 

tempo de meia-vida plasmática pode explicar o seu alto potencial genotóxico no 

SMART, mesmo em combinação com o AZT. Sugerimos também que a indução de 

aumento no pool de dCTP para competir com o 3TCTP pelas polimerases, pode ser a 
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causa do antagonismo antagonismo entre o AZT e o 3TC no SMART e nas quatro 

maiores concentrações aplicadas no ensaio Cometa.  

A análise do combinado AZT+d4T exige uma abordagem diferente, pois no 

aspecto farmacocinético e farmacodinâmico estes compostos são semelhantes, uma vez 

que ambos são análogos do mesmo substrato, a timidina (Bazzoli et al., 2009; De 

Clercq, 2009; Von Kleist et al., 2012). Deste modo, a meia-vida intracelular e a 

biodisponibilidade de ambos são similares e ambos interferem no pool de dTTP (Frick 

et al., 1989). Um fator importante a ser considerado é a etapa mais lenta nas reações de 

fosforilação do AZT, d4T e da timidina. A etapa das reações que limita as taxas de 

formação do AZTTP é a conversão de AZTMP a AZTDP pela timidilato quinase e a 

etapa que limita a formação do d4TTP é conversão do d4T a d4TMP pela timidina 

quinase (Ho et al., 1989; De Clercq, 2009; von Kleist et al., 2012). A afinidade do d4T 

pela timidina quinase é muito menor que a do AZT e a da timidina. A afinidade do 

AZTMP pela timidilato quinase é igual à da dTMP, conforme o esquema abaixo:  

 

Lavie et al. (1997) explicam que o AZTMP pode se ligar com grande afinidade 

aos sítios de ligação da timidilato quinase para o ATP e para os desoxinucleosídeos. Isto 

ocorre porque o grupamento azido (N3) do AZT altera a conformação da alça P da 

timidilato quinase e expõe o sítio de ligação desta enzima para o ATP, favorecendo a 

ligação do AZTMP nos dois locais da enzima. Então, uma grande concentração 

citoplasmática de AZTMP dificulta atividade enzimática, porque ele se ligará nos dois 

sítios da timidilato quinase, ocupando-os por mais tempo. Por outro lado, isto não 

acontece com a dTMP, sendo esta forma convertida a dTDP e dTTP mais rapidamente 

que o AZTMP. Porém, como a AZTMP bloqueia espacialmente a timidilato quinase, a 

dTMP não tem acesso aos sítios de ligação da enzima.  

Devem-se considerar ainda alguns estudos que mostram a existência de d4TTP 

como subproduto do metabolismo do AZT (Becher et al., 2003; Bonora et al., 2004). 

Benech et al. (2006) afirmam que, em diversos testes realizados por seu grupo, foram 

encontradas quantidades razoáveis de d4TTP em células tratadas apenas com AZT. 
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Estruturalmente o AZT possui o radical N3 no carbono 3’ da desoxirribose, da timidina, 

e o d4T não possui nenhum grupamento químico (De Clercq, 2009). Com a grande 

afinidade do AZTMP pelo sítio ativo do ATP na timidilato quinase, é possível que 

durante a atividade desta ezima em altas concentrações de AZT, haja a ruptura do 

grupamento N3 do AZT e a cadeia resultante, monofosforilada, continue as etapas 

seguintes de fosforilação, resultando em d4TTP (Lavie et al., 1997).   

Com a ausência de aumento nas médias de TI nos tratamentos com o d4T e o 

aumento nas médias de TI observado nas maiores concentrações de AZT, deduzimos 

que o grupamento N3 do AZT é o grande diferencial no seu potencial genotóxico por 

meio do ensaio Cometa. E ainda que a tendência de transformação do AZT em d4TTP 

(Benech et al., 2006), bem como a capacidade das células sintetizarem d4TTP em níveis 

concomitantes com a dTTP (Ho et al., 1989) e a interferência do AZTMP no pool de 

dTTP (Von Kleist et al., 2012) explicam o antagonismo entre o AZT e o d4T. Já o 

sinergismo demonstrado nas menores concentrações pode ser devido à maior 

disponibilidade enzimática para ambos os fármacos que estão em pequenas 

concentrações no meio intracelular. 

Existe uma similaridade comprovada da enzima desoxirribonucleosídeo quinase 

(Dm-dNK) de D. melanogaster com enzimas de células de mamíferos (Johansson et al., 

1999). Embora os nucleosídeos de pirimidina sejam os substratos preferidos desta 

enzima, ela catalisa a fosforilação de todos desoxirribonucleosídeos naturais de 

pirimidina e de purina e também fosforila eficientemente vários análogos de 

nucleosídeos antivirais e anticancerígenos (Munch-Petersen et al., 1998).  

Além de ser um teste de curta duração, a similaridade da Dm-dNK de D. 

melanogaster com enzimas de células de mamíferos (Johansson et al., 1999) e a 

segurança oferecida para a análise fenotípica dos marcadores genéticos da 

genotoxicidade induzida, torna o SMART de asas uma importante ferramenta para 

detecção dos efeitos mutagênicos e recombinogênicos de uma gama de substâncias. A 

presença de genes marcadores para o fenótipo dos pêlos das asas, nas linhagens mwh e 

flr3, permite detectar a indução de mutações e recombinação mitótica e ainda a 

proporção de cada um destes eventos, sendo este o grande diferencial do SMART de 

asas, com relação aos outros ensaios já padronizados na área de mutagênese. 

O ensaio Cometa por sua vez, permite a observação de danos genotóxicos em 

qualquer tipo celular e seu screening permite observar os eventos ocorridos em cada 

célula separadamente (Tice et al., 2000).  
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O benefício da execução de ambos os métodos, utilizados neste trabalho, é que o 

SMART pode detectar a indução eventos mutacionais e recombinacionais que podem 

levar à perda de heterozigose, enquanto o ensaio Cometa detecta se os NRTIs podem 

induzir danos primários no DNA, que podem fornecer pistas sobre o mecanismo 

causador de alguns eventos mutacionais detectados pelo SMART. 

Uma vez que as HAART baseadas em NRTIs têm apresentado excelentes 

resultados na redução da virulência e melhora na qualidade de vida dos pacientes com 

AIDS, reduzindo as taxas de transmissão vertical do vírus HIV nos últimos anos, seu 

uso vem sendo mantido e o tempo de exposição dos pacientes ao tratamento é longo 

(Connor et al., 2004; Warszalsky et al., 2008; De Clercq, 2009; Jin et al., 2012). Além 

dos benefícios clínicos obtidos com a associação de dois ou mais NRTIs, o uso das 

HAART busca também priorizar o máximo de efeitos dos fármacos nas menores 

dosagens possíveis, visando reduzir os custos financeiros dos tratamentos, 

especialmente em países subdesenvolvidos, onde não há acesso da população aos 

medicamentos mais modernos que vão surgindo (Makinson et al., 2008; De Clercq, 

2009).  

Existe uma contradição com relação à interpretação das relações de sinergismo 

ou antagonismo entre os fármacos. Sob certos aspectos o sinergismo é um forte aliado 

no tratamento de doenças, como ocorre no combate à AIDS, em que as HAART 

favorecem a redução da virulência e inibem o surgimento de novas mutações do HIV 

que causam resistência viral (De Clercq, 2009; Torres et al., 2012). Porém este 

sinergismo pode também elevar o potencial tóxico ou genotóxico dos fármacos, como 

foi observado na combinação AZT+ddI, no presente trabalho. 

 

CONCLUSÃO 

Como conclusão geral, demonstramos por meio dos ensaios Cometa e SMART 

que entre os três combinados, o AZT+3TC é o que apresenta maior potencial 

genotóxico, seguido pelo AZT+ddI e AZT+d4T. Porém, mesmo com o maior risco 

apresentado por este coquetel, já foi demonstrado que sua eficácia é superior à do 

combinado AZT+ddI (Bussman et al., 2009). Deste modo, para a escolha do protocolo a 

ser utilizado pelo paciente, deve considerar o seu estado clínico geral e a contagem de 

vírus no momento da utilização da terapia. Em situações em que o paciente encontra-se 

debilitado em seu estado geral, com grande virulência e acometimento por doenças 
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oportunistas, torna-se necessária uma terapia mais eficaz, como por exemplo, o 

AZT+3TC, independente das consequências que esta combinação pode gerar, em longo 

prazo, para a saúde do paciente. Porém, quando estabilizadas as condições clínicas 

gerais do paciente, seria interessante a troca do protocolo, por uma combinação de 

menor risco, como o AZT+ddI, no intuito de prevenir consequências de lesões 

genotóxicas geradas por estas terapias. 

Os resultados de nosso estudo com o AZT+d4T corroboram outros estudos que 

recomendam a utilização alternada destes fármacos nas HAARTs, como em 

combinações de d4T+3TC, para resguardar o paciente dos riscos causados pela 

instabilidade genética destes dois fármacos simultaneamente dentro das células. 

Para analisar o custo benefício das terapias combinadas e identificar quais 

combinações proporcionam maior ou menor toxicidade é necessária uma triagem ampla, 

detalhada e constante na medida em que novos protocolos vão sendo incluídos nas 

HAARTs. 
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