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INTRODUÇÃO

0 crescente emprego de energia nuclear para os mais di-

versos fins torna o homem cada vez mais exposto aos riscos de do-

ses baixas das radiações ionizantes (Barendsen er ai., 1974).

As radiações ionizantes não produzem alterações celula-

res específicas, não se conhecendo ainda um indicador biológico ,

isto é, uma reação dos organismos vivos que possa ser atribuida

exclusivamente à ação dessas radiações.

A maioria dos trabalhos utilizam doses altas de radia-

ção e sabemos que a extrapolação pura e simples daqueles resulta-

dos para baixas doses é contraditória. Utilizara como fonte apare-

lho deraios X de 250 KV quando na radioterapia moderna os apare-

lhos sãode supervoltagem de vários milhões de eletronsvolts.

De outro lado a reação dos organismos vivos às radia-

ções é extremamente variável, dependendo da espécie, da idade do

indivíduo da sensibilidade individual. Assim a dose semi-letal ,

para irradiação de corpo inteiro, em exposição única, que no ho-

mem está em torno de 4 Gy, nos outros mamíferos varia de 1 Gy a 8

Gy e em outras espécies vivas, como certos virus, pode chegar a

dez mil Gy. Desta maneira não é possível extrapolar diretamente

resultados obtidos em certas espécies para qualquer outra.

Existe ainda grande variação da radiosensibilidade dos

tecidos do mesmo indivíduo, dependendo não somente das condições

metabólicas e reprodutivas do respectivo tipo de célula, mas tam-

bém de outras condições variáveis, tais como o afluxo de oxigênio,

teor de água, presença de certas substâncias protetoras ou sensi-

bilizantes, etc.

Finalmente as condições físicas da exposiçãoàradiação,

como natureza da radiação ionizante, dose total, taxa de dose, ex

posição de corpo inteiro ou somente de pequenas partes, etc. po-

dem modificar consideravelmente os resultados obtidos.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

VOROB'EV, A.I. et ai. (1975) baseados em suas próprias

observações e dados colhidos na literatura, analizaram vários in-

dicadores biológicos para determinar sua utilidade em dosimetria

biológica. A contagem dos leucócitos 7, 8 e 9 dias após a exposi-

ção e o nível dos linfócitos entre 48 e 72 horas após a irradia-

ção demonstraram serem úteis para essa dosimetria.

A importância do tempo em que surge o vômito encontra relação com

o dano geral. Existe uma nítida relação entre o número de células

do cérebro com dano cromossomico e a dose de irradiação.

A medida daatividade enzimatica no plasma ou soro cons-

titue um valioso subsídio para a obtenção de indicadores bioquími^

cos segundo ALTMAN (1977).

ZICHA, B. ( et ai. 1975) verificaram existir correlação

entre a excreção da desoxicitidina com a dose de radiação recebi-

da por bovinos nas primeiras 6 a doze horas.

As atividades datransaminase glutâmica oxalacetica e a

creatinina fosfoquinase foram estudadas em ratos irradiados com

neutrons e gama por VALLE, C. e ai. (1976). Esses autores con-

cluiram ser essa enzima um dos melhores indicadores biológicos.

DABURON, F. et ai. (1976) estudaram numerosos componen-

tes do plasma e da urina, utilizando porcos, tendo em vista encon

trar uma correlação entre a irradiação e as enzimas, minerais,gli^

cose,lipídeos e compostos nitrogenados.

Utilizando ratos submetidos à irradiação de corpo total

com doses de 50, 100, 200 e 300 rads e estudando os macrófagos

pulmonares GENSICKE, F. et ai. (1976) demonstraram a sua impor-

tância na avaliação dos danos pelas radiações.

STEPAN, J. et ai. (1976) estudaram a fosfatase alcali-

na do soro chegando a conclusão que a atividade da isoenzima in-

testinal poderia ser utilizada como um indicador nao muito sensí-

vel .
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STEPAN, J. et ai. (1977) estudando os efeitos da irra-

diação de corpo total (100 - 300 - 500 - 800 rads) sobre as ativi^

dades de isoenzimas da fosfatase alealina no soro de ratos e ana-

lisando os dados por computação obtiveram um diagnostico precoce

da lesão do intestino e osso pós irradiação.

0 estudo das aberrações cromossomicas em linfócitos raos

trou se um dos campos mais promissores para adosimetria biológica

apesar da dificuldade prática da execução desse método no momento

atual. Um bom técnico consegue analisar cerca de 50 metafases por

diae torna-se necessário cerca de 200 a 500 para se obter um bom

resultado estatístico para a obtenção de curvas. FURROTT, R.J. et

ai. (1972) estudaram extensivamente este campo utilizando diferen

tes métodos de cultivo.

TUSCANY, R. et ai. (1974) analisando as aberrações cro-

mossomicas no homem consideraram a possibilidade prática de apli-

cação de seu emprego como indicador.

Na opinião de JANECEK, J. et ai. (1975) as modificações

ocorridas na série branca do sangue constitue a mais típica res-

posta à exposição à radiação ionizante. Estudaram as modificações

ocorridas em leucócitos, linfócitos e granulócitos neutrófilos.

A indução de anormalidades cromossomicas (dicêntricos ,

anéis e fragmentos) no sangue humano com doses de 25 a 1800 rads

permitiu a DOLOY, M.I. et ai. (1977) estabelecer uma relação dose

-efeito para cada tipo de anormalidade.

TUSCANY, R. et ai. (1977) passaram a defender este meto

do como o mais indicado para pessoas expostas às radiações sem

portarem dosímetros.

Quanto a dosimetria das radiações, decorrentes de fluxo

de neutrons, empregando-se as aberrações cromossomicas, VULPIS.N.

et ai. (1978) obtiveram uma função polinomial de primeiro grau.

A aplicação das técnicas de bandeamento e a possibilida

de da banda G ser de utilidade na dosimetria biológica foi exaus-

tivamente pesquisada por BAUCHINGER M. (1978).
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Uma analise comparativa de vários modelos para a cons-

trução de curvas de calibração utilizando aberrações cromosso-

micas de linfócitos humanos irradiados com gama nas doses de 5 a

500 R. realizada por SEVAN'KAEV, A.V. et ai. (1978) indicou que

o erro para doses menores era da ordem de 40%, decrescendo para

20% nas doses maiores.

ZIEMBA-ZOLTOWSKA, B. et ai. (1980) estudaram as aberra-

ções cromossomicas determinadas pelas doses baixas de Raios-X em

linfócitos humanos "in vitro" e conseguiram uma curva de calibra-

ção importante para a dosimetria citogenética.

De outro lado a ocorrência de aberrações simétricas nos

cromossomas obtidas de linfócitos periféricos mostram ser útil cç̂

mo indicador da síndrome da radiação segundo TUSCANY, R. et ai

(1980).

A condição básica para a dosimetria citogenética é a

determinação exata da relação entre dose de radiação e a freqüên-

cia induzida de aberrações cromossômicas.

Segundo GUNDY, S. et ai. (1980) os fatores principais ,

que determinam diferanças nos resultados são os seguintes: os tem

pos de cultivo, o uso de diferentes qualidades de radiação e as

equações que melhor traduzem a relação dose-resposta. 0 modelo lî

near é o melhor para as aberrações cromossômicas produzidas pelos

raios-X entre 0.1 e 2 Gy, sendo o modelo exponencial o que melhor

se adapta entre 1.5 e 5 Gy.

TODOH^V, S.L. (1981) estudando as aberrações cromossômi

cas induzidas por diferentes tipos de radiação e sua utilidade c£

mo indicador biológico observou que o RBE para neutrons de fissão

variavam de 1.8 em altas doses para 5.0 em doses baixas.

Finalmente sendo a reparação dos efeitos hematológicos

produzidos por doses baixas um processo rt-iativamente lento a ava

liação só pode ser feita corretamente com repetidos exanes do

quadro hematológico (ISTVAN et ai. 1982).



Uma análise comparativa de vários modelos para a cons-

trução de curvas de calibração utilizando aberrações cromossômi -

cas de linfócitos humanos irradiados com gama nas doses de 5 a

500 R. realizada por SEVAN'KAEV, A.V. et ai. (1978) indicou que o

erro para doses menores era da ordem de 40%, decrescendo para 20%

nas doses maiores.

ZIEMBA-ZOLTOWSKA, B. et ai. (1980) estudaram as aberra-

ções cromossomicas determinadas pelas doses baixas de Raios-X em

linfócitos humanos "in vitro" e conseguiram uma curva de calibra-

ção importante para a dosimetria citogenética.

De outro lado a ocorrência de aberrações nos cromossô -

mas obtidas de linfócitos periféricos mostrou ser útil como indi-

cador da síndrome da radiação segundo TUSCANY, ft. et ai. (1980).

A condição básica para a dosimetria citogenética e a d£

terminação exata da relação entre dose de radiação e a freqüência

induzida de aberrações cromossomicas.

Segundo GUNDY, S. et ai. (1980) os fatores principais

que determinam diferanças nos resultados sao os seguintes: os tem

pos de cultivo, o uso de diferentes qualidades de radiação e as

equações que mulhor traduzem a relação dose-resposta. 0 modelo lí_

near é o melhor para as aberrações cromossomicas produzidas pelos

raios-X entre 0.1 e 2 Gy, sendo o modelo exponencial o que melhor

se adapta entre 1.5 e 5 Gy.

TODOROV, S.L. (1981) estudando as aberrações cromossômi_

cas induzidas por diferentes tipos de radiação e sua utilidade co

mo indicador biológico observou que o RBE para neutrons de fissão

variavam de 1.8 em altas doses para 5.0 em doses baixas.

Finalmente sendo a reparação dos efeitos hematológicos

.produzidos por doses baixas um processo relativamente lento a ava

liação só pode ser feita corretamente com repetidos exames do qua

dro herr.atológico (ISTVAN et ai. 1982).
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OBJETIVOS:

Tendo em vista a dificuldade atual em se obter um indi-

cador biológico específico, que nos propiciasse informações no

mais curto prazo de tempo possível, com vistas à indicação tera-

pêutica e o prognóstico de irradiados, tentamos obter uma gama

de indicadores com esta finalidade.

Para tanto foram realizadas vários tipos de experiên

cias compreendendo o estudo do sangue periférico, medula óssea ,

esperma, DNA e RNA na medula óssea, DNA e RNA no esperma, hormo -

nios tireoideanos, transaminases, glicemia, catecolaminas e aber-

rações cromossSmicas.
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MATERIAL £ MÉTODOS

1. GENERALIDADES

Os animais foram observados durante 3 meses consecuti-

vos, verificando-se, além das condições gerais, as modificações

encontradas no esperma, no sangue periférico e na medula óssea ,

através de 8 amostragens repetidas 3m períodos diferentes. Os te-

cidos foram escolhidos por permitirem a amostragem repetida sem

dano aparente para o anima: e devido às características diferen-

tes de radiossensibilidade dos mesmos. 0 esperma maduro e consid£

rado radiorresistente, a medula óssea altamente radiossensível e,

por sua vez, o sangue periférico revela de maneira facilmente a-

cessível, as modificações ocorridas na medula. Todas as amostras

colhidas foram analisadas do ponto de vista morfológico e, sempre

que possível, pela dosagem bioquímica de DNA e RNA, procurando-se

obter um quadro amplo do efeito das diversas doses de radiação so

bre OG animais.
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2. ANIMAIS DE EXPERIMENTAÇÃO

Foram utilizados 40 coelhos machos adultos de raça Nova

Zelândia Brancos, Oryctolagus Cuniculus (Vieira, 2* Ed.), com ida

de variando de 6 a 1C meses. Estes foram divididos em 4 séries de

10 animais cada, sendo respectivamente uma série controle e sé-

ries irradiadas de corpo inteiro com dose única de 0,5 - 2-6 Gy.

Todas as outras condições experimentais foram mantidas constantes.

A fim de evitar a influência de fatores imponderáveis ,

tais como alterações das condições climáticas, ligeiras modifica-

ções da composição de ração, possibilidade de infecções habituais

em biotérios, mesmo sob cuidadosas condições de higiene e ainda

fatores de "stress" que poderiam influir nos resultados, utiliza-

mos sempre simultaneamente 4 animais, sendo um controle e um em

cada dose de irradiação, num total de 10 grupos.

Os coelhos foram alimentados com ração composta de fubá

de milho, refinazil, farelo de trigo, farelinho de trigo, farelo

de amendoim, farinha de carne 50%, farinha de ossos, sal e alfafa

moída. Além disto recebiam diariamente capim fresco. Água era fo£

necida a vontade.

Fará tratamento da coccidiose, que ocorreu em alguns

coelhos durante o período experimental, foi usado o NFZ (1) adi-

cionado à água potável e para combate à sarna, o Neguvon (2).

(1) NFZ Solúvel: Nitrofurazona, Lavoratórios Eaton do Brasil Ltda.

(2) Neguvon: fosfanato de 0,0-dimetil-oxi-2,2,2-tricloroetilo ,

Bayer do Brasil Indústrias Químicas S/A.
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3. FONTE £ ESQUEMA DE IRRADIAÇÃO

3.1. Fonte de irradiação

Foi utilizado um acelerador linear dr 4 MeV de

energia *, que produz raios X de 4MV.

3.2. Esquema de irradiação

Os coelhos eram irradiados individualmente numa

caixa de madeira tipo guilhotina, tendo a parte

posterior ajustável. Desta maneira o coelho era

suavemente comprimido formando o corpo um volume

praticamente esférico.

A irradiação foi feita em campos paralelos opos-

tos com 50% da dose em cada porta de entrada. De

acordo com as curvas de isodose, nesta técnica ,

para um coelho com 17 cm de diâmetro latero-late-

ral, os percentuais de dose profunda variaram de

143,7%. Desta maneira a homogeneidade obtida em

todo o corpo total com 0,5 Gy, em qualquer ponto

cio coelho a dose estará na faixa 0,47 a 0,52 Gy ,

exceto ao nível da pele a menos de 1 cm de profun

didade.

Varian - Clinac 4, pertencente ao Instituto da

Radioterapia "Oswaldo Cruz" de São Paulo.
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A taxa de dose (dose rate)usada foi de 1,10 Gy/ minuto,

sendo a variação do tempo de exposição muito pequena, conforme se

depreende da tabela abaixo, podendo poi'tanto ser considerada pra-

ticamente igual para todas as doses de irradiação.

Dose em Gy Tempo de exposição

0,5 27 seg

2 109 seg = 1 min e 49 seg

6 327 seg = 5 min e 27 seg

8 436 seg = 7 min e 16 seg

Taxa de dose (Dose rate) 1,10 Gy/min.

Relação dose: tempo de exposição

Foram utilizados 4 animais de cada vez, sendo 1 contro-

le e 3 irradiados respectivamente com 0 , 5 - 2 - 6 Gy. Inicialmen-

te usamos como dose máxima 8 Gy, mas tendo os animais morrido em

menos de 24 horas, abaixamos a dose máxima para 6 Gy. Os animais

controle eram tratados exatamente da mesma maneira, sendo coloca-

dos inclusive na caixa de irradiação e deixados na câmara do acele_

rador durante alguns minutos, a fim de controlar a interferência

de qualquer fatores decorrentes de "stress" ou labilidade neuro

vegetativa.

4. AMOSTRAGEM

Os animais eram mantidos em jejum durante 7 a 12 horas,

antes da obtenção de amostras, a fim de manter o mais constan-

te possível as condições experimentais.

Não foi usada anestesia, pois o coelho é muito sensível

à maioria dos anestésicos e estes poderiam ter influência acentua

da sobre os resultados obtidos.
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Colhemos amostras de tecidos que pudessem ser obtidos sem maior

traumatismo ou interferência de fatores estranhos.

Alguns dias antes da irradiação eram colhidas amostras

de esperma e sangue periférico para avaliar as condições gerais

do animal. Na experiência foram utilizados somente coelhos consi-

derados perfeitamente higidos.

Após a irradiação os animais foram acompanhados duran-

te 12 semanas, sendo colhidas amostras de esperma, sangue perifé-

rico, e medula óssea nos intervalos de 7 horas, 3 dias, 1, 2, 4 ,

8 e 12 semanas. Também eram observadas as condições gerais dos

animais a fim de detectar qualquer alteração que pudesse ser atrî

buída ao efeito da radiação. Quando necessário eram colhidas ou-

tras amostras em períodos intermediários.

Os períodos de amostragem foram escolhidos para detec-

tar reações imediatas (7 horas), agudas (3 dias) e reações na fa-

se de recuperação inicial, fase de depressão medular e de recupe-

ração posterior. Deixamos de estudar reações a longo prazo ,

como sejam encurtamento da sobrevivência ou maior incidência,

de tumores malignos, pela dificuldade de manter grande número

de animais de médio porte durante 1 ou mais anos, como seria

necessário.

5. DADOS GERAIS

5.1. Idade dos coelhos

Foram usados coelhos machos adultos jovens, que

no início da experiência, tinham de 6 a 10 meses

de idade. A capacidade reprodutora foi testada p£

Ia análise bioquímica e morfológica do esperma e

não pela prova de fecundação habitualmente utili-

zada pelos criadores, pois tornariam a experiên -

cia muito prolongada.



5.2. Peso

0 peso inicial variou de 2.750 a 4.550 g. Duran-

te a experiência era controlado diariamente logo

apôs a irradiação, e semanalmente nos periodos

seguintes, a fim de verificar perdas de peso que

pudessem ser atribuídas ao efeito da radiação.

A radiação do peso entre os diferentes grupos foi

analisada estatisticamente.

5.3. Estado geral

os animais eram observados diariamente.anotando-

se qualquer anormalidade, como prostaçao ou irri_

tabilidade, diarréia, infecções das vias respira^

tórias, infecções cutâneas, alopecia, rapidez da

cicatrização no local da punçao medular, etc.

Verificamos,logo de início, que a facilidade ou

não de colheita de semen era indício das condi -

ções gerais do coelho, sendo este dado também a-

notado.
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6. ANALISE ESTATÍSTICA

Sempre que possível os valores encontrados foram subme_

tidos a analise estatística, calculando-se os valores médios (mé-

dias), o desvio padrão e fazendo o teste de médias segundo Berquó

& Duarte ( 1962 ), Gomes ( 1963 ) e Sounis ( 1972 ).

6.1. Valores médios (Médias) (N)

Os valores médios foram calculados pela seguinte

expressão:

n

"'
n

sendo: N : valor médio ( média )

N : cada medida

n : número de medidas

n

>:
N : soma das medidas
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6.2. Desvio padrão (s)

Foi calculado pela fórmula:

n

r
s =

n-1

sendo: s: desvio padrão

n: número de medidas

!• i: N = N. = desvio aparente de cada medi-

da em relação à média.

n 2

i=l ^i: soma dos quadrados dos desvios aparentes.

6.3. Testes de Médias

Para verificar a igualdade ou não dos valores mé-

dios encontrados nas diferentes determinações dos

grupos-controles em relação aos coelhos irradia -

dos com diferentes doses, utilizou-se o teste de

média, com erro de primeira espécie de 5%.

0 teste de média compreende 2 hipóteses:

1* hipótese de nulidade ( H ), que admite
o

igualdade dos valores médios.

2* hipótese alternativa ( H ), para os casos dos

valores médios serem diferentes entre si.
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O teste de média foi calculado pela fórmula:

t =
Nl ~

°G n n

sendo : N : media dos animais controle

N : media dos animais irradiados com deter

minada dose

n : ns de animais controle

n : ns de animais irradiados com a respec-

tiva dose

vj- : desvio padrão geral

t : deverá ser comparado aot tabelado por

Student (probabilidade ao nível de 5%)

Resultados:

1) Sendo o t calculadomenor do que o t da

tabela, a desigualdade entre as médias

nao é significativa (hipótese H ).

2) Ser.do o t calculado maior do que o t ta-

belado, a desigualdade entre os valores

é significativa (hipótese H ).
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EXPERIÊNCIA H9 1

Sangue periférico

1.1. Colheita

0 sangue ioi colhido com seringa da veia margi-

nal da oreiha dos coelhos.

3
1.2. Contagem global da serie branca por am

Algumas gotas de sangue foram minsturados com o

anticoagulante EDTA em vidro de relógio e, em se

guida diluidas e coradas com solução de TUrk em

pipeta de Thomas para glóbulos brancos (1:20) e

contadas emhemicitómetro de Neubauer (Bessis ,

1956).

1.3. Contagem diferencial da série branca

Foram preparados esfregaços e corados pelo méto-

do de Leishman. A contagem diferencial foi feita

com objetivo de imersão, aumento de cerca de 800

x, contando-se 200 células (Goríde, 1973)».

Nos Normoblastos (Ncrmobl.) foram igualmente con

tados, por aparecerem freqüentemente.

1.4. Análise estatística

Foram feitos os cálculos dos valores médios e do

desvio padrão de todos os valores excetuando- se

os normoblastos. 0 teste de médias foi feito pa-

ra a contagem global, e para a contagem diferen-

cial de segmentos e linfócitos.

• GOMIDE, W. - (Comunicação verbal) São Paulo, 1973.
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RESULTADOS

1.1. Contagea global da série branca

Os valores médios da contagem global antes da ejç

periênc:a, para todos os coelhos estavam entre
3

10.000 e 11.200 glóbulos brancos por mm .

Nos animais controles esta contagem não variou

apreciavelmente durante todo o período experimen

tal.

Nos coelhos irradiados com 0,5 Gy já se nota uma

queda da contagem que continua por volta de

5.000 a 6.000 glóbulos brancos por mm até o 149

dia, havendo em seguida um aumento a niveis nor-

mais já no fim do Is mês.

No fim do 39 mês houve certa diminuição dos gló-

bulos brancos para cerca de 8.000.

Os coelhos irradiados com 2 Gy mostraram uma qu£

da acentuada para 3.000, perceptível no 38 dia e

uma recuperaçãolenta, porém, progressiva, atin-

gindo níveis normais no fim do 3s mês.

Nos coelhos irradiados com 6 Gy, obtivemos na

primeira amostragem de 7 horas níveis acima do

normal (quase 18.000) e logo após uma queda brus^

ca no 3* dia (620).

Nos animais que sobreviveram à esta primeira fa-

se, houve um aumento lento mas progressivo até

atingir os índices de normalidade no fim do 3*

mês.

Os testes de médias revelaram diferenças signifi

cativas entre os controles e os irradiados com

0,5 Gy já nas amostras de 7 horas, e de 3, 7 e
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14 dias, não havendo diferenças nas amostras de

28 e 56 dias, porém novamente uma diminuição si£

nificativa aos 84 dias.

Nos coelhos irradiados com 2 Gy houve diferença

significativa em relação aos controles nas amos-

tras de 3, 7, 14 e 28 dias.

Nos coelhos irradiados com 6 Gy, nas diferenças

significativas aparecem nas amostras de 7 horas,

3, 7 e 28 dias.

Resumindo podemos dizer que houve queda signifi-

cativa na contagem global da série branca mesmo

nos animais irradiados com 0,5 Gy, a partir das

primeiras 7 horas, permanecendo os níveis infe-

riores a normalidade durante cerca de mês.

1.2. Se£pentados

A análise dos valores médios revela que antes da

irradiação o número de células segmentadas perma

nece relativamente constante entre 30 e 40 para

todos os 40 coelhos estudados.

Os animais controles nao apresentaram variações

significativas durante o período experimental.

Nos animais irradiados há um aumento do numero

de segmentados na amostragem de 7 horas, eviden-

te mesmo na série irradiada com 0,5 Gy (51) e

mais acentuada nas séries irradiadas com 2 Gy e

6 Gy (78).

Os coelhos irradiados com 0,5 Gy voltaram aos ín

dices de normalidade nos períodos seguintes. Os

irradiados com 2 Gy permaneceram aumentados até

o 79 dia. já nos irradiados com 6 Gy houve flu-

tuações maiores, aumento inicial para 78 em 7 h£

ras, queda acentuada após 3 dias para 29 e poste_
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riores aos anteriormente encontrados.Aos 28 dias

os valores médios também eram altos (71).

Comparando os valores encontrados, pelos testes

de médias, notamos que os animais irradiados com

0,5 Gy mostraram um aumento significativo do nú-

mero de segmentados no sangue periférico 7 horas

apôs a irradiação, voltando a normalidade depois

deste periodo.

Os animais irradiados com 2 Gy mostraram um au-

mento em relação aos controles nas amostras de

sangue obtidas 7 horas, 3 e 7 dias após a irra -

diação.

Os coelhos irradiados com 6 Gy apresentaram val£

res maiores 7 horas e 28 dias após a irradiação,

em relação aos normais.

Parece evidente destes resultados, haver um au-

mento de células segmentadas no sangue circulan-

te poucas horas após a irradiação mesmo com do-

ses consideradas baixas.

1.3. Linfócitos

0 número médio de linfócitos encontrados em to-

dos os coelhos antes da irradiação estava entre

57 e 63.

Nos animais controle houve certa flutuação do nú

mero de linfócitos, porém, os valores médios pe£

maneceram entre as faixas de 50 a 65 células.

Nos animais irradiados com 0,5 Gy há uma ligeira

queda de linfócitos na amostra de 7 horas e pos-

teriormente aumentos progressivos para os índi-

ces anteriores.Entretanto se notam variações

maiores do que as encontradas nos controles.
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Já os coelhos irradiados com 2 Gy revelam uma

queda acentuada no número de linfócitos na amos-

tra de 7 horas (de 62 para 16) e posteriormente

uma recuperação lenta, sem entretanto voltarem

aos valores encontrados antes da irradiação.

Nos animais irradiados com 6 Gy a queda na amos-

tra de 7 horas foi intensa (de 58 para 9), notan

do-se uma reação acentuada após 3 dias (66) e,em

seguida nova queda que atinge os valores mais

baixos aos 28 dias (24), mas sempre permanece

inferior aos índices de normalidade.

Pelos testes de médias há uma diminuição signify

cativa dos linfócitos nos animais irradiados em

relação aos controles, na amostra de sangue de

14 dias para os irradiados com 0,5 Gy, nas amos-

tras de 7 horas, 3 e 7 dias para os irradiados ,

com 2 Gy e nas amostras de 7 horas e de 28 a 56

dias para os irradiados com 6 Gy.

1.4. Outros elementos figurados do sangue circulante

e observações gerais

Eosinófilos: Não foram encontrados no sangue

circulante dos coelhos em nenhuma das séries ou

períodos experimentais.

Basófilos: As variações dos valores médios encori

trados nos animais irradiados com 0,5 e 2 Gy não

parecem exceder as que normalmente se encontram

nos animais controle.Entretanto nos coelhos irra

diados com 6 Gy, notamos uma queda acentuada já

na amostra de 7 horas, ausência completa na amos_

tra de 3 dias, recuperação progressiva atingindo

índices acima do normal na amostra de 14 dias e

novamente queda a níveis ligeiramente abaixo do
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da normalidade nos periodos subsequentes.

Bastonetes: Somente os animais irradiados com

6 Gy mostraram um aumento acentuado na amostra de

7 horas (de 0,15 para 10,95), ausência total na

amostra d3 3 dias, aumento progressivo alem dos

limites de normalidade nas amostras de 7 a 14

dias (1,75 e 6,00) e depois volta a índices mais

baixos, porém ainda acima da normalidade.

Konócitos: Não encontramos índices anormais nos

animais irradiados com 0,5 Gy. Nos irradiados com

2 Gy parece haver uma queda na amostra de 7 horas

e aumento além dos índices de normalidade aos 3

dias, mantendo-se depois os índices dentro dos

limites de normalidade. Nos irradiados com 6 Gy,

notamos fenômeno semelhante ao descrito acima pa

ra outros elementos figurados do sangue, isto é

queda acentuada na amostra de 7 horas (de 3,30

para 1,50), aumento além dos níveis normais aos

3 dias (4,00) nova queda aos 7 dias e recupera -

ção posterior naqueles animais que sobreviveram a

esta fase.

Koraoblastos: Estas células foram encontradas com

alguma freqüência no sangue do coelho, entretan-

to como não estão presentes em todos os animais,

e não conseguimos correlacionar o seu aparecimen

to com qualquer fase da experiência, deixamos

de fazer, no presente momento, uma análise mais

pormenorizada dos mesmos.

Observações Gerais: Linfócitos atípicos foram

encontrados em muitos coelhos, mesmo nos contro-

les. Nos animais irradiados com 6 Gy encontramos

após 3 7 dias poiquilocitose e células quebra-

das, que desapareceram posteriormente, encontran

do-se porém, sempre hipo e policromia e linfóci-

tos atípicos.
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GRAFICO 1 : SANGUE PERIFÉRICO - TOTAL SERIE BRANCA-VALORES MÉDIOS
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EXPERIÊNCIA M> 2

2 - Medula óssea

Material e métodos

2.1. Colheita

A medula óssea foi obtida da porção externa da

cabeça do femur por punção e aspiração, usando -

se agulha de 8 x 20 mm com mandril e seringa de

20 ml para obter pressão negativa suficiente pa-

ra aspirar a medula. Desta maneira pode-se obter

cerca de 1 ml de medula por vez. A punção era

feita sem uso de anestesia, dependendo apenas da

maneira adequada de contensão do coelho e da ha-

bilidade do manipulador. (Gomide, 1973)*.

2.2. Contagem global da série branca por mm3

Pequena quantidade de medula óssea era misturada

com o anticoagulante EDTA em vidro de relógio, e

em seguida diluidaecorada com solução de Turk em

pipeta de Thomas para glóbulos vermelhos (1:200)

e contada em câmara de Neubauer.

2.3. Contagem diferencial das células da medula óssea

Do mesmo material foram preparados esfregaços de

medula em lamina e corados pelo método de Leishman .

A contagem diferencial foi feita com objetiva de

imersão, aumento de 800 x,contando-se 250 células.

* GOMIDE, W. - (Comunicação verbal) são Paulo,1973.
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RESULTADOS

2.1. Contagea total da série branca por mm3

Tendo em vista certa dificuldade de se obter me-

dula óssea, não fizemos a mostragem dos 40 coe-

lhos antes da irradiação, mas usamos os contro -

les para termo de comparação.

Nos animais controle notamos já na primeira amo£

tragem uma variação muito gr-ande dos resultados

encontrados, sendo a média de cerca de 260 000 e

o desvio padrão 244 000.Analisando individualities

te os diferentes coelhos, obtivemos com a mesma

técnica de punção, nesta primeira amostra, varia

çoes de 42 000 a 850 000. Fica patente, portanto

que usando-se a punção medular com asp i ração, me s_

mo em condições técnicas consideradas satisfató-

rias, a aspiração do material por seringa traz de

mistura quantidades incontroláveis de sangue e

medula, dificultando as medidas quantitativas que

devem ser analisadas com certa reserva.

As duas primeiras amostras de medula nos animais

controle (7 horas e 3 dias) (tabela 13) deram a

contagem total da série branca por mm3de 260 000

e 225 000. Nas amostragens subsequentes já os va

lores médios foram muito mais baixos, variando

entre 43 000 e 24 000. Nem sempre conseguimos

colher medula óssea, sendo o julgamento feito p£

Io aspecto das células encontradas.

Os resultados encontrados nos animais irradiados

com 0,5 Gy não diferiram significativamente dos

controles, como ficou patente também pelos tes-

tes de médias. Também aqui notamos a variação in_

dividual muito grande entre os diferentes coelhos,
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havendo casos em que o material colhido não tinha

as características de medula e em alguns casos

a contagem total foi extremamente baixa - somen-

te 250 células por mm3.

Nos animais irradiados com 2 Gy, o teste de mé-

dias revelou diferença significativa somente na

amostragem de o dias em relação aos controles,ca

bendo no restante as mesmas observações feitas

para os irradiados com 0,5 Gy.

Nos animais irradiados com Gy, a análise do tes-

te de média demonstra uma queda acentuada nas

amostras de 7 horas e 3 dias, com recuperação pos_

terior, chegando aos 14 dias mesmo acima dos ní-

veis dos controles e posteriormente comparando -

se com estes.

Convém relembrar que nos animais irradiados com

esta dose, a mortalidade dentro de 10 dias foi

de 67,5% sendo os dados restantes portanto somen

te a média dos 3 coelhos que sobreviveram a todo

o período experimental. Analisando individualmen

te estes 3 coelhos, notamos uma queda acentuada

da contagem global que atinge o mínimo no 3s dia,

havendo uma recuperação já após 1 semana, com

níveis superiores aos normais após 2 semanas e

níveis sem diferença significativa nos períodos

seguin'tes.
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2.2. Contagem especifica da Medula Óssea

Calculamos apenas as médias dos diversos tipos

de células encontradas, sem desvio padrão, devi-

do à grande variação e às dificuldades de amos-

tragem já referidas anteriormente.

Notamos que a irradiação com 0,5 Gy não provoca

alterações evidentes nos diversos elementos figu

rados na medula com exceção dos linfoblastos que

apresentam índices mais baixos.

Com 2 Gy há uma depressão evidente desde as pri-

meiras 7 horas, atingindo os valores mínimos en-

tre 3 e 7 dias, e posteriormente uma recuperação

progressiva.

Nos animais irradiados com 6 Gy a depressão é

muito acentuada, atingindo os valores mínimos por

volta do 79 dia. Os animais que conseguiram so-

breviver recuperaram-se progressivamente, alcan-

çando após 3 meses, índices comparáveis aos con-

troles.
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EXPERIÊNCIA N? 3

3 - Esperma

Material e métodos

Na colheita e análise do esperma, seguimos o m£

todo de Barnabé (1973)*, descrito parcialmente em

Mucciolo (1972). Tratando-se de técnica pouco d^

vulgada entre nós, passaremos a descrevê-la deta

lhadamente.

3.1. Colheita

A fim de obter condições o mais possível próximo

da normalidade, os coelhos eram mantidos em gaio

Ias individuais no mesmo local da colheita, no

mínimo 1 semana antes do início da experiência.

A colheita era feita com vagina artificial na

presença da fêmea. Não usamos estímulo elétrico,

por ser traumatizante para o animal, provocando,

principalmente após a irradiação, reações preju-

diciais que levaram mesmo alguns coelhos à mor-

te após poucas horas.

A vagina artificial é preparada com um tubo piás

tico (mangueira de jardim), de 2 x 6 cm, revesti

da internamente por preservativo de uso humano ,

preso de um lado com elástico, deixando aberta a

luz do tubo. A ponta do preservativo é cortada ,

o espaço entre o preservativo e o tubo preenchi-

do com água a 37»C, e a ponta cortada redobrada

sobre o tubo aquecido e forrado internamente, po

rem, com ambas as extremidades abertas.

* BARNABÉ, R.C. - ( Comunicação verbal)São Paulo,
1973.
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Como único estimulo para a colheita foi usado a

presença da fêmea, sendo o semen recolhido no a-

to da ejaculação em bequer de vidro adatado à

vagina artificial.

Todos os coelhos eram testados alguns dias antes

do início da experiência. Mesmo nas melhores con

dições de criação e de colheita, cerca de 30% dos

animais ou não se interessam pela fêmea ou produ

zem semen insatisfatório. Estes colehos eram de-

volvidos ao criador que nos fornecia em troca um

novo lote.

Durante a experiência, a facilidade ou dificulda

de de colheita era anotada, pois verificamos ser

um dado importante para avaliar as condições ge-

rais do animal.

3.2. Aspecto

Imediatamente apôs a colheita era observado o as

pecto do semen que, em condições normais, deve -

se apresentar branco leitoso.

Logo a seguir o bequer era mantido a 378C e den-

tro de 3C segundos a 1 minuto feita a observação

do movimento de massa e motilidade.

3.3. pH

A medida era feita com papel indicador universal

Merck, escala de 6,4 a 8,0.Em condições normais

o pH está em torno de 6,7.
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3.4. Movimento de massa (MM)

0 aspecto do semen era observado ao microscópio,

com aumneto de 100 x, colocando-se 1 gota do se-

men sobre placa de Petri mantida a 37SC e cobrin

do-a com lamínula.

Desta maneira observam-se movimentos ondulató -

rios que refletem o efeito combinado da concen -

tração espermática e da viabilidade dos esperma-

tozóides. A ausência de movimento de massa indi-

ca espermatozóides imóveis.

A classificação é feita subjetivamente de O a 4

e deve ser feita de preferência sempre pela mes-

ma pessoa.

0 : massa parada

1 : movimento em ondas lentas

2 : ondas de movimentação média

3 : início de turbilhão

4 : movimento intenso e ráp. o

3.4. Hotilidade percentual (Mt%)

Mantendo-se a gota a 37SC, observa-se ao micros-

cópio, com aumento de 100 x,o movimento indivi -

dual dos espermatozóides.

A classificação é feita de 20 em 20%, isto é, 0

a 20, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80 e 80 a 100%, par

tindo-se da movimentação considerada máxima como

sendo 100%. Esta classificação é medida subjeti-

va que deve ser feita de preferência sempre pela

mesma pessoa e está relacionada com os valores

encontrados no movimento de massa.
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3.6. Contagem por mm3 (Contag/mm3 )

A contagem global dos espermatozoides r feita por

método adaptado da hematologia.

Em pipeta de Thomas o semen é diluido na propor-

ção de 1:200 com líquido de Turk. Depois de ob-

ter mistura homogênea, a pipeta é deixada em re-

pouso durante alguns minutos. Apôs nova homogei-

nização e desprezada as primeiras 4 ou 5 gotas,

uma gotado líquido é colocada na câmara de Neu -

bauer e a contagem feita sob microscópio com au-

mento de 100 x. Calculando-se a média das conta-

gens de 10 quadrados da câmara, a contagem glo-

bal por mm3 de esperma é obtida multiplicando-se

esta média por 32.000. Em condições normais esta

contagem está entre 100.000 a 2.000.000, com mé-

dia de cerca de 700.000.

3.7. Norfologia dos espenaatozóides

Foram preparadas lâminas do esperma e coradas

por 2 métodos diferentes:

Coloração de Williams, modificada por LagerlOf ,

que permite observar principalmente as deforma -

ções da cabeça do espermatozóide.

Fixação pelo formol-salino: esta preparação per-

mite detectar principalmente defeitos na peça in

termediária e na cauda dos espermatozoides.

Esta pesquisa morfológica foi feita em conjunto

com a Disciplina de Reprodução e Inseminação Ar-

tificial da Faculdade de Medicina Veterinária da

Universidade de São Paulo e será objeto de

cação à parte.
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3.8. Análise estatística do esperaa:

Foram calculados os valores médios, o desvio pa-

drão e feitos os testes de médias dos seguintes

valores:

PH

Movimento de massa

Motilidade percentual

Contagem por mm3

RESULTADOS

3.1. Aspecto

Nos coelhos controles o aspecto do semen colhido

era quase sempre branco lei toso, com poucas exce_

ções, quando se apresentou ligeiramente amarela-

do.Correspondia, portanto, durante todo o perío-

do experimental, ao aspecto considerado normal.

Nos coelhos irradiados com 0,5 Gy, até a 1* sema

na o aspecto também se mantinha normal. A seguir

em maior número de casos, apresentava aspecto a-

marelado ou mesmo pardacento.

Também nos animais irradiados com 2 Gy o aspecto

variava entre o leitoso, mais freqüentemente, e

certa incidência de aspecto amarelado.

Nos coelhos irradiados com 6 Gy, a colheita do

semen foi escassa.

Não foi feita análise estatística desse dado.
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3.2. Medida do pH

A média do pH em todas as séries antes da irra-

diação estava em torno de 6,7, portanto dentro

dos índices considerados normais. 0 valor mínimo

encontrado foi 6,4 e o máximo 8,0.

No decurso da experiência, os valores médios dos

animais controles mantiveram-se entre 6,6 e 6,7.

Nos animais irradiados com 0,5 e 2 Gy a variação

foi ligeiramente maior, encontrando-se os valo -

res mínimos de 6,60 no 14* dia e os máximos 6,85

no 282 dia. Entretanto as variações ainda estão

dentro dos limites da normalidade.

Nos animais irradiados com 6 Gy encontramos como

valores médios mínimos o pH de 6,55 após 7, 14 e

56 dias e o máximo de 6,85 após 84 dias. Entre -

tanto, devido à pequena variação e ao número es-

casso de animais nesta serie, esta diferença não

é significativa.

3.2 Movimento de massa

A análise estatística dos valores médios do movi^

mento de massa já revela diferenças bem mais

acentuadas.

Os valores antes da irradiação estão entre 1,40

e 2,10.

Nos animais controle notamos pequenas variações

nas médias, encontrando-se os valores mínimos de

0,86 no fim da experiência, porém esta variação

é irregular.
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Já nos coelhos irradiados com 0,5 Gy houve uma

queda mais acentuada do movimento de massa desde

as primeiras horas, encontrando-se os valores

mais baixos após 3 dias (0.80) e 28 dias (0.78),

intercalados como fases de movimento mais eleva-

do.

Nos coelhos irradiados com 2 Gy o movimento de

massa descresceu acentuadamenie, chegando mesmo

a 0,00 na amostragem de 56 dias. Também aqui os

níveis foram baixos após 3 dias, com ligeiro au-

mento após 7 e 14 dias e queda progressiva poste_

ri or.

Nos animais irradiados com 6 Gy, na maioria das

amostras, o movimento foi nulo, porém notando -

se assim mesmo um aumento acentuado na amostra-

gem do 79 dia.

Verificamos assim que existe uma influência níti^

da da radiação sobre amotilidade global do esper

ma, mesmo com doses consideradas baixas, como se_

ja 0,5 Gy.

3.3. Hotilidade percentual

Em todas as series de animais, antes da irradia-

ção, os valores médios estavam na faixa dos 50%.

Nos animais controles houve uma ligeira queda

atingindo o mínimo de 33% na amostragem de 3 me-

ses, o que aliás confirma os dados encontrados no

movimento de massa.

Nos coelhos irradiados como 0,6 Gy, esta queda é

mais acentuada, atingindo o mínimo na amostragem

do 28» dia (25%).
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Na irradiação com 2 Gy há queda acentuada da mo-

tilidade dos espermatozoides, com baixa acentua-

da no 3fi dia, depois fase de recuperação e nova

queda nas amostras de 4, 8 e 12 semanas.

Também no grupo irradiado com 6 Gy notamos uma

queda intensa após 4 e 8 semanas e ligeira recu-

peração posterior.

Os dados encontrados na motilidade percentual cor

respondem aos já descritos no movimento de massa

e indicam que mesmo doses de 0,5 Gy já influem

na vitalidade dos espermatozoides. Entretanto ,

mesmo doses superiores a LD . , não chegam a

anular a produção de espermatozoides, havendo

mesmo certa recuperação no decurso do 3s mês a-

pós a irradiação.

3.4. Contagem por mm3

A contagem revela como valores médios antes

da irradiação de 500.000 a 800.000 espermatozoi-

des por mm3.

Nos coelhos controle há uma certa variação no de_

curso da experiência, porém os valores nunca che

gam abaixo de 250.000.

Nos animais irradiados com 0,5 Gy o número míni-

mo também ficou por volta de 250.000.

Ja nos animais irradiados com 2 Gy notamos uma

queda acentuada no 38 dia (de 700 000 para

210 000), com certa recuperação na l1 semana e

posterior queda que foi mais acentuada na amos -

tragem de 2 meses, confirmando os dados encontra

para movimento de massa e motilidade %.
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Nos animais irradiados com 6 Gy, o fenômeno foi

semelhante, porém mais acentuado, notando-se sem

pre uma queda na amostra do 3fi dia, recuperação

posterior e nova queda que chega ao mínimo no 2-

mé*s, com recuperação posterior. A presença de es>

permatozóides ainda no 39 mês, indica que esta

dose não provocou aspermia.

Os testes de médias feitas com estes dados compa

rando-se os valores encontrados nos animais con-

troles e nos irradiados, indicam haver uma dife-

rença significativa na contagem por mm3 nos ani-

mais irradiados com 2 Gy nas amostras obtidas no

142, 282 e 562 dias.

Nas nossas condições experimentais os animais

irradiados com 6 Gy só mostraram diferença signi^

ficativa em relação aos controles na amostra do

56fi dia. Entretanto aqui se trata da média de

apenas 3 animais sobreviventes dos 10 irradiados.
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EXPERIÊNCIA N? 4

4 - DMA e RNA

Material e Método:

4.1.

Foi usado o método de Munro e Fleck (1966) que se

baseia na precipitação das proteínas em meio ácî

do; hidrólise alcalina do RNA e medida espectro-

fotometrica na região ultravioleta (260 nm); hi-

drólise ácida do DNA, coloração pela difenilami-

da e medida espectrofotometrica conforme Giles &

Myers (1965) pela comparação dos espectros nas

faixas de 595 e 700 nm. 0 resultado é expresso

em fig de DNA ou RNA por g de tecido úmido.

4.2. Relação DMA/RNA e RNA/DNA

Estas relações, apresentadas por Krupnick e

Rosenkrantz (1965), permitem avaliar mais facil-

mente a atividade celular.

0 DNA está relacionado com a divisão celular,sen

do relativamente constante por célula. 0 aumento

da sua taxa indica multiplicação celular e a di-

minuição degeneração celular.

0 RNA está relacionado com a síntese de proteí -

nas celulares, indicando portanto atividade celiJ

lar.
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4.3. Dosagem de DNA e RNA na medula óssea e relação

entre estes valores (DNA |ig/g, RNA \ig, DNA/RNA ,

e RNA/DNA)

Na mesma amostra de medula óssea em que eram feî

tas as contagens global e específica acima des-

critas, foram feitas também dosagens de DNAeRNA.

A medula retirada por punção e aspiração era co-

locada em tubo de ensaio previamente tarado, sem

anticoagulante, pesando-se a quantidade obtida ,

sendo necessários no mínimo 100 mg para possibi-

litar a dosagem da amostra.

Estas determinações visavam obter dados bioquiini

cos sobre a dinâmica da reprodução celular na me_

dula óssea.

4.4. Análise estatística

Foram feitos os cálculos dos valores médios e do

desvio padrão de todos os valores encontrados, a-

lém dos testes de médias da contagem global e

das dosagens de DNA, RNA e das relações DNA/ RNA

e RNA/DNA.

4.5. Dosagem ds DWA e RNA no semen e relação entre

estes valores (DNA jig/g, RNA »ig/g, DNA/RNA e

RNA/DNA)

Na mesma amostra de semen em que foram feitas as

observações anteriormente descritas, era feita

a dosagem do DNA e P.NA.
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Estas determinações visavam correlacionar a vita

lidade do esperma (presença de núcleos) com as

observações anteriores. As dosagens feitas em ou

trás podem dar resultados muito diferentes, pois

a qualidade do esperma depende também das condi-

ções da ejaculação.
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RESULTADOS:

4.1. Dosagem quantitativa de DMA en fig por g de teci-

do úmido

As dosagens de DNA e RNA foram feitas na tentati-

va de obter dados mais precisos sobre a ativida-

de bioquímica da célula que indicassem precoce -

mente as transformações pela qual iria passar

As variações dos níveis de DNA indicam fases de

multiplicação ou degeneração celular.

Os coelhos controles foram usados como índices

de normalidade, não sendo feita a dosagem antes

de irradiação nos outros animais.

Nos controles, apesar da grande variação do des-

vio padrão, os valores médios se mantiveram den-

tro de níveis relativamente constantes. 0 valor

máximo de 6040 ng/g foi encontrado na amostra de

7 horas e o mínimo na de 84 dias, o que acompa -

nha as diferenças encontradas na contagem por

mm .

No? coelhos irradiados com 0,5 Gy o valor mínimo

(3670 fig/g) foi encontrado na amostra de 28 dias

e o máximo (7199 ng/g) após 84 dias.

Nos coelhos irradiados com 2 Gy houve uma queda

acentuada na amostra do 28e e do 56 ô dias (1 e 2

meses) e posteriormente um novo aumento a níveis

de normalidade.

Nos coelhos irradiados com 6 Gy a queda mais

acentuada se evidenciou aos 56 dias (64 ng/g),no

tando-se ainda nestes animais tendências a ní-

veis acima da normalidade no 7 8 e 28« dias.
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O teste de médias feito para comparar os valores

encontrados entre os controles e os irradiados ,

demonstrou que houve diferença significativa ape

nas no 56fi dia ( 2 meses ) para os irradiados com

2 e 6 Gy.

4.2. Dosagem quantitativa de RNA em (ig por g de teci-

do úmido.

Esta dosagem revela atividade de síntese protei-

ca na célula.

Verificamos que no 28s dia esta atividade era nu

Ia para os animais irradiados com 6 Gy, apesar

de nesta mesma amostra de esperma a dosagem de

DNA ter alcançado os níveis máximos.

Os testes de médias feitos não revelam diferen -

ças significativas.

4.3. Relação DNA/RNA e RNA/DNA

Estes índices foram calculados baseados nos tra-

balhos de Krupnick e Rosenkrantz (1965) a fim de

estabelecer uma relação entre fase de multiplica

ção celular (aumento de DNA) e fase de síntese

proteica (aumento de RNA).

Os testes de médias revelaram que no 56a dia ha-

via uma diferença significativa da relação DNA /

RNA entre os animais irradiados e os controles ,

com diminuição dos valores de DNA e aumentos si-

multâneos dos valores de RNA. Estas diferenças e_

ram máximas para os animais irradiados com 6 Gy.

Aliás a relação RNA/DNA revela nitidamente esta

diferença.
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4.4. Dosages quantitativa de DNA e RUA e relação DNA/

RNA e RHA/DNA

Analisando os testes de médias, não encontramos

diferenças significativas entre os controles e

os irradiados com 0,5 Gy, em nenhum dos valores

acima.

Ja nos animais irradiados com 2 Gy.após 3 dias ,

a dosagem de DNA é significativamente inferior a

dos controles, revelando que houve diminuição da

reprodução celular.

Nos animais irradiados com 6 gy há uma diminui -

ção acentuada nas taxas de DNA na amostra de 7

horas e de 3 dias, voltando ao nível dos contro-

les na amostra de 7 dias e ultrapassando mesmo

estes níveis aos 14 dias. Os coelhos que conse -

guiram sobreviver à primeira fase de depressão me_

dular,demonstraram, portanto, franca atividade

de reprodução celular. As taxas de RNA também

estão abaixo dos níveis normais na amostra de 3

dias, revelando depressão mesmo da atividade de

síntese proteica das células. A relação DNA/ RNA

demonstra facilmente esta depressão da reprodu-

ção celular na amostra de 7 horas, mais acentua-

da ainda aos 3 dias, a recuperação aos níveis no£

mais após 7 dias, ultrapassando mesmo oa contro-

les aos 14 e 28 dias, voltando depois para índi-

ces normais. Devido á grande variação dos valo -

res médios, os testes de médias não revelam de

maneira tão nítida esta evolução como os valores

médios em si.
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EXPERIÊNCIA N9 5

EFEITOS DE DIFERENTES DOSES DE RADIAÇÕES IONIZANTES

SOBRE OS NÍVEIS SÉRICOS DE HORMÔNIOS TIREOIDEANOS

MATERIAL E MÉTODO

Trinta e cinco coelhos de raça branca (cruzamento entre

Gigante e Nova Zelândia), idade 7 a 11 meses, peso de 3.100 a

4.000 g, foram divididos em 5 grupos, servindo um de controle e os

outros sendo irradiados de corpo inteiro comO,2, 1, 4 e 6 Gy res-

pectivamente.

A medida dos hormônios da tireóide foi feita pelo ra-

dioimunoensaio, usando-se "Kits" da Ames, e dosando-se o T total
ó

(Seralute) o T,, (Thyrolute) e o T-N (T. normalizado), antes da
4 4 4

irradiação e nos períodos de 7 horas, 3 dias, 2, 4 e 12 semanas.

Os valores encontrados foram submetidos à análise esta-

tística, calculando-se, a partir da média, o desvio padrão e o

teste de médias (teste "t" de Student) ao nível de significância

de 5%.

RESULTADOS

Os resultados são apresentados nas Tabelas I, II e III

e nas figuras 1, 2 e 3.

Para o T os valores normais encontrados variaram entre

105 e 135 ng/100 ml de soro. A irradiação com 0,25 e 1 Gy não alte_

rou significativamente estes valores. Com 4 Gy encontramos uma que_

da acentuada (56,4- 38,9 ng/ 100 ml) 7 horas após a irradiação e

volta posterior aos níveis de normalidade. Com 6 Gy houve igual -

mente uma queda acentuada após 7 horas, recuperação após 3 dias e

queda mais acentuada ainda após 2 e 4 semanas ( respectivamente

60,0 - 21,8; 22,0 - 18,6 ng/ 100 ml) e recuperação parcial poste-

rior.
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Para T. os valores normais encontrados estavam entre
4

1,7 e 2,8 ug/100 ml. Após irradiação com 0,25 Gy encontramos val£

res abaixo desses níveis após 2 semanas, porém sem significação es_

tatística (1,27 ug/100 ml).Com 1 Gy de exposição também encontra-

mos o valor mais baixo após 2 semanas (1,43 ug/100 ml), porém ain

da sem significação estatística. Com 4 Gy os valores mais baixos

sãc encontrados após 7 horas (1,30 ug/100 ml). Porem somente com

6 Gy, após 4 semanas, encontramos níveis suficientemente baixos

(0,74 jig/100 ml) para serem estatisticamente significantes, haven

do recuperação parcial posterior.

0 T -N está corrigido para alterações dos níveis séri-

cos de TBG (globulina ligadora de tiroxina). Os níveis normais es^

tão entre 0,40 e 0,54. Nestas dosagens só encontramos níveis abai

xo do normal, com significação estatística, após 4 e 12 semanas

(0,35 e 0,36 respectivamente) de exposição a 6 Gy.

Nas nossas condições experimentais a dosagem dos níveis

séricos de T permite verificar já após 7 horas uma baixa acentua

da, indicando exposição a dose de radiação ionizante de 4 Gy ou

mais.



TABELA I : Triiodotironina T3; níveis séricos em ng/."\00 ml; valores de tendência central e de

dispersão em coelhos brancos irradiados com diferentes doses.

Antes 7 horas 3 dias 2 sem. 4 sem. 12 sem.

controle

O.?5

l

4

6

Gy

Gy

Gy

Gy

105,9 ± 15,4

119,3 ± 55,7

135,3 ± 27,5

111,8 ± 27,7

113,3 ± 18,5

(8)

(7)

(7)

(7)

(6)

96,7

122,8

102,6

56,4

55,4

±
4

4

4

4

39,1

43,3

49,5

38,9

35,6

(9)

(7)

(7)

(7)

(6)

132,2 ± 41,3

129,5 ±62,0

108,2 ± 26,0

122,5 ± 28,8

116,5 ± 11,3

(9)

(6)

(7)

(7)

(5)

127,2 ± 46,5

102,9 ± 35,1

115,0 ±23,7

110,1 ± 35,9

60,0 ±21,8

(8)

(6)

(7)

(7)

(3)

133,

119,

111,

103,

22,

6±57

6 ± 45

4 ±39

7 ±20

0±18

,2

,4

,5

,0

,6

(7)

(6)

(7)

(6)

(5)

125,6 ±34,6

116,2 ±30,6

102,8 ± 41,7

105,7 ± 32,9

59,0 ±27,7

(8)

(6)

(7)

(7)

(5)

( ) numero de casos.
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FIGURA 1: Triiodotlronina T3; níveis séricos em n.g/mls valores de tendência central

e de dispersão em coelhos brancos irradiados com diferentes doses.



TABELA II : Tiroxina T4 : níveis séricos em ug/lQO ml; valores de tendência central e de,

dispersão em coelhos irradiados com diferentes doses.

dose

empo

\

Controle

0,25

1

4

6

Gy

Gy

Gy

Gy

2 ,

1,

2,

2 ,

1.

Antes

10

73

80

23

85

±1,35

±1,

±1 .

±0,

±0,

21

26

75

55

(9)

(7)

(7)

(7)

(6)

7 horas

2,02

1,84

1,68

1,30

1,73

± 0,96

± 1,10

± 0,97

± 0,71

± 0,48

(9)

(7)

(7)

(7)

(6)

3 dias

2,16 ± 1,12

1,63 ± 0,55

1,51 ± 0,73

1,80 ± 1,05

1,94 ±0,62

(9)

(6)

(7)

(7)

(5)

2 sem.

2,03 ± 0 ,

1,27 ± 0,

1,43 ± 0,

1,80 ± 0,

1,60 ± 0,

95

64

93

55

80

(9)

(6)

(7)

(7)

(4)

1,

1,

1,

1/

0,

4 sem.

97 ±0 ,

61 ± 0 ,

96 ± 0 ,

63 ± 0 ,

74 ± 0 ,

81

47

77

8Í

56

(9)

(6)

(7)

(7)

(5)

12 sem.

2,22 ± 0,97

1,82 ± 0,78

1,38 - 0,68

2,04 ± 0,80

1,04 ± 0,46

(8)

(6)

(7)

(7)

(5)

( ) numero de casos.



ug/100 ml

A
2,8.

1,4 .

0,7 -

\

\

„.-* 0,25 Cy

• 1 Cy

.... 6 Oy

antes

1

7 hoias
-H- -^> tempo

3 dias 2 sent. 4 sem. 12 sem.

FIGURA 2: Tiroxina T4: níveis séricos em ug/ml: valores de tendência central e de

dispersão em coelhos brancos irradiados com diferentes doses.

Relação T4 x tempo x dose.



TABELA III : Tiroxina normalizada T4-N; níveis sericos; valores de tendência central e de

dispersão em coelhos irradiados coro diferentes doses.

dose

tempo

controle

0,25

l

4

6

Gy

Gy

Gy

Gy

Antes

0,47

0,40

0,52

0,42

0,49

+

+

t

t
+

o,

o,

o,

o,

o,

17

17

18

11

07

(9)

(7)

(7)

(7)

(6)

7 horas

0,49 £ 0,17

0,48 - 0,18

0,43 - 0,10

0,43 £ 0,11

0,55 - 0,10

(9)

(7)

(7)

(7)

(6)

0,

0,

0,

o,

0,

3 dias

49 - 0,

42 Í 0,

46 Í 0,

49 £ 0,

54 ± 0 ,

17

07

08

16

07

(9)

(6)

(7)

(7)

(5)

2 sem.

0,44 - 0,17

0,37 - 0,17

0,47 - 0,25

0,54 - 0,29

0,45 - 0,07

(9)

(6)

(7)

(7)

(5)

0,

0,

0,

o,

0,

4 sem.

47 Í 0,12

44 £ 0,09

44 - 0,12

46 - 0,12

35 £ 0,03

(9)

(6)

(7)

(7)

(5)

12 sem.

0,54 £ 0,10

0,48 £ 0,07

0,44 £ 0,08

0,51^0,13

0,36 Í0,03

(8)

(6)

(7)

(7)

(5)

( ) numero de coelhos.



A

0.6

0.5 .

0.4 -

0.3-J

0.2 -»

0.1"

6 Cy

tempo
antes 7 horas 3 dias 2 sem. 4 sem. 12 sem.

FIGURA 3: Tiroxina normalizada T4-N: níveis st ricos: valores de tendência central e

de dispersão em coelhos brancos irradiados com diferentes doses.

Relação T4-N x tempo x dose. *
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EXPERIÊNCIA N» 6

NÍVEIS SÉRICOS DE TRANSAMINASES EM COELHOS

PADRONIZADOS APÓS EXPOSIÇÃO A DIFERENTES

DOSES DE RADIAÇÕES IONIZANTES

MATERIAL E MÉTODO

Trinta e quatro coelhos de raça branca (cruzamento en-

tre Gigante e Nova Zelândia), idade de 7 a 11 meses, peso de

3.100 e 4.000 g, foram divididos em 5 grupos, servindo um de con-

trole e os outros sendo irradiados com 0,2, 1, 4 e 6 Gy, respect^

varr.ente. Em cada série de animais irradiados havia um controle e

um animal para cada dose de radiação, mantendo-se todas as condi-

ções idênticas, inclusive com irradiação fictícia do controle.

As dosagens de GOT e GPT foram feitas pela técnica de

Reitman e Frankel (Reitman, S. & Frankel, S., 1957) usando-se co-

mo substrato para a GOT os ácidos cetoglutárico e de DL-aspártico

e para a GPT o acidocetoglutarico e a DL-alanina, com leitura

espectro-fotométrica comparada a uma curva padrão. Os resultados

são dados em unidades Reitman Frankel por ml de soro, sendo os va-

lores normais no homem para GOT: 8 a 40 URF/ml e para GPT : 5 a

35 URF/ml.

Como experiência comparativa foi irradiado um outro gru

po de 4 coelhos com6 Gy, sendo as dosagens de GOT e GPT feitas pe_

Io método mais moderno da determinação cinática da atividade enzî

mática com leitura no ultra-violeta. Para este método os resulta-

dos são dados em miliunidades internacionais por ml, sendo os va-

lores normais no homem para GOT: até 19 mUI/ml e para GPT até 17

mUI/ml.

A relação entre as unidades Reitman Frankel e Interna-

cional é a seguinte: 1 mUI/ml 2,07 URF/ml. (Almeida Moura,

1977).
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Os valores encontrados foram submetidos à análise esta-

tística, calculando-se, a partir da média, o desvio padrão e o

teste de médias (test "t" de Student) ao nível de significância

de 596.

RESULTADOS

Os resultados das dosagens de GOT e GPT pelo método de

Reitman Frankel são apresentados nas Tabelas I e II e nos Gráfi-

cos 1 e 2. Os resultados do método cinético são apresentados na

Tabela III.

Usando-se o método de Reitman e Frankel verificamos que

os valores normais para GOT (Tabela I e Gráfico 1) variaram de 20

a 50 U.R.F./ml. Encontramos aumento estatisticamente significati-

vo nos animais irradiados com 6 Gy, nas amostras de 7 horas e de

4 semanas, e valores abaixo do normal nas amostras de 2 semanas .

Com as outras doses de radiação os resultados permaneceram dentro

dos níveis dos animais controle.

Para o GPT ( Tabela II e Gráfico 2) encontramos como n£

veis normais os valores de 28 a 47 U.R.F./ml. Não encontramos al-

terações estatisticamente significativas nos animais irradiados.

No pequeno grupo de animais onde a dosagem de GOT e GPT

foi feita pelo método cinético (Tabela III), verificamos, após ejç

posição a 6 Gy, nas amostras de 7 horas, um aumento significativo

de GOT, passando de 16 mUI/ml antes da irradiação para 28 mUI/ ml

após a irradiação. Os valores de GPT baixaram de 35 mUI/ml antes

da irradiação para 21 mUI/ml após.



TABELA I : Transaminase glutâmico - oxalacética (GOT): níveis séricos em URF/ml; valores de tendência

central e de dispersão em coelhos brancos irradiados. '

dose

tempo

controle

0,25

1

4

6

Gy

Gy

Gy

Gy

Antes

27,9

20,2

27,4

31,8

50,5

±11,

± 3,

±16,

±11,

± 5,

3(8)

5(6)

9 (7)

1 < 7 )

7(6)

7 horas

34,2

36,0

26,3

37,7

60,0

±13,

±11 ,

± 5,

±11 ,

± 9,

2

2

9

0

,7

(9)

(7)

(7)

(7)

(6)

21

19

20

20

23

3

,0

.3

, 3

.-7

,4

dias

± 4,2

± 1/7

± 3,0

1 3,5

± 4,8

(9)

(5)

(7)

(7)

(5)

2 sem.

32,6 ± 18,2

35,2 ± 14,5

37,0 ± 16,

40,8 ± 19,

17,8 ± 9,

5

7

7

(9)

(5)

(7)

(7)

(5)

4

31,6

23,3

30,7

34,0

48,6

sem.

±14,2

± 6,2

±10,9

±14,5

± 8,9

(8)

(6)

(7)

(6)

(5)

12

24,6

29,8

39,9

24,7

28,0

sem.

±10,4

± 6,5

±17,2

± 5,1

± 5,3

(8)

(5)

(7)

(6)

(5)

( ) numero de casos.



URF/ml

A

60 •

50 -

40"

30 •

20 -

10 •

1 Gy

0,25 Cy
6 Gy

controle
4 Gy

antes 7 horas 3 dias 2 sem. 4 sem. 12 sem.

FIGURA l:Transaninase glutâmico oxalacctica (GOT): níveis séricos em URF/ml:valores de tendência

central em coelhos brancos irradiados. Relação GOT x tempo x dose.

"^* tempo



TABELA II : Transaminase glutéunico-pirúvica (GPT): níveis séricos era URF/ral; valores de, tendência

central e de dispersão em coelhos brancos irradiados.-

dose
empo

\

controle

0,25

1

4

6

G3T

cy

Oy

Antes

40,7

28,0

32,0

42,0

46,3

±17,4

± 6,4

± 10,1

±11,4

± 10,2

(8)

(6)

(7)

(6)

(6)

7 horas

36,8

37,6

30,0

34,2

41,6

±10,4(9>

±12,8(7>

± 6,8<7>

± 7,3 (6>

± 7,8 ( 5 )

3

34,2

31,3

24,8

27,4

37,0

dias

±13,2

± 8,3

± 9/5

±13,5

± 5,9

(9)

(6)

(7)

(7)

(5)

2 sem.

35,9 ± 20,9

47,5 ± 13,5

33,6 ± 12,3

3y,3 ± 14,0

33,8 ± 20,5

(9)

(6)

(7)

(6)

(5)

4 sem.

30,5 ±17 ,1 ( 8 )

30,7 ± 8,4<6>

33,6±17,1 ( 7 )

37,6±15,0(6>

28,0 ±10 ,2 ( 5 )

12 sem.

35,1±14,1 ( 7 )

32,0 ± 6,3<6)

46,7 ± 16,4 (7>

35,0 ±10 ,3 ( 6 )

35,8 ± 14,7 (5)

( ) numero de casos.



URF/ml

A

60 -

50

40 -

30 -

20 "

10 -

«i

. 4 Cy
6 cy
controle
0,25 Cy

•+• -t- -t-
3 dias 2 sem. 4 sem» 12 sem.

•tempo
antes 7 horas

FIGURA 2:Transaminase glutâmico - pirúvica (GPT): níveis séricos em URF/ml: valores de tendência

contrai em coelhos brancos irradiados. Relação GPT x tempo x dose. *



TABELA III : Transaminases glutâmico-oxalacética (GOT)

e glutâmico-pirúvica (GPT): níveis séricos

em müI/ml em coelhos brancos irradiados '

com 6 Gy .

coelho n9

157(c)

158

159

160

Média

a

GOT

Antes

21

20

12

12

16,25

4,92

mUI/ml

7 horas

20

47

19

26

28,0

13,0

GPT

Antes

43

37

25

35

35,0

7,5

mUI/ml

7 horas

21

30

14

19

21,0

6,7



EXPERIÊNCIA M« 7

EFEITO DE DIVERSAS DOSES DE RADIAÇÕES IONIZANTES SOBRE

A GLICEMIA DE COELHOS PADRONIZADOS

MATERIAL E MÉTODOS

Foram irradiados 36 coelhos machos de raça branca (cru-

mento de raças Gigante e Nova Zelândia), divididos em 5 grupos ,

com idade variando de 7 a 11 meses e peso de 3100 a 4000 g.

Cada série de animais consistia de um controle e os ou-

tros irradiados de corpo inteiro respectivamente com 0,25, 4 e

6 Gy. Todas as outras condições experimentais foram mantidas cons

tantes. Como fonte de irradiação foi utilizado um acelerador li-

near de 4 MEV de energia que produz raios X de 4 MV.

Os animais eram mantidos em jejum durante 7 a 12 horas

antes da obtenção da amostra. 0 sangue era colhido, sem anestesia,

da veia marginal da orelha e a glicemia determinada em 0,1 ml de

soro pelo método da orto-toluidina (Rossi et ai, 1973), com lei-

tura espectrofotometrica em 630 nm. A glicemia destes animais foi

medida nos seguintes intervalos de tempo: antes da irradiação, a-

pós 7 horas, 3 dias e 2, 4 e 12 semanas.

Os valores encontrados foram submetidos à análise esta-

tística, sendo calculados, a partir da média, o desvio padrão e o

intervalo de confiança para cada dia de amostragem e, em seguida,

feito o teste de médias (test "t" de Student) ao nível de signifi

cância de 5%.

Não foi feita a medida da insulinemia, como inicialmente

planejado, pela dificuldade de se obter "kits" adequados para a

dosagem de insulina pelo radioimunoensaio.

RESULTADOS

As medidas de tendência central e dispersão dos resul-

tados obtidos estão relacionados na tabela I e representados no

gráfico 1.
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O resultado do test "t" entre 2 médias mostrou que nos

controles as diferenças de glicemia nos diferentes pefiodos de

amostragem não foram significativos (t críticos abaixo de 5%)

Nos coelhos irradiados com 0,25 a 1 Gy também não houve altera-

ções significativas. Ja nos animais irradiados com 4 Gy encontra-

mos valores acima dos normais. Com 6 Gy de irradiação a variação

é bastante grande, com valores ora acima, ora abaixo do normal ,

mostrando um certo desregramento do metabolismo glícidico.



TABELA. I : Glicemia em mg/100 ml: valores de tendência central e de dispersão, em coelhos brancos

irradiados com diferentes doses. '

dose

controle

0,25

1

4

6

Gy

Gy

Gy

Gy

Antes

111,5

111,9

114,3

122,1

105,6

±17,4

± 20,2

±10,9

±23,4

± 6,7

(9)

(7)

(7)

(7)

(6)

7 horas

112,9 ± 20,8

111,8 ± 12,2

109,2 ± 9,8

121,5 ± 25,9

132,8 ± 11,5

(9)

(7)

(7)

(7)

(6)

110,

113,

111,

120,

129,

J

1

4

2

1

0

dias

±16,7

± 18,0

± 7,2

± 7,8

±12,1

(9)

(6)

(7)

(7)

(5)

2 sem.

110,4 ± 18,2

113,8 ± 10,9

114,5 ± 17,1

115,9 ± 17,4

116,5 ± 22,5

(9)

(6)

(7)

(7)

(5)

4 seir.

100,9 ± 15,0

104,2 ± 22,9

114,7 ± 21,0

122,7 ± 18,4

89,4 ± 13,2

(9)

(G)

(7)

(7)

(5)

12

108,7

103,1

110,4

104,6

113,1

sem.

±10,8

± 15,8

±19,8

± 5,1

± 8,5

(8)

(6)

(7)

(7)

(5)

( ) numero de coelhos.



mg/100 ml

A

120

80 .

40 ..

"^^ --•• controle

•••..;-^:^-*-—:>r* • -0.2$ sj

-44- -U-
antes 7 horas 3 dias 2 sem. 4 sem. 12 sem.

FIGUR/V 1: Glicemia em mg/100 ml: valores de tendência central e de dispersão em coelhos brancos

irradiados com diferentes doses. Relação glicemia x tempo x dose.

-^> tempo
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EXPERIÊNCIA N* 8

EXCREÇÃO URINARIA DECATECOLAMINAS LIVRES EM COELHOS

PADRONIZADOS APÓS EXPOSIÇÃO DE CORPO INTEIRO A

DIFERENTES DOSES DE RADIAÇÕES IONIZANTES

MATERIAL E MÉTODO

Vinte coelhos machos de raça branca (mistura de Gigante

e Nova Zelândia), foram divididos em 4 grupos, servindo um grupo

de controle e os outros sendo irradiados de corpo inteiro respec-

tivamente com 0,25, 1 e 4 Gy.

A fim de verificar alterações devidas ao "stress", em

cada série de animais havia 1 controle e 1 para cada dose de ra-

diação, sofrendo o animal controle irradiação fictícia.

As colheitas de urina foram feitas antes da irradiação e

nos intervalos de 7 horas, 3 dias, 1, 2 e 4 semanas após a irra-

diação.

A urina de 24 horas foi coletada em saco plástico pró-

prio para colheita de urina, feita com o máximo cuidado, evitando

-se a contaminação com fezes através de fina tela de nylon que

forrava as gaiolas.

As dosagens de catecolaminas livres (epinefrina ou adr£

nalina e nor-epinefrina) foram feitas com "kits" da Bio-Rad (1977),

por método fluorimétrico, após passagem por coluna de troca iôni-

ca.

Os valores encontrados foram submetidos à análise esta-

tística, calculando-se, a partir da média, o desvio padrão e o

teste de médias (test "t" de Student) ao nível de significância
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RESULTADOS

Os resultados são apresentados na Tabela I.

Os níveis de catecolaminas livres excretados na urina,

encontrados antes da irradiação variam de 3 a 6 ug/24 hs, não ul-

trapassando 8 ug/24 hs.

Também no grupo dos irradiados não houve alterações si£

nificativas da excreção de catecolaminas em relação aos controles

mesmo com exposição de 4 Gy.

Os valores encontrados para os coelhos são bem inferio-

res aos indicados para o homem (média 41 ug/24 hs, máximo 115 ug/

24 hs), Bio-Rad Laboratories, 1977.



TABELA I : Catecolaminas livres; Excreção urinaria em ug/24 horas, valores de tendência central e

dose
tempo

controle

0.25

1

4

Gy

cy

Gy

de dispersão, em

Antes

3,72 ± 1,72(5)

5,88-2,09 {5)

3,55 ± 1,38(4)

5,02 - 1,16 (4)

coelhos brancos

7 horas

4,40 - 1,58(5)

6,98 Í 1,91(5)

c on *i Q-i w Jb,ZO — /.,oX.

5,72 — 3,15

irradiados com

3 dias

4,66 Íl,48(5)

4,55 ± 0,59(4)

5,15 ± 1,28(4)

6,37 ± 4,26 (4)

diferentes doses.

2 sem.

5,51 Í 3,21

5,15 Í2,77

6,82. i 3,16

5,57 Í 3,47

(5)

(4)

(4)

(4)

4

6,10

4,95

4,02

4,12

sem

±1.

-1<

-1.

80

,02

86

(4)

/".

(5)

(4)

4

5

3

12 sem.

,20 -2,33

,37 - 0,89

45 - 3,53

,15 Í 1,39

(4)

(3)

(4)

(4)

( ) numero de casos.
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EXPERIÊNCIA N* 9

FREQÜÊNCIA DE ABERRAÇÕES CROMOSSÔMICAS: 0,5 Gy a 4 Gy

MATERIAL E MÉTODO:

Utilizamos o método empregado por Russell J. DuFrain e

colaboradores (1979) no Radiation Emergency Assistance Center and

Training Site, Medical and Health Sciences Divisions, Oak Ridge

Associated Universities, Oak Ridge, Tennessee, U.S.A., para o es-

tudo da freqüência dos dicé*nt~icos após a exposição de sangue hu-

mano aos raios-X "in vitro", com modificações feitas pelo Prof.

Frota Pessoa, do Instituto de Biociências da Universidade de S.

Paulo.

As doses utilizadas foram 0,5 - 1 - 2 e 4 Gy.

RESULTADOS

A análise de mais de 500 metafases nos permitiu obter

um grafico semelhante ao de Russell e col. demonstrando haver

uma perfeita correlação entre dose-efeito.



Freqüência de aberrações cromossônúcas (dicêntricos)

após exposição de sangue humano â raios-X "in vitro".

DOSE
Cy

0,5

1

2

4

N<? DE CfiLÜIAS
analisadas

256

100

151

100

N9 DlCÊNT.
observados

9

10

38

100

DIC/C2L.

0,035

0 , 1

0,25

1 /0



CDRVA DOSS-RESFOSTA PARA LINFÓCITDS HOHANOS "IN VITRO"

Dic/cél .
A

1,1

1,0

0 , 9

0 , 8

0 , 7

0 , 6

0,5.

0,4.

0 , 3

0,2.

0,1.

•
•••••••••••••

*•••••••••••
••

•
•••

••
0

y
> Dose

0,5 1

y = cC D 4
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EXPERIÊNCIA m 10

FREQÜÊNCIA DE ABERRAÇÕES CROMOSSOMICAS: 0,1 Gy a 0,5 Gy

MATERIAL £ MÉTODO:

Utilizamos o mesmo material e método da experiência an

terior aplicando-o agora com doses baixas.

0 número de metafases necessárias para se obter 2 di-

cêntricos com a dose de 0,1 Gy eleva-se a 1.500.

RESULTADOS:

Obteve-se uma curva semelhante à experiência anterior

mas esta metodologia revelou-se extremamente trabalhosa visto um

técnico habilitado conseguir analisar 50 metafases por dia. So-

mente quando se obter um sistema eletrônico adequado à sua fina-

lidade conseguiremos tornar a relação dose-efeito, com doses

baixas, viável.
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C O M E N T Á R I O S

1 . INTROITO

No simpósio sobre conceitos básicos de radiopatolo-

gia (Vaeth, 1972), o retrospecto histórico feito por Warren

(1972) domonstrou que, apesar das radiações ionizantes serem

usadas na medicina há quase 80 anos, eram poucos os pesquisad£

res como Lacassagne na França, Tsuzuki no Japão, Müller nos

EE.UU. e Lea na Inglaterra, que estudaram os processos funda-

mentais do efeito biológico das radiações.

Em 1941, Lacassagne publica pela primeira vez a súmu

Ia dos resultados das suas pesquisas no livro "Action des ra-

diations ionisantes sur 1'organisme". (Lacassagne e Gricouroff,

1956).

Somente a partir desta data surgiu o grande interes-

se pelos estudos de radiopatologia, em parte devido à especta-

tiva da possibilidade do uso da bomba nuclear que motivou a ejç

tensa pesquisa de Bloom (1948).

Os conhecimentos mais precisos desta matéria também

estão intimamente ligados ao desenvolvimento da física nuclear,

instrumentação de dosimetria radiológica e aos conhecimentos

mais aprofundados de biologia molecular, todos ramos de pesqui

sa que se desenvolveram intensamente nos últimos 40 anos.

Rubin Casarett no mesmo simpósio (1972), assinalam

que, após 7 décadas de radioterapia prática, ainda faltam os

conhecimentos exatos relativos à tolerância de tecidos normais

em várias condições de irradiação, sendo imperativa a neces-

sidade de definições tanto experimentais como clínicas mais

exatas, quanto a alterações fisiológicas e patológicas provoca

das pelas radiações. Estas pesquisas são aindc mais necessá-

rias, pois na radioterapia, a irradiação é feita "in vivo" o

que significa a interação de grande número de componentes di-

nâmicos do próprio organismo. Muitos dos conhecimentos adquiri^

dos foram obtidos em sistemas mais simples, como soluções de



enzimas ou proteínas, sistemas celulares simples,como microo£

ganismos ou culturas de tecidos. Entretanto, no dizer pitoress

co desses autores, "conquanto é relativamente simples compa-

rar limas com limões, é bem mais difícil compará-los às bana-

nas, maças ou mamões". Daí a necessidade urgente de se encon-

trarem difinições novas e rever conceitos mais antigos.

Percorrendo a bibliografia pertinente, nota-se que

grande parte das pesquisas foram feitas com doses elevadas de

radiação, geralmenteao redor ou acima da dose LD . para ex

posição de corpo inteiro com dose única. Estas condições não

podem ser consideradas normais para o homem e ocorrem somente

acidentalmente ou em circunstâncias bélicas. Entretanto, o em-

prego da energia nuclear aumenta constantemente e abrange ho-

je todos os campos da atividade humana, sendo portanto im-

perioso o conhecimento mais exato das reações de organismos

mais diferenciados a doses baixas de exposição, como ocorre

em indivíduos expostos profissionalmente.

Nas citações feitas a pesquisas de outros autores,

mantivemos sempre que possível as unidades originalmente indi^

cadas, sem procurar transformá-las em unidades de medida in-

ternacionalmente adotadas recentemente.

Escolhemos o coelho como animal de experimentação

por ser, de todos os animais de médio porte, o de mais fácil

manuseio e manutenção, permitindo a amostragem repetida duran

te longo período de tempo. As condições de observação foram

escolhidas tendo em vista a possibilidade de repetição sem

maior dano para o animal e orientação para aplicações poste-

riores ao homem.

2. DADOS GERAIS

Hagen e Sacher (1954) fizeram extenso estudo sobre

a mortalidade de coelhos expostos a dose única ou repetida de

raios X de 200 KV, sendo a taxa de dose de 12 a 16 r/min, e

as doses de exposição usadas variaram de 500 a 1500 r.
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Os coelhos eram de raça hibrida, havendo heterogeneidade quan-

to ao tamanho e cor da pele, não sendo conhecida a idade dos

animais no período da experiência. Nestas condições, os ani-

mais irradiados com 800 r, mostraram mortalidade de 33% em 20

dias e os irradiados com 600 r, mortalidade de 12% no mesmo

espaço de tempo.

Gorizontov, (1964), usando exposição única com

raios X de 180 KV, taxa de dose de 13 a60 r/min, encontrou em

coelhos como dose mínima letal 800 r, dose LD de 1100 r (sem

especificar tempo de sobrevivência), e dose letal para todos

os animais 1400 r.

Na extensa pesquisa de Bloom e colaboradores (1948)

feita com grande variedade de animais e fontes de radiação ,

também é citada como L D . para coelhos e dose de 800 r. En-

tretanto estes autores já se referem a experiências que indi-

cam haver uma diminuição da L Dc O/q O Para camundongos com au-

mento da intensidade de radiação (taxa de dose).

Nas nossas pesquisas foram usados coelhos machos a-

dultos de raça pura (Nova Zelândia Brancos), de idade padroni

zada entre 6 e 10 meses, peso médio de 3 700 g (- 485 g). Os

coelhos foram irradiados com dose única, de corpo inteiro,com

acelerador linear de 4 MeV, taxa de dose 110 rad/min,notando-

se, nestas condições, que a dose de 800 rad foi mortal em me-

nos de 24 horas para os 2 coelhos irradiados, e para 8 coe-

lhos irradiados com 6 Gy a dose foi mortal para 67,5% dentro

de 10 dias. Somente os 32,5% de animais que conseguiram sobre_

viver a esta primeira fase, permaneceram vivos durante os 3

meses de experiência. Portanto a dose LD . está abaixo de

6 Gy.

Doses mais baixas (0,5 e 2 Gy) não aumentaram os ín-

dices de mortalidade, mas houve um ligeiro aumento da incidên

cia de moléstias infecciosas semelhantes às encontradas nos

coelhos controles, indicando diminuição da resistência mesmo
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com doses de irradiação relativamente baixas.

A variação de peso em si não foi estatisticamente

significativa, não sendo portanto índice satisfatório para ava

liar as condições gerais do animal.

3. SANGUE PERIFÉRICO E MEDULA ÓSSEA

As alterações que ocorrem na medula óssea são ava-

liadas em larga escala pelas modificações encontradas no san-

gue periférico. Por este motivo, faremos em conjunto os comen

tários sobre as modificações encontradas em ambos os sistemas

sob efeito da radiação.

Blond, Fliedner e col. (1965), fazem a revisão dos

princípios estruturais e citocinéticos de alguns sistemas ce-

lulares importantes para a compreensão do efeito das radia-

ções, à luz dos resultados encontrados com a utilização de

compostos marcados com radioisótopos, que permitem uma análi-

se cinética destes sistemas, não obtida pelos métodos clássi-

cos baseados principalmente em estudos morfológicos. Utilizan

do dados encontrados na literatura, os autores procuram esta-

belecer a seqüência da divisão e maturação de diversas linha-

gens celulares, entretanto, ressaltam o fato de que os dados

foram colhidos de diversos autores que utilizaram métodos di-

ferentes e portanto nem sempre são totalmente comparáveis.

Nestas condições estabelecem um esquema para a linha

gem de células da medula óssea e sangue, indicando que, a par

tir de uma célula matriz, haveriam diversas fazes de divisão

e maturação e finalmente somente maturação dos elementos já

formados que aparecem posteriormente no sangue circulante,on-

de ainda poderá se dar maturação de alguns elementos, porém,

sem divisão. 0 sangue é o compartimento funcional.

A mielopoése no coelno passaria pelas seguintes

fases: a partir da célula matriz, dá-se a divisão e maturação
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dos elementos na medula, fase que dura cerca de 1 1/2 dias,em

seguida a maturação dos elementos já formados durante tempo

aproximadamente igual, e, após passagem para a circulação, há

um desaparecimento progressivo coro sobrevivência de 2 dias. 0

processo total desde a formação até o desaparecimento duraria

portanto cerca de 5 dias. Para a eritropése a fase medular é

menos conhecida, durando a divisão e maturação cerca de 7

dias e a sobrevivência dos elementos maduros no sangue circu-

lante cerca de 60 dias. Para a trombocitopoése indicam como

tempo de maturação medular cerca de 2 dias e sobreviência no

sangue circulante de 2 a 5 dias, num total de 5 a 7 dias. Co-

mo realçam os autores, estes dados são aproximados e requerem

confirmação de novas pesquisas.

Fabrikant (1972) analisa o efeito das radiações so-

bre certos sistemas de renovação celular, indicando que os m£

canismos reguladores da proliferação e diferenciação celular

para manter a população de células e a sua função homeostase,

ainda são pouco conhecidos. Desenvolvendo as idéias de Bond ,

Fliedner e col., admite também que nestes sistemas de renova-

ção celular existe uma célula matriz ainda pouco conhecida ,

que produz, sob estímulos mal definidos, a linhagem de célu-

las quase dividem e amadurecem e finalmente são entregues à

sua função definitiva e depois envelhecem e morrem. Este meca

nismo de renovação celular, cuja duração varia de acordo com

a linhagem de células, pode ser alterado por muitos agentes

nocivos, entre os quais estão as radiações ionizantes. Por ou

tro lado, pesquisas recentes parecem indicar que nos sistemas

que apresentam uma renovação celular rápida, os efeitos das

radiações, dentro de certos limites, nao se acumulam, pois as

células que sofreram dano são rapidamente eliminadas e substi

tuidas por outras novas, desde que número adequado de células

matrizes seja conservado.
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Fliedner (1967 e 1969) analisa a radiosensibilidade

das diferentes células do sistema hematopoético, chegando às

seguintes conclusões: As células matrizes são mais radiosensí_

veis, sendo o seu número e capacidade de reprodução reduzida

acentuadamente pela exposição a algumas centenas de roentgens.

Usando a técnica de Till e Mc Culloch, da capacidade de forma

çã' de colônias no baço, verificou que a D (dose de inibi-
o

ção) é de 95 rads para o camundongo. As células em fase de

proliferação e maturação são menos sensíveis à radiação, po-

rém também são diminuídas acentuadamente com doses que se a-

proximam do nível letal. A redução depende de vários fatores,

tais como morte celular direta, inibição de mitose ou mesmo

falta de renovação a partir de células matrizes que apresen-

tam anormal idade L, pouco após a exposição, podendo estas célu-

las deixar a medula e aparecer no sangue circulante. Pode ha-

ver um retardamento ou inibição do processo de mitose nas cé-

lulas em proliferação. Ja as células em fase de maturação ex-

clusiva ou mesmo já formadas são bastante resistentes à radia

ção, apresentando danos diretos apenas com doses bem acima

da LD . Parece que doses elevadas de radiação podem dimi-

nuir a duração da fase áe maturação das células do sistema mi£

lopoético. Desta maneira, o efeito geral depende do conjunto

de fatores que envolvem todo o processo de formação, divisão,

maturação e destruição celular, nos diferentes níveis de ra-

diação.

Bloom (1948) faz a revisão bibliográfica dos efei-

tos das radiações sobre os tecidos hematopoéticos, desde os

trabalhos iniciais de Heineke em 1903 e pesquisa as altera-

ções histopatológicas encontradas na medula óssea em diver-

sas espécies de animais sob o efeito de vários tipos de radia-

ções. Com exposição de corpo inteiro de coelhos a dose única

de 800 r de raios X de 200 KV, encontra processos degenerati-

vos já desde as primeiras horas, atingindo o máximo aos 5

dias, surgindo nesta fase um processo regenerativo de granulo

citopoese que desaparece até o 9B dia, quando surge processo
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semelhante de eritropoese, que regride e praticamente desa-

parece após 14 dias. Os primeiros sinais de regeneração per

manente são encontrados cerca de 10 a 14 dias após a irradia

ção, notando-se proliferação dos hemocitoblastos e início

de eritropoese. A granulocirc >e está limitada a alguns ra-

ros promielócitos, sendo que a mielocitopoese se torna evi-

dente aos 21 dias, com presença de magacariócitos jovens.

Quarenta e um dias após a irradiação encontrou células madu

ras praticamente na mesma proporção dos animais controles.

A exposição a 400 r produziu efeitos semelhantes, porém com

danos menos acentuados e mais tardios do que anteriormente

indicados. Assim o ponto mínimo da eritropoese foi encon

trado após 17 horas, da granulocitopoese após 3 dias, sen-

do a recuperação mais rápida, completando-se praticamente

aos 14 dias. Com doses de 100 r os efeitos encontrados na

medula foram muito menos intensos, encontrando-se alguns

processos de mitose anormal após algumas horas, que desapa

recém já após 14 horas, não sendo encontradas posteriormen

te diferenças em relação à medula dos controles. Com a

dose de 50 r, maioria das amostras não mostraram diferen-

ças em relação aos controles, com exceção de uma amostra

de 10 horas que apresentava um número anormal de moelóci^

tos, talvez devido ao efeito da radiação.

Jacobson (1954) analisa o efeito da radiação S£

bre o sangue circulante de coelhos, indicando na tabela

que copiamos abaixo, os resultados encontrados com dife-

rentes doses de raios X de 250 KV sobre os linfócitos e

os "heterófilos" . 0 autor usa o termo leucócitos para

designar todas as células da série branca do sangue circu-

lante, encontrando como elementos predominantes as células

polimorfonucleares da série granulocítica e os linfócitos.
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Dose,

r

5

10

25

50

100

300

500

600

700

800

Grau de

depressão

maxima em

percentagem

linf. ]

0

0

25

25

50

74

90

90

90

90

heterof.

0

0

0

0

0

0

50

75

80

90

Tempo de

depressão

máxima em

horas

linf. heterof.

24

48

48

24

48

48

48

72

72

96

96

96

Tempo

para

necessário

volta aos

limites normais,

linf.

2

16

36

50

50

50

50

50

dias

heterof.

9

9

23

23

Depressão e recuperação dos linfocitos e heterofilos

Tabela 8.1. de Jacobson, 1954, em Zirkle, 1954, pag. 279.

Em relação as alterações da serie branca, o au-

tor chega às seguintes conclusões : com doses de 500 r ou

mais, há uma leucocitose inicial acentuada nas primeiras

12 horas, seguida de queda e novo aumento nas 24 horas.

Esta leucocitose é devida exclusivamente á presença de he-

terófilos. Os linfocitos diminuem significativamente den-

tro de 24 horas após exposição a 25 r ou mais. A redução

já se torna aparente em 3 horas com irradiação de 100 r

ou mais, com valor mínimo entre 24 e 48 horas. A recupe-

ração é lenta.
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Os monocitos diminuem inicialmente mas voltam aos

limites normais ou aumentam acima do normal dentro de

4 a 6 dias após a exposição a 200 r ou mais. Os heterófi-

los aumentam inicialmente após 500 r ou mais, havendo uma

depressão acentuada dentro de 96 horas, dando-se a recupe_

ração dentro de 23 dias ou menos. Não encontrou redução

significativa com 300 r ou menos. Ha um aumento abortivo

de linfócitos e de heterófilos entre o 4» e 11* dias após

a irradiação, que precede nitidamente a recuperação. Es-

te efeito se verifica nos linfócitos com 200 r ou mais ,

porém nos heterófilos só se manifesta com 500 r. Altera-

ções morfológicas ocorrem com doses de 100 r ou mais. Os

valores linfocitários do sangue circulante representam o

indicador mais sensível conhecido de danos causados pela

exposição aguda de corpo inteiro aos raios X.

Gorizontov (1964) apresenta curvas de linfóci-

tos e neutrófilos encontrados no sangue circulante de coe

lhos expostos a diferentes doses de radiação, desde 25 a

800 r, sem especificar precisamente as condições experi-

mentais, nem as características da fonte de irradiação. Tam

bem apresenta os mielogramas obtidos por punção de 2 cães

expostos a 250 r, que usaremos para comparação dos resul-

tados por nós obtidos.

Dienstbier, Arient e col. (1967) apresentam uma

súmula das alterações que encontraram na medula óssea e no

sangue circulante após a irradiação de diversas espécies

animais com raios X nas doses de 25, 100, 600 e 1 000 r e

após administração de vários radioisótopos, chegando à

conclusão de que a determinação da contagem absoluta e das

células individuais da medula pode oferecer um bom índice

para o prognóstico e tratamento da moléstia da radiação .
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Os autores apresentam os resultados sob forma de gráficos

sem darem os valores numéricos da contagem global e espe-

cífica permitindo avaliar apenas a grosso modo as varia-

ções encontradas.

Alpen (1967) comparando a resposta hematológica

e a recuperação após irradiação em diferentes espécies ani

mais, chega a conclusão de que nos devemos abster estrita

mente de tirar conclusões sobre o efeitode doses baixas a

partir de resultados obtidos com doses mais elevadas. Da

mesma forma, demonstra a insegurança ainda existente rela-

tiva à generalização sobre os efeitos de exposição aguda,d£

vendo ser considerada sempre uma série de fatores, como ta

xa de dose, dose total acumulada, espécie animal, tempo

após a irradiação, etc.

Como pode ser observado facilmente nos gráficos

1 a 6, em relação à contagem global da série branca no

sangue periférico, encontramos o aumento abortivo descri-

to por outros autores, nas primeiras horas, nos animais

irradiados com 6 Gy, atingindo níveis de 60 a 70% acima

dos iniciais. Logo após nota-se uma queda da contatem gl£

bal, evidente mesmo nos coelhos irradiados com 0,5 Gy, sen

do a queda mais acentuada com 2 Gy e atingindo níveis

muito baixos (600 células por mm3) com 6 Gy. Posterior-

mente há uma recuperação, nova queda e nova recuperação ,

que atinge os limites da normalidade nos animais irradia-

dos com 0,5 Gy dentro de 4 semanas, mas nos irradiados

com doses mais elevadas somente após 8 semanas.

Na contagem específica de segmentados e bastone-

tes notamos, com irradiação de 6 Gy, o mesmo fenômeno de

aumento abortivo inicial atingindo níveis quase o dobro

dos iniciais dentro das primeiras horas, queda acentuada

posterior e novo aumento acima do normal e finalmente qu£

da progressiva, permanecendo, entretanto, os níveis dos

segmentados acima dos encontrados para os outros animais ,

ainda após 12 semanas. Aliás, um aumento inicial de segmen
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tados foi encontrado mesmo nos animais irradiados com 0,5

e 2 Gy, parecendo ser um índice bastante sensível. Aumen-

to de bastonetes foi encontrado apenas com 2 Gy. Acredita-

mos que esta variação de percentagem de segmentados,com

aumentos e quedas sucessivas, mesmo na exposição a 0,5

Gy, deveria ser estudada com mais detalhes em doses baixas,

pois é um índice que permanece alterado durante cerca

de 4 semanas.

Os linfócitos, como já descrito por outros au-

tores, caem logo nas primeiras horas a níveis muito baixos

e com 2 e 6 Gy, apresentam depois um aumento abortivo e

nova queda, sendo que nos irradiados com 0,5 e 2 Gy che-

gam a níveis praticamente normais após 4 semanas, porém pe_r

manecem baixos nos irradiados com 6 gy até o fim de 12

semanas.

Bloom (1948) na sua série, sacrifica os animais

e faz cortes de medula do fêmur, usando, portanto, para ca

da momento, somente 2 ou 3 animais.

Gorizontov (1964) apresenta os mielogramas de 2

cães irradiados com 250 r sem especificar como foram obti-

dos, chamando porém a atenção para o fato de que a mesma

dose de radiação pode causar danos diferentes às séries eri

troblástica e mieloblástica da medula, apesar de haver e-

volução semelhante da moléstica. Acreditamos, antes, que

estas diferenças sejam devidas à dificuldade apontada de se

obter amostras representativas de medula em amostragens re-

petidas no mesmo animal.

Dienstbier, Arient e col. (1967) que apresentam

gráficos relativos a alterações dos elementos da medu-

la, também não entram em detalhes técnicos.
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Nos nossos gráficos 7 a 21, procuramos represen

tar as alterações encontradas nos diversos elementos da me_

dula. Estamos cientes, entretando, das dificuldades de in-

terpretações devido á grande variação encontrada. Podemos

afirmar, apenas com alguma segurança, que nos animais irra

diados com 0,5 Gy, não houve modificações acentuadas. Nos

irradiados com 2 Gy há uma depressão que se torna eviden

te aos 3 dias. Nos irradiados com 6 Gy, esta depressão

é evidente já nas primeiras horas, mais acentuada na amoŝ

tra de 3 dias, havendo um aumento acima dos limites nor-

mais na amostra de 2 semanas.

As informações hematológicas são importantes

pois existe uma correlação com anuseas-vômitos- diarréia

observadas na irradiação de corpo total. Sabe-se que quanto

maior for a dose mais rapidamente surgem esses sintomas

no quadro clínico.
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4 - ESPERMA

A finalidade precípua da nossa pesquisa foi veri

ficar as alterações encontradas no material que pode ser

colhido sem prejuízo para os animais de experimentação. Por

esse motivo limitamo-nos, de início, a análise do esperma

colhido conforme foi descrito em material e métodos. Somen-

te após término da experiência os animais foram sacrifica

dos e feito o estudo histopatológico dos testículos.

Os autores que estudam especificamente o efeito

das radiações sobre as gonadas, fazem pesquisas seriadas

e portanto acompanham toda a evolução das células germina-

tivas. Usaremos os dados destes autores somente para uma

melhor compreensão do assunto. Pesquisas recentes feitas

injetando-se timidina triciaá^ e acompanhando pela autor-

radiografia a diferenciação das células marcadas, indicam

as seguintes fases de espermatogenese (LEONARD, 1969).

As espermatogonias primárias (tipo A), se dividem 3 vezes

em seguida, dando a maioria espermatogonias interme-

diárias, revertendo porém algumas ao estado primitivo, ini-

ciando um novo ciclo de divisão celular. As espermatogonias

do tipo intermediário se dividem em ?spermatogonias do tipo

B, depois em espermatócitos de primeira ordem que dão, por

divisão meiótica, os espermatócitos de segunda ordem, em S£

guida espermátides que se transformam diretamente em esper-

matozóides. 0 tempo necessário para se completar o ciclo

desde a espermatogonia do tipo A até o espermatozóide madu-

ro para a ejaculação varia de espécie para espécie, sendo

no camundongo de cerca de 65 dias.

Ainda em camundongos irradiados com 300 r, veri-

ficou-se que as espermátides e os espermatozóídes são ra-

diorresistentes, enquanto as espermatogonias são radiosen-

síveis. Assim, os exames histológicos dos testículos fei-
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tos em intervalos progressivos após a irradiação, mostran

que as espermatogonias desaparecem em Is lugar, seguindo -

se os estágios mais diferenciados, espermatócitos,

espermátides e espermatozóides na seqüência correspondente

à sua formação. Após alguma tempo se produz uma restaura-

ção a partir de algumas espermatogonias que sobrevive-

ram e os estágios mais diferenciados reaparecem na ordem

de sua formação. Compreende-se assim que, mesmo após uma

irradiação relativamente alta dos testículos, haja uma

fase inicial de fertilidade, pois o animal utiliza os

espermatozóides já maduros e, em seguidas as espermátides

e os espermatócitos que amadureceram. Dependendo da dose

de irradiação, segue-se um período de estabilidade transi^

tória que corresponde à falta de formação de novos elemen-

tos a partir das espermatogonias lesadas. As espermatogo-

nias do tipo B são mais radiosensíveis do que as espermato-

gonias do tipo A.

Se o animal foi irradiado com doses mais baixas

(1 a 2 Gy),o período de esterilidade transitória nao se

evidencia, pois a maturação da linhagem celular a partir

das espermatogonias não lesadas ou do epitélio regenera-

do pode se processar antes de terem sido eliminados todos

os elementos celulares mais maduros e que não foram le-

sados pela radiação.

A taxa de dose da irradiação é igualmente mui-

to importante, tendo Oakberg e Clark ( 1964 )verificado não

haver diferença no numero de espermatogonias destruídas

com doses de 21 a 600 r administradas em taxas de 86, 9, 3

e 0,8 r/min. Estes autores verificaram que com taxas de do

se bem baixas, da ordem de 0,009 a 0,001 r/min atinge-se um

certo equilíbrio com cerca de 8O9S de população normal de

espermatogonias.
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Casarett (19640 estudando o efeito da irradia-

ção crônica sobre o esperma de cães, usa parâmetros sente -

lhantes aos apresentados na presente pesquisa para ava-

liar o efeito da radiação. Usando doses de 15,0 r por sema-

na, provoca uma aspermia completa dentro de 25 semanas

(dose total acumulada cerca de 400 r), permanecendo os

cães aspérmicos vários anos. 0 mesmo autor verificou que

•lose única aproximadamente de 400 r causa depressão acen-

tuada de produção de esperma em 3 meses, não havendo p£

rém aspermia completa e dando-se a recuperação em cerca

de 1 ano.

Gillette, Hopwood e col., (1964), irradiaram os

testículos de touros com aparelho de raios X de 280 kV ,

com taxa de dose de 65 r/min, sendo feita a coleta de se-

men com vagina artificial, em períodos semanais, durante

c^rca de 1 ano. Estes autores verificaram que a irradia -

ção com 200, 400 e 800 r produz formas anormais após 7 S£

manas e o máximo ao nível de 12 semanas. Com 50 r somen-

te encontraram pequenas alterações apôs 19 semanas. Em to-

dos os níveis de exposição. Quanto à concentração do es-

perma, houve queda de 50% em 7 semanas após 800 r, em 8 se-

manas após 400 r, 9 semanas após 200 r e 11 semanas após

100 r. Não foram encontradas alterações significativas

antes desta época, sendo encontrados os valores mais baji.

xos após 14 semanas. 0 semen dos animais irradiados com

50 r apresentou um decréscimo muito pequeno em número en-

tre 9 a 16 semanas.

Nos comentários que faremos a seguir sobre os re_

sultados experimentais por nós obtidos é importante reiem

brar que a taxa de dose foi mais elevada (110 rad/ min) e

a dose total administrada de uma só vez. A análise do es-

perma em períodos subsequentes poderá dar uma indicação
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das alterações que ocorreram em um determinado momento em

toda a linhagem de células germinativas presentes neste

instante.

Verificamos logo de início como dado marcante e

que não encontramos registrado na literatura, que a irradia

diação com 8 Gy provoca uma impotência "coeundi" dentro de

poucas horas que atribuímos ao estado geral de prostação

dos animais que morrem em menos de 24 horas. Mesmo nos coe-

lhos irradiados com 6 Gy há impotência na maioria dos ani-

mais que permanece durante 2 meses, restabelecendo-se as

condições normais somente após esta fase. Os coelhos irra-

diados com 2 e 0,5 Gy não apresentaram alterações em rela-

ção aos controles.

0 pH apresentou as variações máximas de 6,61 a

6,85 para os controles e os irradiados com 0,5 e 2 Gy apre-

sentando apenas os irradiados com 6 Gy níveis ligeiramente

mais baixos (variação de 6,55 a 6,85) porém, sem signifi-

cação estatística.

Barreto e Mies Filho (1944) estudando as condi-

ções ideais para inseminação artificial no coelho em nos-

so meio, analisaram o esperma normal, verificando que o aŝ

pecto é branco leitoso, o pH varia entre 6,8 e 7,5 e o nú-

mero de espermatozóides em média é de 700.000 a 2.000.000

por mm3. 0' Ferrall e Meacham (1968) analisaram o pH do se-

men de coelhos Nova Zelândia brancos, encontrando como va-

lor médio o pH de 7,59 (- 0,04).

Os nossos valores estão mais próximos aos encon-

trados por Barreto e Mies do que os encontrados por 0'Fer-

rall e Meacham que registram pH mais elevado. Na nossa ex-

periência o pH em si pouco ou nenhum valor tem para ajuizar

da qualidade do semen.



- 67 -

5. DKA E RMA

Na avaliação dos resutlados encontrados na presen

te pesquisa, procuraremos correlacionar movimento de massa,

contagem global por mm3 e dosagens de DNA e RNA em cada

nível de radiação.

Nos coelhos irradiados com 0,5 Gy, notamos dimi-

nuição do movimento de massa desde as primeiras horas,encori

trando-se os valores mais baixos após 3 dias e 4 semanas.

A contagem global dos espermatozóides não mostrou alterações

significativas durante toda a duração da experiência. Ja na

dosagem de DNA foram encontrados valores relativamente bai-

xos na amostra de 4 semanas e acima dos normais na amostra

de 12 semanas, encontrando-se as mesmas variações para o

RNA. Devido à grande flutuação dos resultados, estas dife-

renças não se evidenciam no teste de médias. Parece eviden-

te que mesmo com 0,5 Gy houve modificações das condições do

esperma. Apesar de não haver alterações do número de esper-

matozóides eliminados, a vitalidade destes é bem menor na

amostra de 4 semanas, mostrando ter havido dano para as cé-

lulas germinativas no decurso do seu amadurecimento. Como

não encontramos dados sobre a duração do ciclo completo de

espermatogênese no coelho, extrapolamos dos dados indicados

por Leonard (1970) para camundongos, parecendo haver dano

das espermatogonias do tipo B, aliás, a fase mais radiosensí^

vel, conforme indicado por outros autores. 0 aumento dos

níveis de DNA e RNA após 12 semanas seria uma indicação de

que as espermatogonias do tipo A ou não foram lesadas, ou já

foram regeneradas em níveis a ponto de suprir o ciclo nor-

mal com elementos jovens e ativos.
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Nos coelhos irradiados com 2 Gy ha queda acentua-

da do movimento de massa após 3 dias, com ligeiro aumento

após 7 e 14 dias e queda progressiva posterior, chegando

mesmo a 0,000 na amostra de 8 semanas, com recuperação pos-

terior, porém, ainda abaixo dos níveis normais na amostra

de 12 semanas. Nestes animais, as variações da contagem gl<>

bal acompanharam as do movimento de massa, indicando a dimi_

nuição da produção de espermatozóides e posterior recupera-

ção. Também as dosagens de DNA variam no mesmo sentido. É

evidente a lesão da linhagem de células germinativas, chegan

do a esterilidade temporária por volta de 8 semanas» indi-

cando destruição das espermatogonias do tipo B e grande parte

do tipo A. A recuperação posterior seria devido á regenera-

ção de espermatogonias do tipo A.

Nos animais irradiados com 6 Gy, apesar de ter-

mos encontrado espermatozóides em todas as amostras que pu-

deram ser colhidas e o número estar acentuadamente diminuí-

do somente na amostra de 8 semanas, o movimento de massa

diminuiu rapidamente chegando a 0,00 nas amostras de 4 e 8

semanas, havendo ligeira recuperação nas 12 semanas. Entre_

tanto, notamos que a dosagem de DNA alcançou os níveis má-

ximo na amostra de 4 semanas e muito baixos nas 8 semanas.

A dosagem de RNA era nula na amostra de 4 semanas. Verifica^

mos assim que os animais que conseguem sobreviver e ejacu-

lar, eliminam espermatozóides mortos ou suficientemente le-

sados por não terem movimentos. Entretanto, não conseguimos

correlacionar os resultados das dosagens de DNA e RNA. A-

pós 12 semanas há indícios de recuperação de epitélio germi^

nativo revelado pela presença de espermatozóides com certa

motilidade.
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6. HORMÔNIOS TIREOIDEANOS

Procurando pesquisar o efeito das radiações sobre

diferentes parâmetros bioquímicos, estudamos os níveis sé-

ricos de triiodotironina (T ), tiroxima (T ) e tiroxina

(T -N) após exposição a diversas doses de radiações ioni-

zantes e em diferentes intervalos de tempo.

Os resultados parecem indicar que a dosagem do T-3

poderia servir de "indicador biológico" de exposição à ra-

diação ionizante no período curto de 7 horas e para doses

de 4 Gy ou mais elevadas.

7. TRASANUIASES

As transaminases contituem um grupo de enzimas

que catalisam a interconversão reversível de amino - ácidos

e alfa-deto-ácidos, pela transferência de grupos amínicos.As

transaminases de maior interesse clínico são a transaminase

glutâmico-oxalacética (GOT ou TGO) e a transaminase glutâ-

mico-pirúvica (GPT ou TGP).

As transaminases, sobretudo a GOT estão presentes

nas bactérias e em todos os tecidos animais, existindo em

quantidades mais apreciáveis no miocárdio, fígado, músculos

esqueléticos, cérebro, rins e testículos. Qualquer lesão

com destruição celular desses tecidos (com exceção do cére-

bro) provoca apreciável aumento dessa enzima no sangue. A

GPT existe em maior quantidade no hepatócito do que em ou-

tros tecidos. Ainda convém citar que a GOT está presente no

citoplasma e nas mitocôndrias, ao passo que a GPT está pre-

sente apenas no eitoplasma (Lima, 0. A,; Soares, J.B. et ai.,

1977; Wroblewski, F., 1959).
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Devido as modificações encontradas no soro em va-

riadas afecções dos órgãos acima mencionados que indicam lê

são celular, pareceu de interesse estudar as transaminases,

também após exposição às radiações ionizantes, que acarre-

tam lesões celulares em vários órgãos e tecidos.

Na experiência por nós realizada a análise esta-

tística pelo test "t" de Student revelou que somente após

6 Gy de irradiação surgem alterações significativas, ora pa

ra mais, ora para menos, dos níveis de GOT, não se encon-

trando alterações significativas dos níveis de GPT.

8. GLICOUA

As radiações ionizantes produzem uma grande vari£

dade de alterações celulares que, porém não são específi-

cas, daí decorrendo a dificuldade de se estabelecer uma "d£

simetria biológica". Como toda alteração morfológica é pre-

cedida de modificações bioquímicas, examinamos diversos pa-

râmetros bioquímicos em coelhos irradiados, procurando es-

tabelecer uma relação dose-efeito.

Um dos parâmetros estudados foi a glicemia em je-

jum. Anteriormente já fora estabelecido a glicemia de coe-

lhos da mesma raça branca (cruzamento de raças Gigante e

Nova Zelândia) (Eston, V.R. et ai., 1977) estabelecendo -se

os níveis normais de glicemia em jejum como sendo em média

83 mg/100 ml de soro sangüíneo e verificando não haver dife_

renças significativas entre os sexos.

Na presente pesquisa empregamos as doses de 0,25-

1 - 4 e 6 Gy. Feita a análise estatística verificamos que

enquanto as doses de 0,25 e 1 Gy não efetavam os níveis gl^

cêmicos de modo significativo, com 4 Gy e sobretudo com 6

Gy ha um desregulamento de metabolismo glícido com valores

ora acima ora abaixo da normalidade.
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9. CATECOLAMIHAS

As variações hormonais representam um papel impor

tante na indicação precoce da exposição às radiações ioni-

zantes. A liberação de aminas biogênicas, tanto pela ação

direta da radiação ou pela via do sistema nervoso autônomo,

deveria revelar o efeito de um mecanismo geral de "stress"

como resposta a uma agressão como seja a radiação ( Altman

et ai., 1970).

No presente trabalho pesquisamos a excreção urina

ria de catecolaminas livres em coelhos normais padronizados

após exposição a diferentes doses de radiações ionizantes.

As doses empregadas foram as seguintes: 0,25 - 1-

4 Gy.

Os resultados não revelaram diferenças estatisti-

camente significativas da excreção urinaria de catecolami-

nas ao nível de 5%.

10. ABERRAÇÕES CROMOSSÔKICAS

Realizamos dois tipos de experiências. Num estudji

mus as aberrações cromossômicas nas doses de 0 , 5 - 1 - 2

4 Gy e no outro em doses menores compreendidas entre 0,1 a

0,5 Gy.

A análise estatística em ambos os casos em que

estudamos os dicêntricos demonstrou que o método da cultura

dos linfócitos ainda é o que melhor resultados dá. A difi-

culdade maioi reside no fato de que, à medida que as doses

decrescem, torna-se cada vez mais difícil obter pontos na

curva (pois para cada 2 dicêntricos que surgem são necessá-

rias análises de 1.500 metafases).

No trabalho que realizamos não levamos em consid£
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ração outras alterações tais como lacunas, fragmentos, del£

ções terminais ou intersticiais, anéis centricos e acentri-

cos, inversões pericentricas e outras mais. Cumpre ressal-

tar, entretanto, que os dicêntricos podem ter como origem

substâncias químicas mutagênicas, razão pela qual se deve

levar em consideração essa possibilidade.
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RESUMO E CONCLUSÕES

1. MÉTODOS

1.1. Na presente pesquisa foi feito o estudo dos efeitos

da irradiação de corpo total com diferentes doses de

radiação sobre diversos órgãos e tecidos.

1.2. Como animais de experimentação foram usados coelhos

machos adultos, de raça pura, Nova Zelândia Brancos,

divididos em séries de 10 animais cada, sendo uma

série controle e as restantes irradiadas com dose ú-

nica respectivamente de 0,5, 2 e 6 Gy, (exceto 2

irradiados com 8 Gy).

1.3. A fonte de irradiação foi um acelerador linear de 4

Mev.

1.4. Foram analisados os seguintes parâmetros: condições
•-*-"£-

gerais: mortalidade, morbilidaáe, variações de peso,

impotência coeundi; condições do esperma: aspecto ,

medida do pH, movimento de massa, motilidade %, con-

tagem global por mm3, dosagem quantitativa dd DNA e

RNA; análise do sangue periférico: contagem global

da série branca por mm3 e contagem específica; análi^

se da medula óssea: contagem global da série branca

por mm3 , contagem diferencial e dosagem quantitativa

de DNA e RNA.

.5. Estas medidas foram feitas antes da irradiação e nos

períodos subsequentes de 7 horas, 3 dias, 1, 2, 4, 8

e 12 semanas.

1.6. Foi feita, sempre que o material permita, a análise

estatística, calculando-se os valores médios ( mé-

dias), o desvio padrão e fazendo-se os testes de mé-

dias para comparar os resultados obtidos no mesmo

período nos animais controles e nos irradiados com
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as diferentes doses.

1.7. Os níveis séricos de triiodotironina (T3), de tiroxi-

na (T4) e de T4 normalizado (T4-N) foram determina -

dos pelo método do radioimunoensaio em 35 coelhos

de raça branca (cruzamento de raça Gigante e Nova

Zelândia). Os animais foram divididos em 5 grupos ,

servindo um grupo de controle e os outros foram irra

diados de corpo inteiro com 0,25, 1, 4 e 6 Gy respe£

tivamente. Os hormônios da tireóide foram determina-

dos após jejum de 2 horas antes da irradiação e nos

intervalos de 7 horas, 3 dias, 2, 4 e 12 semanas a-

pós a irradiação.

1.8. Como as transaminases glutâmico oxalacética (GOT) e

glutâmico pirúvica (GPT) exercem importantes funções

metabólicas nos processos de transferência de agrupa

mentos amínicos entre amino e cetoácidos, determina-

mos os níveis séricos de GOT e GPT pelo método de

Reitman e Frankel em 35 coelhos padronizados, bran-

cos normais, divididos em 5 grupos, servindo um gru-

po de controle e os outros irradiados respectivamen-

te com 0,25, 1, 4 e 6 Gy, fazendo-se as determina-

ções antes da irradiação e nos intervalos de 7 ho-

ras, 3 dias, 2, 4 e 12 semanas.

1.9. A glicemia em jejum foi determinada em 35 coelhos de

raça branca (cruzamento de raças Gigante e Nova Ze-

lândia), divididos em 5 grupos, sendo um grupo usado

como controle e os restantes irradiados de corpo in-

teiro respectivamente com 0,25, 1, 4 e 6 Gy. A gli-

cemia foi determinada após 7 horas de jejum e nos

intervalos de 7 horas, 3 dias, 2, 4 e 12 semanas a-

pós a irradiação.

1.10. De outro lado as variações homonais representam um

papel importante na indicação precoce da exposição às

radiações ionizantes. A liberação de aminas biogêni-
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cas, tanto pela ação direta da radiação, ou pela via

do sistema nervoso autônomo, deveria revelar o efei-

to de um mecanismo geral de "stress" como resposta a

uma agressão como seja a radiação. No presente traba

lho for determinada a excreção urinaria de catecola-

minas em 20 coelhos machos de raça branca ( mistura

de Gigante e Nova Zelândia), divididos em 4 grupos ,

respectivamente controle e após irradiação com 0,25,

1 e 4 Gy. As determinações foram feitas por radioimu

noensaio ("kits" da Bio-Rad), 7 horas, 3 dias, 2, 4

e 12 semanas após irradiação.

1.11. Finamente analisamos as aberrações cromossomicas u-

tilizando cultivo de linfócitos irradiados "in vi-

tro" estudando apenas os dicêntricos. As curvas obt^.

das foram coincidentes com as de outros autores de-

monstrando ser o método mais preciso porém muito tra

balhoso.

2. RESULTADOS

2.1. Dados gerais

Não houve mortalidade entre os animais irradiados

com • 0,50 e 2 Gy. Dos animais irradiados com 6 Gy,

67,5% morreram dentro dos primeiros 10 dias, sobrevi^

vendo os restantes durante todo o período experimen-

tal. Todos os animais irradiados com 8 Gy morreram

em menos de 24 horas,sendo, portanto, a LD . por

nós encontrada, inferior aquela registrada por ou-

tros autores.

Os animais irradiados com 0,5 e 2 Gy apresentaram

morbíttráetáe maior do que os controles, principalmen-

te após 2 e 3 meses. Cinco dos 8 animais irradiados

com 6 Gy morreram respectivamente após 2, 4, 7, 9 e
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10 dias de edema pulmonar e afecções hepaticas prova-

velmente decorrentes de baixa de resistência. Os so-

breviventes a es ca. dose apresentaram incidência acen

tuada de infecções comuns aos coelhos.

Os coelhos irradiados com 0,5 e 2 gy mantiveram po-

tência sexual comparável à dos controles. Os irradia

dos com 6 Gy, entretanto, apresentaram impotência

"coeundi", exceptuados os que conseguiram sobreviver

o período experimental.

Houve ligeira perda de peso dos animais irradiados

com 2 Gy após 3 dias, e maior (até 10%) nos irradia-

dos com 6 Gy com recuperação posterior.

2.2. Sangue periférico

A contagem global da série branca apresenta um aumen

to abortivo, nas primeiras horas, nos animais irra-

diados com 6 Gy, atingindo níveis de 60 a 70% acima

dos iniciais. Logo após, nota-se uma queda da conta-

gem global, evidente mesmo nos coelhos irradiados

com 0,5 Gy, sendo mais acentuada com 2 Gy e atingin-

do níveis muito baixos (600 células por mm3) com 6

Gy. Há variações posteriores para mais e para menos,

restabelecendo-se os níveis normais nos animais irra

díados com 5(0 Gy após 4 semanas e nos irradiados

com 2 Gy após 8 semanas. Encontramos um aumento dos

segmentos em todos os animais irradiados, mesmo na

série de 0,5 Gy, permanecendo os valores alterados a

té 4 semanas. Nos irradiados com 2 Gy, o aumento foi

maior e nos irradiados com 6 Gy, atingiu quase o do-

bro dos valores iniciais dentro das primeiras horas,

com queda acentuada posterior, variações para mais

e para menos, permanecendo, porém, os níveis de seg-
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mentados, aumentados durante todo o período experi-

mental de 12 semanas. Estes dados que são muito evi-

dentes deveriam ser analisados com mais freqüência ,

pois permitem avaliar a grossomodo o nível de exposi-

ção do animal. Os linfócitos apresentam a queda já

descrita por outros autores dentro das primeiras ho-

ras, queda mais acentuada quanto maior a irradiação,

havendo, depois, fases de aumento abortivo e nova

queda até atingir a normalidade dentro de 4 semanas

nos coelhos irradiados com 0,5 e 2 Gy, permanecendo

baixos durante todo o período experimental nos irra-

diados com 6 Gy.

2.3. Medula óssea

A medula óssea foi colhida da epífise proximal do

fêmur, por punção e aspiração. Nestas condições, não

encontramos alterações significativas nos coelhos

irradiados com 0,5 Gy, notando-se nos irradiados com

2 Gyuma depressão evidente após 3 dias e nos irradia-

dos com 6 Gy, já nas primeiras horas, com recupera-

ção posterior acima dos limites normais após 2 sema-

nas, revelando fase de reprodução celular acentuada

na medula neste período.

2.4. Esperma

0 pH e aspecto não apresentaram alterações além dos

limites da normalidade em todas as amostras que pude

ram ser colhidas.

0 movimento de massa ea motilidade apresentaram - se

diminuídas mesmo nos animais irradiados com 0,5 Gy

com valores mais baixos no 3« dia e na 4> semana.

Nos irradiados com 2 Gy estes valores abaixaram acen
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tuadamente apôs 3 dias, com ligeiro aumento após 7 e

14 dias e queda progressiva posterior até o nível

0,00 no fim das 12 semanas. Nos irradiados com 6 Gy,

na maioria das amostras, o movimento foi nulo.

Não encontramos aspermia em nenhuma amostra de semen

que pôde ser colhida. A contagem de espermatozoides

por mm3 antes da irradiação estava entre bOO.000 e

800.000. Os animais irradiados com 0,5 Gy não mostra

ram diferenças significativas em relação aos contro

les. Já nos irradiados com 2 Gy houve diminuição si£

nificativa nas amostras de 2, 4 e 8 semanas, com re-

cuperação posterior e nos irradiados com 6 Gy que s£

breviveram à primeira fase, a queda só foi significa

tiva no fim de 8* semana.

A dosagem quantitativa de DNA e RNA mostrou altera

ções em relação aos controles, mesmo nos coelhos ir-

radiados com 0,5 Gy, encontrando-se valores mínimos

de DNA nas amostras de 4 semanas e máximos nas 12 se_

manas. Com 2 Gy houve queda acentuada de DNA após 4

e 8 semanas e posterior aumento. Com 6 Gy a queda

mais acentuada se evidenciou na 8* semana, havendo

tendência para índices acima da normalidade após 1 e

4 semanas. A dosagem de RNA, nestes coelhos, foi nu-

la na 4* semana, apesar dos valores de DNA terem al-

cançado o máximo.

Pelos dados encontrados, verificamos que o esperma

revela de maneira bastante sensível o efeito da irra

dlação de corpo total. A impotência "coeundi" acom-

panha o estado de prostação dos coelhos irradiados

com 6 Gy e que nao conseguem sobreviver mais do que

10 dias. Mesmo com 0,5 Gy houve diminuição de movi-

mento de massa e de motilidade dos espermatozoides

nas amostras de 3 dias e 4 semanas, apesar de não ha
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ver diminuição do número destes. A dosagem de DNA in

dica valores mínimos de elementos nucleados nas amos

trás de 12 semanas. Com 2 Gy a lesão foi mais inten-

sa, encontrando-se valores baixos após 3 dias, e au-

sência de movimento no fim da 12* semana, apesar do

número não estar significativamente alterado. Nos

irradiados com 6 Gy a maioria das amostras apresen-

tou movimento nulo. Os nossos dados indicam que, me^

mo os espermatozóides maduros e as fases anteriores

de espermátides e espermatócitos que são considera-

dos radioresistentes, na realidade, são lesados a

ponto de perderem a motilidade, mesmo com doses de

0,5 Gy.

2.5. Relação DNA/RNA e RNA/DNA

Os testes de médias revelaram que no 568 dia havia

diferença significativa da relação DNA/RNA entre os

animais irradiados e os controles, com diminuição

dos valores de DNA e aumentos simultâneos dos valo-

res de RNA. Estas diferenças eram máximas para os

animais irradiados com 6 Gy. A relação RNA/DNA reve-

la nitidamente esta diferença.

2.6. T T e T - N :

Os resultados foram submetidos a análise estatística

verificando-se que as doses de 4 Gy produzem queda

acentuada de T3 após 7 horas com volta posterior à

normalidade e as de 6 Gy queda significativa após 7

horas e mais acentuada após 4 semanas, com recupera-

ção posterior. Quanto ao T4 há diferenças significa-

tivas apenas com 6 Gy após 4 semanas. 0 T4-N mostra
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menos alterações, encontrando-se os níveis mais bai-

xos também após 4 semanas. Os resultados parecem in-

dicar que a dosagem do T3 poderia servir de " indica

dor biológico" de exposição à radiação ionizante no

período curto de cerca de 7 horas e para doses de

4 Gy ou mais.

2.7. Transaminase

Analisando os níveis séricos de GOT e GPT dosados p£

Io método de Reitman e Frankel, nos coelhos irradia-

dos, verificamos um aumento significativo de GOT so-

mente nos animais irradiados com 6 Gy e nas amostras

de 7 horas e 4 semanas, e valores abaixo do normal a-

pós 2 semanas. Para o GPT não encontramos alterações

estatisticamente significativas.

Usando o método cinético, encontramos após irradia -

ções com 6 Gy, nas amostras de 7 horas, aumento si£

nificativo dos níveis séricos de GOT e queda dos ní

veis de GPT.

2.8. Glicemía

Apesar de haver um certo desregramento do metabolismo

glicídico nos animais irradiados com 4 e 6 Gy, os r£

sultados da glicemia em jejum estatisticamente não

são suficientemente significativos para servirem de

indicador de uma alteração biológica pxoduzida pela

radiação.
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2.9. Catecolaminas

Os níveis de excreção urinaria de catecolaminas li-

vres em coelhos normais atingiram no máximo 8 |ig /

24 hs. Ao contrário do que se poderia esperar, nos

coelhos irradiados não houve alterações estatistica-

mente significantes destes níveis, mesmo após exposi^

ção de corpo inteiro a 4 Gy.

2.10 Aberrações cromossomicas

0 estudo das aberrações cromossomicas ocorridas em

linfócitos irradiados "in vitro" e cultivados em

meio apropriado demonstrou ser o método de dosime-

tria biológica mais eficiente no presente momento.
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SUMARY AND CONCLUSIONS

1. METHODS

1.1. A comparative research was made on the effects of

total body irradiation with different dosis of

radiation on several organs and tissues.

1.2. Adult male rabbits of the white New Zealand type were

used as experimental animals, divided in series of

10 animals each, being one series used as controls

and the others irradiated respectively with 0.50,

2.00 and 6.00 Gy (except 2 animals irradiated with

8.00 Gy).

1.3. A 4 MeV linear accelerator was used as radiation

source.

1.4. The following parameters were analysed: general

conditions: mortality, morbility, variation of

weight, "impotentia coeundi"; general conditions of

the sperm: aspect, pH, mass movement, percent

motility, total count per mm3 , quantitative dosage

of DNA and RNA; peripheral blood analysis: total

white cell count per mm3, differential count; bone

marrow analysis: white cell total count per mm3,

differential count and quantitative dosage of DNA

and RNA.

1.5. These measurements were made before irradiation and

in subsequent periods of 7 hours, 3 days and 1, 2,

4, 8 and 12 weeks.

1.6. The statistical analysis of all those data which

were accessible to it was made, and mean values,

standard deviation and the mean tests were calculated

in order to compare the results obtained with animals

irradiated with different dosic.
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1.7. Seric levels of triiodothyronine (T3), of thyroxine

(T4) and of normalized thyroxine (T4-N) were determined

by radio-omuno-assay in 35 rabbits of the white strain

(crossing of races Giant and New-Zealand). The animals

were divided in 5 grupes, beeing one uses as control

and the others received a total body irradiation of

0.25, 1.00, A.00 and 6.00 Gy respectively. The thyroid

hormones were determined after 2 hours fasting before

irradiation and in intervals after 7 hours, 3 days, 2,

4 and 12 weeks after irradiation.

1.8. As glutamic oxalacetic transaminase (GOT) and glutamic-

pyruvic transaminase (GPT) have important metabolic

functions in the processes of transference of aminic

groups between amino and ketoacids, we measured the

seric levels of GOT and GPT by the method of Reitman

and Frankle in 35 padronized white rabbits, divided in

5 groups, beeing one used as control and the others

irradiated respectively with 0.25, 1.00, 4.00, and 6.00

Gy. Determinations were made before irradiation and in

intervals of 7 hours, 3 days, 2, 4 and 12 weeks.

1.9. Fasting levels of Glycemia were determined in 35 rabbits

of white race (crossing of races Giant and New Zealand),

divided in 5 groups, beeing one group used as control

and the remaining received a total body irradiation of

8 x 0.25, 1.00, 4.00, and 6.00 Gy. Fasting Glycemia

was measured in intervals after 7 hours, 3 days, 2, 4,

and 12 weeks after irradiation.

1.10. On the other hand the hormonal variations have great

importance for the early indication of the exposition

to ionizing radiations. The liberation of biogenic

amines, either by direct action, or through mediation

of the autonomous nervous system, should demonstrate

the effect of a general "stress" mechanism as an answer
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to an agression such as radiation. In the present

research the urinary excretion of catecholamines was

determined in 20 male rabbits of a white race

(mixture of Giant and New Zealand), divided in 4 groups,

respectively control and after irradiation with 0.25,

1.00, and 4.00 Gy. The determinations were made by

radio-imuno-assay (Bio-Rad Kits), 7 hours, 3 days, 2,

4 and 12 weeks after irradiation.

1.11. Finnaly we analyzed the chromossomic aberrations using

the cultivation of lymphocytes irradiated "in vitro" ,

and analysing only the dycentrics. The curves obtained

coincided with those of other authors, demonstrating

that this method is the most precise one but also the

most laborious one.

2. RESULTS

2.1. General data

Nons of the animals irradiated with 0.50 or 2.00 Gy

died. Sixty seven percent of the animals irradiated

with 6.00 Gy died during the first 10 days, and the

remaining survived during the whole experimental

period. All animals irradiated with 8.00 Gy died in

less than 24 hours. The LD . for rabbits found

in our experiments is below the values given by other

authors.

The animals irradiated with 0.50 and 2.00 Gy showed

greater morbility than the controls, specially after

2 and 3 months. Five of the 8 rabbits irradiated

with 6.00 Gy died after 2, 4, 7, 9 and 10 days from

pulmonary edema and hepatic infections, probably due

to lower resistency. The survivals of this group



- 85 -

showed higher incidence of the infectious diseases

common to rabbits.

The rabbits irradiated with 0.50 ai.d 2.00 Gy mantain-

ed sexual potency comparable to the controls, however

animals irradiated with 6.00 Gy showed "impotentia

coeundi" with exception of the survivals.

There was a small loss of weight among the animals

irradiated with 2.00 Gy after 3 days and a loss up

to 10% among the ones irradiated with 6.00 Gy, with

later recovery.

2.2. Peripheral blood

The total count of the white series shows an abortive

rise during the first hours in those animals irradiated

with 6.00 Gy, increasing 60 to 70% above initial values.

Immediately afterwards there is a decrease in total

count, which shows up even in the animals irradiated

with 0.50 Gy, is more pronounced with 2.00 Gy and

reaches minimum values (600 cells per mm3) with 6.00 Gy.

Afterwards there are increases and decreases and

normal values are regained in rabbits irradiated with

0.50 Gy after 4 weeks and with 2.00 Gy after 8 weeks,

in all irradiated animals an increase in segmentated

elements was found, and even with 0.50 Gy theses

elements remained above normal during 4 weeks. With

2.00 Gy the increase was greater and with 6.00 Gy

reached almost the double of normal values found during

the first hours, decreasing afterwards, with variations

in both directions but still remaining above normal

during the whole experimental period of 12 weeks. These

data which are very evident should be analysed more

frequently, as they seem to show in general lines the
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level of exposure of the animals. Lymphocytes decrease

rapidly during the first hours as already described by

others. This decrease is greater with higher dosis of

radiation. Afterwards there are phases of abortive

rise, new decrease until normality is reached within

4 weeks in the rabbits which were irradiated with

0.50 and 2.00 Gy, but remainde low during the whole

experimental period in animals irradiated with 6.00 Gy.

2.3. Bone marrow

Bone marrow was obtained from the proximal epiphysis

of the femur by punction and aspiration. Under these

conditions we didn't find significative alterations in

the rabbits irradiated with 0.50 Gy. After 2.00 Gy there

was an evident depression after 3 days, and in the

rabbits irradiated with 6.00 Gy already during the first

hours, with recovery and increase above the normal

limits after 2 weeks, showing an active reproduction in

the bone marrow during this period.

2.4. Sperm

The pH and aspect did not show alterations beyond the

normal limits.

Mass movement and percentual motility were reduced

even in the rabbits irradiated only with 0.50 Gy, with

the lowest values on the 3d day and 4 th week. With

2.00 Gy these values were even more reduced after 3

days, showed a slight increase after 7 and 14 days and

afterwards a progressive decrease until level 0.00 at

the end of the 12 weeks. With 6.00 Gy most of the

samples did not show any movement.
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We didn't find aspermia in any of the samples of semen

which were collected. Before irradiation, the total

count of spermatozoids por mms was between 500 000 and

800 000. Animals irradiated with 0.50 Gy showed

differences with respect to controls. With 2.00 Gy there

was a significant decrease in the samples of 2, 4 and

8 weeks, and afterwards again an increase. In those

rabbits irradiated with 6.00 Gy the decrease of the

total count was significant only after 8 weeks.

The quantitative determinations of DNA and RNA showed

alterations with respect to the controls, even in the

rabbits irradiated with 0.50 Gy, with the lowest values

of DNA after 4 weeks and the highest after 12 weeks.

With 2.00 Gy there was a significant drop of DNA after

4 and 8 weeks and a posterior increase. With 6.00 Gy

the greatest fall appeared after 8 weeks, with a tendency

to levels above normal after 1 and 4 weeks. The dosage

of RNA was zero in these rabbits after 4 weeks, inspite

of the highest values for DNA during this same period.

Our data show that sperm reflects with good sensibility

the effects of total body irradiatiation. "Impotentia

coeundi" is present in all animals irradiated with 6.00

Gy and which do not survive the initial 10 days period.

Even with 0.50 Gy there was a decrease of mass movement

and motility of the spermatozoids in the samples after

3 days and 4 weeks, inspite of the normal total count

found. The determination of DNA shows the minimum of

nucleated elements after 4 weeks and the maximum after

12 weeks. With 2.00 Gy the lesion was more pronounced,

with low values after 3 days and total absence of

movement after 12 weeks, inspite of the normal number

of spermatozoids found. With 6.00 Gy most of the

samples of the spermatozoids didn't show anymovement.



- 88 -

These data seem to show that even mature sperma-

tozoids and the phases of spermatides and sperma-

tocytes which are considered radioresistant, are

affected even by doses of 0.50 Gy and loose motility.

2.5. Relation DNA/RNA and RNA/DNA

The mean values tests showed that on the 56s day there

was a significant difference in the relation DNA/RNA

between irradiated and control animals, with a

decrease of the values of DNA and a simultaneous increase

of the RNA values. These differences were greatest for

the animals irradiated with 6.00 Gy. The relation RNA/

DNA shows this difference clearly.

2.6. T3, T4 and T4-N.

The results were submitted to statistical analysis. It

was shown that the doses of 0.25 and 1.00 Gy do not

produce significant alterations. Doses of 4.00 Gy

produce an important decrease of T3 after 7 hours with

posterior return to normallity. Doses of 6.00 Gy

produce significant decrease after 7 hours and a greater

decrease after 4 weeks, with posterior recovery. With

respect to T4 significant differences were found only

with 6.00 Gy after 4 weeks. T4-N shows less alterations

with the lowest levels also after 4 weeks. The results

show that the dooage of T3 could be used as "biological

indicator" of irradiation during the short period of 7

hours and for dostfs of 4.00 Gy or more.
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2.7. Transaminase (GOT and GPT)

The analysis of the seric levels of GOT and GPT

measured by the method of Reitman and Frankel in the

irradiated rabbits, showed a significant increase of

GOT in the animals irradiated with 6.00 Gy after 7

hours and 4 weeks, and values below normal after 2

weeks. The measures of GPT showed no statistical

significant alterations. Using the i^inetic method,

wgtfc found after irradiation with 6.00 Gy, in the 7

hours samples, a significant increase of serift levels

of GOT and decrease of the levels of GPT.

2.8. Glycemia

In spite of a certain degree of metabolic disregulation

of glycemia in the animals irradiated with 4.00 and

6.00 Gy, the results of fasting glycemia were not

statistically significant to be used as indicator of

biological alterations produced by radiation.

2.9. Catecholamines

The levels of urinary excretion of free catecholamines

in normal rabbits did not exceed 8 ng 24 hs. In

opposition to what could be expected, there were no

statistically significant variations of these levels,

even after whole body irradiation with 4.00 Gy.

2.10. The research of chromos»omic aberrations which occur in

lymphocytes after "in vitro" irradiation and cultivation

in apropriated culture media, showed that this is at the

present moment the most efficient method of biologial

dosimetry.
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