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INTRODUÇÃO

A liberação da energia atômica, com o conseqüente perigo das do-

ses maciças de irradiação sobre os seres vivos, criou o problema de avaliarem-se,

tão exatamente quanto possível, os efeitos da mesma - quer benéficos, quer malé-

ficos. Há que se notar que, já antes desse evento, o uso de raios-X e de substân

cias radioativas para fins diagnósticos, o conhecimento dos raios cósmicos, o

efeito das radiações solares etc. já haviam fornecido as primeiras informações so

bre o assunto, mas foram, sem dúvida, as primeiras explosões atômicas que eleva-

ram o problema ã condição de ameaça social, não só ã espécie humana, mas a todo

ser vivo.

Atualmente, além dos fatores citados, a alimentação com dietas

contaminadas cria, por sua vez, outras más perspectivas, quando consideramos,por

exemplo, a presença de urânio no organismo humano, proveniente daquela fonte. As

sim, Hamilton refere quantidades entre 100 e 125 mg de urânio num indivíduo com

70 kg de peso, fornecidas pela dieta; urânio esse que vai constantemente irradi-

ando as células do organismo, aumentando o perigo, desde que, como vários auto -

res afirmam (Maisin , Freire Maia °), não existe dose limiar mínima que possa

ser considerada inócua para o organismo, embora tal afirmação não esteja ainda

plenamente confirmada (Maisin ). 0 limiar mínimo aceito como praticamente inó-



cuo ê apenas aquele que, clinicamente, não detemina lesões constatãveis a curto*

e longo prazos.

A fim de avaliarmos de maneira tão precisa quanto possível, sob o

ponto de vista ultra estrutural, o dano celular decorrente da radiação, escolhe-

mos o rim como tema deste trabalho, quer por ser ele o emunctõrio principal do

meio interno, quer por ser o órgão ao qual há mais de uma década nos dedicamos

Essa escolha nos leva a tecer algumas considerações sobre a rãdio-resistincia ou

rãdio-sensibilidade geral e das estruturas individualmente, a localização no or-

ganismo, riqueza circulatória, funções etc, do referido Õrqão.

No que se refere ã primeira, ou seja,a rádio-sensibilidade, é co-

nhecido o fato do rim ser um órgão relativamente pouco sensível ao efeito das ra
3 -diações, quase mesmo um dos órgãos menos sensíveis a ela. Bean cita que "célu -

Ias germinativas, células da medula óssea e linfócitos são altamente rãdio-sen-

síveis; enquanto células ósseas, cartilagem, músculos, cérebro, rim, fígado, ti-

reõide, pancreas, pituitãria, adrenal e paratireóide são radio-resistentes". E

de se notar, entretanto, que esta afirmação, no que se refere ao rim, é feita co

mo a um todo mas, em se tratando de suas diferentes partes, toda uma escala de

diferentes sensibilidades (ou de resistências) ocorre: assim, a porção tubular

é mais sensível do que o glomérulo; no túbuio, as células do contorcido proximal

e nestas os mitocôndrios; já no glomérulo, as células resistem menos do que amem

brana basal e, entre as células, parece que as endoteliais são as mais precoce -

mente atingidas. Cabe acrescentar aqui que, ainda segundo Bean , um efeito esti-

mulante das radiações antes admitido é agora negado.

Quanto i segunda consideração - localização do órgão - e relativa:

o fato de o rim estar localizado profundamente o protege apenas parcialmente ,



pois a agressão depende nuito na is da relativa dureza dos raios e, portanto, de

sua capacidade de penetração, do que propriamente da profundidade do Órgão no ojr

ganismo.

Quanto ã riqueza circulatória, os órgãos de irrigação mais rica

(ê o caso do rim) mais rapidamente eliminam as toxinas e os detritos formados em

decorrência da agressão, diminuindo a ação das mesmas sobre si mesmo. Acontece ,

porém, que, sendo o rim o grande emunctõrio do meio interno, recebe substâncias

catabólicas de todo o ufanismo, pois a irradiação é total, isto é, sobre o cor-

po todo; e isto, ao invés de diminuir o risco de sofrimento ao órgão, aumenta-o

pela concentração das substâncias ao seu nível.

No que se refere âs funções isto já ficou parcialmente implícito

nas linhas acima, mas, â recepção e eliminação das substâncias decorrentes da a-

çressâo radiante, soma-se a das substâncias que normalmente vão a ele - os cata-

bolitos orgânicos de vida vegetativa - que, como tais, freqüentemente são inó-

cuos ao rim, sendo mesmo, talvez, o seu fluxo rotineiro ao longo da vida animal o

principal fator do assim chamado envelhecimento fisiológico.

No que diz respeito ao binômio radiaçao-envelhecimento sabe-se que

a duração da vida ou a idade média de duração é determinada por fatores geniti -

cos; entretanto, a inter-ação dos fatores ambientais, hoje mais freqüentemente de

signados por ecológicos, é de tal ordem que podemos dizer que os fatores genéti-

cos determinam a idade máxima de vida (particularmente em se tratando de raças

ou linhagem puras), agindo os fatores ecológicos como Umitantes desse máximo.As
19

sim é que, para os camundongos, segundo Maisin , a duração maxima da vida e de

170 semanas, sendo a vida média de 110 semanas (tendo por referenda mortalidade

de 50% da população).



A primeira das afirmativas, ou seja. que os fatores genéticos de

terminam o máximo de duração de vida, já* foi tantas vezes e por tantos métodos

comprovada que se nos afigura desnecessário confirma-ia. Entretanto, apenas a ti
2

tulo de ilustração, podemos citar Baird e Clark que, trabalhando com vespas,cori

seguiram, por irradiação de machos homozigotos, genes mutantes capazes de, na

proginie, reduzir a vida dos descendentes machos em cerca de 35%, isto é, de cer-

ca de 32 dias para 21 dias. Quanto ã segunda afirmação, da ação dos fatores eco-

lógicos como limitadores de sobrevida, os exemplos são os de cada dia: enfernncte

des, acidentes, radiações, etc.

No que se refere a radiações, existem trabalhos sobre seus efei-

tos (e o citado de Baird e Clark jâ aqui se inclui), a maioria dos mesmos, porém*

tendo sido orientada para a determinação de câncer, o bloqueio imunitário e al-

gumas formas de agressão orgânica tipo degenerativas, assim como lesões da pele,

das qônadas, e t c , sem haver entretanto correlação com os fenômenos do envelheci

mento.

Este último campo, o envelhecimento, ou, mais exatamente, a ante-

cipação cronológica do mesmo, porém, mereceu também a atenção de vários autores.

1Q

Assim Maisin , em 1969, no Seminário Internacional sobre os Efe£

tos Biológicos das Radiações, fez, por várias vezes, referências a um encurtamen^

to da sobrevida dos animais e mesmo do homem pela ação crônica das radiações. C^

ta, por exemplo, que, com doses subietais, pode ocorrer no rato adulto um encur-

tamento em torno de 5% da vida média por 100 rad . Frederic C. Ludwig no seu Cuir

so de Efeitos Biológico? das Radiações , em 1971. citou constatações seme1 han -
rad - dose de radiação absorvida.

(**) Curso realizado na Escola Paulista de Medicina.



tes.

Assia sendo, o nosso propósito foi o de estudar as alterações ul-

tra-estruturais dos rins de caaundongos subnetidos a irradiação total, procuran-

do determinar quais as lesões produzidas e qual a seqüência ea que as aesmas o-

correa. Na realidade» nosso objetivo ê Mais preciso: cientes da afirmação de vá-

rios autores * *9', de que a irradiação, mesmo ea doses pequenas, diainui a so

brevida do organismo irradiado, coao que antecipando o envelhecimento normal,ten

tamos verificar se realmente isso ocorre, isto í, se nos rins de animais que fo-

r», irradiados aparecem alterações e, caso ocorram, se tais alterações são

tativa e/ou quantitativamente correspondentes ãs do envelhecimento.

(*)

' ' Pelo fato de, apôs termos compulsado a literatura especializada, nao termos

encontrado nenhum trabalho vinculado diretamente ã nossa proposição, deixa-

rros ct& apresentar c capítulo referente à Revisão da Literatura.



MATERIAL E MÉTODOS

Camundongos C57B1, raça sensível ã radiação, criados no Laborató-

rio de Radiobiologia da Escola Paulista de Medicina , com cepa original da Uni-

versidade da California, consanguTneos de 20 gerações (eqüivalendo portanto a ra

ça pura), machos, com 100 - 3 dias de idade, divididos em lotes, compreendendo

controles e irradiados em corpo total por raios-X nas doses de 150, 300 e 400 R ,

conforme o quadro seguinte:

(*)
' 'Serviço do Dr. camillo Segreto, ProfesBor Adjunto do Setor de Radiobiologia

da E.P.M.

x 'R = intensidade de radiação.



Distribuição dos camundongos

NO total de animais: 14
Controles: 7
Irradiados: . 7

1 Controle 100 dias

2 " 100 "

3 " 100 "

4 " 437 "

5 " 512 "

6 " 707 "

7 " 785 "

8 Irradiado** 150 R 533 dias*

9 " 150 R 542 "

10 " 150 R 644 "

11 " 150 R 712 "

12 Irradiado** 300 R 577 dias*

13 Irradiado** 400 R 528 dias*

14 " 400 R 768 "

v ' 0 numero de dias corresponde a idade na data

do sacrifício.

Irradiado com 100 dias de idade.

Note-se que a sensibilidade citada refere-se à suscetibilidade em

sofrer alterações orgânicas com doses relativamente fracas, mais especificamente

a tendência ao aparecimento de leucemia HnfÕide.

A Irradiação pelos raios-X procedeu-se com aparelho Duocondex -

(Westinghouse) com as seguintes características: 200 Kv.; 15 mA; f i l t ro 0,5 muCu

f 1 mm Al ; distância 50 cm; rendimento 40 R/min. Os animais foram irradiados em
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corpo in te i ro , exposição única, em caixa de madeira com tampa de plástico, durarf

te 3 4 5 " , 7'30" e 10' respectivamente para 150, 300 e 400 R.

Os camundongos foram sacrificados por traumatismo (estiramento)da

io una cervical ao apresentarem sinais de morte próxima. Extraímo-lhes então os

rins e cortamos ambos desprezando os polos superior e in fer ior ; as partes restart

tes foram cortadas ao meio, transversalmente ao nível do hi lo renal . 0 rim direi^

to forneceu, assim, fat ias de cerca de 3 mm de espessura que foram fixadas em

Bo.»in seguindo-se depois a rotina histologica para Inclusão em parafina, corte e

co oração pela Hematoxilina e Eos1 na. 0 rim esouerdo forneceu 2 fragmentos, cor-

tacos em cubos de cerca de 2 rnn de aresta que foram submetidos ao processamento

seguinte:

FIXAÇÃO E INCLUSÃO DO MATERIAL PARA MICROSCOPIA ELETRÔNICA

A. FIXAÇÃO (baseado em Harven12 e L u f t 1 6 ) :

1. Glutaraldefdo a Z%t 0,32 esmolar em tampão fosfato 0,20M pH 7,2: durante

4 a 6 horas a 4°C

2. Lavagem 2 a 3 vizes em solução de NaCl/sacarose a 4°c

3. Tetróxido de Osmio a 1%, 1 hora a 4°C

4. Lavagem 2 a 3 vezes em solução fisiológica

5 Uranila a 0,5% - 12 horas a 4°C

B DESIDRATAÇÃO:

1. Lavagem 2 min. em álcool 30%

2, Lavagem 2 min. em álcool 50%

3 Lavagem 2 vezes em álcool 70% - 10 min. cada

4. Lavagem 2 vezes em álcool 95% - 10 min. cada



5. Lavagem 4 vezes em álcool absoluto - 15 min. cada.

C. INCLUSfiO:

1. Duas passagens no oxido de propileno (BOH Chemical) de 10 min. cada

2. Permanência girando 1 hora na mistura - resina + oxido de propileno (1:1)

3. Permanência girando na estufa a 37°C em resina - 1 hora

4. Inclusão propriamente dita (estufa 60°) 72 horas.

Feitos os blocos estes foram cortados em ultra-micrôtomo Porter

Blun MT-1, obtendo-se primeiramente cortes finos (1500a 3000Â), montados em lârnî

na e corados, para seleção.

Corante para corte fino:

0 corante usado foi uma mistura de 1:1 de Azur I I e azul de meti-

leno (Merck) ambos a 1%. Pingam-se gotas de mistura em cima dos cortes. A lâmina

é levada para a chama atê que as bordas do corante figuem metálicas. Deixa-se en

tão esfriar em água corrente e seca-se a lâmina com papel de f i l t r o .

Selecionados os blocos pelos cortes finos, foram feitos cortes uj,

trafinos (600 a 9OoS - prateados) montados em grades de cobre de 150 mesh e cora

dos.

Corante para corte ultrafíno:

Numa placa de Petri contendo parafina, colocam-se gotas de urani-

1a (General Química) a 2% em água bidestilada, sobre as quais serão colocadas as

grades contendo os cortes que permanecem nessa solução por 30 min. e depois são

mergulhados 2 ou 3 vezes em 4 beckers contendo água b1destilada.
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Numa outra placa colocam-se gotas de ei trato de chumbo (daker) S£

bre as quais colocam-se as grades, que permanecem na solução por 15 minutos.Após

o processo de lavagem as grades são secadas em papel de filtro e estão prontas ça

ra serem levadas ao microscópio.

22Preparação do ei trato de chumbo (baseado em Reinolds ):

Misturar: Nitrato de chumbo 1,33 (Baker P.A.)

Citrato de sódio 1,76 (Baker P.A.)

Água bidest. e fervida 30 ml

Agitar bem por 30 minutos. A solução fica lei tosa. Juntar 8 ml de

NaOH IN recentemente preparado, também com água bidestilada e fervida (isenta de

C0 2),

As grades com os cortes corados foram examinadas em microscópio e

letrônico Zeiss EM 9A-60kV., aumentos de 1500 a 42.000 vezes.
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RESULTADOS

Na descrição dos resultados adotamos o seguinte critério: primei-

ro expusemos sob o titulo de descrição geral os resultados de cada grupo, assim

controles de 3 idades diferentes e irradiados con 3 doses diversas, e a seguir

sob o título de analise comparada confrontamos entre si esses resultados.

Em ambos, descrição geral e análise comparada, distribuímos as

observações em itens e sempre na mesma ordem: luz, microvilos, vesículas de pino

ei tose, vacúolos, lisossomos, áreas de lise, mitocôndrios, ribossomos, retícuio

endopiasmãtico, invaginação de membrana celular, membrana basal, núcleo e ou-

tras observações.

Os itens por vezes omitidos correspondem a ausência de alterações.

£ de se notar que cada grupo e nestes cada item sempre tem por

referência o grupo ou item do grupo anterior.

a) Descrição Geral

Controle (100 dias)

Luz: ocupada por microvilos e protrusao celular com ribossomos (polissomos) ,

mitocôndrios e ate núcleo (Fig. 1).
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Microvilos: t>m nítidos, abundantes.

VesTcuias de pinocitose: freqüentes e na base dos microvilos; de modo geral

de pequenas dimensões (Fig. 2).

Vscüolos: freqüentes e de vários tamanhos, alguns muito grandes e com restos

de itembranas (citossegressomos), ocupando regiões apicais e basais.

Lisosscros: relativamente freqüentes, alguns vacuolizados, predominando em

torou de vacúoios apicais e em torno do núcleo (Fig. 3).

Áreas de Itse: raras e de pequena extensão.

Mitocõndncs. em disposição frouxa e geralmente bem conservados, de vários com

primentos, por vezes muito longos e finos em varias posições, particular^

mente as situadas em torno do núcleo, e as perpendiculares ã membrana ba

sal algo distantes da mesma; alguns mitocondrios com lise parcial das

cristas e micro-vacuolização difusa (Fig. 4).

Ríbossomos (políssemos): numerosos.

Retículo endoplasmâtico: pouco nTtido.

Invaginações da membrana: de freqüência variável e pouco profundas.

Membrana basal: relativamente fina e uniforme, quando comparada aos idosos e

irradiados (Fig. 5).

Núcleo: em disposição basal ou parabasai; membrana nuclear com muitos poros ;

alguns com cromatina bem mais frouxa, isto e, apenas acolada ã membrana

nuclear e não em blocos em todo o núcleo.

Outras observações: num túbulo, rede de invaginações ocupando quase todo o cito-

piasma.
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Controle 437/512 dias

Luz: com area central livre nas estreita.

Microvilos: por vezes com eitossegressomas entre eles.

VesTcuias de pinocitose: na base dos raicrovilos.

Vacúolos: numerosos e esparsos. Citossegressomos (com restos de membranas) de

dimensões variadas.

Lisossomos: numerosos, vacuolizados ou não, isolados ou envolvendo vacúolos,

constituindo áreas de lise; figuras de miei1na intra-lisossòmicas, isto

é, figuras lamelares concêntricas.

Areas de lise: por vezes de grande extensão.

Hitocôndrios: em número variável, geralmente íntegros, alguns dilatados, com

as cristas apagadas.

Ribossomos: relativamente abundantes (polissomos).

Retículo endoplasraãtico: proliferado e ocupando parte do citoplasma.

InvaginaçÕes: nada digno de nota em relação ao controle de 100 dias.

Núcleo: localização para basal com dilaminação da membrana e halo perinuclear

de forma irregular; núcleos píenóticos em alguns túbuios; U s e da membra

na nuclear; cromatina em blocos, com pequena vacuolização (fig. 6).

Controle 707/785 dias

Ni crov i1os: degenerados.

Vacúolos: de diversos tamanhos e citosseqressomos.

Lisossomos: numerosos, alguns vacuolizados; figuras de miei1na extra-11sossõ-

nucas lineares.

Areas de Use: extensas com conteúdo listrado.

Invaginações da membrana: aprofundadas, por vezes pouco nTtidas.
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Membrana basal: tortuosa espessada, invadindo o tübuio (áreas de retração ce-

lular).

Núcleos: rarefação cromatínica; vacuolização em "favo-de-ael".

Irradiados (ISO R)

Luz: coa eitossegressoaos e fragmentos celulares; fragmentos de membranas.

Microvilos: degenerados, isto i, fragmentados ou não, entrelaçados (rede), he

xagonais, com centro punetiforme, denso nos cortes transversais e fila-

mento denso ao longo, nos longitudinais.

VesTcuias de pinocitose: pequenas

Vacüolos: com dupla membrana, muito volumosos, numerosos, geralmente basais,

por vezes abrindo-se na membrana basal; citossegressomos numerosos, al-

guns muito volumosos, em várias posições (figs. 7 e 8).

Lisossomos: em número variável, geralmente grandes, isolados ou confluentes

em torno de mitocôndrios; citossomos, várias figuras de 1amei ares intra

e extra-Usossômicas, estas lineares, extensas, freqüentes. Material ele

tro denso em forma de filamento entre o lisossomo e a membrana basal

(figs. 9 e 10).

Areas de Use: poucas, mas algumas volumosas e confluentes, com vacüolos, 11-

sossomos e inclusões (figs. 11, 12 e 13).

Mitocôndrios: em número diminufdo quando comparado com o controle de mesma 1-

dade, alguns conservados sendo a maioria com apagamento das cristas, au-

mentados de volume e até transformados em vacúoios; desorganizados quan-

to â distribuição (figs. 14 e 15).

Ribossomos (poUssomos): numerosos e esparsos.

Retfeu1o endopiasmático: U s o , abundante e proliferado em áreas por vezes ex-
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tensas desde a membrana basal até a luz (fig. 16).

Invaginações da membrana: normais ou aprofundadas por vezes até ao ãpice celu

lar, irregularmente distribuídas, formando ãs vezes fendas amplas com

cunhas em ponta envoltas em maior ou menor profundidade pela matriz da

membrana basal; em certas áreas, degeneraçáo das invaginações, morfologi

camente semelhantes à dos vilos,

Membrana basal: com espessamentos expandindo-se entre as invaginações; por ve

zes, descolamento (fig. 17)

Núcleo: com a membrana nuclear com vários poros, nucléoio cercado por cromatj

na (parecendo inclusão); descolamento, edema e lise nuclear.

Outros dados: corpúscuios de inclusão (restos); grandes áreas vazias (destruição

celular) ou de apagamento citoplasmitico, sugestivas de necrose (fig.18)

Oegeneração focal citoplasmãtica, isto é, áreas irregulares, volumosas, ele-

tro-densas, aparentemente isoladas do resto do citopiasma por um halo va

zio sem estruturas organizadas (fig. 19).

Irradiados (300 R)

Luz: reduzida, ocupada por fragmentos de microvilos.

Microvilos: degenerados.

VesTculas de pinocitose: nada digno de nota

Vacúoios: numerosos, com restos de membranas (citossegressomos), volumosos,a]

guns para-basais.

Lisossomos: numerosos, vácuolizados ou não, isolados ou agrupados; "cítosso-

mos" abundantes e figuras de mieiina.

Areas de lise: numerosas.

Mitocõndrios: em número acentuadamente diminuído em relação aos controles com
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alterações variando desde discretas ate perda total da estrutura, inclu-

sive do folheto interno de dupla membrana, transformando-se em vesícuias.

Ribossomos (polissomos): esparsos (fig. 20).

RetTculo endopiasmático liso: muito abundante, ocupando grandes áreas do cito

plasma, com exclusividade; em alguns trechos da rede encontramos mate-

rial eletro-denso sob forma de bastonetec dentro dela; por vezes, dilata

çdes

Invaginações: profundas, por vezes dilatadas.

Membrana basal: invadindo o túbulo, espessada, com inclusões de grãnulos e

restos de membrana.

Núcleos: basais ou parabasais, com graus variáveis de rarefaçao cromatínica

mas com condensação (picnose) em raros; aumento de número de poros da

membrana nuclear e dilaminação da mesma (descolamento retrãtil do núcleo)

em alguns (raros).

Area celular justabasal (seqüestro) em fase de aparente eliminação para a men

brana basal,

Irradiados (400 R)

Luz: ampla, com material amorfo, de baixa densidade eletrônica.

Microvilos: geralmente conservados; em alguns casos, degenerados.

VesTculas de pinocitose: vacúolos grandes na base dos microvilos.

Vacúolos: apicais; vacúolo gigante, com membrana espessada, subapicai; vacúo-

los gigantes parabasais.

Lisossomos: esparsos, numerosos, vacuolizados: "invasão lisossõmica"; áreas

"em favo de mel", cercadas de lisossomos (fig. 21).

Areas de Use: grandes e numerosas com vacúolos, lisossomos e corpúsculos de
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inclusão; uma delas aposta a um núcleo (fig. 22).

Mitocôndrios: geralmente com apagamento total das cristas, mas com as duplas

membranas íntegras; sem lisossomos em tomo; em disposição frouxa (núme-

ro diminuído) em relação ao controle.

Ribc.somos (polissomos): esparsos..

Retículo endoplasmáticD liso: nada digno de nota.

Invaginações: em alguns trechos, labirínticos, formando faixa parabasai sem

organelas

Membrana basal: irregular, tortuosa, em parte, invadindo ampla e extensamente

os espaços entre as invaginações (separando-as e formando sequestros e

inclusões) (fig. 23),

Núcleos: parabasais, com cromatina rarefeita, área em "favo de mel" parecendo

corresponder a um núcleo

Desarranjo estrutural das células.

"Areas em favo de mel" (fig, 24)

b) Análise Comparada:

Luz: vimos que, enquanto nos animais jovens a luz i ocupada pelos microvilos

e por protrusao celular, isto já não ocorre nos idosos: não há protrusão,

a luz é livre (salvo pelos microvilos), Nos animais irradiados, essa luz,

além da ausência de protrusão celular, apresenta citossegressomos com

restos de membranas, fragmentos de microvilos degenerados e material a*

morfc

Microvilos: bem delineados, longos, uniformes, ocupando grande parte da luz,

nos jovens; â medida que a idade avança vão surgindo citossegressomos entre
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eles, e vão se degenerando, isto i, fragmentando-se, e perdendo sua for-

ma. Nos aninais irradiados geralmente estão alterados, fragmentados e a-

tê incluídos em vacúoios autofigicos dentro do citoplasma.

VesTcuias de pinocitose: geralmente permanecem inalteradas.

Vacuolos: ocorrem em todos os animais controles, jovens, ou idosos e irradia

dos, havendo, porem, aumento de número e tamanho e, principalmente, a o-

corrincia de citossegressomos maiores nos idosos e irradiados, sendo que

nestes, mais freqüentemente, basais ou mesmo se abrindo na membrana ba-

sal.

Lisossomos: numero variável, vacuolizados ou não, nos controles e nos irradia

dos; porém, nos controles idosos, são geralmente confluentes em tomo de

mitocôndrios degenerados ou mesmo jã inteiramente vacuolizados. A presen

ça de figuras de mieiina intra-lisossõmicas é normal em número reduzido

nos controles jovens, aumentando nos idosos com figuras de mieiina ou Ia

melares retilTneas extra-lisossõmicas; nos irradiados essas figuras au-

mentam em freqüência e extensão, chegando a atravessar a célula toda.Cum

pre observar que esse aumento de freqüência ê apenas relativo.

Areas de lise: presentes, embora raramente, nos controles adultos jovens, au-

mentam em numero e tamanho com a idade; nos irradiados, porém, esse au-

mento é ainda maior, com confluência de lisossomos,áreas vácuo!ares gran

des e corpúscuios de inclusão.

Mitocôndrios: nos controles jovens apresentam-se sem alterações aparentes, em

disposição frouxa, em várias orientações, geralmente longas e estreitas;

com a idade vão se agrupando em pai Içada, geralmente perpendiculares ã

membrana basal, mais largos e menos longos, mas jã começam a aparecer

com mais freqüência apagamento das cristas, dilatação e vacuoiização in-
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eipiente. Nos irradiados, estas alterações se acentuam até a vacuoliza-

ção total; a mambrana dupla se di lamina e s o o folheto externo permane-

ce; hã desorganização da disposição e acentuada diminuição do número.

Ribossomos (polissomos): esparsos e abundantes em todos os casos estudados.

RetTculo endepiasmitico liso: pouco destacado nos controles jovens, aumentan-

do nos controles idosos; nos animais irradiados se apresenta geralmente

abundante, freqüentemente ocupando grandes áreas do citoplasma, chegando

a ir da base ao ãpice da célula. Destaque-se o fato de que, nos irradia-

dos com 300 R, na luz de retículo encontram-se bastonetes de material e-

letrodenso, não constatados nos outros casos.

Invaginações da membrana celular: nos controles jovens aparecem com freqüên-

cia variável e são pouco profundas; nos de idade são mais profundas mas,

não raro, apagadas. Nos animais irradiados são profundas, indo por ve-

zes até â face 7unina1 da célula, irregularmente distribuídas, dilatadas

ou não, formando ãs vezes fendas amplas entre elas, e apresentando na

porção basal forma de cunhas, como que se inserindo pelo vértice da men-

brana basal.

Membrana basal: relativamente fina e uniforme nos controles jovens, mostra-se

irregularmente espessada nos idosos, penetrando nos espaços entre as in-

vaginações, fato que se acentua nos irradiados, jã agora com eventuais

áreas de descolamento do túbulo e presença de inclusões de grânulos ele-

trodensos e restos de membranas, inclusive expandindo-se amplamente en-

tre as invaginações, isolando e formando sequestros de áreas de ei topIas

ma celular.

Núcleos: com a dupla membrana bem delimitada, poros relativamente freqüentes

e cromatma frouxa, com localização par aba sal nos controles jovens. Nos
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Idosos, dilami nação dos folhetos da membrana nuclear com o aparecimento

de um halo claro entre eles e, raramente, li se de membrana, condensação

ria cromãfna, em alguns, mas rarefaçao da mesma em outros, estes geral-

mente com poros bem nítidos; nestes, aumento de volume global, naqueles,

díminuiçí . deformação, Nos irradiados nota-se maior rarefaçao cromatT-

nica e ate em alguns, aparecimento da imagem "em favo de mel", estrutura

multi-vacuoiar ocupando a área nuclear (o que também ocorre nos contro-

les muito idosos).

Outros dados observados nos animais irradiados: degradação focai citopiasmâtica

(áreas muito densas, irregulares, como que formando blocos de material

estranho) des?rranjo estrutural das células e areas "em favo de mel" no

ei top 1asma
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DISCUSSÃO

O conceito de raça pura, citado em Material e Métodos, apoia-se ex

dasivãmente no acasalamento consangufneo por um número razoável de gerações

(vinte, por exemplo).

Entretanto, entre vários camundongos de raça pura submetidos a

mesma dose de radiação, uns acabam apresentando leucemia, outros não. Esse fato,

entre outros, sugere uma diferença individual dentro da raça, o que é compreensT

vel: se dois animais nascem em dias diferentes, sob condições de temperatura,

pressão, umidade, luminosidade, ruído etc. diferentes, ambos sofrem diferentemen

te a ação do melo,, Assim, as reações químicas e, particularmente, as enzimaticas

aceleram-se grandemente com o aumento da temperatura dentro de certa faixa. Nos

animais homeotérnricos, embora a temperatura interna seja estável, na realidade o

correm variações, em resposta ao ambiente; como casos extremos citamos a hiberna

nação cr otrópica e a hi pertermia por ondas curtas.

Os fatores ambientais acima citados agem, porém, não apenas sobre

o desenvolvimento mtcia? do organismo, mas também ao longo de toda a sua exis-

tência, determinando e/ou mantendo alterações morfológicas e funcionais, de tal

modo que, no momento da irradiação, cada animal I um 1n»' vTduo diferente dos de-

mais. Chaffee e Musacchia , por exemplo, trabalhando com hamsters,obtiveram uma



22

clara demonstração de que esses animais, quer previamente adaptados ã temperatu-

ra elevada (34 a 359C), quer não, ao serem submetidos â irradiação e a temperatu

ras elevadas, simultaneamente, tiveram um decréscimo de 50% na sobrevida em rela

ção aos controles irradiados mas não aquecidos,

Ao interpretarmos as lesões constatadas em rins dos animais pre-

viamente irradiados, não sõ não podemos esquecer esses fatores e alterações, co-

mo também devemos a eles somar a consideração de outros, fisiológicos ou patoló-

gicos, presentes na ocasião da irradiação. Como exemplos dos fisiológicos cita-

mos: idade, sexo, estrdo de nutrição; dos patológicos, a ocorrincia de parasito-

pe

ses Com relação a idade e sexo, Wilson e Franks demonstraram que, em camun-

dongos, os níveis enzimiti cos variam com a idade e, salvo raras exceções, aumen-

tam nos animais idosos; e que alim disso ocorre grande diferença de níveis entre

macho e fêmea DaT a escolha sõ de machos, para nosso estudo, e de Idade determi

nada para irradiação (100 _+ 3 dias),

Na evolução das alterações induzidas no camundongo Importa ainda,

alim das alterações intercorrentes no ato da irradiação, aquelas que por ventura

venham a se implantar depois, não necessariamente ligadas àquela agressão.

E, por fim, um último aspecto: o assim denominado efeito abscepal,

Isto é, o efeito que as radiações exercem sobre os outros órgãos e que sõ indire

tamente irão complementar a agressão direta. A Irradiação que Incide sobre o rim,

soma-se o efeito da Irradiação sobre os demais órgãos, que em se alterando fun-

cional e/ou morfologicamente, passam a agir sobre aquele, lembrando um princTpio

básico da Patologia Geral: e que adoece não é o Órgão mas, sim, o organismo.

Quando estudamos o efeito das radiações, geralmente nos fixamos
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nos efeitos geniticos ou cromossômicos, particularmente as mutações, que detemtf

nau o aparecimento de aberrações orgânicas ou enfermidades vinculadas aqueles e-

feitos.

Entretanto» o estudo da chamada ação crônica das radiações, quer

con dose única ou poucas doses de moderada intensidade, quer com doses pequenas

nas repetidas com frequincia ou mesmo contínuas, determinando alterações lentas,

progressivas: no primeiro caso por ação secundária, conseqüente a alterações dis

cretas mas que, pela persistência, acabam por determinar lesões sérias; no segun

do por ação direta, cumulativa, de agressão, vem aumentando de importância, face
- 2 7 9 10

a constatação por alguns pesquisadores * • • de que nenhuma dose pode ser

considerada inócua, não havendo limiar mínimo inofensivo. O suposto limiar admi-

tido como praticamente Inócuo (e que será o máximo permissível àqueles que se ex

põem por motivo profissional ou científico) é apenas a dose total que clinicamen

te não acusa efeitos nítidos a prazos razoáveis de avaliação

As doses por nós usadas foram determinadas por considerações tais
19

como a de Maisin , que refere que doses menores de 100 rad praticamente nao en

curtam a vida do camundongo, ao passo que, doses acima de 400 rad abreviam-na

consideravelmente. Dentro dessa faixa ocorre uma proporcionalidade entre a dose

e o encurtamento da vida. Para os ratos, por exemplo, o encurtamento seria de 5%

para cada 100 rad.

Esse mesmo autor acrescenta ainda que, com doses subietais em ra-

tos que morreram após mais de tris meses de irradiação, não foi possível consta-

tar nenhuma lesão que fosse específica da irradiação. Os animais morreram das
24

mesmas causas de morte que os controles não Irradiados. Em Robbins , por outro

lado, encontramos a afirmação de que as alterações celulares pela radiação são
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inespecíficas. Mais adiante refere o mesmo autor que o rim resiste a altas doses»

mesmo mortais, sõ raramente se alterando morfologicamente. É evidente porém que

ele se refere a doses maciças a curto intervalo, quando não há tempo para que o-

corram alterações desse Órgão.

Será de interesse ressaltarmos aqui um aspecto analisado na intro

dução, mas que aqui adquire caráter diverso: trata-se do fluxo sangüíneo através

do órgão. A radiação lesa o órgão por Inteiro e embora varie o grau de lesão de

para outra estrutura do mesmo órgão o fato i que os vasos são lesados e o

fluxo circulatório deve então diminuir ou mesmo cessar, por dimunuição da luz
o

vascular. Em Ericson e Cole encontramos a afirmação de que a interrupção do flu

xo sangüíneo leva a uma rápida alteração e desorganização das estruturas do cito

plasma; e, a nosso ver, mesmo sem interrupção, a simples diminuição do fluxo a-

carreta alterações das células que, por sua vez, somar-se-ão àquelas produzidas

pela radiação,
o

Assim, ainda em Ericson e Cole , encontramos referencia ao fato

de que a isquemia (e a autõüse) determinam alterações precoces do mitocôndrio

com inchação e perda de grânulos da matriz.

Keyeux et ai , por outro lado, trabalhando com ratos, usando

doses bem maiores (1000 a 2000 R) e irradiando os órgãos isoladamente, chegaram

a essas mesmas conclusões - dois são os mecanismos básicos da ação tardia das ra

diações: a própria lesão celular com diminuição funcional e a diminuição do su-

primento sangüíneo, por lesão vascular.

Da irradiação total (c/"»po inteiro) dos camundongos C57B1, com do

ses de 150, 300 e 400 R constatamos que as alterações ultra estruturais ao nível

do rim são preponderantemente as mesmas alterações próprias da senilidade ou,mais.
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exatamente, da velhice, porém aumentados em extensão ou número; entretanto, al-

gumas alterações são peculiares, não ocorrendo salvo raramente no envelhecimento

natural, como é o caso das áreas "em favo de cel" A extrema proliferação do reti-

culo U s o nas células de túbulo contornado proximal por nós constatada e que in-

vade quase todo o citoplasma, não a encontramos também no envelhecimento natural.

D

Ericson e Cole referem que a ocorrência de número aumentado de

citossegressomos indica a lesão subletal e que essa mesma ocorrência corresponde

a lesão irreversível de certo número de mitocôndrios.

Se compararmos o rim de camundongo idoso não irradiado com o de

camundongo idoso irradiado e as alterações encontradas forem semelhantes em natu

reza, em qualidade, diferindo, porém, sõ em grau, em intensidade; e se ainda com

pararmos rim de camundongo adulto irradiado e rim de camundongo idoso não irradi

ado e as lesões forem similares (em qualidade e quantidade) poderemos afirmar que

a radiação age sobre o rim acelerando o envelhecimento, antecipando-o.

í o que ocorre nos animais irradiados e nos não irradiados idosos,

nos quais os microvilos apresentam-se geralmente degenerados, isto i, alterados

e fragmentados em ambos.

0 número de lisossomos aumenta notavelmente e estes tendem a se

localizar em torno de um mitocôndrio, como que injetando nele uma ou algumas de

suas enzimas que irão digeri-lo, transformando-o em um vacúoio que,inclusive, po

de crescer em tamanho, e que atribuímos ã hiperosmoiaridade de seu conteúdo. Aqui
8 "

cabe citar, mais uma vez Ericson e Cole , que descrevem a inchaçao dos mitocôn-

drios, a alteração de suas cristas, a dilataçío do retícuio endopiasmãtico liso

e rugoso, como alterações próprias da inchaçao turva, e não decorrentes de fa-
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lhas de fixação.

A afirmação de que so parte das enzimas dos lisossomos penetra no

mitocondrio, decorre da observação de que, embora os lisossomos se achatem con-

tra o mitocondrio, permanece sua Imagem (fosfatase-acido positiva ) em preto ns

eletro-micrografias, não sõ não se constatando, por outro lado, Imagens densas

do mitocondrio, como até mesmo tornando-se este menos denso, vacuolar. Numa mi-

crografia, constatamos a existência de finos canal TeuTos ligando lisossomos peri

vácuolares à membrana basal,

A medida que o mitocondrio vai se alterando, toda uma série de fe

nômenos vai ocorrendo no seu interior, como observamos nas micrografias: apaga-

mento das cristas e aparecimento de espaços vazios, quer sem limites nítidos,

quer bem delimitados, progredindo até integral transformação do mitocondrio em

vacúoio.

No exame do material, como nas micrografias, observamos que o va-

cúoio parece vazio, Isto é, não apresenta densidade eletrônica; porém, a ocorrên

cia de faixas paralelas eletrodensas e transparentes alternadas, em alguns, nos

dizem da presença de material digerido nos mesmos: degeneração ou degradação lí-

pfdica,

A presença de áreas por vezes volumosas constituídas de uma gran-

de imagem eletrodensa (não exatamente vacuolar) circular ou irregular cercada

por lisossomos como que aderentes e achatados contra ela, com inclusões ou não,

opacas, verdadeiras ãreas de Use, ou nos faz supor mitocÕndrios que se degenera

ram e se avolumaram em conseqüência de Use por enzimas Inoculados dos lisosso-

mos, ou então nos faz admitir, com Strauss 24, que tenha ocorrido liberação de
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enzimas dos Hsossomos no próprio ei top1asma, efetuando-se então a lise das es-

truturas da area

A estimulação lisossômica pode ser estudada sob dois aspectos: um

que se refere ao número de lisossomos e outro que se refere ao seu tamanho e com

posição

Estudos tem sido feitos por Davidson e eel. , demonstrando que

partículas neutras (pohvmii, toiueno e polistireno) não produzem estimulação

alguma, quando sáo fagocütados por macrõfagos em cultura. Nesses mesmos estudos

as hemácias fagocuadas (e certas proteínas e amino-ãcidos) determinam aumento

nítido de certas hidroiases

Esses fatos apoiam nossa hipótese de que o mecanismo de estimula-

ção lisossômica é fundamentalmente químico.

São também exemplos da estimulação direta os medicamentos, como a

cioroquina; e da indireta, a radiação ionizante. A agressividade desses estímu-

los devemos a reatividade dos lisossomos, A estimulação química direta poderemos

chamar de primária, a indireta de secundária.

Quando consideramos os estímulos que levam ao aumento dos lisosso

mos (e das enzimas que os constituem) referimo-nos principalmente i ação de enzi

mogênese, isto é, á ação que leva ao aumento de enzimas e, depois, do número de

lisossomos; e admitimos que essa açáo ê de ordem química.

Melhor considerando, porém, essa ação ou bem i bivaiente, ou bem

é dupla: bivalente, quando o mesmo estímulo leva ao aumento de produção de enzi*

mas e lisossomos e ao deslocamento destes até aos mitocôndrios alterados; dupla,
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quando produção e deslocamento decorrem de estímulos diferentes. Exemplificando,*

í o que vemos nas micrograf ias eletrônicas de tübuio contorcido proximal de rim

irradiado Há um aumento do número de lisossomos, mas o que i importante, eles

se situam em torno dos mitocóndnos alterados, envoi vendo-os.

Sendo o hsossomo uma vesTcuia envolta por membranas ou, mais exa

tMente, conforme De Duve "partículas cítoplasmãticas envoltas por uma membra-

na e contendo hidrolases andas" sua presença em torno de um mitocôndrio, em con

tato com esta, »rá pemntir a passagem do seu conteúdo para o mitocôndrio e con-

seqüente digestão deste, transformando-o em vacüolo,

Podemos admitir duas hipóteses de estimulação: uma, em que o esti

mulo age diretamente sobre o lisossano, estimulando uma ou mais hidrolases nele

existentes - diz-se que o estímulo (que será "agressão" se não for fisiológico)

terá um ou mais terminais de estimulação, segundo o número de hidrolases estimu-

ladas; outra, na qual o estímulo age sobre o meio primeiramente, e este respon-

dendo ao estímulo, ê que irá por sua vez estimular as hidrolases do Hsossomo. A

primeira hipótese coaduna-se com os mecanismos fisiológicos e a segunda é mais a

dequada ãs agressões propriamente dUas que ferem o meio, o substrato.

0 aprofundamento acentuado das mvaginações membranosas peri-mito

condriaís, que partem da membrana basal, até o ponto de quase atingirem a 1u2,

criando por vezes amplas tendas vatuolares no citoplasma, e a substituição das

organeias (principalmente nutotóndrios) por rede emaranhada de membranas (retícy

Io liso) transformando à célula, salvo o núcleo, totalmente nessa rede, consti-

tuem alterações fundamentais da célula, em decorrência da idade como da irradia-

ção
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Pease , em 1955, constatou, em ratos, alterações na bordadura-

en escova e nas ünvaginaçòes basais da membrana celular, em função do grau de de-

sidratação ou de inchaçao celular: aquela diminuindo os microvilos, deixando uma

luz ampla no tübulo, colabando as invaginaçoes e formando grandes áreas vazias en

tre elas e a membrana basal, por expansão da água do espaço referido; esta fechan

do a luz, dilatando os microvilos, eliminando os espaços extracelulares,porém não

em decorrência do estado natural, de hidrataçáo relativa da célula, mas sim da de

sidrataçao extra-celular decorrente dos métodos de fixação: perfusão "in vivo",

perfusão do órgão isolado, ímersâo em fixador apôs exerese etc,

Caufteld eTrump por sua vez, em 1962,constataram que,enquanto as

vilosidades e as invaginaçoes intermitocondriais se apresentam colabadas no rato

em jejum, ocorre um afastamento entre as vilosidades e aumento no número e tama-

nho dos vacúolos apicais (vesículas de pmocitose) apôs injeções hipertõnicas de

glicose, e um aumento dos espaços "intercompartimentais" (espaços quase virtuais,

entre as invaginaçoes) e aprofundamento dentro da célula, dos mesmos, após inje-

ções de soluções salinas iso ou hipotônicas, caracterizando assim não apenas está

dios funcionais relacionados ã chegada de substâncias, mais ou menos concentradas,

ao tübulo e seu transporte através do mesmo

Assim, enquanto Pease atribui as alterações ã fixação, Caufield e

Trump as fazem ao estado esmotico do conteúdo celular; mais funcional, portanto.

No nosso material, por vezes, constatamos aumento dos espaços ba-

sais entre as invaginaçoes e vesículas de pmocitose, outras vezes não; distingui

mos, porém, uma "diiataçao osmotica" com conteúdo transparente, homogêneo, dando

impressão vacuolar e atribuímo-la, nos raros casos constatados, a artifício de

técnica, pois outras alterações apareciam formando um "quadro de artefatos" - gran
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des espaços basilares» fendas relativamente amplas intra-citoplasmáticas e, nos

vasos peritubulares, luz ampla, vazia, isto ê, sem plasma; observamos ainda uma

"retração celular", na qual os espaços basais entre as invaginações está preen-

chido por substância algo mais densa, semelhante ã matriz da membrana basal; fi

nalmente, outros casos com ausência de tais dilatações,

Madrazo, Suzuki e Churg , irradiando com doses maciças de 4.800

a 9,600 rad um dos rins de ratos, obtiveram em parte, lesões crônicas progressi-

vas ao fim de 2 a 9 meses, similares ãs por nós obtidas em camundongos; diferem

pc^èm, fundamentalmente, das mesmas em que há atrofia e desaparecimento das inva

ginaçÕes e das vilosidades, ao contrário do que ocorre com nossos animais. Supo-

mos que a dose elevada de radiação e o fato de ser irradiado um sõ dos rins (per

mitindo ao outro hipertrofiar-se e executar as funções de ambos) mais do que a

diferença de gêneros dos animais foi responsável pela diferença Nos nossos te-

ria havido estimuiaçao do sistema de membranas, na dos autores citados, depres-

são, destruição

Leak e Rosen citam que, por vários mecanismos, vários autores

obtiveram incremento das estruturas membranosas: drogas tóxicas, carcinoginicos,

Irradiação etc. seria uma resposta inespecífica, isto em células hepáticas de ra

to e humanas e em células renais humanas apôs irradiação de corpo total.

A esta altura cabe adiantar que, segundo Ericson e Trump , a se

paração entre si das células de tubulo contorcido proximal e talvez as fendas

que aparecem no citoplasma das mesmas células como que comunicando a membrana ba

sal ao ápice celular constituem artefatos de fixação pelos aldeTdos, tais como o

formo1 e o glutaraldeTdo (este por nós usado). Segundo Ericson e Cole e Pease

, sõ com a fixação " m vivo" por perfusáo se pode preservar corretamente a es-
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trutura renal, particularmente a dos tübuios corticais.

Na realidade a rede não é formada de fios ou membranas mas de ca-

naliculos, pois, além de apresentarem duas membranas e um espaço, entre elas CO-

MO dissemos acima, pelo menos em um caso foi observada a fosfatase ácida (ou pe-

lo menos o material eletrodenso a ela associado), drenado por esses canalTculos

ate a membrana basaI.

Os vacüotos heteroâgicos se originam por pinocitose (ou fagocito-

se) ao nível da membrana celular, na face luminai (em se tratando de célula do

tubulo contorcido proximal) Sao substâncias ou partículas que, em contato com a

membrana celular, excitam essa membrana, quer levando-a ã emissão de projeções,

evaginações - fagocitose, quer ã invaginação - pinocitose

Entrada a substância - como por exemplo, as proteínas de filtrado

piasmático glomerular, por pinocitose - ou a partícula, ela se aloja numa vesícu

Ia, constituída pela própria membrana celular mas que então perde contato com a

superfície, isto é", com a mambrana do resto da célula.

Um, dentre os seguintes caminhos, pode ser seguido: primeiro o va

cúolo heterofãgico entra em contato com os lisossomos, ambos se fundem (formando

o hetero-fagossotna) e ocorre degradação de material admitido pela pinocitose ou

fagocitose Davidson e col , injetando nbonuclease "A" marcada com iodo 125,

constataram que ela ê rapidamente absorvida, ao nível dos rins por vesículas de

pinocitose, passando depois aos lisossomos onde cai seu teor progressivamente,

por degradação (digestão); segundo, o material absorvido caminha ate a membrana

basal e dali passa ao interstício, aos vasos, a circulação. Grande parte (85%)

de ultrafiltrado glomerular é reabsorvido pelas células do túbulo contorcido pro



32

ximai e através delas volta ã circulação. Assim ocorre con a água, sódio, potás-

sio, cálcio* glicose, aminoatidos, uréia etc. Essa segunda via pode ser ainda i-
13

lustrada pelo experimento de James e AshwDrth que, injetando dextran na cavi-

dade abdominal de ratos, constataram a presença das partículas dentro das célu-

las tubulares e nos Mstiõcitos peri-tubuiares, revelando o caminho seguido pe-

los mesmos, isto é, atravessando as células do tübulo contorcido proximal.

Um terceiro caminho pode ser admitido: as substâncias ou partícu-

las, chegadas ao interior da célula e postas em contato com os lisossomos seriam

digeridas e, a seguir, reabsorvidas ou difundidas no citoplasma. Na realidade is

to ocorre, porém, sõ o temos verificado nos autofagossomas: mitocõndrios unem-se

aos lisossomos, são digeridos formando vacúolos cheios de substâncias digeridas

mas, em fases posteriores, estes desaparecem fazendo super difusão de seu conteu

do no citop1 asma, passando a membrana a constituir a figura de mielina. Designa-

se por "figura de mielina" a estrutura peculiar constituída de lâminas paralelas,

concéntricas, dentro de lisossomos, ou lineares, no citop1 asma entre as organe-

las, como as constatamos em várias eletromicrografias no nosso material, sendo

que as ultimas, sõ em material irradiado.

A semelhança entre as concéntricas e as lineares reside na dispo-

sição alternada de lâminas claras e escuras, rigorosamente paralelas entre si. A

diferença, porém, consiste em que, ao passo que dentro dos lisossomos as estrutu

ras parecem circulares ou ovóides, sem fim, fora dela elas se continuam por tre-

chos grandes da célula, com dilami nações em alguns pontos, seguindo as partes ru

mos diversos. Parece-nos, entretanto, que a semelhança supera a diferença levan-

tando, porém, a questão de se a estrutura intra-lisossômica precede ou sucede à

extra-Iisossõmica
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24
Cabe-nos aqui c u a ' que, enquanto Strauss relaciona a f igura de

• i e l i n a a uma dmnoiçao de er>;<mas >,políticas do lisossomo, De Ouve atr ibui o

fato a uma lentidão de d gestão dos fosfolipídeos na mesma organeia; afirmações,

• nosso ver, que se completam

A retraçac tubular por nos constatada, ou mais exatamente a necro_

se de parte da céiuia ou OÒS células evoluindo para uma fibrose ex-vácuo, j á foi

2 K -

citada por khlsor. ' como um dos e f e t o s lesivos da irradiaçao-X, porem, e preci-

so notar que, se a irradiação pode determinar "necrose" aguda, no nosso material

ou bem ser-a decorrer c a tardia ou, o que ê ma*s provável, intercorrência patoljó

gica

Assim, no nm humano ue indivíduo idoso, é comum constatarmos a

presença de c n a t i v e s de pie 'onefr ' te Se pudermos extrapolar esse dado para o

camundongo, podemos adm-.tir que a retração por nós observada constitui um tipo se

melhante de interior? ênc ia

Reiner, 6anote e Jennings verificaram que, enquanto a denegera-

ção das vlos'dades e sua eventua1 inclusão em vesículas de pinocitose (endoci-

tose) podem estar presentes tanto nas alterações reversíveis quanto nas irrever-

síveis da célula, a conoensõçao crcmatíntca, a alteração do retTculo endoplasmá-

t ico rugoso e a formação de corpúsculos densos dentro dos mitocôndrios, são pró-

prias da alteração irreversível

, ja antes citado, refere as hipóteses para explicar o enve

lhecimento precoce .apMcãweis, também, ao envelhecimento normal):

1 . Existência de lesões irreparáve-s, proporcionalmente ã dose de Irradiação;

Z. Desequilíbr o f i i o c g i c o determinado,
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3. Acumulação de mutações somáticas.

Analisamos as três:

Primeiramente a existência ou ocorrência de lesões irreparáveis

proporcionalmente ã dose de irradiação poderá explicar alterações morfolÕgicas e

fisiológicas constatáveis e que poderão levar â insuficiência de órgão ou conjun

to de órgãos, até a morte. Entretanto, tais alterações diferem daquelas que são

peculiares ao envelhecimento. Essa hipótese é aplicável apenas ãs lesões agudas

Intensas que podem levar ã necrose dos tecidos, mas não a cronicidade, ã evolu-

ção crônica das alterações. Por exemplo: uma agressão aguda pode levar a uma rea

ção intensa, inflamatõria, com reparo por reversibilidade (difícil, se a intensi

dade § grande), um "restítutio ad integrum"; ou, o que ê provável, a uma cicatri

zação sem "restitutio" com perda parcial ou total de função. Isto, porém, por si

sõ, não significa cronicidade.

A segunda hipótese - desequilíbrio fisiológico determinado - so-

fre reparos semelhantes: ou o desequilíbrio é neutralizado e o equilíbrio restau

rado, ou ele persiste e continua a prejudicar, a lesar o órgão; mas a persistên-

cia de um desequilíbrio "fisiológico" sõ ocorre enquanto persistir a agressão, ou

se houver alteração morfológica persistente, caso em que o desequilíbrio, ou bem

não é "fisiológico", ou bem o é em termos de mecanismo de adaptação e então, é a

ai teráç> morfolÕgica que prevalece como causa. Essa persistência poderia ser

considerada "cronicidade", mas não no sentido evo/utivo, peculiar de envelheci-

mento. A insuficiência renal crônica, por exemplo, decorrente de uma glomerulone

frite, não se assemelha ao "envelhecimento renal". Cabe ainda aqui considerar o

efeito abscopai 0 efeito das radiações ionizantes é fundamentalmente químico: a

formação de perôxidos tóxicos e a ruptura de cadeias dissulfeto, que ocorrem ao
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nível dos tecidos irradiados. Esses perõxidos ou são eliminados pela circulação

e o rim seria o grande emunctõrio - ou são neutralizados no próprio organismo e,

como a irradiação i de corpo inteiro, a agressão é maciça - mesmo em pequenas do

ses - submetendo os mecanismos de homeostase a uma sobrecarga tal a ponto de po-

der bloqueá-los por certo prazo de tempo, durante o qual essas substâncias, se so

lúbeis, vão circular livremente, se pouco solúveis ou ii J Oveis (e este caso ca

racteriza o precipitado tipo corpo estranho - não constatado embora talvez ape-

nas por ser em níveis tão baixos que seriam microprecipitados), sua ação será

mais local, "menos abscopai" Se submetermos um órgão a uma certa dose de irra-

diação direta e exclusiva a ele, a agressão final será muito menor do que se a

mesma dose de referência for dada ao órgão, mas outros órgãos também forem irra-

diados.

Por fim, a terceira hipótese, a das mutações somáticas, pode real

mente corresponder â realidade dos fatos. Assim, se considerarmos que a irradia-

ção determina uma série de mutações, aquelas que mais se afastam do padrão da

normalidade, as aberrantes, serão mais facilmente eliminadas pelos mecanismos no

meostáticos, ou por i rivalidade dos me-.mos perdem a capacidade de se reproduzir,

sendo eliminados ao fim do ciclo vital; ou ainda, e esta é a hipótese mais signi

ficativa: não sendo reconhecidas como próprias do organismo, formam-se classes

de células imunologicamente competentes, que as destroem.

Mas, e aqui está a base da cronicidade, as pequenas mutações que

diferem pouco do original, ao escaparem ao mecanismo imunolõgico - não serão di-

ferenciadas das normais- Daí, através da reprodução, formarem estirpes celulares

pouco diferentes das normais, pouco esse que, através do tempo, irá determinando

seri«çao das discretas disfunçòes, resultando numa adaptação progressiva até a

morte - supostamente fisiológica
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CONCLUSÕES

1. As alterações ultra-estruturais observadas nos camundongos ir

radiados, que sobreviveram menos, são semelhantes as observadas nos controles

mais idosos.

2. Essas alterações ocorrem mesmo com doses fracas de irradiaçaa

3. Não encontramos alterações que se possam atribuir especifica-

mente ã irradiação
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SIGLAS USASAS NAS MICROGRAFIAS ELETRÔNICAS:

afm = ã^ea em favo de mel
ai = área de lise
cs - citossegressono
df - degradação focai
fl * figuras lamelares ou "de mi elina"
i - invaginação
li - lisossomo
1 - luz
m - mítocôndrio
mb - membrana basal
my = mícrovilos
pc - protrusão celular
n ~ núcleo
r s ribossomos
re - retfcuio endoplasmático
v - vacúolo
vp = vesícuia de pinocitose

NOTA: As micrografias de números 1 a 4 são de animais com 100 dias de idade; a

de nÇ 5, com 512 dias; as de n<?$ 6 a 19, com 533 dias exceto a de n9 13

com 712 dias; a de n9 20 com 577 dias e as de n9s. 21 a 24, com 768 dias.



MICROGRAFIAS ELETRÔNICAS



Fig. "I - Controle: 100 dias.

Area de protrusão citoplasmãtica, com microvilos, vesTculas de pinocito-

se, vacúolos, lisossomos e mitocôndrios. Original: 6000 X. Ampliação:

25.800 X.





Fig 2 • Controle: 100 dias,

Protrusáo celular m luz Veem-se nncrovilos, vesículas de pinocitose e

vacúolos, hsossomos relativamente freqüentes, alguns vacuoli/ados, mito

cóndrios em pai Içada, em disposição relativamente frouxa, núcleos, e m -

vaginaçòes da membrana celular perpendiculares ã membrana basal, estrei-

tas, de profundidades variáveis Original: 1500 X- Ampliação: 6 400 X.





Fig. 3 - Controle: 100 dias

Lisossoroos agrupados, com aspecto granular, entre muocòndrios dispostos

em pai içada Origina?: 6000 X. Ampliação: 25 500 a





Fig. 4 - Controle: 100 dias

Mitocòndnos com sua dupla membrana, envoltos pela membrana celular das

mvagtnaçòes. 0- iginal. 19000 X. Ampliação 64 400 X.





Fig. 5 - Controle: 100 dias

Suposta proliferação do retículo endoplasmático decorrente da incidência

do plano de corte. Origina!: 6000 X. Ampliação: 28 800 X.
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F»g 6 - Controle idoso: 512 dias

Picnose Mitocôndmos bem conservados Original: 6.000 x. Ampliação;

25.700 X





Fig 7 - Camundongo i r radiado: 150 R

Citossegressoma ou vacúolo digest ivo em tase de eliminaç-o paro a membra

na basal. Or igu .a i : 19000 X. Ampliação: 76 400 X-





Fig, 8 - Camundongo irradiado: 150 R

Restos de membranas próximos á membrana basal, entre mitocòndríos e inva

ginações. Original: 19000 X Ampliação: 79 000 X,



mb



Fig 9 - Camundongo irradiado: 150 R

Aglomerado de membranas, concéntncas, irregulares, na base dos

los. Original: Í9000 X. Ampliação: 79 800 X.





Fig 10 - Camundongo irradiado: 150 R.

Figuras de mielina lineares, extensas, com dilaminaçóes em diferentes

alturas Mitocôndrios dilatados, com lisossomos aderentes distribuídos

de forma anular em torno dos mesmos e filamento e>etrodenso saindo dos

mesmos em vários sentidos Original: 6000 X. Ampliação: 24 500 X





Fig 11 - Camundongo irradiado: 150 R.

Area de l ise com vacüolos, lisossomos, etc. Ao redor, muocôndnos apa-

rentemente bem conservados. Original : 19000 X Amphação: 76.000 X.





fig. 12 - Camundongo irradiado. 150 R

Areas de 1•se com vacúolos, restos de mitocondrios e li sossegos Alguns

lisossomos iso;ados. Original; 1500 X Ampliação: 7 900 X





Fig 13 - Camundongo i r r a d i a d o : 150 R

Area de l i s e com iisossomos e vacüo los . Observar o f i l e t e e le t rodenso

O r i g i n a l : 6.000 X. Ampl iação: 24.300 X.





M g 14 - Camundongo i r r a d i a d o : 150 R

Mi tocõndr ios de formas e em d ispos ição i r r e g u l a r e s , <.om apagamemo par -

c i a l das c r i s t a s f i g u r a s de miei m a , l i neares e c o r u e n ^ 'cab O r i g i n a l ;

600Ü X Amp)ia vao: 24.600 X





F»g. 15 - Camundongo irradiado. 15ü R

Mitccondrios dilatados, com i isos somos aderente^ e i.^m^. '•) eletrodenso

indo destes à rembrana basai . viem-se também mito* ònó' ios <-.ÒO dilatados.

Original: 6000 X. Ampliação. 28.800 X.





Fig. 16 - Camundongo irradiado: 150 R

Area de microvilos notando-se bastonetes eSetrodensos no inter-tor dos

mesmos, e retn.ülo endopíasmâtico hso subjacente. Original: 6000 X. Am

pliação; 25.8CÜ X





f i g 17 - Camundongo i r rad iado: 150 R.

Retração celular e ocupação pel a membrana basal do espaço vogo, permane

cendo como qué fixadas as extremidades das invag»naçoes e os pertu i tos

e n f e elas Or ig ina l : 6000 X. Ampliação: 25 ?00 X





Fig. 18 - Camundongo i r r a d i a d o : 150 R,

Detalhe da área de re t ração ce lu l a r com invasão pela membrana basa l . No

te-se a dupla membrana c e l u l a r e o p e r t u i t o en t re as mesmas. O r i g i n a l :

42000 X. Ampl iação: 193.600 X.
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Fig 19 - Camundongo irradiado: 150 R

Degradação focai citoplasraãtica: fase avançada de alteração celu'ar, in

cidindo principalmente no núcleo, e de intensidades diferentes em dife-

rentes células do mesmo túbulo. Original: 3200 X. Ampliação; 12.480 X





Fig 20 - Camimdongo irradiado: 150 R

Acentuada alteraçau celular: substituição dos nutocõndnos por vacüolos,

com lise das cistas e da membrana interna. Raros mitocônci^ios conserva

dos Original: 19000 X. Ampliação: /790O X.





Fig. 21 - Camündongo irradiado: 400 R.

Numerosos lisossomos, várias áreas de ti se, desorgan^òçac das organe-

las e microvilós bem conservados. Original: 1500 x. Ampliação; 9000 X





Fig 22 - Camundongo irradiado: 400 R.

Area de lise volumosa, vários lisossomos, vacúolos apicais, rmcrovilos

bem conservados, luz ampla. Original: 1500 X. Ampliação: 15.000 X.





Fig. 23 - Camundongo irradiado: 400 R.

Retração celular com ocupação do espaço vago por membrana basal, entre

as invaginações 0 plano de incidência do corte torna mais destacado es

se fato Original: 6000 X. Ampliação: 24.900 X.





Fig. 24 - Camundongo irradiado: 400 R.

Area multi-vacuolar "em favo-de-mel" aparentemente correspondendo a um

núcleo. Em torno mitocõndrios e retículos liso e rugoso. Original:

6000 X. Ampliação: 24,800 X.
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