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1 - INTRODUÇÃO

Desde a descoberta dos ralos X, por Wilhelm Conrad

Roentgen, en 1895, as radiações ionizantes tem sido ampla me r̂

te empregadas em Ciincias Biológicas para fins de diagnóstico,

terapêutica e pesquisas.

0 conjunto de suas propriedades e a versatilidade da

aparelhagem produzida permitiram inovações técnicas, proporcio_

nando sua utilização na esterilização de alimentos, combate a

pragas, indução de mutações úteis e outras inúmeras finali^

dades.

No campo da pesquisa, os mecanismos de ação biolõgj,

ca desse tipo de radiação começam a ser melhor entendidos, per.

mitindo sua aplicação com maior eficiência e , ao mesmo tempo,

a miniraização dos inconvenientes advindos das exposições.

Atualmente as alterações teciduais provocadas pelas

radiações ionizantes podem ser analisadas desde o nível mole

cular até o celular. Sem dúvida, a célula ocupa lugar de áes_

taque por ser a unidade fundamental que caracteriza a vida.

Segundo PATT e QUASTLER 22 (1963) e ELKIND 8 (1984), as celu

Ias e« geral são capazes de modificar o dano das radiações atr£

vés , possivelmente, de um metabolismo normal de crescimento

e divisão celular, envolvendo processos de reparo equivalentes

aos danos causados pela radiação, um pré-requisito para sua

sobrevivência.

A absorção da energia veiculada pela radiação deter_

mina na célula uma série de reações fTsico-quTmicas. Primei,

ramente ocorre alteração molecular e depois exteriorização da

lesão, resultante da supressão de uma função ou da morte da



-3-

cílula (FRANK 12 1969; DAMANTE 6 1979 i ELKIND 8 1984).

Em assim sendo, o conhecimento da radiobiologia tojr

nou-se de suma importância, tanto para permitir o desenvolvi^

mento das aplicações médicas e odontolõgicas, quanto como ele_

mento fundamental para sobrevivência da humanidade.

Contudo» um fator negativo no uso indiscriminado das

radiações tornou-se evidente em pacientes portadores de doen^

ças neoplásicas. comprovado através de estudos realizados por

vários autores (HOLLAENDER 16 1954 ; GREENSPAN , HELAMED e

PEARSE 14 1964 ; KASHIMA, KIRKHAM e ANDREWS 17 1965; ENEROTH,

HENRIKSON e JAKOBSSON 9 f 1 ° 1972; WALKER e cols.39 1981 ; VAN
07 on

OEM BRENK 1982 ; MOSSMAN 1983). chamando a atenção,priji

cipalmente, para os efeitos colaterais apresentados entre os

quais depilação, eritema, xerostomia , doenças periodontais ,

osteoradionecrose e até cancerízação, devido a inúmeras radia_

ções no mesmo local.

A dose, o tempo de exposição aos raios X, a idade e.

a sensibilidade do indivíduo, bem como dos tecidos, tem sido

apontados como fatores que podem agravar os efeitos das radia,

ções (FRANK 1Z 1969 ; PRATT e SODICOFF 24 1972 ; DAMANTE6 1979;

MIRA e cols. 19 1981 ; WALKER e cols. 39 1981; VAN DEN BRENK 3 7

20
1982 ; MOSSMAN 1983) .

A ausência das glândulas salivares por remoção cirújr

gica ou a modificação estrutural das mesmas propiciam a insta,

laçio de cáries, doenças periodontais e de maneira específica
?n

a formação de cálculos como citam MOSSMAN (1983) e WILBORN

e SHACKLEFORD 40 (1984).

A parótida i descrita ciassicamente como glândula de

secreção serosa, cuja morfogênese se assemelha ã da submandi.
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bular e sublingual. Entretanto, apresenta característica prõ_

pria, sendo «ais lenta ea seu desenvolvimento (GABE 1956).

A variação na proliferação de nuas células i responsável pelo

aspecto indiferenciado ao nasci«ento, quando comparada ãs ou_

trás (REDMAN e SREEBNY 26 1970; ALVAREZ e SESSO ' 1975 ; HAND15

1978 e DALE 5 1980).

Os efeitos das radiações ionizantei sobre a glândula

parõtida foi estudado por vários autores (KASHINA, KIRKHAN e

ANDREWS 17 1965 ; ENEROTH , HENRIKSON e JAKOBSSON 9* 10 1972;

MIRA e cols.19 1981 ; EL MOFTY e cols.7 1982; MOSSMAN 20 1983 )

ea pacientes coa tumores na região da cabeça e pescoço, sendo

constatado xerostomia , aumento significativo na incidência

de cárie dentaria, alterações na mu cos a bucal, perda do pala_

dar e disfagia.

SHAFER 29 (1953); CHERRY e GLUCKSMANN 4 (1959); GREENSPAN ,

MELAMED e PEARSE 14 (1964) ; MINORU 18 (1967); VAN DEN BRENK,

SPARROW e MOORE 35 (1969); PHILLIPS e BEAUMONT 23(1970); PRATT

e SODICOFF 24 (1972); SHOLLEY , SODICOFF e PRATT X (1974);RICE

e cols. 28 (1982); BODNER e cols.3 (1984), observaram reações

infiamatÕrias e degenerativas seguida de atrofia dos ácinos ,

núcleos picnóticos e fragmentados, necrose celular, redução na

quantidade de ãcinos e do número de grãnulos secretores, além de vácuo

lização eitopiasmitica, em glândulas parótidas irradiadas de

ratos.

A glândula parõtida de rato jovem apresenta um alto

Tndice mitõtico e evidentes períodos de diferenciação e cres_

cimento, bem como maior radiosensibil idade , aspectos comparai

veis provavelmente aos existentes em crianças em desenvolvi^

BientO (VILLA "S 1968 ; GABE13 1956 ; REDMAN e SREEBNYV 1971;
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TA6A 33 1976).

Pelo exposto e tendo e. vista o Interesse do assunto

no ca.po de Odontopediatr1a. julgaws oportuno o desenvolvi

•ento do presente estudo.



2 - REVISÃO DA LITERATURA
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2 - REVISÃO DA LITERATURA

2.1 - Desenvolvimento da glândula parõtida em ratos

GABE (1956) estudando a evolução das três g1ãn_

dulas salivares maiores de camundongos albinos durante o ĵ

meiro mês de vida extra uterina, concluiu que : a) a histogê

nese da glândula parõtida i mais lenta que a da submandibuiar

e sublinguai; b) os primeiros indícios de atividade secretora

aparecem no 59 dia apôs o nascimento, no 209 dia o aspecto moir

folõgico é comparável aquele da glândula adulta; c) os proces_

sos úe secreção nos segmentos tubulosos iniciam a partir do

159 dia, entretanto, abundincia do produto de secreção foi de

tectãvei por volta do 259 dia de idade.

Segundo VILLA (1968) o roto ao nascer tem a

glândula parõtida constituída por cordões celulares compactos

contendo, nas suas extremidades distais, maciços celulares de_

nominados brotos terminais, cujas células são indiferenciadas .

Mais tarde, esses cordões se desenvolvem para formar o siste

ma ductular que, em seguida, adquirem luz ficando revestidos

por uma camada de células prismáticas. Os brotos terminals pro

liferam de forma ramificada, dando origem as porções secreto

ras. 0 aparecimento da luz nessas regiões coincidem cornos pri^

meiros sinais de secreção da glândula. Entretanto, no final

do período fetal e no primeiro mês de vida pos-natai , são en

contradas, com freqüência , células em fases diferentes de ma

turaçlo em uma mesma glândula.

REDMAN e SREEBNY 26

das glândulas salivares maiores de ratos, em cortes seriados

REDMAN e SREEBNY 26 (1970) estudaram a morfogênese
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da cabeça e pescoço, realizados no 139 dia de vida intra ute_

rina ao 29 dia põs-natal. A glândula parotida inicia a sua

formação no 149 dia de vida fetal pelo espessamento das célu

Ias epiteliais da mucosa bucal, junto 5 fenda lateral. Esse

maciço de células prolifera formando um cordão celular único

e solido que cresce apresentando , na extremidade distai um

aglomerado de células. Após 2 dias* esse aglomerado migra em

direção ao ramo mandibular em desenvolvimento, ramificando-se

em vários duetos contendo, nas suas extremidades, botões te ir

minais, que dão origem ãs porções secretoras. A luz do dueto

começa surgir no 179 dia de vida intra uterina, porém, ainda

no 209 dia, esse sistema ductular esta incompleto. Em torno de

2 dias antes do nascimento, há presença de secreção da glãndii

Ia parotida na cavidade bucal. Entretanto, as glândulas se

apresentam imaturas ao nascimento e passam pelos processos de

crescimento e diferenciação no período põs-natal.

Posteriormente , REDMAN e SREE8NY 27(1971) analisa,

ram o crescimento e desenvolvimento põs-natal da parotida em

ratos, dando ênfase ã diferenciação dos ãcinos .Útil izaram nes_

se estudo animais com 18 dias de vida intra uterina até 40

dias põs-natal , além de ratos adultos, com 100 dias de idade.

No perTodo pre-natal e neo-natal, as células parenquimatosas

e a luz dos ácinos estão relativamente indiferenciadas. 0 in£

cio de diferenciação da célula acinar, bem como sua atividade

secretora, coincidem com as primeiras 24 horas apôs o nasci,

mento. A glândula apresenta crescimento e desenvolvimento r£

p1do entre o 19 e 129 dia após o nascimento, o que foi demons_

trado morfoiogícamente pela hipertrofia e hiperpiasia celular,

pelo aumento progressivo na quantidade de grânulos secretores ,
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retTculo endopiasmático rugoso e complexo de Golgi, correspoirç

dendo a fase de amamentação. Do 129 ao 159 dia» houve aumento

pouco significativo do número de acinos por unidade de pariji

quima, das cilulas acinares e da quantidade de grãnuios secre

tores , fase que coincidiu com o desmame do rato. No entanto»

no período entre 189 e 259 dia, os autores observaram marcain

te aumento de enzimas secretorss c do peso da glândula e, ati_

vidaio prolifarativa evidente caracterizada por numerosas fî

guras de mi tose. Baseados nesses parâmetros , verificaram que

a glândula parótida com 25 dias de idade, assemelhava-se a

glândula adulta de ratos com 100 dias, exceto em tamanho. Os

resultados revelaram que a diferenciação dos acinos da glãndu_

Ia parótida de rato ê primitivamente pós-natal, sugerindo que

a consistincia dos alimentos e sua atuação sobre a secreção po_

dem ser significativos , pois a enzima digestiva secretada au

menta de forma não coordenada e que, no' controle de sua s?nte_

se não houve sincronísmo durante o curso de diferenciação dos

acinos.

TA6A (1976) pesquisando sobre a evolução das p£

pulações celulares das glândulas parotidas e sublinguai de r£

to durante a vida põs-natai, verificou que as células acina_

res tern uma taxa de proliferação altíssima entre o 59 e 209

dia de idade. Os acinos estiveram entre as células do organis_

mo que proliferaram mais rapidamente , seguida das células do

dueto estriado. Notou também que a parótida apresentava ativi^

dade proliferativa exacerbada em torno do 259 dia e, a par

tir desta Idade, as estruturas glanduiares diminuíram o Tndi^

de mitótico, fazendo com que este órgão alcançasse sua maturi_

dade.
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2.2 - Influência da irradiação ionizante sobre as glându-

las parôtidas em seres humanos*

HOLLAENDER 16 (1954) verificou a ação lesiva dos raios

X, mesmo quando a radiação era utilizada adequadamente. ĵ

tos colaterais indesejáveis foram observados principalmente nas

células em processo de mi tose e diferenciação e, em particular

nos tecidos jovens, quando i intensa a atividade proliferate

va e a capacidade de diferenciação celular.

KASHIMA, KIRKHAM e ANDREWS 17 (1965) estudaram as

características clinicas, alterações histopatolõgicas e varia_

ções enzimãticas das glândulas salivares irradiadas. Os p£

cientes receberam doses únicas de radiação entre 1500 e 2750

rads, variando de acordo com o tumor, exibindo, sem exceção,

alterações inflamatÕrias agudas e degenerativas, elevação do

conteúdo de amilase , alem de diminuição do fluxo salivar que

causou maior incidência de cárie.

ENEROTH , HENRIKSON e JAKOBSSON 9'10 (1972) usando

varias técnicas histolõgicas, estudaram os efeitos da radiote

rapia fracionada diária de 200 a 250 rads, totalizando 4000 a

7200 rads , durante o período de tratamento de 4 a 8 semanas.

Após 8 meses verificaram uma grande variação Inter individual

na secreção do fluxo salivar, cuja repercussão determinava dis_

túrbios colaterais , como xerostomia, responsável pela alta

Incidência de cárie. Embora não houvesse padronizado um nível

definitivo da dose crítica , realçavam a importância de iden

tíficã-1 os para minimizar esses efeitos.

MIRA e cols. 19 (1981) calcula

diação para provocar xerostomia oscilava entre 1500 e2000 rads

19MIRA e cols. (1981) calcularam que a dose de ra.
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e o tempo necessário para ocorrer esse distúrbio era de 2 a

6 horas, apôs exposição de 1 a 3 semanas de tratamento. A sã

liva foi coletada antes, durante e após a radioterapia. Nota_

ram que a parÕtida e a submandibuiar eram os principais con̂

tribuintes para secreção salivar portanto, quando injuriadas,

tinham a taxa de secreção bastante reduzida. Sugeriram inter

rupção do tratamento por 2 semanas, para que o fluxo salivar

não atingisse a taxa mínima, causando os indesejáveis efeitos

colaterais.
- 39

Uma analise retrospectiva feita por WALKER e cols.

(1981) em 72 pacientes tratados desde 1950 até 1978, revelou

que seis tumores se desenvolveram entre 2 e 24 anos apôs a

exposição aos raios X, usando doses de 500 a 5400 rads, duran^

te 2 anos. Fará o tratamento de doenças neoplãsicas benignas,

chamaram a atenção para o possível elo do tumor da glândula e

a utilização generalizada da irradiação.

VAN OEN BRENK 37 (1982) observou que a hipermilase

mia era resultante da radiosensibilidade da parõtida,pois uma

perda progressiva e irreversível das células acinares ocorria

durante as irradiações fracionadas.
20MOSSMAN (1983) associou o tratamento convencional

de teleterapia com as alterações da função salivar, que podia

ser quantificada de forma não destrutiva. A disfunção salivar

aumentou rapidamente durante as semanas iniciais de radiotera_

pia. No final do tratamento, mais de 80S da disfunção havia

sido alcançada . Verificou que a redução salivar pode persis,

tir durante anos após a radioterapia e está associada com a

perda do paiadar, incídincia de cárie dentária, perda do ape

ti te e condição nutricional alterada.
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Com os resultados desses estudos, fizeram ELKINO

(1984) considerar três dualidades fundamentais nos processos

de reparo em radiobiologia: 19) a natureza discreta e a dep£

sição de energia ao acaso; 29) os processos de dano e reparo;

39) as propriedades injuriosas e benificas ã radiação.

Segundo o autor, nas últimas tris dicadas, os resuj[

tados radiobiolõgicos deixaram claro que as células em geral,

e em particular nos mamíferos, são capazes de modificar o dâ

no da radiação. 0 porque dessa capacidade das células ainda ê

desconhecido, embora a competência reparadora tenha sido aport

tada como resultado de exposições episódicas ã radiação durari

te o curso da evolução. Possivelmente o metabolismo normal ,

crescimento e divisão celular, envolva processos equivalentes

ao dano de radiação e reparação, sendo essa capacidade de re

paração, um pré-requisito para o estado de vida.

2.3 - Alterações das glândulas parôtidas irradiadas em ratos.

SHAFER (1953) procurou determinar os efeitos da

irradiação de raios X nas estruturas das glândulas salivares

normais de rato, visando correlação com a disfunção fisiologi^

ca do fluxo salivar, com a finalidade de eliminar o máximo pqs

sTvel o efeito sistêmico da irradiação nas mesmas.Utilizou rà

tos albinos machos, pesando de 100 a 140 g. Um grupo expert

mental recebeu dose única variando de 480 a 3500 R. Outro

grupo recebeu doses fracionadas de 500 a 750 R , perfazendo

u« total de 4000 a 8000 R . Todos os animais foram sacrifi^

cados 21 dias após a irradiação, juntamente com aqueles do

grupo controle. Os resultados do grupo de doso única mostra_
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ram alterações severas crescentes na estrutura das glândulas

salivares, caracterizadas pela inflamação e degeneração das

células parenquimatosa» , sugestiva de degeneração albumino

sa. No método de dose fracionada, semelhante ao empregado era

radioterapia de pacientes coro tumores malignos, as alterações

encontradas foram formas progressivas das verificadas anterior

mente , com predomínio de fibrose.

Em ratos recém-nascidos . ENGLISH ^(1955) estudou

as alterações das glândulas salivares expostas i radiação ion±

zante. Empregou-se dose única de 1000 R e sacrificou os ra_

tos entre 16 horas e 100 dias apôs irradiação. Houve um Tndi^

ce alto de mortalidade entre o 79 e 99 dia. A glândula submandi^

bular exibiu maior comprometimento histolõgico, havendo varia^

ção no tamanho e na coloração do núcleo das células acinares

e pleomorfismo nuclear. Os núcleos de tamanho anormal .apreseri

taram-se fortemente corados > de forma estrelada e discóides,

entretanto, não ocorreram simultaneamente essas alterações.

CHERRY e GLUCKSMANN 4 (1959) procuraram observar os

processos de injúrias e regeneração das glândulas salivares

Irradiadas* em ratos machos de pele negra de 2 a 3 meses de

idade, pesando de 120 a 250 g. Doses superiores a 1500 R

afetou os núcleos das células acinares da submandibuiar, ert

quanto os da sublinguai e parõtida mostraram pouco comprometa

mento. Com doses fracionadas diárias de 850 R , num total

de 7650 R , apôs o sacrifício de 1 hora a 1 ano, a glândula

parõtida mostrou picnose e cromatólise de células aCi.^res ,

inibição de secreção e degeneração albuminosa de citopiasma,

enquanto que os duetos não foram afetados. Os grânuios secre_

tores tornaram-se hialinos e confluentes, corando mais escuro
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do que o normal* con presença de vacuolização citoplasnãtica.

As atividades nitoticas das células acihares repusera» a pejr

da das células que degenerara* e, apôs 7 meses de exposição »

nenhuma injúria foi detectada. A parotida foi a glândula que

apresentou maior deç^eração nuclear, seguida dá perda be» vî

sivel de células, mas, devido ao seu alto índice mitõtico.foi

capaz de reparação total con doses «enores.

PATT e QUASTLER 22(1963) verificara» que durante o

período de crescimento do organismo, todas as populações ce1u_

lares aumentaram em numero. Em algumas , a taxa de prolifera^

ção era maior que a necessária para o crescimento, significar»

do que algumas células morrera» e foram sendo subs ti tufdas por

outras recentemente formadas. Tais populações celulares cons

tituem o chamado "sistema de renovação celular", que pode ter

diferentes origens e, as conseqüências das lesões nas células

radiosensitivas , dependem da organização dinâmica do sistema

ao qual pertencem. A atuação da radiação pode alterar o ciclo

de vida de uma célula ou organismo e os efeitos ocorrem priii

cipaimente na duplicação do DNA, as organeias são afetadas em

diferentes graus de sensibilidade.

Como as glândulas salivares maiores e os linfonodos

do pescoço de ratos são tecidos relativamente radiosensTveis

e resistentes , GREENSPAN, MELAMED e PEARSE l4 (1964) selecio

naram esses órgãos para estudar os efeitos dos raios X, ratos

machos pesando de 185 a 212 g. com 9 semanas de idade, recebe

ram durante 4 a 10 minutos radiação de 2000 a 4000 rads res_

pectivãmente, no complexo glândulas salivares e linfonodos

Os ratos do grupo de 2000 rads, foram sacrificados em interv£

los de 1 , 2 , 4 e 8 horas e 1, 2, 4, 7 e 14 dias .
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Os do grupo de 4000 rads, foram sacrificados nos períodos de

30 min., 1 hora e 30 min., 4 e 8 horas e i , 2, 4. 8» 13. 17 e

22 dias. Os autores verificaram semelhança de resposta nos 2

grupos, havendo diferença apenas quanto ao grau de severidade

das alterações no grupo de maior dose. A glândula parôtida foi

a mais radiosensivei e as primeiras alterações histolõgicas fo_

ram vistas 24 horas. Notaram necrose de células acinares com

cariorrexis • eosinofilia citopiasmãtica e 4 dias apôs a exp£

sição, havia proliferação fibrobllstica, infiltração histiocj^

tãria e perda progressiva de estrutura acinar com edema inters_

ticial . Aos 17 dias muitos lõbulos consistiam somente de du£

tos intralobulares e intercalares com fouco tecido acinar.Du£

tos intercalares eram proeminentes devido a hipertrofia de

suas células. Muito pouco tecido da parôtida permaneceu aos

22 dias , alguns mastócitos restaram no tecido conjuntivo ao

redor e dentro da parôtida em degeneração dos 13 dias em diain

te. Com os resultados obtidos, concluíram que o rompimento do

sistema de enzimas intracelulares inicia injúrias celulares

após irradiação e as alterações histoquTmicas podem ser nota_

das antes das alterações histolõgicas tornarem-se visíveis.

MINORU 18 (1967) verificou os efeitos dos raios X

eu glândulas salivares de camundongos adultos (120 a 150 dias),

submetidos a irradiação. Foram divididos em 3 grupos, sendo

que dois receberam irradiação no corpo todo sem (Grupo A) ou

com proteção na região cervical (Grupo B). 0 terceiro (Grupo

C) foi irradiado na região cervical com proteção do corpo. A

exposição de raios X para o corpo todo foi de 1280 R e na re

gião cervical, de 1695 R . 0 sacrifício dos camundongos, ocor

reu com intervalos de 1 a 5 dias para o Grupo A, de 1 a 8 dias
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para o Grupo B e de 1 a 28 dias para o Grupo C. As glândulas

salivares irradiadas mostraram alterações histoquTmicas e bio

químicas, relacionadas com alterações morfolõgicas. As princj.

pais injúrias relatadas histologicamente foram: atrofia das cé

lulas acinares* picnose nuclear, diminuição do número de gr£

nulos secretores, vacuolização citopiasmatica e aumento de fi

brose. Durante as duas primeiras semanas apôs a Irradiação ,

as alterações degenerativas predominavam e durante as últimas

semanas as alterações regenerativas prevaleciam. A glândula pâ

rotida foi a mais radiosensTvel e a sublingual a menos afet£

da.

VAN DEN BRENK 34 (1968) determinou o padrão de recu.

peração das cilulas diferenciadas "in vivo", fora do ciclo

de reprodução , apôs receberem doses fragmentadas de radiação

X. 0 crescimento reprodutivo e a proliferação das células d£

rante o ciclo, não ocorreram antes de determinado período após

o tratamento com radiação, o que foi notado , ao investigar a

resposta do crescimento adaptativo das cilulas acinares sero

sas de rato, através do uso de certas aminas biogênicas beta

receptoras , como a isopropilnoradrenaiina . 0 autor salfen

tou que estudos anteriores sobre a radiação X, sugeriam que

a hipertrofia glandular em ratos ocorria por volta do 59 e 79

dia, durante a fase d» crescimento, dependendo da dose de amj^

na bioginica usada e a proporção administrada, e que cessado

o tratamento , a glândula hipertrofiada retornava ao seu peso

normal, Isso na fase regressiva . Em seu estudo, utilizou ra_

tas fimeas (CB), irradiadas, com o corpo protegido por um cam

po de chumbo. Doses de 800 a 1000 rads, inibiram o crescimen_

to auxético de células dependentes de síntese do DNA. Doses su_
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periores a 1000 rads» induziram o desenvolvimento de poli pi oj^

dia com aumento do número de hapiôides da espécie 2n = 46 cr£

mossomos.

VAN DEN BRENK, SPARROW e MOORE 35(1969) observaram

os efeitos quantitativos da radiação sobre o desenvolvimento

das glândulas salivares de ratas albinas (SPF) e ratos pretos

(CB) da raça Canberra, com 3 a 6 semanas de idade, pesando apr£

ximadamente 200 g, os quais receberam radiação na região de

cabeça e pescoço, com o corpo protegido por um campo de chum

bo de 2mm de espessura. Utilizaram dose única de 200 a 1600

rads e os animais foram sacrificados em intervalos de 2 a 33

dias e 6 meses após a irradiação. Alguns não suportaram doses

altas e morreram. Com doses baixas, o desenvolvimento da glâri

dula parotida foi bastante inibido. A atrofia da parõtida re_

suitou entre 10 a 33 dias após irradiação com 800 rads.Poucos

Scinos e duetos se desenvolveram completamente em ratos de 3

a 5 semanas de idade. A ausência de uma cápsula envolvendo a

glândula parõtida, facilitou a presença de edema intersticial

e exsudato infiamatório. Após 6 meses de irradiação, a parati^

da não mostrou aumento proporcional entre o crescimento e pr£

liferação das células acinares, porque a hipertrofia celular

é primariamente determinada por um aumento do DNA e do cresci,

raento do núcleo em cada célula, assim, o tamanho celular per_

maneceu inalterado. Concluíram que a irradiação X nas g1andu_

Ias salivares maiores de rato, provocava inibição no desenvol^

vimento pos-natal desses Órgãos, mesmo quando empregadas do

ses baixas (200 - 400 rads).

PHILLIPS e BEAUMONT 23 (1970) observaram as modifi

cações estruturais e funcionais da glândula parotida irradia.
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da de ratos adultos machos que foram sacrificados 5 «in., 1,

2, 4, 8, 16 e 42 dias, apôs receberem doses de 3960 e 2110

rads na região das glândulas salivares. Na parõtida houve fa_

ses distintas de alterações nos aspectos estrutural«funcional

ou en ambos. Notaram primeiramente uma fase aguda cow atrofia

e necrose das células acinares e perda de peso glandular. Na

segunda fase , observaram hipertrofia das células acinares e

aumento de amilase, aproximando de um retorno para o normal ,

comparados com outros parâmetros funcionais. Durante a tercei^

ra fase, novamente verificaram atrcfia de células acinares ,

menor quantidade de arai 1 ase e diminuição do p«»<o glandular. A

luz do dueto estava dilatada com /obras eosínofílícas, haven_

do metaplasia do epitélio cuboide para estratificado escamoso.

Nos primeiros d*as do experimento , a taxa de potássio estava

elevada e a de sódio reduzida e nos últimos dias, a taxa de

ambos estava elevada.

VAN DEN BRENK, SPARROW e MOORE 36 (1970) verificaram

em ratos de linhagem (SPF) e (CB), os efeitos da radiação nas

glândulas salivares com doses únicas de 800 e 2400 rads.Foram

comparadas as modificações causadas pelos raios X naqueles ÕV

gãos de ratos previamente tratados ou não com isopropilnora_

drenalina (ISOP). Em ratos não tratados com ISOP e irradiados

com dose única de 800 rads , houve leve aumento submandibular ,

mas a parõtida diminuiu de peso. A proporção de crescimento

das glândulas submandibular e parõtida foi constante nos prî

me iros dias de tratamento e o ISOP induziu uma fase inicial

de crescimento adaptatívo em ambas glândulas. Os autores con_

cluíram que o ISOP causa um crescimento trõfico específico em

tecidos salivares de ratos.
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PRATT e SODICOFF ** (1972) demonstrara* em traba_

lho pioneiro com microscópio eletrônico, os estágios precoces

das alterações de glândulas salivares em ratas fêmeas (Sprague-

Oawiey) irradiadas. As ratas pesavam 180 g e receberam dose

única de 1600 rads, sendo sacrificadas em intervalos dei, 3 e

5 horas e de 1 a 8 dias apôs a irradiação. Constataram que as

alterações variavam amplamente com respeito ao tempo,tipo de

tecido e dose empregada . Após 1 hora da radiação, as células

acinares permaneceram inalteradas. Depois de 3 a 5 horas, no

taram a presença de células acinares degeneradas com áreas de

citopiasma denso, grande quantidade de retTculo endoplasmãti^

co rugoso, algumas mitocôndrias, múltiplos núcleos fragmenta^

dos e, nos limites da membrana basal, células 1nflamatõrias(1 in_

fõcitos e macrófagos). No período de 1 a 4 dias, houve altera^

ções citopiasmâticas abundantes e extensas distribuídas focal^

mente, áreas de células acinares degenerados ou necróticas e

entre as células acinares contraídas, os espaços estavam di1a_

tados e vacúolos citopiasmãticos em menor número. No interva

1c de 5 a 8 dias, as alterações eram difusas e não regional

como nos dias anteriores, havia desarranjo de células acina

res com múltiplos vacüolos citopiasmaticos e células acinares

degeneradas e freqüentemente contraídas. Com a análise átrá

vês do microscópio eletrônico, os autores concluíram que a

resposta dos tecidos da glândula parótida de rato é idêntica

a do ser humano .

SODICOFF, PRATT e SHOLLEY 31 (1974) utilizaram d1_

versas doses de irradiação e analisaram sob microscópio ele

trõnico , as alterações ocorridas nas células acinares das g1a£

dulas parótidas de ratas (Sprague-Dawley), pesando 190 g sub
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metidas aos raios X, com doses únicas de 400. 800, 1600 e

6400 rads. Os animais foram sacrificadas em série, para cada

intervalo de tempo: 400 rads era 1 e 2 dias, 800 rads era 5 ho

ras e 1, 2, 4 e 7 dias ; 1600 rads em 1, 3, 5 horas e l a 8

dias e finalmente 6400 rads em 2, 3, 4 , 6 horas e de 1 a 8

dias. Constataram que as estruturas com taxas mitõticas muito

baixas, caso da glândula parótida, são freqüentemente radio

resistentes. Entretanto, a parõtida demonstrou severas altera_

ções entre 3 e 5 horas após a irradiação. A extensão dessas 1e_

soes aumentou de acordo com a dose empregada, chegando ao apa_

recimento de ãcinos degenerados com múltiplos fragmentos nû

cleares e presença de células inflamatõrias (linfõcitos e ma_

crõfagos).

SHOLLEY, SODICOFF e PRATT 30 (1974) usaram a micros^

copia óptica e eletrônica para analisar a glândula parótida

irradiada de ratas albinas (Sprague-Dawiey), pesando de 170

a 230 g. irradiadas com dose única de 1600 e 6400 rads e sa_

crificadas de 0 a 6 horas ou apôs 10 horas, 1, 2, 3, 4, 6 e 8

dias. As células acinares foram os componentes glandulares mais

sensíveis, pois apresentaram evidentes alterações morfológicas

2 horas apôs a irradiação. Observaram degeneração citopiasmí

tica focal, necrose de células acinares manifestada na forma_

ção de estruturas vesiculares claras, perda do peso giãndu^

lar com diminuição no tamanho acino e mesmo perda do ãcino

por degeneração. Os duetos não apresentaram alteração.
32STERN e cols. (1976) irradiaram com dose de 200

rads o corpo todo de ratas (Sprague-Dawiey), pesando aproxima^

damente 180 g para comparação dos efeitos radio-biológicos nas

glândulas submandibular e parótida. Os danos das células
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nares da glândula parõtida ocorreu 3 horas apôs a irradiação,

enquanto que a submandibular continuou normal até 0 49 dia .

significando que as diferenças na sensibilidade do acino ser<>

so e mucoso irradiado, estaria relacionado ao tempo necessário

para a injúria celular manifestar-se . As alterações mais ob_

servadas foram inclusões pleomõrficas: organelas citopiasmat^

cas seqüestradas e danificadas, inclusões contendo retTculo

endoplasma tico rugoso alterado, remanescentes de mitocôndrias ,

ribossomos livres e grânulos secretores degredados. Os autores

mostraram que os dois tipos de tecido glandular seroso e muc£

so , sofrem alterações morfolõgicas semelhantes quando subme_

tidos I ação dos raios ionizantes.
2

BECCIOLINI e cols. (1980) avaliaram as modificações

ocorridas na glândula parõtida de ratas (Wistar) com 10 a 12

semanas de idade, pesando 160 a 180 g, submetidas a doses de

irradiação de 1300 e 2400 rads. Os animais foram sacrificados

2, 5, 12, 55, 68 e 120 dias apôs a irradiação. Foram observa_

das modificações precoces e tardias nas glândulas , sendo as

primeiras mais evidentes entre o 69 e 149 dia, caracterizadas

por: aumento do tecido conjuntivo associado a algumas altera,

ções nucleares. As alterações tardias, surgiram na cavidade

bucal após o período de reações agudas, em que os animais re

ceberam doses de 2400 rads. Apesar das ratas receberem doses

altas na cavidade bucal, as modificações morfolõgicas e enz1_

míticas foram moderadas, quando comparadas aos dos tecidos vi,

zinhos que apresentara* alterações severas e passíveis de le

varem a morte.
25PRATT e cols. (1980) puderam com esse estudo des_

crever alterações crônicas da radiação na parõtida de rato e
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a correlação morfolõgica da proteção efetuada pelo agente prp_

tetor UR-2721 (ácido etil fosforotiolco S.2.3 - aminopropilam£

no). A glândula parôtida não protegida pelo agente, sofreu drás.

tica redução na quantidade de tecidos acinares, enquanto os

duetos e vasos sangüíneos mostraram pequenas alterações morfo_

lógicas . Utilizaram ratas fêmeas (Sprague-Dawley), pesando en̂

tre 180 a 250 g, que receberam dose única de 250 rads durante-

15 a 20 minutos de exposição . Algumas ratas receberam WR-2721,

dissolvido em salina na concentração de lOOmg/rai e de 6 a 60

dias após a irradiação, os animais foram sacrificados. A evi^

dência da destruição dos ácinos era a presença excessiva e

abundância da lâmina basal ao redor dos ãcinos sobreviventes

e a grande condensação dos contornos vazios basal nos espaços

entre as estruturas presentes.

Sabendo que o isoproterenol (IPN) era um estimular^

te da sTntese de DNA e da divisão celular das glândulas

21 ••

vares, NICOLATOU (1981) propôs observar alterações morfo

lógicas da glândula parôtida irradiada de rato, seguida da ad_

ministração da referida substância. Ratos machos (Sprague-Dawley

ou Holtzman) com 8 semanas de Idade, pesando entre 213-253g ,

fora» divididos em 4 grupos, recebendo: Grupo I - IPN e uma

dose total de irradiação de 5000 rads, fracionadas em 10 expo

sições de 500 rads, na região cervical. 0 Grupo II, além da

mesma dose de Irradiação, recebeu Injeções simuladas de sali_

na. 0 Grupo III , recebeu Injeções de IPN e irradiação simula_

da e, finalmente o Grupo IV, o controle. Os animais foram sa

crificados em 4, 8 e 12 semanas após a irradiação.

As alterações mais significantes ocorreram nos ra

tos do Grupo I, pois na 4- e 8— semanas, demonstrou-se vacup_
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Hzação citoplasmãtica em células acinares com núcleos pleno

ticos e fragmentados, o retTculo endoplasmâtico rugoso bastaji

te dilatado, lâmina basal abundante e células mioepiteliais

proeminentes . Na 12— semana, havia significante reposição de

células acinares por tecido conjuntivo. A parotida no Grupo II,

apresentou nos mesmos períodos, ligeira atrofia, degeneração e

necrose de células acinares, núcleos picnõticos e fragmentados ,

células acinares de tamanho reduzido e aumento do tecido cem

juntivo repondo elementos acinares. Estavam presentes também

vacúolos autofãgicos nas células acinares, grandes fragmentos

teciduais do retTculo endoplasmâtico rugoso e macrõfagos além

de proliferação celular e ncdular de origem dos duetos. Esse

fenômeno prol i ferativo representa multas vezes estagio primly

tivo de formação tumoral, devido ã combinação do IPN e da ra_

diação X.

EL MOFTY e cols. 7 (1982) notaram que as células dj,

ferenciadas, que não são ativamente proliferativas, tais como

as do tecido glandular, com exceção das serosas, são susceptT_

ve1s aos efeitos letais da radiação e morrem na 1nterfase,sem

se dividir . Os dados mostraram que a glândula parotida era

mais radiosensTvel quando apresentava taxas mais baixas de pro

teínas e síntese de RNA.
28RICE e cols. (1982) fizeram estudo comparativo e£

tre a taxa de fluxo e a concentração de sódio da saliva cole

tada dos duetos- da glândula parotida de ratos machos(Sprague-

Dawiey) pesando entre 240 e 450 g , que receberam dose única

de 1800 R na região da cabeça. As alterações foram verifica^

das entre 3 e 30 dias depois de Irradiadas. Todos os ratos per

deram peso corporal nos primeiros dias, para depois gradativa.
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mente recuperar os valores Iniciais . A taxa do fluxo salivar

diminuiu quando comparada ao controle, havendo recuperação em

torno de 30Í durante o perTodo experimental. 0 mesmo ocorreu

com a concentração de sódio. Essas alterações de peso e secre

ção do fluido eram devidas a Inanição apôs Irradiação, como

esta, resultou em Injúrias dos acinos, poupando os duetos,uma
0

diminuição relativa nos volumes dos acinos para-ductai seria

esperada. Assim, a relação entre a concentração de sódio e a

taxa de fluxo deveria ser diminuída abaixo dos níveis de cor^

trole. Isto explicaria a diminuição na concentração de sódio

salivar máxima observada em animais irradiados comparados com

do controle.

BOONER e cols.3 (1984) avaliaram "in.vivo" e "in vi

tro" os efeitos da radiação na função das células acinares de

ratos machos (Wistar) pesando 200 a 250 g, receberam doses

de 2000 R, sendo sacrificados entre 1 e 7 dias apôs irradia_

ção. As alterações mais evidentes foram a perda de peso corpo

ral, declínio na secreção do fluxo salivar, modificações na

composição da saliva, degenerações citoplasmãticas locais ou

necroses de células acinares . As células acinares da parõt^

da permaneceram funcionalmente intactas "in vivo", nesse mes_

mo período, a despeito da função secretora diminuir pelos exa_

mes morfolõgicos notaram sinais de modificações ji no 19 dia,

pois 10% das células acinares estavam necrosadas, mas , no 39

dia, o número de células alteradas já estavam reduzido, prova_

veimente pela atividade fagocitária dos macrófagos, bastante

abundantes . Os autores consideraram que nos mamíferos a va_

riedade dos efeitos lesivos observáveis mesmo após pequenas do

ses e longa latência, tem sido documentada como sendo induzi
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da pela radiação, mas essa era usada na terapia de tumores n<t

lignos portanto, o mesmo agente causador'de cancer era utili^

zado para curar essa doença. Os achados radiobiolõgicos das Gl̂

timas décadas * deixaram claro, conforme afirmaram , que as

células em geral e em particular» são capazes de modificar os

danos causados pela radiação ionizante.
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3 - PROPOSIÇÃO

Considerando que as radiações ionizantes interfere»

na morfoginese das glândulas salivares, que suas manifestações

biológicas dependeu da idade do organismo, da dose e do tea

po de exposição , o presente estudo visa avaliar histomorfo1o_

gicamente a glândula parõtida de ratos jovens em diferentes iin

tervaios de tempo apôs irradiação.
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4 - MATERIAL E MÉTODO

Foras utilizados 30 ratos machos (Rattus norvegicus

albinus, Holtzraan) coa 25 dias de idade e peso corporal médio

de 54,20 g, procedentes do Biotirio da Faculdade de Odontolo-

gia de Araraquara - UNESP, divididos equitativanente en dois

grupos experimentais.

Os animais do Grupo I foram pesados, anestesiados com

Pentobarbital sôdico a 3% na dose de 0,1 mi/lOOg de peso co£

poral, administrado através de injeção intraperitonial e imo

bilizados em mesas cirúrgicas especiais, na posição dorsal .

0 corpo foi protegido por uma placa de chumbo de 4mm de es_

pessura, dotada de uma abertura suficiente para expor o peŝ

coco dos animais na região das glândulas salivares.

Utilizando um aparelho de radioterapia convencional

(fHILLIPS - RT1 e como constantes físicas : 250 Kv, 15 mA.fi!

tro de cobre de 0,5mm e distância - foco - superfície de 40cm

e tempo de exposição de 2,15 segundos, a região ao nível das

glândulas parõtidas foi irradiada com uma dose de 300 R, se ia

do o procedimento repetido a cada 48 horas, totalizando uma

exposição de 1200 R.

Os animais do Grupo II receberam tratamento simula_

do, servindo como controles.

Decorridos os períodos de 3, 8, 13, 18 e 28 dias

após a última exposição (idades de 34, 39, 44, 49 e 59 dias ,

respectivamente) com a finalidade de fazer um estudo compara,

tivo entre o peso corporal midio de ambos os grupos, os ani
v

mais foram novamente pesados. Em seguida anestesiados por ina

lação com éter sulfúrico, as glândulas parõtidas removidas e.
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ato contTnuo foram sacrificados. As peças foram fixadas em for

mol a 10X e em liquido de Bouin, por 24 horas e incluídas em

parafina, segundo rotina de laboratório.

Pela microtomia obtivemos cortes seriados com espes^

sura de 6um que foram corados pela HematoxiUna ( Harris ) e

Eosina (H.E.) e Tricroraico.de Mallory.
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5 - RESULTADOS

5.1 - Peso Corporal

0 peso corporal médio dos animais de ambos os gru_

pos e com 25 dias de idade, is to i , no i n í c i o do experimento,

foi igual a 54,20 g. Os animais do grupo i r radiado apresenta^

ram apôs os períodos de radiação, peso corporal médio de6O,35g

e os animais do grupo controle , que receberam exposição simu

lada, apresentaram 62,00 g (Tabela 1 ) .

Nos períodos de s a c r i f í c i o correspondendo a 3 , 8 ,

13, 18 e 28 dias (34, 39, 44, 49 e 59 dias de idade) após a

última dose de irradiação ion izante , o peso corporal médio dos

animais irradiados foram iguais a 64,12 ; 86,75 ; 121,25;

138,75 e 186,25 g respectivamente. Os animais controle apre

sentaram nos mesmos períodos, peso corporal médio igual a82,87;

117,50 ; 140,05 ; 172,50 e 218,00 g respectivamente(Tabelai e

Gráfico I ) .

TABELA 1 - Média do peso corporal (q) segundo grupo e idades

de exposição e s a c r i f í c i o (d ias )

Grupos de

Animais

Idade

25

de exposição

31 34

Idade

39

de

44

Sacrifício

49 59

Controle 54,20 62,00 82,87 117,50 140,05 172,50 218,00

Irradiado 54,20 60,35 64,12 86,75 121,25 138,75 186,25
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De posse dos dados da Tabela I , f o i elaborado o graf ico abaixo

GRAFICO I - Peso corporol médio Cg) em funçSo
da idade (dias) ratos controlt • irro-
diodo.

220-

19a

170

190H

«to

90

70

50

•—• Contrato
•—• Irrodiod»

29 31 34 39 44 49
IOADC
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5.2 - Resultados histomorfolÓgicos

5.2.1 - Grupo Controle

A glândula parÕtida de ratos nos períodos ex̂

perimentais de 3 a 8 dias (34 e 39 dias de Idade), apresenta

o parênquiroa constituído por ãcinos pouco desenvolvidos, com

características serosas prevaientemente (Fig.l).

Nas células acinares observa-se presença de

atividade mitõtica. Verifica-se ainda a persistincia de res_

quTcios celulares de brotos terminais no período de 3 dias.

0 sistema de duetos: intercalar, estriado e

excretor diferem quanto ao diâmetro e características morfo

4 lógicas. Os escassos duetos intercalarcs apresentam luz redu_

, zida, revestidos por células pavimentosas. Os duetos estríados

praticamente diferenciados predominam sobre os demais. A

de constituída por epitélio prismático baixo, cujas células

exibem estriações acidõfilas e núcleo esferoide localizados nos

terços basal e médio do citoplasma. 0 dueto excretor com luz

ampla está envolvido por epitélio simples cúbico (Fig. 2 ) .

No estroma, o tecido conjuntivo frouxo cor»

têm delicadas fibras colãgenas com fibroblastos jovens, prin_

cipalmente ao redor dos duetos, bem como presença de células

adiposas.

Nos períodos de 13, 18 e 28 dias (44, 49 e

59 dias de Idade) a glândula parõtida completou gradativamen_

te sua morfogênese, quando as células acinares ganharam a1tu_

ra, ocorrendo aumento na sua capacidade de secreção de grânti

los acidõfilos . Algumas figuras de mítose persistiram e célu
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las dôs brotos terminais estavam ausentes.

0 ácino seroso era constituído por 4 a 6 ei

lulas de forma piraroidal alta, dispostas ao redor de uma luz

reduzida, com núcleo deslocado em direção ao terço médio. 0

citoplasma exibiu moderada basofilia e acidofilia respectiva^

mente nos polos basal e apical (Fig. 3 ) .

Os duetos intercalares, apesar de escassos,

apresentam-se revestidos por epitilio cúbico, com o núcleo es_

feroide e de cromatina frouxa, alojado no terço médio.Nos du£

tos estriados, as células prismáticas ganharam altura e aû

mentaram as estriações acidofilas. No conjuntivo ao redor dos

duetos hâ presença de maior quantidade de fibns colágenas so

bre as células. Nos duetos excretores, o epitilio de revesti^

mento mostrou-se freqüentemente simples com células cúbicas.

0 estroma constituído por tecido conjuntivo

frouxo rico em capilares, apresenta células adiposas. A ca£

sul a era delgada e formada por tecido conjuntivo denso, que emj_

te septos finos delimitando lobos e lóbulos (Fig. 4).

5.2.2 - Grupos irradiadas

Nos ratos expostos a radiação X, a glândula

parõtida apresenta-se desorganizada, com danos severos nas

suas estruturas básicas.

A integridade des^e órgão ficou prejudicada

aos 3 dias após a irradiação, com alterações em células acina_

res e dos duetos. 0 aspecto histomorfolõgico apresentado era

de ácinos do tipo seroso íntegros ao lado de alguns parcial ou



-36-

totalmente danificados. Presença de ciluias mostrando grânulos cla-

ros, característicos de células mucosas. Aparentemente as figuras de mi

tose são mais evidentes quando comparadas ao grupo controle.

As principais alterações acinares verifica

das foram a presença de desintegração acinar, inchação turva

caracterizada pelo aumento do volume celular, citoplasma pllj^

do e grumoso e no geral os 'núcleos apresentam-se claros, com

cromatina frouxa e deslocados para apical (Fig. 5).

Quanto aos duetos , as agressões foram obser^

vadas apenas no tipo estriado, revestido por epitilio discre_

tamente prismático, cujo citoplasma mostra-se palidamente c£

rado pela eosina, com desorganização e ausência das estria_

ções basais. 0 núcleo esferoide deslocado para a região apj[

cal da célula apresenta densidade e afinidade tintoriais d^

ferentes. Os fibrobiastos ao redor dos duetos, quando compara_

dos ao controle, mostram-se diminuídos em número e tamanho ,

com núcleos reduzidos , sendo que alguns desses apresentam-se

hipereromáticos. As células dos brotos terminais apresentam-se

acidõfilas , com núcleo único, pequeno e denso.

Os septos mostram-se edematosos, com ocor_

renda maior de células infiamatõrias dos tipos macrófagos ,

linfõcitos e alguns piasmócitos , enquanto as fibras col£ge_

nas encontram-se hiaiinizadas. A cápsula mantinha-se fina ,

com processos hemorrágicos e acúmulo de células adi posas( Figs .

5 e 6).

Os effít-ib da irradiação observados no pe_

rTodo de 8 dias (49 dias de idade) determinam injúrias seve_

ras caracterizando a fase crítica da desorganização glandular.

As alterações acinares apresentam-se mais
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intensas que no perTodo anterior, mostrando areas de degenera_

ção, caracterizando-se intensa eosinofilia. Algumas células n£

crosadas exibiam-se como formas de fantasmas nucleares. Pene,

tração de células inflamatõrias nas áreas onde havia necrose

acinar. As células sugestivas de mucosas presentes, man tinham-se

inalterados (Figs. 7 e 8 ) .

No corte histolõgico o sistema de duetos to£

nou-se mais evidente .

No estroma as fibras colãgenas quase que to

talmen te reabsorvidas, cedem lugar para um infiltrado histio

linfocitãrio . Nos septos observa-se áreas hemorrágicas ci£

cundadas por infiltrado histiolinfocitário. . Fibroblastos atro

fiados, edema intersticial e células adiposas estão presentes.

A cápsula e mais fina quando comparada ao

controle, e apresenta pontos de hemorragia (fig. 9 e 10).

Nos períodos de 13 a 18 dias (44 e 49 dias

de idade} observa-se consideráveis sinais de reparação , com

danos celulares aparentemente menores que nos períodos anterio

res.

As alterações consistem de acinos serosos

parcialmente danificados ao lado de outros bastantes destruí

dos e chamando a atenção grupos de células acinares com vácuo

lização citopiasmãticas. Presentes figuras de mi tose (Figs. 11 e 12).

Nos duetos estriados persistem as mesmas

alterações dos períodos de 3 a 8 dias. No conjuntivo que en

volve os duetos, presença de fibroblastos em atividade, ao l£

do de poucos fibroblastos atrofiados. Princípio de colageniz^

ção em algumas dessas áreas.

No estroma, o edema intersticial mostra-se
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discreto e os capilares ligeiramente dilatados. Nos septos ol>

serva-se áreas de material amorfo intensamente eosinófilo e

inicio de colagenizaçao.

A glândula parotida no período de 28 dias

(̂59 dias de idade) apresenta sinais evidentes de reparação.FJ^

guras de mitose presentes. Us Scinos serosos com caracterTstj^

cas morfolõgicas de normalidade somam maior número,embora per_

sistam células secretoras degeneradas. Os ãcinos mucosos

apresentam neste perTodo, variações morfolõgicas de tamanho ,

exibindo vacuolizaçâo central, com citoplasma grumoso e den̂

so (Figs. 13, 14 e 15).

Os duetos estriados com luz reduzida apresen^

tara algumas vezes discretas estriações basais. No conjuntivo,

ao redor dos duetos observa-se fibras colagenas jovens com fj_

broblastos em atividade , vasodilataçao e hiperemia.

0 edema intersticial generalizado do estro

ma mantem-se discreto , enquanto nos septos e cápsula obser

va-se a formação de fibras colagenas jovens com fibroblastos

maiores. Células inflamatõrias presentes em menor número. Na

cápsula delgada ou ausente em algumas áreas persistem proces_

sos hemorrágicos.
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Fig. 1 - Grupo controle (3 dias) - Aspecto pan£

rãmico da glândula parõtida em desenvoj[

vi mento.

H.E. - WILD 100 X

Fig. 2 - Grupo controle (8 dias) - Glândula paro
tida. Componentes estruturais mostrando
ácinos serosos edueto estriado.

H.E. - WILD 400 X
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Fig. 3 - Grupo controle (13 dias) - Observar o
desenvolvimento dos ãcinos serosos edos
estriados da glândula parótida.
H.E. - WILD 100 X

Fig. 4 - Grupo controle (28 dias) - Aspecto pa_
norãmico da glândula parótida diferen_
ciada. Acinos serosos, duetos interca_
lares e estriados. Nos septos presença
de fibras colágenas.
Tricromico de Mallory - WILD 100 X



- 4 1 -

Fig. 5 - Grupo irradiado (3 dias) - Glinduia p«i
rõtida - Acinos serosos Tntegros.desir^
tegrados e com inchaçao turva. Congestão
vascular peri-acinar e peri-ductular .
Tricrômico de Mailory - WILD 100 X

Fig. 6 - Grupo irradiado (3 dias) - Glândula parõt-i
da- Cápsula e septos edemaciados. Duetos es_
triados pálidos, discretamente acidófilos .
Tricrômico de Maiiory - WILD 100 X
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Fig. 7 - Grupo irradiado (8 dias) - Glândula parotida.

Desorganização glandular. Areas de degenera_

ção acinar coro intensa eosinofilia.Cápsula

com infiltrado histiolinfocitario discreto e

proliferação ang iob l is t ica . Septas com

edema.

H.E. - WILD 100 X

Fig. 8 - Grupo irradiado (8 dias) - Glândula paro

tida. Células acinares com inchação turva e

núcleo denso e outras em desintegração.

H.E. - WILD 400 X
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Fig. 9 - Grupo irradiado (8 dias) - Glândula pâ

rõ t ida . Fibras coligenas com divulsão

e degradação nos septos. ícinos serosos

em dtsintegração e duetos estriados a^

terados.

Tricrômico de Mallory - WILD 400 X

Fig. 10 - Grupo irradiado (8 dias) - Glândula p*_

rõt ida . Areas de intenso edema intersticial

e hemorrágicas. Presença de infiltrado

h i s t i o l i n f o c i t i r i o .
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Fig. 11 - Grupo i r radiado (13 dias) - Gllndula
parót ida. Células acinares com vacuo1iza_
ção citopiasmãtica. Desintegração de acinos
serosos. Duetos estriados alterados. Nose£
to edema e colagenização adjacente.
Tricrômico de Mallory - WILD 100 X

f i g . 12 - Grupo i r r a d i a d o (13 d i a s ) - G l i n d u l a

p a r õ t i d a . De ta lhes da F i g . 1 1 .

T r i c r õ r a i c o de M a l l o r y - WILD 400 X
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Fig. 13 - Grupo Irradiado (28 dias). Reparação

parcial da glândula parotida. Intensa

vacuolização citoplasmatica em ci1u_

Ias acinares. Duetos estriados com d1s_

cretas estriações basais.

H.E. - WILD 100 X
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Fig. 14 - Grupo irradiado (28 dias) - Glândula
parótida. Alguns ãcinos com caracte_
risticas sugestivas de mucosos.Reinos
serosos íntegros e em degeneraçao.
H.E. - WILD 100 X

Grupo irradiado (28 dias) - Glândula
parótida . Detalhes da Fig. 14.
H.E. - WILD 400 X
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6 - DISCUSSÃO

Os efeitos da radiação ionizante sobre os tecidos e

em particular nas estruturas bucais e para bucais podem ser

diretos, levando ãs células alterações morfolõgicas e fundo

nais e ãs vezes ate a morte. As células quando sofrem conse

quências de formação de substâncias incompatíveis a sua fisip_

logia, decorrentes da ação inicial da radiação, diz-se que tais

efeitos são indiretos. Os resultados finais dessas alterações

sobre as células podem ser reversíveis ou irreversíveis.

dendo das agressões sofridas, OAMANTE (1979). A intensidade

dessas manifestações dependei* da dose, tempo de exposição,ida_

de e sensibilidade do indivíduo, bem como dos tecidos (FRANK12

1969 j PRATT e SODICOFF Z41972 ; DAMANTE 6 1979 ; MIRA19 1981;

WALKER 39 1981; VAN OEN BRENK 37 1982 e MOSSMAN 20 1383).

Em relação ã utilização da dose de radiação única

ou fracionada, vários autores, dentre eles SHAFER 29 (1953) ;

ENGLISH n (1955); GREENSPAN, MELAMED e PEARSE 14 (1964); VAN

DEN BRENK 34'36 (1968 e 1970) ; PRATT e SODICOFF 24 (1972) ;
2

BECCIOLINI (1980) , demonstraram que as alterações célula,

res eram semelhantes, variando contudo suas formas progress^

vas de agressividade.

Desta forma elegemos na nossa metodologia de traba_

lho, dose fracionada de radiação Ionizante, por aproximar-se

mais do tipo de tratamento administrado ã pacientes humanos,

SHAFER 29 (1953) ; CHERRY e GLUCKSMANN 4(1959) e NICOLATOU 21

(1981).

Por sua vez HOLLAENOER 16(1954); CHERRY e GLUCKSMANN4

(1959); PATT e QUASTLER 22 (1963) afirmaram que durante a fa
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se de crescimento do organismo» todas as populações celulares

aumentaram em número. Assim muitas células em processos de rai^

tose e diferenciação mostraram intensa atividade proliferate

va e capacidade de diferenciação celular.

A glândula parõtida de rato segundo GABE (1956);

VILLA38 (1968) ; REDMAN e SREEBNY 26 (1970) e REDMAN e SREEBNY27

33(1971) e TA6A (1976), ao nascimento apresenta-se imatura ,

passando pelos processos de crescimento e diferenciação, ate

alcançar sua maturidade.

Em assim sendo, REDMAN e SREEBNY 27 (1971) e TAGA33

(1976) observaram uma exacerbada atividade proliferativa da

glândula parõtida de rato em torno do 259 dia. A partir des_

sa idade o Tndice mitÕtico diminui proporcionando a maturida_

de progressiva desse órgão. VAN DEN BRENK 34'35 (1968, 1969),

afirma que os efeitos dos raios X provocam uma inibição nesse

crescimento, mesmo com o uso de doses baixas.

Os achados de GREENSPAN, MELAMED e PEARSE 1 4(1964);

MINORÜ 18(1967); SODICOFF, PRATT e SH0LLEY31 (1974) ; STERN

e cols.32 (1976) e EL MOFTY e cols.7 (1982), em ratos adultos

evidenciaram que as estruturas com taxas mitõticas baixas,são

geralmente mais radioresistentes. A glândula parõtida jovem

predominantemente serosa, apresentou intensas alterações logo

após a radiação, demonstrando ser um órgão bastante radioser^

sível.

Conquanto seja válido fundamentar nossos achados com

parativos ã pesquisas anteriores, inúmeras dificuldades sobres,

saem no campo da radiação de glândulas salivares face a hete

rogeneidade de metodologia.

Convém mencionar que não encontramos nenhum estudo
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em glândula parÕtida em desenvolvimento submetida aos efei^

tos da radiação ionizante. Desta forma pareceu-nos lícito eri

vidar esforços no sentido de confrontar nossos resultados com

os da literatura obtidos em ratos adultos.

Os resultados observados nos ratos do grupo contro

le, obedecem ao padrão de desenvolvimento considerado normal

e que foi descrito por vários* autores, entre os quais GABE

(1956) ; VILLA 38 (.1968) ; REDMAN e SREEBNY27 (1971) e TAGA33

(1976).

Os aspectos morfolõgicos observados aos 3 dias após

a exposição aos raios X (34 dias de idade) demonstraram um in̂

tenso comprometimento ao nível do parênquima glandular, em es_

pecial nos ãcinos e duetos estriados. Notamos acinos com co£

torno nTtido ao lado de outros com limites interrompidos. AJ_

guns acinos mostravam-se aumentados em seu volume pela preset^

ça de edema intercelular, cujas células apresentavam citoplas_

ma pálido e grumoso com característica de inchação turva. Os

núcleos exibiam-se claros, com cromatina frouxa, em fase de

degeneração. Tais achados são concordantes com os descritos

por : GREENSPAN, MELAMED e PEARSE14 (1964); MINORU 18 (1967);

VAN DEN BRENX, SPARROW e MOORE 35 (1969); PHILLIPS e BEAUMONT23

(1970); PRATT e SOOICOFF 24 (1972); SODICOFF, PRATT eSHOLLEY31

(1974); SHOLLEY, SODICOFF e PRATT 3 0(1974); STERN e cols.32

(1976); BECCIOLINI e cols. 2 (1980) e BODNER e cols.3

(1984).

Em relação aos duetos, as injúrias encontradas f<J

ram no geral ao nível de duetos estriados, os quais apresen

taram-se revestidos por epitélio simples cubóide ou levemen,

le prismático. 0 citopiasma pálido com ausência ou desorgani_
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zação das estriações basais. 0 núcleo era esferoide com inte£

sidades e afinidades tintoriais variáveis, localizado no tejr

ço médio ou região apical da célula.

Esses achados estão de acordo com : PHILLIPS e

BEAUMONT 23 (.1970); PRATT e cols. 25(1980) e NIC0LAT0U21 (1981).

No entanto CHERRY e GLUCKSNANN 4 (1959); SHOLLEY, SODICOFF e

PRATT u (1974) e RICE e cols. (1982), em suas pesquisas não

observaram danos nos duetos estriados.

No estroroa verificamos um tecido conjuntivo frouxo,

o qual apresentava-se ederoaciado mantendo afastado os com

ponentes parenquimatosos. Os fibrobiastos ao redor dos duetos

mostraram-se diminuídos em número e tamanho. Os septos eram

amplos com fibrilas colãgenas hialinizadas e ocorrência maior

de células inflamatÕrias como macrÕfagos, linfõcitos e poucos

plasmõcitos. A cápsula fina continha blocos de células adip£
20sas e areas hemorrágicas . Autores como SHAFER (1953) ;

GREENSPAN , MELAMED e PEARSE 14 (1964); VAN DEN BRENK,SPARROW

e MOORE35 (1969); BECCIOLINI e cols.2 (1980), relataram varU

ções semelhantes era glândulas adultas.

No período de 8 dias (39 dias de idade) após a irra

diação houve um comprometimento glandular mais acentuado,quan_

do comparado ao anterior. As alterações encontradas ocorreram

com maior Intensidade, constituindo fase crítica do processo

de desorganização do parênquima. As alterações acinares mos_

traram áreas de degeneração, caracterizando intensa eosinofi^

lia e vacuolização eitoplasmãtica. Houve infiltração de cilJJ

Ias inflamatórías nas áreas associadas também a áreas de ne

crose. As células com características de mucosas mantiveram -se

inalteradas.
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Essa situação se aproxima muito dos resultados de

GREENSPAN , NELANED e PEARSE 14 (1964); VAN DEN BRENK,SPARROW

e MOORE 35 (1969); PRATT e SODICOFF 24 (1972) ; BECCIOLINI e

cols.2 (1980) e PRATT e cols. 25 C1980). os quais demonstra,

ram que as lesões mais severas ocorriam entre o 19 e 149 dia

após a irradiação , mesmo com o uso de doses baixas.

No estroma e nos septos as fibras colãgenas desint£

gradas em grande quantidade . cediam lugar para um infiltrado

histiolinfocitãrio. Fibroblastos atrofiados, células adiposas

e edema intersticiai estavam presentes. A cápsula bastante del_

gada apresentava pontos de hemorragia, corroborando os acha_

dos de MINORU 18 (1967); VAN DEN BRENK, SPARROW e MOORE35(1969);

PHILLIPS e BEAUMONT 23 (1970); PRATT e SODICOFF 24 (1972) ;

SODICOFF, PRATT e SHOLLEY 31 (1974).

Em relação aos períodos de 13 a 18 dias(44 e 49 dias

de :Cdde) notou-se discretos sinais que sugeriram uma fase inî

ciai de reparação do parênquima glandular. Assim, ao lado de

processos degenerativos das células acinares, verificou-se coin

junto de ãcinos serosos praticamente íntegros. As células acî

nares apresentavam citopiasma com moderada eosinofilia, vácuo

lização citoplasmãtica abundante . 0 núcleo esferõide ocupava

o terço médio da célula. Presentes figuras de mitose. As célui

Ias sugestivas de mucosas encontradas ocasionalmente eram se

melhantes aos do grupo controle. Os duetos persistiram seme

Ihantes aos períodos de 3 a 8 dias, como descrito por CHERRY

e GLUCKSMAN 4 (1959); MINORU 18 (1967); PHILLIPS e BEAUMONT23

(1970) e SODICOFF. PRATT e SHOLLEY 31 (1974).

No estroma verificou-se presença de células adipo

sas e fibras colãgenas hia1inizadas. 0 edema era discreto e
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os capilares ligeiramente dilatados. Nos septos áreas de mate_

rial amorfo intensamente eosinõfilos e inTcio de co1ageniza_

ção. confirmando os relatos de VAN DEN BRENK, SPARROWe MOORE35

(1969) que verificaram ausincia de uma cápsula envolvendo a

glândula parõtida, facilitando a presença de edema intersticial.

No período final do experimento, 28 dias (59 dias

de idade) o quadro histolõgico demonstrou uma evolução na re_

paração. Alguns ácinos serosos apresentaram características mor_

fologicas de normalidade, embora persistissem células secreto

ras degeneradas . As células com características de mucosas

apresentaram variações morfolõgicas de tamanho e vacuolização

central com citoplasma denso e grumoso. Essas alterações embo_

ra tenham-se manifestado tardiamente em relação ao ãcino ser<>
32so, encontram apoio nos achados de STERN e cols. (1976), os

quais verificaram que havia uma diferença na sensibilidade dos

ácinos seroso e mucoso irradiado, dependendo apenas de algum

tempo para as injúrias celulares manifestarem-se.

Os duetos estriados apresentaram modestas estriações

basais e luz reduzida.

Em relação ao estromã, o edema mantinha-se discre

to, difuso observando-se franca evolução por coiagenização na

cápsula e septos no geral aumentados. Essa constatação nos per_

mi te deduzir sobre a continuidade reparativa, regeneração pa_

renquimatosa nas áreas não tomadas pela fibrose. Esse» dados

encontram apoio nos trabalhos de CHERRY e GLUCKSMANN4 (1959);

MINORU 18 (1967); NICOLATOU 21 (1981) ; BODNER e cols.3 (1984)

que observaram no parinquima glandular sinais evidentes de

reparação após algumas semanas de exposição aos raios X.

A avaliação comparativa do peso corporal médio dos
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animais nos diferentes períodos de experimento tanto do grupo

controle quanto do irradiado, permitiu-nos observar que houve

ganho de peso progressivo em ambas condições» todavia mais

homogênea e maior no controle.

A analise do Gráfico I, demonstrou que nos dias em

que os ratos foram expostos a irradiação fracionada de 300 R,

num total de 1200 R, em intervalos de 48 horas, houve um aû

mento de peso corporal médio relativamente uniforme. Mas nos

períodos de 3 e 8 dias 034 e 39 dias de idade), verificou-se

oue os animais irradiados, quando comparados com seus respe£

tivos controles, mostraram notáveis diferenças em seus pesos

médios.

Nos períodos sequentes, os ratos irradiados ganha

ram peso corporal relevante, mas não conseguiram igualar-se

aos pesos médios obtidos pelos do grupo controle.
28Esses dados sao concordantes com os de RICE e cols.

£1982} e BODNER e cols. (1984) que realizaram estudos compa_

rativos entre a taxa de fluxo salivar com as alterações morfp_

lógicas presentes nas glândulas parõtidas irradiadas.

Desta forma é de se supor que realmente esta dose

de irradiação ainda que fracionada interfere provavelmente por

efeito cumulativo no animal de forma geral, mesmo que por de_

corrincia da insuficiência da atividade glandular. No entanto,

constatou-se pelo ganho de peso regular a partir do 139 dia ,

evidência de recomposição da capacidade funcional.

Uma avaliação global de nossos resultados nos permi_

te admitir que a glândula parõtida em desenvolvimento apresen_

ta uma sensibilidade a radiação ionizante, mesmo quando é sut>

metida a doses baixas e fracionadas. As injúrias mais severas
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foram visualizadas nos períodos de 3 e 8 dias. A partir desse

tempo sinais evidentes de uma reparação progressiva fora» no

tados, sugerindo novos trabalhos de pesquisas com períodos «ais

longos de avaliação, possibilitando acompanhamento do proces_

so de reparação total.
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7 - CONCLUSÕES

Con base na metodologia utilizada e frente aos re_

suitados obtidos, concluiu-se que:

1 - Os ratos do grupo irradiado ganhara* peso corp<>

ral uniforme a partir do 139 dia (44 dias de idade),embora não

equivalentes aos respectivos controles.

2 - A fase critica de desorganização glandular d£

terminada pela radiação, correspondeu ao período experimental

de 8 dias, decrescendo progressivamente nos sequentes.

3 - Os ãcinos serosos e os duetos estriados mostra_

ram-se como estruturas de maior radiosensibilidadè, mesmo com

o uso de dose baixa e fracionada.

4 - A glândula parõtida apresentou sinais de repara

ção morfológica a medida que se distancia da última exposição

aos raios ionizantes.
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8 - RESUMO

Foram utilizados 30 ratos (Rattus norvegicus.albinus,

Holtzman) com 25 dias de Idade, e peso corporal midio de

54 ,20g,com o objetivo de avaliar os efeitos da radiação ionj^

zante sobre as estruturas das glândulas parÔtidas de ratos

jovens.

Os animais foram distribuídos equitativãmente em dois

grupos experimentais : Grupo I. irradiado e Grupo II, contr£

le. Apôs anestesia intraperitonial com Pei tobarbital sõdico a

31 , os ratos do Grupo I foram imobilizados em mesas cirürgi^

cas especiais, na posição dorsal. Utilizando um aparelho de

radioterapia convencional, a região ao nível das glândulas pa_

rõtidas foi irradiada com uma dose de 300 R, sendo o procedi^

mento repetido a cada 48 horas totalizando, uma exposição de

1200 R. Os animais do Grupo II, receberam tratamento simulado,

servindo como controle.

Decorridos os períodos pri-determínados de 3,8* 13 ,

18 e 28 dias, os animais de ambos os grupos foram sacrifica,

dos e as glândulas parotidas removidas e fixadas em formol a

10Í e líquido de Bouin por 24 horas. Apôs a tramitação labora,

toriai de rotina , os cortes foram corados pela hematoxilina

e eosina e tricrômico de Nailory, permitindo análise pela mj_

croscopia óptica comum.

Com base na metodologia empregada concluiu-se que :

1 - Os ratos do grupo irradiado ganharam peso corpo

ral uniforme a partir do 139 dia, embora não equivalente aos

do grupo controle respectivamente.

2 - A fase crítica de desorganização glandular de,
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terminada pela radiação, correspondeu ao período experimental

de 8 dias, decrescendo nos sequentes.

3 - Os acinos serosos e os duetos estriados mostra_

rara-se mais radiosensTveis , mesmo com o uso de dose baixa e

fracionada.

4 - A glândula parçtida apresentou sinais de repara^

ção morfológica a medida que se distancia da última exposição

aos raios X.
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SUMMARY

A study was performed on rats to verify the effects of

ionizing radiation on the structure of the parotid glands of

young rats.

Thirty twenty five-day old rats - Rattus norvegicus ,

albinus, Holtzman - with a medium body wheight of 54,20 g were

equally distributed in two experimental groups : group I -

irradiated ; group II -control.

After intraperitonial anesthetics with sodiim Pentobarbitoi

in 3X had been applied, the group I - rats were immobilized

in a dorsal position on special surgery tables. Using a

conventional X-ray apparatus, the region of the parotid glands

were irradiated with a dose of 300 R, this procedure was repeated

every 48 hours up to an exposition of 1200 R. The Group II -

animals received a simulated treatment as control.

After pre-determined periods of 3, 8, 13, 18 and 28 days,

the animals belonging to both groups were sacrificed and the

parotid glands removed and fixed in 10X formalin and Bouin

liquid for 24 hours. After the routine laboratorial procedures,

the cuts were stained by hematoxylin and eosin and Mai lory's

Thricromic , allowing analysis through the usual optical

microscope.

The following conclusions may be drawn through the

methodology used:

1 - the group I - rats gained body wheight uniformai 1y

after the 13th day, this was not equivalent to the control

group;

2 - the critical fase of glandular desorganization
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determined by irradiation corresponded to the experimental

period of 8 days , decreasing in the subsequent days;

3 - the serous acini and the streated ducts showed

to be more radium sensitive even under the use of low fractionated

doses;

4 - the parotid gland showed indications of gradua)

morphological recuvery after the last exposition to X-rays.
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