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l - INTRODUÇÃO

O uso indiscriminado dos raios X, com final ida_

des diagnosticas e terapêuticas nas ciincias da saúde, ten

gerado discussões e controvérsias quanto aos riscos decorrer»

tes desta utilização pois, muitas vezes, atenta contra a inte

gridade dos tecidos e órgãos de operadores, pacientes e da

população em geral.

Inúmeros estudos demonstram efeitos sistêmicos

adversos que variam amplamente desde alterações cutâneas (der_

matites, ulcerações, alopecia), até leucocitose, leucemia,an£

mia, mis formações congênitas, modificações genéticas, oste£

radionecrose, cáries de radiação, indução de câncer e outras.

Entretanto, estas ocorrências dependem de vários fatores como:

dose e tempo de exposição aos raios X, idade do organismo e

susceptibilidade com relação ã linhagem dos tecidos.

DUARTE TORRES17 (1978) salientou a preocupação

para o efeito cumulativo dos raios X no organismo e reafirmou

a opinião de outros autores de que não existe dose inócua p£

ra efeitos produzidos de forma crônica.
nu

BENGTSSOir* (1978), no Congresso Internacional

de Radiologia Dentomaxilofacial, na Suécia, analisando exames

radiográficos em Odontologia afirmou que estes precisam ser

bem questionados quanto aos riscos e benefícios, mesmo que as

doses utilizadas sejam pequenas, chamando üinda a atenção pa_

ra o fato de que os danos decorrentes podem tornar-se eviden
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tes tempos depois.

Com ô evolução das ciências a radiação passou a

ser utilizada como uma nova modalidade de tratamento, denomina^

da radioterapia, a qual tem.sua indicação em variados casos de

doenças tumorais malignas. 0 emprigo desta técnica tem se dĵ

fundido e popularizado como método de tratamento nas ciências

da saúde.

Assim» particularmente na Odontologia, nota-se

um aumento da ocorrência de neoplasias malignas na cavidade bu

cal, sendo acentuada a radiosensibilidade dessas patologias.

Em muitos casos a radioterapia é utilizada como única forma de

tratamento e, em outras ocasiões, como complementação aliada

a procedimentos cirúrgicos e quimioteripicos.

Se por um lado a radiologia diagnostica ja preo_

cupa quanto aos efeitos indesejáveis, imagina-se então a

terapêutica, onde as doses utilizadas são muito maiores atin_

gindo com freqüência estruturas circunvizinhas. Surgem, a par̂

tir dessa utilização, novas áreas de estudo nas quais se pes_

quisam os efeitos dessa aplicação em vários níveis, constituir^

do as bases radiobiolõgicas para reações teciduais apôs tera_

pêutica por radioterapia. Temos então novos termos para den£

mi ar estas áreas de pesquisa/conhecimento: Radiobiologia

(ENGLISH, 1955) 2 0; Patologia da Radiação (RUBIN & CASARETT

1968 ) 5 2 ; Bases Radiobiolõgicas (BAKER, 1982) 0 2.

Porém, ao analisarmos a literatura verificamos
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que trabalhos como DEL REGATO15 (1939), CERNÉA & BATAILLE11

(1947) e OSWALD (1962) jâ alertavam para as conseqüências

deletirias da radioterapia produzindo destruição da coroa deri

tal e expondo tecido Ósseo dos maxilares, facilitando a infe£

ção nas estruturas adjacentes levando-as a osteoradionecrose.

BIANCHI05 (1943), MIRA e cols,37 (1981), TATUM

& DANIELS (1982) entre outros chamam a atenção para o fato

de que as aKi?r*çò~es ocorrem mesmo ao nTvel de estruturas que

estão fora dos limites do campo irradiado.

Ainda nos primõrdios da utilização da radiação

como terapia, havia a preocupação com o aparecimento de altera_

ções clTnicas poucas horas após a exposição pois, em consequêr»

cia ocorria como sinal clinico a tumefação das glândulas sa_

livares quando estas se situavam em campos irradiados.

IVY e COlS,30 (1923), CASE & BOLOYREFF10 (1925),

SHARP61 (1931), NEHES e cols,41 (1952) realizaram estu

dos a respeito de alterações clTnicas que ocorrem nas glândtj

Ias salivares expostas ã radiação, enfocando os aspectos rela_

cionados com a diminuição da produção de saliva e alterações

nas suas propriedades físicas e quTmicas.

Alterações nas glândulas salivares foram prodij

zidas experimentalmente em animais por IVY e cols, (1923) em

cachorros; RUSS & LAZARUS BARLOW55 (1922) em ratos, coelhos e

gatos; BURSTONE07 (1953) em camundongos; SHAFER58 (1953) em
21ratos; ENGLISH e cols, (1954) em cachorros e ratos. No entan

to, analisando os resultados contidos na literatura temos a vj_

são de que o estudo desses efeitos tem sido pouco explorado



do ponto de vista histomorfolõgico e histoquTmico.

TATUM & DANIELS68 (1982) afirmam que os efeitos

clTnicos manifestam-se como disfunção fisiológica; por esta r£

zão humanos que têm sido tratados terapeuticamente com radia

ção apresentam um decréscimo da função glandular e diminuição

no fluxo salivar, sendo esta alteração denominada xerostomia.

SONIS e cols, (1985) também ressaltam que dein

tre os efeitos observados da radiação sobre as glândulas ĵ

vares, a xerostomia assume um papel de destaque na cavidade

bucal, sendo responsável por uma série de sintomas e sinais

clTnicos.

De acSrdo com BAKER02 (1982) e GLASS e cols, 2 6

(1984) no decorrer do tratamento radioterãpico este efeito pr£

gride tornando a saliva viscosa e aderente a mucosa bucal e

as superfícies dentárias. Consequentemente ocorre uma perda da

sua função lubrificante devido a queda da secreção serosa.

Estas observações clínicas coincidem com as evidencias mî

croscópicas de danos ãs organelas de síntese e outras estru

turas celulares.

Assim, as controvérisas com respeito ã inicia^

ção de efeitos degenerativos e a evolução deste comportamento

funcional ao longo do tempo, ainda carecem de esclarecimentos.

Analisando a literatura consultada somos de

opinião que frente ao relato das alterações que podem ocorrer

em glândulas salivares tanto de animais de laboratório como



também em pacientes submetidos ã redioteràpia ressalta-se a

importância da realização de novos estudos «orfolõgicos e hi£

toquTmicos, na tentativa de trazer alguma contribuição para

os procedimentos clínicos na conduta pré e pos terapêutica

oncológica de neoplasias bucais.
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2 - REVISÃO DA LITERATURA

2.1 - REVISÃO CORREUTA

Com a intenção de estudar histopatologicamente

as glândulas salivares obtidas a partir de dissecção radical

- - 32

do pescoço apôs irradiação KASBOUM em 1953 realizaou estudo

microscópio. As lesões neoplasicas primárias tratadas eram l£

calizados no lábio ou na boca. Foram realizadas dissecção cî

rürgica das glândulas de uma a duas semanas após irradiação.

A sialodenite foi visualizada em alguns casos mais recentes, e

a atrofia com metamorfose gordurosa das glândulas foi const£

tada apôs irradiação tardiamente. Estas mudanças foram influêji

ciadas pelo intervalo de tempo entre a irradiação e o ato cirúr

gico. Uma diminuição da salivação foi notada clinicamente em

todos os pacientes e uma regeneração do epitélio da glândula

salivar não foi visualizada em nenhum caso estudado.

Em 1959 MANSON-HING34 apresentou um relatório com

o objetivo de descrever de maneira suscinta os efeitos biológ^

cos da radiação X e os conceitos que devem ser entendidos pelo

Cirurgião Dentista. Neste i relatado o processo de ionização

Que gera os efeitos moleculares da radiação X e podem ocorrer

em células e nos tecidos do corpo todo.Os tecidos apresentam va

ri ações em suas reações aos raios X pois são constituídos de griu

pos de cilulas que na fase de mitose mostram uma susceptibi
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1 idade aumentada ã radiação. Geralmente, os tecidos que estão

crescendo rapidamente ou constantemente substituindo suas cé1u_

Ias através de mi tose mostram dano maicr a uma mesma dose de

radiação que os tecidos que tem pouca ou nenhuma atividade m\_

tótfca. Assim, o corpo pode ser dividido em dois grupei amplos

de tecidos, radiosensiveis e radioresistentes. 0 grupo radio

sensível, começando pelo mais sensível, consiste de célu!?s

sangüíneas, células reprodutoras, tecido linfático, tecido õs_

seo jovem e pele. No grupo de tecidos raJioresistentes, em or_

dem decrescente de sensibilidade temos em primeiro lugar tec±

dos glanduiares em geral seguidos, pelos músculos, nervos e

ossos.
25FRANK e cols, em 1965 realizaram em pacientes

cujas glândulas salivares sofreram irradiação uma avaliação

dos seguintes efeitos: lesões dentárias similares

i cárie, fluxo salivar em termos quantitativos e, análise his_

tolõgica das glândulas salivares maiores. Foram observadas aj_

terações características nas glândulas submandibulares e paro

tidas,que consistiam principalmente de uma involução das cilii

Ias serosas seguidas de involução dos acinos mucosos. Este

processo desenvolveu-se progressivamente vários meses após a

irradiação. 0 resultado foi uma atrofia glandular pronunciada,

sendo esta alteração valida para um mesmo intervalo de tempo

desde o inicio do tratamento e para uma mesma dose de rad1a_

ção. Nos pacientes em que a dose de radiação foi administrada

diretamente na mandibuia e dentes porém não as glândula' sal i_



vares, os defeitos dentários não se desenvolveram. Os autores

concluem que este estudo, denota evidência da importância do

sistema de glândulas salivares e secreção salivar e manuten_

ção das superfícies dentárias saudáveis e, finalizam indicar^

do que o problema das extrações dentárias deveriam ser revis_

tos a luz destes resultados pois, os defeitos dentais adquiri

dos após irradiação representam mais que uma relação causai

com as alterações patológicas observadas na saliva e glândulas

salivares.

KASHIMA e cols, em 1965 analisaram os efeitos

da radioterapia nos tecidos das glândulas salivares de pacien_

tes portadores de neoplasias bucais. Realizaram um estudo sob

os aspectos de manifestações clínicas, avaliação química do

soro, siaiografia das glândulas parõtidas e histopatologia de

algumas glândulas parõtidas e submandibulares. Dentre os acha_

dos histopatoiogicos, nas glândulas parõtidas e submandibula_

res, que receberam dose terapiutica única 24 horas antes da

biõpsia, constataram uma resposta inflamatõria aguda, que esta_

va associada com alterações degenerativas marcantes em células

serosas e, em alguns casos, com focos de necrose no parênquima

glandular. A porção mucosa das glândulas salivares revelou pojj

ca ou nenhuma alteração histopatolõgica.

Preocupados com a terapia de radiação no carci
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noma or.«l SILVERNAN & CHIERICI63 em 1965 realizaram uma ava

liação da literatura e sobre sua própria experiência. Demons^

tram neste que estudos de controle mais precisos são neces^

sirios a fim de formular orientações para manutenção das estnj

turas dentais que foram, estão sendo ou serão irradiadas.

Quando as glândulas salivares estão contidas no campo irradia^

do podem ocorrer vários graus de fibrose, degeneração gorda,

atrofia dos ãcinos e necrose celular. Parecem ser mais radi£

sensível os iei nos serosos em comparação com os mucosos. A S£

creção glandular resultante i em geral bastante diminuTda, e£

pessa, pegajosa e incomoda. Alguns pacientes não são capazes

de reunir 1 ml de saliva em 10 minutos. Acrescentam ainda que

a duração das injúrias na secreção salivar i extremamente va_

riãvel de paciente para paciente* dependendo das doses, da

liberação dos duetos e diferenças biológicas individuais as

quais não são ainda completamente entendidas. Em geral ocorre

regeneração e os danos são reversíveis.

RUBIN & CASARETT em 1968 apresentaram um es_

quema da radiosensibi1 idade tecidual em que de forma útil e

objetiva relacionam as bases radiobiológicas para as respostas

clinicas. Este esquema para classificação dos tecidos em ordem

de sensitividade com referincia específica aos tecidos da cavj_

dade bucai, i relacionado na tabela a seguir:
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RADIOSENSIBILIDADE

COMPARTIMENTO CELULAR EXEMPLO

Baixo

PÕs mitõtico determinado. Células epiteliais
renciadas.

dife

Pôs mitõtico reversível. Células duetos, células
glândulas salivares.

Conjuntivo multipotencial Células endoteliais dos
vasos sangüíneos, fibr<j
blastos.

Intermitõtico diferencial Células não totalmente dif£
renciadas do- parinquima
epitelial.

Alto

Intermitõtico vegetative Células basais germinatj^
vas da mucosa.

Também preocupados com o efeito da radioterapia

fracionada na função da glândula salivar ENEROTH e cols,19 em

1972, analisaram através da sialografia e sialometria as glân

dulas parõtidas de quatro pacientes irradiados com 4.000 ou

6.000 rads para tumores malignos na região de cabeça e pesco

ço. A sialografia foi realizada no inicio, durante, imediatameri

te após, 8 meres e 10 anos após a irradiação. Através da

sialometria o fluxo salivar foi determinado apôs cada sessão

de radioterapia (dose diária de 200 rads), durante todo o



período de tratamento. 0 volume das glândulas salivares foi

encontrado sem modificação no final do período de irradiação

apesar de evidente distúrbio acentuado na taxa de secreção sa_

livar neste período. Assim este resultado pode ser utilizado

para certificar que o tamanho das glândulas parõtidas irradia_

das não i um critério para avaliar sua função como nos casos

de glândulas normais pois, as mesmas retornam a um nTvel sub

normal na tentativa de recuperar a função. Os autores não coji

seguiram identificar o nível de dose critica que ocasionaria

uma diminuição patológica da secreção. Na opinião destes mesmo

após altas doses* a recuperação da função da glândula parõtj^

da têm sido observada.

Temos conhecimento através da literatura do

uso indiscriminado da radiação em situação até absurda, como
38

relatam em 1974 MODAN e cols, em um estudo no qual durante

12 anos de imigração em massa para Israel (1949-1960), cerca

de 17.000 crianças foram irradiadas para combate a "tinea

capitis", uma infecção cutânea. Depois de 23 anos, 11.000 des_

tas pessoas foram localizadas e estudado o efeito do tratamen_

to radioterãpico realizado no passado, comparando-o com grupo

controle de imigrantes que não haviam sido irradiados. No re

suitado deste seguimento encontraram um aumento de risco signj^

ficante no grupo irradiado para o desenvolvimento de neop1a_

sías malTgnas e benignas, sendo que este risco maior reiacio

na-se a neopiasias de cabeça e pescoço. 0 aumento mais impres_

sionante deste risco ocorreu em tumores do cérebro, tireõide

* nas glândulas parõtidas.
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SON65 em 1975 publicou um breve relato da

literatura ã respeito da carcinogenese da radiação neste, cita

que as exposições acidental ou terapiutica podem induzir a v£

rios tipos histologicos de tumores nas espécies humana ou arr^

mal. 0 autor analisa ainda casos clínicos de pacientes que ne

ceberam doses de radiação terapêutica nas rciões circunvizj^

nhas ãs glândulas salivares, as quais acusaram o aparecimento

de neoplasias anos apôs este tipo de procedimento. Em um dos

casos o paciente era portador de carcinoma de célula'' escaino

sas em nasofarTnge e,sofrendo tratamento radioterãpico (4.350

R, 17 dias, região pré-auricular), 8 anos após veio a apresen^

tar carcinoma muco-epidermõide na glândula paròtida. Finalizain

do, o autor afirma que entre os vários tipos de tumores induzi

dos por radiação, os de glândulas salivares constituem uma

patologia bastante reconhecida.

Com a finalidade de determinar o quanto a radia_

ção induz a drástica diminuição da secreção salivar e altera

os níveis de eletrõlitos no soro e na saliva, DREIZEN e

cols, em 1976 procederam a monitorizaçao de 30 pacientes

que sofriam de xerostomia provocada por radioterapia. A taxa

média do fluxo salivar total estimulado mostrou uma diminuição

de 83,3% durante um período de 6 semanas de tratamento. Esta

redução notável na produção de saliva foi acompanhada por um

aumento significante na concentração de Tons: Na+, Cl", Ca + +,

Mg e Prot." e por uma diminuição no conteúdo salivar de

HCOj". A saliva xerostõmica apresentou-se mais concentrada e

com maior salinidade que a saliva pré-tratamento. Em contraste
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nenhum dos eletrõlitos medidos no soro apresentaram alterações

significantes. Dentre as conclusões os autores citam que, a

diminuição marcante da produção de saliva que se inicia duran

te a radioterapia continua a se intensificar após o tratamento

e chega a um declínio de 93,4% nos 3 meses põs-radíação, apôs

este fato as caries dentárias começam a se tornar clinicamen

te evidentes.

50
Em 1976 ROBINSON descreve as alterações que

ocorrem nos tecidos moles e duros da cavidade bucal após ter£

pia por radiação. As glândulas salivares assim como as peque

nas glândulas mu cos as da cavidade bucal são freqüentemente dâ

nificadas no processo de irradiação de lesões da cavidade bû

cal. Estes efeitos, em geral são evidentes na segunda semana

de terapia, quando o volume de secreção salivar torna-se dimi^

nuido, resultando em uma verdadeira xerostomia. Esta alteração

no volume e característica da saliva dificultará ao indivíduo

deglutir alimentos sendo necessário associar o uso de lTqui^

dos para auxiliar. Dificuldades para falar tambim será encon

trada como resultado da secura da boca. Na opinião deste a

função completa das glândulas irradiadas nunca retorna quando

o paciente recebe dose cancericida. Devido a estas e outras

alterações que a radioterapia causa, o autor ê c*? opinião que

o método de administração da dose de radiação terapêutica, têm

uma relação direta com as manifestações observadas e indica

que o radiologista deveria utilizar estas manifestações bucais

como ura guia clínico da eficácia da radioterapia.



TTÕ7-

RUBIN & DOKU54 en 1976 alertarão para o fa

to de que nos últimos anos a radiologia terapêutica tin sido

amplamente utilizada no tratamento de malignidades de cabeça

e pescoço. Uma porcentagem grande da população tia sido expo£

ta a tais terapias e necessitam, posteriormente de cuidados

odontolõgicos. frente a estas condições os autores apresentam

um estudo das modalidades de terapiuticas radiolõgicas e da

morbidade dos processos resultantes da radiação que são per_

tinentes ã área odontolõgica. Nas alterações relacionadas a

xerostomia i relatado com freqüência um decréscimo potencial

da secreção salivar o qual acarretará consequentemente "boca

seca", Esta alteração normalmente é observada apôs a terceira

semana da terapia de radiação fracionada sendo causada pelos

efeitos nocivos da radiação as glândulas salivares contidas no

campo irradiado. Conclui ram que o grau de xerostomia está dî

retamente relacionado ã dose e volume do tecido salivar i£

radiado. Não conseguiram comprovar definitivamente se o dano

causado pelo efeito direto ocorre nas cilulas serosas e muco

sas, ou ambas, ou se ê secundário ao aumento de permeabilida-

de capilar, edema intersticiai e infiltração inflamatõria.

BUSUTTIL08 em 1977 utilizou biõpsias de glãn

dulas salivares de pacientes sob radioterapia (pré ou pós-ope

ratória) portadores de patologias malignas epiteliais na cavj^

dade bucai, orofaringe e laringe. As alterações histolõgicas

nestas glândulas foram descritas com intenção de correlacionar

suas alterações morfolõgicas com a radiação a que os tecidos



das glândulas salivares haviam sido subnetidos. A glândula £

trou alterações inflamatõrias,atrofia, su-bstituição por fibro

se, marcante pleomorfismo, atipia do epitélio acinar e metapla^

sia oncocTtica nos meses seguintes ã radiação. 0 epitilio du£

tular sofreu alterações escamosas e dentro da luz do dueto, a

secreção tornou-se espessa. 0 autor conclue que,o mecanismo pa_

togênico para estas reações podem ser uma combinação, do efeito

direto da radiação no epitilio acinar com uma inflamação põs-

obstrutiva e isquenia secundária induzindo endoarterite. Entre_

tanto, estas alterações morfolõgicas observadas, podem ser sc>

mente resultado de um fenômeno reparativo não usai que que nos

tecidos de glândulas salivares é conhecido como uma forma de

reo;ão que aparece após uma estimulação nociva. Finalmente, o

autor faz uma alerta de que estas alterações histolõgicas po

dem levar a possTveis confusões diagnosticas de espécimes cj_

rúrgicos.

Com a finalidade de avaliar o efeito da radio

terapia no fluxo total salivar SHANNON e cols,59 em 1977 rea_

lizaram um estudo em pacientes portadores de doenças malignas

de cabeça e pescoço. Este efeito foi medido através da colhei,

ta de fluxo salivar total não estimulado e análise destes volu_

mes. Os pacientes estudados submeteram-se a doses que varia_

ram de 2.250 ã S.400 rads. Foram realizadas colheitas de salj^

va de cada paciente antes da terapia, logo apôs o término da

sessão de irradiação e, em cada sessão a que eram submetidos.

Analisando os dados colhidos para as semanas de tratamento

correspondente de 1 a 6 a média do fluxo salivar diminuiu de

40%; 29%; 211; 19%; 9% e 5% respectivamente com relação ao
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pré tratamento. A diminuição do fluxo salivar observada foi

diretamente proporcional a localização das glândulas salivares

maiores com relação a incidência do feixe de radiação. 0 d£

criscimo para 52 do fluxo salivar inicial apôs 6 semanas de

radioterapia foi suficiente para gerar problemas de saúde b£

cal. Alguns pacientes completaram a radioterapia até 6 semanas

e outros em períodos mais longos sendo que, com estes jã não

se conseguia colher amostras de saliva.

SHANNON e cols, em 1978 preocuparam-se nes^

te com uma forma de carie dental altamente destrutiva, que

freqüentemente i encontrada em pacientes que receberam radiot£

rapia para tumores malignos de cabeça e pescoço e realizaram es_

te estudo. Enquanto o perigo do desenvolvimento deste tipo

agressivo de destruição dentária têm sido bem conhecido hã muj_

tos anos, as controvérsias surgem a partir de como o mecanis-

mo exato de iniciação e progressão da degeneração ocorre. Em

uma das hipóteses defende-se que o efeito da irradiação no de£

te ê indireto e que o fator etiolõgico básico seria a depres_

são severa do fluxo salivar conseqüente do efeito da irradia^

ção nas glândulas salivares. Na tentativa de elucidar estes

problemas os autores irradiaram dentes humanos extraídos, se£

do os mesmos posteriormente analisados através de métodos espe

ciais para estudo da perda de substâncias mineralizadas. Co£

cluiram que não houve um efeito signifícante da irradiação na

solubilidade ou dureza das superificies de esmalte. Esta obser

vação reforça o conceito que as cáries pós-radiação resultam
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primariamente da xerostomia pronunciada que e uma injúria dir£

ta nas glândulas salivares e, que não hi um efeito direto nota

vei da radiação nas superfícies dentárias.

Em 1980 REYNOLDS e cols, realizaram estudo

em que analisam a conduta geral no plano de tratamento de

pacientes portadores de câncer bucal. Estes procedimentos, i£

cluetn entre suas opções a aplicação de radioterapia, o que

sabemos causara como sequela a xerostomia. De acordo com os

autores a literatura consultada indica que haverá um retorno

gradual na função das glândulas salivares sendo este período

variável. Esta conclusão da literatura apresenta concordância

com a experiência que os autores relatam neste estudo, no

qual demonstram que entre 6 e 12 meses após o término do trata_

mento, esta recuperação ocorrerá. Indicam o uso de saliva artj^

ficial temporariamente na tentativa de melhorar as condições

de saúde bucal desses pacientes.

Baseados na informação de que baixas doses de

radiação na região de cabeça e pescoço resultam no aumento da

frequincia de tumores de tireõide, parati reõide e glândulas sa_
44

livares PALMER e cols, em 1980 revisaram toda a sua expe

riencia com estes tipos de tumores. Encontraram que 15 de 475

pacientes com carcinoma de tireõide tinham recebido irradia_

ção prévia; 11 de 100 pacientes com hiperparatireoidismo prima

rio haviam sido irradiados e tinham adenoma de paratireõide;



20 de 662 pacientes com tumores de glândulas salivares haviam

sido previamente irradiados, sendo o carcinoma mucoepidernoide

0 tipo de tumor mais comumente encontrado. Analisando estes e

outros dados colhidos dos pacientes atendidos no centro onde

trabalham chegaram as seguintes conclusões: 1) Irradiação pré

via em idade jovem ou mesmo adulta ê um fator de patogênese de

tumores de tireõide, paratireõide e glândulas salivares de am

bos tipos benignos e malignos; estudos mais precisos e um aii

mento de cuidados cora esta preocupação pode mostrar uma fre

quência maior do que a relatada aqui. 2) Radioterapía para

lesões benignas deve ser evitada. Apesar da dose terapêutica pa

recer baixa, exames radiograficos repetidos e testes usando

isotopos radiativos devem ser mantidos em um mínimo, particij

1 armente na parte superior do tronco e nas idades abaixo de

20 anos. Concluem ainda que pacientes que tenham recebido ra_

diação terapiutica na área de cabeça e pescoço e superior do

tronco necessitam realizar exames periódicos indefinidamente

para possíveis evidências de anormalidades de tireõide, glãn_

dulas salivares e determinaçã" do cálcio sérico. Clinicamente

as anormalidades de tireõide e glândulas salivares podem ser

exploradas cirurgicamente, e a hipercaicemia deve ser investi,

gada para auxiliar o diagnóstico de hiperparatireoldismo.

Alterações na função salivar da parõtida, foram
39

determinadas por MOSSMAN e cols, em 1981, a partir de

medidas da taxa de fluxo e secreção de proteínas, em pacientes

Que receberam radioterapia na região de cabeça e pescoço. Após

a primeira semana de tratamento houve um decriscimo de 50% na
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taxa de fluxo salivar e 60S de decrisciso aa taxa de secreçio

de proteína. As funções salivares permaneceram estagnadas, ou

abaixo destes níveis durante as 3 semanas seguintes de trata

•ento. As proteínas salivares fora» afetadas indistintamente,

com a família das glicoproteinas exibindo una maior sensibili

dade que a amilase. Através da cromatografia da saliva total

da glândula parõtida os autores sugerem que as alterações ob

servadas nas proteínas salivares podem ser verdadeiros efeitos

de radiação na síntese de proteínas.
02BAKER em 1982 realizou estudo com o intuito

de revisar as bases radiobiolõgicas para as respostas dos

tecidos da cavidade bucal,apôs terapiutica por radiação ionj^

zante. Relata que as manifestações clinicas das respostas ã

radiação .ocorrem quando o comportamento funcionai das células

parenquimatosas dos tecidos estão reduzidos a um valor nrinimo do seu meta

bolísmo. A resposta no tempo c a severidade da mesma dependem da sensj_

bilidade dos compartimentos -elulares, sendo que, os comparti

mentos vegetativos intermitõticos são os mais sensíveis enquan

to que as células fixas pôs mi táticas são as menos sensíveis

(de acordo com RUBIN & CASARETT,53 1972). o autor afirma

ainda que carcinogenese nos tecidos da cavidade bucal é uma

sequela rara e tardia da terapêutica de radiação. Quando as

9iandulas salivares maiores estão contidas no campo irradiado,

o sintoma comum é secura da boca que progride no decorrer do

tratamento. Quando as doses vão além de 1.000 rads, a saliva

torna-se viscosa e aderente ã mucosa bucal e nas superfícies

| dentárias perdendo sua função lubrificante. Isto é decorrente
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da diminuição da atividade secretõria serosa.
no

BAKERU£ defende ainda a afirmação de SODICOFF
64 ~ •

e cols, 1974 de qu* as observações clinicas coincidem cora

as evidincias microscópicas de danos ãs organelas secretõrias

e outras estruturas celulares. 0 tecido das glândulas saliva^

res têm as características de um compartimento pos mitõtico

reversível. A diminuição funcional após a radiação estumuia a

divisão celular e quando isto ocorre durante o tratamento a

disfunção mitõtica resulta em hipoplasia. A não ser que uma

glândula inteira tenha recebido uma dose terapêutica total

de radiação, a hiperplasia das células residuais secretoras

resultará em um grau considerável da restauração da função de

secreção. Pode levar de 6 meses a 1 ano como período máximo

de ocorrincia, refletindo assim a atrof ia de tamanho da popu

lação celular sobrevivente capaz de exercer atividades prolj^

ferativa.

MOSSMAN e co ls , 4 0 em 1982 estudaram em 13 pa

cientes portadores de tumores da cabeça e pescoço tratados

por radiação, os efeitos da radioterapia por longo perTodo

de tempo no paiadar e funções salivares. Atravis de método

especifico para determinação e reconhecimento da intensidade

de sabores diferentes, e da função salivar da parotida foi

realizada avaliação quantitativa pela taxa do fluxo de secre

ção e qualitativa quanto a taxa de proteTnas salivares do t i

Po tirosina e tr iptofano. Dos 13 pacientes estudados, 9 (69%)
aPi*esentavam perda do paladar. Os resultados demonstraram que
0 tratamento atravis da radioterapia curativa para tumores de

cabeça e pescoço podem resultar em alteração por longo perTo
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do de tempo do reconhecimento do paladar e diminuição das

funções salivares.

A radioterapia utilizada para tratamento do cart
09

cer de cabeça e pescoço de acordo com CARL em 1983 produz

efeitos colaterais na cavidade bucal que podem variar de

ções crônicas ou agudas que i»ompem as funções e a integridade

da mesma. Dentre essas reações cita como mais freqüentes a mu_

cosite, alterações salivares, trismo e caries de radiação. As

glândulas salivares são altamente sensíveis 5 exposição da r^

diação. Como regra geral, as cilulas acinares serosas da glân_

dula parótida são mais afetadas que as células acinares mucosas

das outras área da boca. Por causa desta diferença nas funções

salivares,a saliva torna-se viscosa e pegajosa,aderindo-se aos

tecidos e tornando-os desidratados, e o paciente passa a ter

dificuldades para movimentá-los. A disfunção das glândulas salj_

vares associada a progressão da mucosite causa desconfortos

adicionais e problemas funcionais. Os primeiros sinais de xe

rostomia aparecem apôs uma exposição cumulativa de em midia

1.500 rads, ou a partir da segunda semana de tratamento. 0 pa_

ciente inicialmente relata secura da boca i noite, com alguma

melhora durante o dia. Como o tratamento por radiação continua,

torna-se a xerostomia o problema principal. A severida

de e cronicidade das alterações salivares estão relacionadas

ao tipo e dosagem de radiação, a área irradiada e a Idade do

paciente. Se os campos incluem os locais de situações das glan_

dulas parõtidas e submandibuiares, suas funções podem tornar-se

quase completamente interrompidas. Ao mesmo tempo a sensibilj_
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dade gustatõria diminui. O ato de se alimentar torna-se um sa_

crTficio, o qual somente e um pouco aliviado com a ingestão

de água simultaneamente e, freqüentemente os pacientes perdem

o desejo de se alimentar. Este autor afirma que, a xerostomia

em geral se reverte completamente em pacientes que tenham se

submetido a radioterapia, porém esta pode se tornar um probl£

ma crônico em pacientes que tenham recebido doses maiores que

4.000 rads para tumores sólidos na boca ou na faringe.

A etiologia da xerostomia de acordo com GLASS

e cols,^6 em 1984 esta relacionada com três fatores: a) i£

duzida por radiação, b) induzida farmacologicamente e c) as_

sociada ã condições sistêmicas (sem relação aos fatores radia_

ção ou drogas). De acordo com nosso propósito o interisse re

cai sobre a primeira causa citada. A este respeito os autores

afirmam que a radiação ionizante para tratamento de câncer de

cabeça e pescoço resulta em alterações intensas nas glândulas

salivares contidas dentro do feixe principal. Essas alterações

envolvem degeneração dos acinos resultando em substitui^

ção por tecido fibroso ou adiposo. A extensão das alterações

degenerativas depende da quantidade de radiação utilizada. Os

autores realizaram em humanos, uma demonstração através de m£

todo cintilogrifico de que as doses de 4.000 ã 6.000 rads oca_

sionam destruição e fibrose da glândula envolvida e, no entan_

to doses de 1.000 ã 3.000 rads provocaram somente um processo

inflamatõrio agudo com retenção de saliva, sendo esta faixa de

Prognóstico favorável e reversível.



2.z - REVISÃO ESPECIFICA

2.2.1 - MORFOLOGIA GLANDULAR

A glândula parotida de rato i do tipo serosa acj^

nosa composta» formada basicamente por dois componentes, o pa_

rênquima e o estroma.

Os principais Componentes do parênquima são os

acinos dos tipos serosos e mucosos associados ao sistema de

duetos, intercalares, estriados e excretores, que se interí^

gam na ordem exposta e transportam a saliva produzida nas célu_

Ias acinares para a cavidade bucal.

A matéria prima veiculada pelos capilares sangují

neos i absorvida pelas células acinares, sendo que ao nível de

suas organelas este material é metabolizado para a formação

dos grânulos de secreção que posteriormente se acumulam no po

Io luminai da referida célula. Os grânulos de secreção sofrem

extrusão dependendo da ocorrência de estTmulos.

A unidade morfo-funcional das glândulas saliva

res denomina-se adenômero sendo constituída por ãcino, duetos

intercalar, estriado e excretor.

Apesar dos grânulos de secreção serem elabora^

dos nos ãcinos» a medida que transitam pelo sistema de duetos

sofrem modificações na composição e no pH.

Neste mecanismo, são particularmente importan

tes os duetos estriados que atuam na passagem de água e regula

ção dos eletrõlitos da saliva. (JUNQUEIRA & p/w^ QE MORAES31

1965; FAVA DE MORAES24, 1969; WILBORNE & SHACKLEfORO70, 1934).

Anexo 1 - Esquema Apud: TEN CATE69, 1980.



1 - Acino Seroso
2 - Ácino Mucoto
3 - Dueto Intercalar
4 - Dueto Ettriodo

ANEXO 1 - Morfologia geral do Adenõmero da Glândula ParÓtida

(Apud: TEN CATE, A.R. - 1980)

INJ
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2.2.2 - IRRADIAÇÃO EM GLÂNDULAS SALIV.ARES DE ANIMAIS DE
LABORATÓRIO

Em 1925 CASE & BOLDYREFF10 ji se preocupavam

com os efeitos da irradiação no tecido glandular e, realizaram

estudo em cães na tentativa de elucidar as reações desfavorã_

veis e a depressão que se instalava nas glândulas salivares.

Dentre as conclusões citam que grandes doses de irradiação de

curta penetração aplicadas nas glândulas salivares provocaram

uma diminuição na quantidade de saliva secretada,chegando ao

mínimo um mês após o tratamento, sendo que posterior e lenta^

mente ocorreu uma volta ao normal. Na opinião destes parecia

ser oportuno examinar microscopicamente as glândulas salivares

no período de tempo em que seu trabalho secretário foi diminui_

do ao mínimo após terapia pela radiação. Pelo que sabiam na

ipoca a diminuição da atividade secretõria iniciava-se geralmente

nos 3 ou 4 dias após a radiação e perdurava até um mis. Os au_

tõres concluíram que sob tais precauções» os estudos histology

cos devem decidir definitivamente o quanto do tecido das glãn^

dulas salivares e afetado pela exposição aos raios X.
cg

Em 1953 SHAFER realizou estudo com final ida

de de determinar o efeito da irradiação X na estrutura normal

das glândulas salivares de rato na tentativa de correlacionar

estes resultados com a disfunção fisiológica conhecida. Com a



-31-

intenção de eliminar tanto quanto possível os efeitos sistimi^

cos da radiação nas glândulas salivares. estas estruturas f£

ram irradiadas seletivamente, em constraste com outros trab£

lhos nos quais o corpo todo foi irradiado e então as glândulas

salivares foram acidentalmente estudadas. Foram utilizadas d£

ses simples de radiação variando de 480 I 3.500 R. Apôs anil^

se histologica do material coletado o autor concluiu que as al̂

terações que ocorreram eram marcadas pelo aumento dos graus de

inflamação e degeneração, não indicando a presença de nenhuma

alteração histologica que fosse do tipo irreversível. 0 autor

conclue que.as pequenas alterações estruturais detectadas não

são compatíveis com alterações fisiológicas conhecidas e, suge

re que estudos utilizando ticnicas histoquimicas refinadas de

vam ser feitos na tentativa de clarear esta disparidade de

opiniões.

ENGLISH e cols,21 (1954) relataram consideráveis altera^

ções morfolõgicas nas glândulas salivares de cães que recebe

ram 1750 R administrados localmente na cabeça. As glândulas

parÕtidas de 3 cães que foram sacrificados aos 5 3/4, 6 1/2 e

8 meses após irradiação apresentavam-se acentuadamente atrofia^

das, fibrosadas e com detalhes morfolÕgicos alterados. Exceto

pelo conhecimento das áreas anatômicas das quais os tecidos fo

ram retirados ou, reações de coloração especiais não teria sĵ

do possível a identificação de muitos cortes histológicos. As

alterações severas consistiam de vários graus de obliteração

dos ãcinos, partindo de configurações do núcleo em padrões

concintricos e células fragmentadas, grupo de células sem pa



drão, ãcinos parcialmente danificados nos quais una ou duas

células eram identificáveis, e o restante parecendo vacuoliza^

do ou em configuração de sino. Um dos animais que recebeu o

mesmo tipo de tratamento, o qual foi sacrificado aos 14 3/4 me

ses mais tarde, apresentava danos aparentes menores, porém em

muitas áreas algumas alterações descritas previamente puderam

ser identificadas. Quando o animal que recebeu 1.000 R foi

sacrificado 15 1/2 meses mais tarde mostrava glândulas saliva_

res aparentemente normais. As alterações gerais observadas fo

ram: estornatites; superfícies descarnadas e hemorragia bucal

em grau suave ã moderado; eritema das áreas expostas, partiC^J

larmente sobre as orelhas e ao redor dos olhos e, perda de

pelos.

EVANS & ACKERMAN22 em 1954 analisaram glãndu

Ias submandibulares obstruídas e irradiadas que simulavam me_

tãstases de linfonodos cervicais. Chamaram atenção para anãlj_

se do tecido conjuntivo interlobular que mostrava-se espes^

sado com núcleos raros e edema difuso. Esta característica ê

realçada pois estas alterações podem estar diretamente reiacio

nadas ã alterações celulares degenerativas observadas entre

as arteríolas. Os septos apresentavam perda dos seus compo

nentes celulares, fibrose recente e infiltrado infiamatÕrio

com maioria de plasmõcitos. Dentre a-, conclusões os autores

citem que ocasionalmente as células mononucleares estavam

tão densamente agrupadas que a glândula simulava uma metãs^

[ tase em linfonodo, mercendo cuidadosa atenção na analise.



-33-

Com a finalidade de investigar os efeitos morfo

lógicos da irradiação nas glândulas salivares de ratos ENGLISH

em 1955 utilizou 162 animais de ambos os sexos dos quais

72 foram controle e 90 receberam doses de 1.000 a 1.500 R na

cabeça e pescoço. 0 período de observação variou de 16 horas

ã 100 dias pós irradiação. As técnicas de analise utilizadas

foram H.E., PAS, Tricrõmicos de Mal lory e de Masson. Os aci

nos apareciam com células compactas, pirãmidais e superpôs^

tas, nas quais o núcleo se apresentava arredondado e locali^

zado basalmente. A cromatina do núcleo tendeu a ficar concen_

trada em numerosas massas impregnadas de tonalidade escura,

e o restante da célula carregado de grãnuios secretõrios

que eram primariamente eosinõfilicos em H.E.. Apesar de que as

glândulas dos animais controle foram cortadas em peças muito

pequenas, ou ocorreu penetração rápida do fixador, o epité_

lio ductular foi considerado alterado na glândula parótida: o

ei to pi asma foi perdido e o núcleo estava reduzido volumetric^

mente para metade do tamanho normal. Alterações similares são

comuns em seguida a irradiação, assim como vacuolização do ãci

no, pienose, fragmentação de células e desorganização do arran_

jo padrão. Desde que, todas as alterações podem ser resultado

de várias causas (mesmo desconhecidas), o autor não se acha

capaz de separar os quadros irradiados dos controles, com base

em tais alterações nas glândulas parÕtidas mesmo pensando que

estas alterações possam ser legitimamente incluídas entre manj_

festações de radiação. Uma das conclusões do autor é de que,as

células que sobrevivem mesmo com um padrão bizarro de forma,
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frequentemente parecem ser capazes de produzir material de

secreção que, ê normal quando visualizado através de colo™

ções especiais para nucina. Na opinião do autor se ocorre una

alteração na composição quinica dos produtos de secreção des_

tas glândulas» ou uma troca no seu sistema enzimãtico como re

sultado da radiação, isto ppderia ser revelado através de ir»

vestigações histoquTmicas e bioquímicas futuras.

CHERRY & GLUCKSMANN12 em 1959 desenvolveram estudo em que

descrevem os efeitos de doses fracionadas de raios X variando de

850 ã 7.650 R, nos componentes estruturais das três glândulas

salivares de ratos machos e as tentativas sucessivas de repar£

ção. 0 período de observação variou de una hora ã um ano. As

peças cirúrgicas foram fixadas em Zenker-acetico, Heily ou

lTquido de Bouin, sendo que o último forneceu melhores res^t;»

dos. As colorações utilizadas foram: HE; PAS (com ou sem

digestão enzimãtica); Alcian-Blue; Mucicarmin. De acordo com

as observações microscópicas do grupo controle é feito um re1a_

to dos resultados. Nos animais do grupo irradiado com 3.000 R

ou mais encontraram em todas as glândulas alterações degenera^

tivas e em seguida trocas regenerativas, sendo que durante os

primeiros 3 meses de observação predominaram as alterações

degenerativas e durante os 2 meses subsequentes o processo r£

generativo. 0 ãcino da parótida sofreu colapso e mostrou dege_

neraçío nuclear extensa seguida de 1 ise celular. 0 citopiasma

de algumas células encontrava-se vacuolizado enquanto que em

outras hialino na confluência dos grânulos secretores. Apôs 4
a 5 meses células mitóticas anormais são vistas com frequén
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cia. Após 7 ou mais meses somente poucos ãcinos persistem, a

glândula estava na sua maior parte composta de tecido fibroso

denso, mostrando alguns duetos intercalados, dilatados e cheios

de secreção. Os autores chegaram a conclusão que os ãcinos

da parõtida mostravam atividade regenerativa e reparadora I

injúria causada somente pelas baixas doses de radiação, mas

não pelas altas doses, sendo que os duetos intercaiares perde

ram seus grânulos citoplasmãticos.

Dando continuidade ao estudo realizado anterior^

mente GLUSCKSMAN & CHERRY27 em 1962 analisaram os efeitos de

altas doses fracionadas de radiação (variação de 2.550 ã

6.800 R) na glândula parõtida de ratos, através de um período

de observação que variou de 4 ã 19 meses. A radiação destruiu

algumas células e danificou outras, as quais extinguiram-se

apôs um perTodo prolongado, ao mesmo tempo em que ocorreram a]_

gumas tentativas de reparação. Após 4 meses de radiação as

glândulas ainda mostravam evidências da injúria tanto quanto

um reparo concomitante; o equilíbrio entre esses dois proces_

sos variava de acordo com a dose e o tempo após a exposição.Os

autores concluíram que a irradiação local induziu a formação

de adenomas nas 3 glândulas salivares, sendo que a incidência

variou de acordo com os parâmetros estudados (dose, tempo põs-

tratamento e sexo dos animais). De modo geral, os adenomas

ocorreram somente nas regiões em que os ãcinos haviam desapare

cido; na parõtida estes eram de tipo tubular e formados por

duetos indiferenciados. A formação dos adenomas seguiu-se a



estimuiação da atividade regenerativa nos duetos intercalares

e excretores da parõtida pelo desaparecimento progressivo dos

ãcinos e pela atividade secretora compensatória dos tübulos

secretores.

Análise histomorfolõgica e histoqulmica em glâji

dulas salivares maiores e linfonodos de ratos, submetidos ã

doses únicas de 2.000 ou 4.000 rads foi realizada por GREENSPAN
28 - -

e cols, (1964). A glândula parõtida mostrou-se a mais sensível

ã radiação com quadro de necrose das células acinares e cari£

rexis nas primeiras 24 ã 48 horas de observação. Aos 4 dias

progrediu a perda de substância acinar com edema intersticial,

proliferação fibroblastica e infiltrado histiocitario. Por vol^

ta dos 17 dias muitos lõbulos consistiam somente de duetos

intralobulares e intercalares»quase sem suporte de tecido aci^

nar. A alteração histoquimica inicial envolveu perda de fosfa_

tase ácida do ãcino da parõtida, impregnando o remanescente

com aparência de um granulado grosseiro, sendo que houve re

gressão aos 4 dias com a reação ordenando de forma fina, granu^

lar difusa. Nos duetos ocorreu perda da compacta_

ção com agregados grosseiros de grãnulos que persistiu durante

todo o experimento. 0 significado dessas alterações é discuti^

do com apoio na teoria da liberação de enzimas conseqüente a

injúria de radiação e o conceito lisossomai.

IT0 2 9 (1967) através de estudos histolõgicos,

e bioquímicos realizados nas glândulas salivares maiores de

camundongos, expostos ã doses únicas de radiação X variáveis

entre 1.280 e 1.695 R, encontrou alterações histoquTmicas e



bioquímicas associadas ãs morfológicas, em todos os quadros

analisados nos períodos de 1 a 28 dias de observação. Entre os

resultados o autor cita a maior radiosensitividade da glândula

parõtida, em comparação ãs outras. Dentre as alterações rnorfo

lógicas,são descritos ácinos serosos com picnose e cromatõlise

sendo achados ocasionais necrose acinar com cariorexis. 0 sis

tema de duetos não denotou alterações marcantes. 0 autor rela

ta que tris semanas mais tarde nenhuma injúria aparente causa

da pela radiação foi visualizada.

0 efeito da radiação X aplicada na glândula paro

tida do rato sobre o fluxo salivar, concentração de eletrõli^

tos, atividade de amilase, peso glandular e aparência histolõ

gica do tecido glandular foi descrito por PHILLIPS*5 em 1970.

Aplicando dose única que variou de 2.110 - 14 rads a

3.960 - 79 rads foram estudados períodos apôs 1 dia, 4, 8, 16

e 42 dias. Dentre as conclusões o autor afirma que a radiação

aplicada provocou severas alterações histológicas que podem

ser definidas como, alteração na capacidade da glândula contr£

lar a água, eletrolitos e proteínas. Essas alterações em geral

podem ser divididas em três fases: uma fase de alteração consi^

derivei da função associada com atrofia aguda e necrose; uma

fase pri-reparativa na qual a função e as alterações estrutu

rais retornam para próximo dos valores normais e, uma fase se

cundãria, porém não menos severa, de alteração funcional e

atrofia.

0 primeiro relato usando microscopia eletrônica

para detectar danos de irradiação precoce nas glândulas saliva



res foi realizado por PRATT & SODICOFF46 em 1972. Os autores

utilizaram 1.600 rads direcionados na Irea de cabeça e pescoço

de ratos, dos quais as glindulas parótidas foras examinadas no

período de 1,3 e 5 horas e também 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dias na

tentativa de evidenciar alterações ultrasestruturais nas celu^

Ias acinares. Os danos que Qcorreram era» evidentes na forma

de corpos citoliticos, compostos de organelas celulares danifi^

cadas e estruturas chamadas corpos claros os quais, podem re_

presentar vacúolos autofigicos para finalmente serem extruTdos

da célula ou, células inflamatõrias que haviam invadido os ãcj^

nos. No intervalo de- 7 e 8 dias, a mais proeminente alteração

da arquitetura celular foi a presença de muitos vscúolos va_

zios. 0 estudo demonstrou que o inTcio das alterações danosas

observáveis ocorreram com doses tão baixas quanto 1.600 rads.

ROMAN I em 1972, realizou estudo com intuito

de observar as possíveis modificações estruturais e funcionais

3>..e ucor: em nas glândulas submandibulares de ratos dos 30 aos

210 dias após a irradiação X (dose fracionada total de 3.400 R).

Foram realizadas técnicas histoquTmicas, cariometria, his_

tometria e variabilidade do peso corporal e glandular. 0 autor

concluiu que o início das alterações estruturais das células acinares

serosas do adenõmero, ocorreu por volta dos 90 dias após a ra

diação e.estava representada por um ytocesso de crõnificação

das alterações provocadas pelos raios X. Em relação aos dados

cariomitricos,os ãcinos sempre apresentaram hipertrofia enquari

to os duetos granulosos e estriados, após sofrerem ligeira hî
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pertrofia inicial, mostraram uma atrofia que foi bem menos in

tensa nos do tipo estriado, indicando ser esta porção do ade^

nÕmero a menos sensível a ação dos raios X. 0 autor conclue

ainda que, não existe variatilidade significante na relação

peso glandular/peso corporal e nas relações histomitricas aci

no/ducto granuloso e ãcino/dujcto estriado.

A injúria da radiação em células acinares das

glândulas parotidas de ratos foram novamente analisadas atra^

vis da microscopia eletrônica por SODICOFF e cols, 1974. As

doses de radiação utilizadas foram 400, 800, 1.600 e 6.400 R.

Foi observado evidência de dano intra celular em todas as expo_

sições pela presença de lesões citoplasmãticas focais envolver^

do todas as organelas. A extensão da injúria variou de acordo

com a dose, 400 R resultou em injúria muito suave enquanto

6.400 R causou necrose extensa (1-4 dias após a irradiação com

sinais de recuperação em evidincia pelo 69 dia). Também com

baixas doses, 400 e 800 R o complexo de Golgi encontrava-se hj_

pertrofiado, embora ccrr. altas doses, 1.600 e 6.400 R, isto não

ocorreu. Ficou determinado portanto, que os danos da irradia^

ção X nas alterações histopatolõgicas da glândula parótida a

uma dose relativamente baixa e, a extensão destes variam dire_

tamente com a dose administrada.

Associando a utilização da M.0. e M.E., SHOLLEY
62

e cols, em 1974, realizaram estudo para analisar a existi ri

cia de uma relação temporal entre, o desenvolvimento de a1tera_

ções microvasculares precoces e injúria no parênquima de g1ãn_

dulas parotidas de ratos irradiados. Os animais receberam do
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ses únicas de 1.600 e 6.400 R. Analisando- os resultados descre

veram que as células acinares foram os componentes glandulares

mais sensíveis, exibindo evidencia de danos morfologicos de

radiação logo as 2 horas apôs a exposição. Os danos nas células

acinares apareciam como uma degeneração citoplasmatica focai,

semelhante a grandes lisoss'omos, ou como células acinares n£

crosadas, manifestadas pela formação de uma estrutura não

usual, denominada corpos claros. Esta injúria tornou-se máxima

aos 2 dias de observação, com a dose de 6.400 R produzindo d<i

no muito mais extenso que 1.600 R. Um período de limpeza e/ou

atrofia acinar seguiu-se por 3 dias e, nenhuma outra degenera^

ção foi vista após o quarto dia. No perTodo de 8 dias com am

bas exposições, as células acinares remanescentes pareciam

relativamente normais, embora mostrassem muitos vacúolos com

conteúdo basal lipídico e, menos que o normal de grânulos se

cretõrios. Os duetos não apresentaram alterações significantes.

A falta de injúria microvascular apôs 1.600 R e a ausência de

alterações significantes mesmo apôs 6.400 R Indicaram que a

diminuição microvascular não contribuiu para a ocorrincia de

injúrias precoces nas células acinares da glândula parótida do

rato.
14

CREMONINI e c o l s , em 1979 a n a l i s a r a m g1ãndy_

1as p a r o t i d a s de r a t o s que receberam dose ún i ca de 300 r a d s . e

relataram que os cortes h i s t o i o g i c o s dos an imais s a c r i f i c a d o s em

i n t e r v a l o s de tempo cu r t os após i r r a d i a ç õ t s não mostravam nem

diminu ição no número de c é l u l a s nem fenômenos de a l t e r a ç õ e s
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celulares. Mesmo quando as observações foram fe i tas ao longo

de 72 horas de observação, ambos células acinares e sistema de

duetos não portavam modificações patológicas. 0 tecido conjuri

t ivo parecia normal, de fato , uma leve fibrose foi observada

somente 5 dias apôs irradiação. Um aumento mais marcante no e£

troma do tecido conjuntivo'e uma diminuição discreta da mem

brana basal foram as únicas alterações constatadas em um grupo

de animais que foram sacrificados aos 10 e 15 dias de observa^

ção. Os autores coneluiram que a dose de radiação u t i l i zada

neste experimento induziu somente alterações modestas nas gla£

dulas parõtidas.

0 comportamento da glândula parõtida de ratos

que sofreram radiação nas dosagens de 1.300 e 2.400 rads, fo i

estudado por BECCIOLINI e cols, em 1980, através de tecni^

cas bioquímicas e morfolõgicas. Na análise dos resultados er̂

contrados pelos autores, destacamos o achado de baixo conteúdo

de proteínas no homogenado, particularmente aos 3 dias de pôs

radiação, sendo que, esta dosagem bioquTmica menor que dos

ratos controles continuou por todo o período experimental. Do

ponto de vista morfolÕgico, encontraram que não ocorreram alte_

rações evidentes aos 3 e 5 dias de pós radiação, iniciando-se

aos 12 dias um aumente do tecido conjuntivo i n t e r s t i c i a l e al_

gumas alterações nos núcleos. Uma fibrose evidente foi consta_

tada em algumas áreas das glândulas parõtidas aos 120 dias

após a radiação.
47

Em 1980 PRATT e cols, estudaram a ul t raestru
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tura de glândulas parõtidas de ratos submetidos ã dose única

de 3,2 KR protegidas ou não pelo S-2 (3-aminopropylamino)

ethyl phosphorothi ate (WR-2721). Observaram no período de 60 dias

que as glândulas não protegidas pelo medicamento sofreram uma

drástica redução na quantidade de tecido acinar enquanto os

duetos e vasos sangüíneos exibiram somente alterações morfoló

gicas menores. A evidência de perda acinar foi proporcionada

pela presença excessiva e supirfula de lâmina basal ao redor

dos ãcinos e grande condensação de sombras vazias da lâmina

basal nos espaços entre as estruturas sobreviventes. Os vasos

sangüíneos não apresentaram evidências de injúrias entretanto,

havia camadas adicionais da lâmina basal ao redor de capilares

ocasionais, as quais foram interpretadas como evidência de re

paro endotelial prévio.

De acordo com a revisão de FAJARDO & BERTHRONG ^3

em 1981, apesar dos efeitos danosos da radiação estarem sendo

estudados desde o inicio da historia da radioterapia»as ai te

rações histolõgicas e patológicas em humanos relacionadas com

tempo e dose, sob condições clinicas comuns ainda não estão

esclarecidas. Entretanto, extrapolações precisas entre dados

experimentais em animais e humanos ainda são dificies ou im

possíveis de se estabelecer. Ambas glândulas salivares,maiores

e menores, podem ser consideradas como tecidos relativamente

radioresistentes devido a um índice mitõtico baixo do componen_

te celular. Nos ratos, as células acinares da parõtida são

renovadas após 40 dias e, os duetos após 95 dias entretanto,
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funcionalmente parece que as glândulas são. sensíveis desde o

inicio de uma radioterapia. Isto e indicado pela diminuição

na secreção do volume da saliva que pode ocorrer entre dias

ou mesmo horas após o inicio de radioterapia.

Preocupado com as informações conflitantes ã

respeito do mecanismo de desenvolvimento de neoplasias nas

glândulas salivares de animais de laboratório e humanos, decor

rentes de efeitos secundários da radiação NICOLATOU , em

1981 realizou este experimento. Utilizando doses fracionadas

de 5.000 R em ratos pertencentes ao grupo experimental que não

foram tratados com isoproterenol visualizou as seguintes alte^

rações. As células da glândula parotida apareceram levemente

atrofiadas nas quatro primeiras semanas de observação. Foram

observadas muitas células vacuolizadas e núcleos fragment^

dos. Na 89 semana as células acinares apresentavam-se reduzi^

das em tamanho e células isoladas foram encontradas no tecido

conjuntivo. 0 tecido conjuntivo em crescimento denotava nos

duetos uma aparência mais proeminente. Na 129 semana de obser_

vação havia substituição significante dos elementos acinares

por tecido conjuntivo. Na analise ultraestrutural, vacúolos

autofagicos foram identificados nas células acinares. o conteií

do era composto mais freqüentemente por fragmentos de ribossomos

macrÕfagos foram vistos na base do acino. Foram vistas lâmina

basal fina e escassa ao redor ou perto dos ãcinos diminuídos. Os

duetos não apresentaram nenhuma alteração discerrnvel. 0 au

tor concluiu que, o fenômeno proliferativo pode representar so

I
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um estagio inicial de formação tumoral no grupo em que

resultou da combinação do efeito do isoproterenol e da irradia^

ção X na glândula parõtida de rato. 0 peso dos ratos perte£

centes aos vários grupos foi analisado semanalmente e, exceto

os animais do grupo controle, todos os outros sofreram uma

perda progressiva.
1 8

EL-MOFTY e cols, (1982) realizaram estudo

com ratos condicionados para ciclos ritmicos glandulares de 12

horas de luz e 12 de escuro. Os animais receberam doses de

2.000 R, e os autores encontraram através de análise morfolog2

ca, necrose celular com condensação nuclear e fragmentação nas

células acinares secretoras sendo que, as células do sistema

de duetos estavam preservadas. Essas alterações foram detecta^

das 24 horas após a irradiação.
49

RICE e cols, em 1982 realizaram estudo s£

bre as alterações funcionais de glândulas parõtidas de ratos

submetidos a dose única de 1.800 R na cabeça. Encontraram que

a relação entre, a concentração de sódio salivar e a taxa de

fluxo, assumiram caráter indicativo de capacidade glandular

para o transporte eletrolítico. A concentração salivar de

sódio não se elevou acima dos valores do grupo controle para

qualquer taxa de fluxo. Entretanto, não havia evidência de um

defeito induzido por irradiação no mecanismo ductal de reabsor.

ção de sódio. Certamente, as alterações de sódio salivar obser

vadas são consistentes com uma diminuição na proporção glandu_

lar relativa de ácinos para duetos. Os autores analisaram
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tambim o peso corporal e, constataram que todos os animais per

deram peso transitoriamente após irradiação. Esta diminuição

de peso foi de ate 502 do valor inicial aos 9 dias de observa

ção e, então gradualmente recuperaram os valores iniciais.

BODNER e cols, em 1984, avaliaram os efei^

tos da dose de 2.000 R de irradiação X in vivo na função das

cilulas das glândulas parotidas de ratos in vitro. Foram utili

zadas para esta análise varias ticnicas bioquímicas, entre as

quais especificas para secreção de proteínas. As células dos

animais irradiados no 19 dia de observação mostraram uma redu

ção significante na excreção de amilase, entretanto esta dife

rença foi transitória e as cilulas de ambos os grupos compor

taram-se de modo semelhante no 39 e 79 dia. Os animais foram

avaliados quanto ao peso e ocorreram alterações marcantes nos

períodos estudados, sendo atribuídas as conseqüências da muco

site bucal severa. 0 peso dos animais irradiados aos 1, 3 e 7

dias foram de 97,90 e 58% respectivamente quando comparados aos

do grupo controle. Por volta do 109 dia pos radiação 75% dos

animais morreram. Quanto as alterações estruturais, os autores

encontraram no 19 dia de observação numerosas células acina

res danificadas; vacúoios autofágicos de tamanhos variados com

presença de conteúdo e, freqüentemente apareceram cilulas ne

eróticas com núcleos pienóticos e fragmentados. Células conten

do fragmentos acinares, provavelmente macrõfagos foram vistos

no estroma de tecido conjuntivo e, ocasionalmente no parênqui

ma glandular. Aos 3 dias de observação a extensão dos danos



estava consideravelmente reduzida. Vacúolos autoflgicos e ^

Ias necrõticas foram visualizadas porém, muitas células acina

res pareciam relativamente normais.

Eu 1984 MESSELT realizou estudo com a fina,

1 idade de detectar uma possível transformação das células de

dueto estriado d,ós exposição, aos raios X. Apôs análise em

M.E. das células do dueto estriado de glândulas sublinguais

de ratos expostos ã 1.800 rads, encontrou que 40X dos animais

desenvolveram células oncocíticas. Estas mostravam um grande

aumento no número de mitocondrias, que normalmente são encoii

tradas somente na parte basal da célula porém, nas células i£

radiadas estas se acham localizadas também na região lurainal.

As mitocondrias, ainda parecem aumentadas em seus limites e o

núcleo tende a formar depressão na matriz nuclear. 0 citoplas_

ma luminal tende a se expandir e formar projeções similares

a bolhas no lúmen do dueto. 0 autor finaliza afirmando que os

estudos de desenvolvimento experimental de células oncocíticas

nunca haviam sido relatados.
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Considerando que:

Para radioterapia no tratamento de câncer da região de cabe

ça e pescoço freqüentemente as áreas de glândulas salivares

estão incluídas;

M _

tal procedimento usualmente resulta em seq'.jla nos órgãos

produtores de saliva traduzidas clinicamente pela xerost£

mia;

são divergentes as opiniões encontradas na literatura quanto

aos efeitos da radiação X nos componentes celulares da

dula parõtida;

Sera objetivo do nosso trabalho surpreender ^

Tveis alterações ponderais, estruturais e histoquimicas nas

landuias parõtidas de ratos adultos submetidos aos raios X.
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4 - MATERIAL E MÉTODO

4.1 - MATERIAL

Util izou-se no presente estudo 48 ratos (Rattus
0

norvegicus, Albinus, Holtzmann), machos, pesando em média 120

ã 130 gramas, com idade de 60 dias, provenientes do Bioterio

da Faculdade de Odontologia de Araraquara - UNESP, divididos

equitativãmente em 2 grupos: controle e experimental.

Os animais do grupo experimental foram expostos

aos raios X produzidos por um aparelho Phillips para radiotera_

pia (Made in Germany) com poté~ncia máxima de 250 Kvp e 15 rtiA.

A fonte de radiação foi utilizada com uma potência de 225 Kvp

e 17 mA, filtragem de 1,0 mm Cu, distância foco superfície de

42 cm, e a medida do campo suficiente para exposição apenas

das glândulas salivares. Fixados estes parâmetros, o rendimen_

to do aparelho foi calculado em 86,88 R por minuto, sendo que,

nessas condições, foi necessário o tempo de exposição de 10 mi_

nutos e 36 décimos de minutos para obter-se a dose desejada de

900 R (segundo cálculos do Dr. José Renato de Oliveira Rocha -

Físico,IRMEV - Instituto de Radioterapia e Megavoltagem-R1be1rão Preto).

Os animais do grupo experimental receberam anes_

tesia por via Intraperitoneai com Pentobarbital Sõdico 3X, na

dose de 0,1 ml para 100 gramas de peso corporal. Após anestesia,

cada animal foi imobilizado em mesa cirúrgica, na posição do£

sal, protegido com uma cobertura de chumbo de 4 mm de espes
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sura, perfurada o suficiente para que apenas a região das glan

dulas salivares ficassem expostas. A fonte de radiação foi d2

recionada para a região cervical a fim de que as glândulas pa

rótidas (direita e esquerda) recebessem, de maneira simétrica,

a mesma dosagem em uma única exposição.

ConcluTdo o perTodo experimental, os animais

foram mantidos em jejum por doze horas, permanecendo somente

ingestão de água ã vontade, e em seguida alimentados per uma

hora de acordo com TAMARIN & SREEBNY67 (1962) com a final ida

de de se estabelecer uma sincronia no ciclo secretõrio do pa

rênquima glandular.

Os animais do grupo controle foram submetidos

aos mesmos procedimentos descritos acima, exceto â exposição

aos raios X com a finalidade de afastar as possTveis interfe

rendas das influências ambientais e o estresse.

Os animais do grupo controle e experimental

foram sacrificados equitativamente nos seguintes períodos pò"s-

irradiação: 2, 7, 15, 21 , 30 e 45 dias.

Para Isto, os animais foram anestesiados, pesa_

dos em Balança Semi-Analítica (marca MLW, modelo 751,05) sendo

então imobilizados em mesa cirúrgica onde as glândulas parõti^
1 3

das foram dissecadas segundo CHEYNE (1939) e mergulhadas nos

seguintes fixadores: formo 1 neutro a 10% e líquido de Bouin.

Cada animal do grupo experimental foi sacrificado simultânea^

mente com um do grupo controle, a fim de se obter amostra homo

gênea em relação aos procedimentos de laboratório.



As glindulas parõtidas, retiradas dos animais,

permanecera» imersas nos fixadores durante 24 horas, eu segui^

da, o naterial recebeu igua corrente durante 24 horas (a fin

de retirar todo o excesso de fixador), desidratado ea alcoois

crescentes, diafanizado em xilol e incluído em parafina, seguri

do rotina histolõgica.

4-2 - MÉTODO

Para analisar os aspectos morfolõgicos das g1ãn_

dulas eu apreço foi utilizado material fixado eu liquido de

Bouin e reduzido a corte semi-seriados con 6 micrõmetros de

espessura, os quais foram submetidos i coloração pelo H.E. e

tricrômico de Hal lory.

Para o estudo histoquTmico utilizou-se o mate_

rial fixado em formo1 neutro ã 10%. A microtomia foi executada

logo após os blocos terem sido aparados.

Com a finalidade de avaliar a concentração e a

capacidade de síntese protelca das glândulas parõtidas nos áj_

varsos grupos estudados foram selecionados os seguintes mito

dos histoquimicos:

1 - Ribonucleoprotelnas (RNA)

Em cortes de seis micrômetros de espessura, as

glândulas parõtidas foram submetidas ao:



- Método do Azul de Metileno 10*4M em pH 4,0

durante vinte e quatro horas segundo SESSO (1962).

- Bloqueio pela ribonuclease (RNase)* de acordo

com AMANO01 (1962).

A ribonuclease diluTda foi colocada sobre as

lâminas contendo os cortes de glândulas para que estes mant^

vessem contato direto com a enzima.

2 - ProteTna geral

Cortes de seis micrõmetros de espessura foram

submetidos ao:

- Método do Azul de Bromofenol segundo MAZIA

e cols,35 (1953).

* Ribonuclease, C F . Boehringer & Soehne GmbH Mannhein
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5 - RESULTADOS

5.1 - PESO CORPORAL

Os animais sofreram variações no seu peso cor

poral que foram calculadas a partir da média aritmética.

No grupo de animais controle, de acordo, com os

períodos observados de 2, 7, 15, 21, 30 e 45 dias as médias de

peso obtidas foram respectivamente 158; 192,5; 203,5; 258;

261,5 e 326,5 gramas.

0 peso corporal médio, nos períodos correspo£

dentes, dos animais pertencentes ao grupo experimental foram

respectivamente 146; 141,5; 193; 234,5; 249 e 271 gramas.

A variação do peso corporal médio de acordo com

os períodos de observação dos animais pertencentes aos grupos

controle e experimental, estão expressas na tabela 1 e no gr£

fico 1.

TABELA 1: Média aritmética do peso corporal (gramas) de ratos,

controles e irradiados

p

c

E

2 d.

158

146

7

192

141

d.

,5

,5

15

203

193

d.

,5

21

258

234

d.

,5

30 d.

261,5

249

45

326

271

d.

,5

P = PerTodo C = Controle E * Experimental



GRAFICO 1
Variação do peso corporal médio dos animais com o tempo de observaçdo
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5.2 - HISTOMORFOLOGIA DA GLÂNDULA PARÕTIDA

5.2.1 - GRUPOS CONTROLES

A organização morfolÕgica da glândula parõtida

dos ratos pertencentes ao grdpo controle nos períodos de 2, 7,

15, 21, 30 e 45 dias de observação é constituída por um arrar^

jo complexo de seus componentes estruturais que se dispõem de

forma extremamente ordenada.

0 parênquima apresenta-se formado por células

especializadas que se organizam em lei nos e um sistema de

duetos: intercalares, estriados e excretores que se continuam

entre si. Está envolto por uma cápsula fina de tecido conjunta

vo denso <,ue invade o interior Ho órgão sob a forma de septos,

dividindo-o em lobos e lóbulos o qual envolve cada componente

do parênquima conferindo-lhe sustentação e conduzindo ãs unida_

des celulares o aporte nutritivo veiculado pelos capilares. Aiji

da em permeio ao tecido conjuntivo notamos a presença de

mastõeitos esparsos.

Os ácinos, prevalentemente do tipo seroso, são

constituídos por células piramidais altas, justapostas entre

si, e dispostas ao redor do lume reduzido e pouco evidente. 0

citoplasma apresenta finas granulações acidófilas no pólo api_

cal, e nítida faixa basõfila na região basal. 0 núcleo e únj_

co, esferõide, de cromatina frouxa localizado no terço médio e

levemente deslocado para a base da célula.



Os icinos com características mucosas são compo

nentes ocasionais, constituídos por cilulas maiores que as se

rosas» com secreção de aspecto vesiculoso e no citoplasma bâ

sal fraca basofilia.

Os duetos intercalares são escassos e com o lû

me pequeno. São revestidos por epitélio cúbico simples, cujas

cilulas apresentam núcleo elipsõide na região central. Algumas

vezes, no citoplasma são observados grãnulos de secreção. Os

duetos estriados são os mais numerosos e têm a parede formada

por epitilio prismático simples, cujas cilulas apresentam nG

cleo único e esferõide no terço médio. No citoplasma infranu^

clear existem numerosas estrias verticais, cora aspecto acidofi^

Io devido a sua afinidade tintoriai pela eosina. À luz i maior

que a do dueto intercalar. No dueto excretor, a luz ê ampla e

o epitélio de revestimento é cúbico com duas camadas de cêlu

Ias. As células têm o citoplasma acidófilo e núcleo de cromati

na frouxa alojado na região central.

A região periductal apresenta fibras colágenas

mais estruturadas com presença de fibroblastos.

5.2.2 - GRUPOS EXPERIMENTAIS

A análise microscópica das glândulas parótidas,

cujos ratos foram expostos ã radiação X, revelou comprometimeri

to da estrutura glandular, relatada a seguir de acordo com os

períodos determinados anteriormente.



- Grupo Experimental de 2 dias

Aos dois dias após a irradiação observamos no

parinquima glandular, poucos ãcinos degenerados e alguns alt<?

rados situados entre outros morfolõgicamente íntegros, pertert

centes ao mesmo ou a diferentes lõbulos. Os danos evidenciados

envolvem todo o ãcino ou apenas algumas de suas cilulas, sendo

sempre os do tipo seroso.

As principais alterações celulares observadas

são: desintegração, inchação turva caracterizada por aumento

do volume celular, citoplasma pálido, eosinofilico e grumoso

ainda com pequenas vacuolizações citoplasmáticas. Dentre estas

as de maior intensidade mostram picnose, cariorexis ou hipe£

cromatose periférica.

0 sistema de duetos tem seus componentes celu_

lares preservados quanto aos excretores, entretanto, os duetos

estriados apresentam-se comprometidos, com contorno irregular

da superfície livre devido a alturas diferentes de suas cêlu

Ias, além de uma eosinofilia aumentada e desorganização das

estrias verticais.

No estroma ocorre vasodilatação e hiperemia vas_

cular com presença de edema intersticial, ainda no Interior

dos vasos sangüíneos observamos uma grande quantidade de poli_

morfonucieares neutrÕfilos geralmente em marginação.

Os fibroblastos periduetais apresentam uma dim|

nuição no volume nuclear e uma basofilia mais intensa.

Em permeio aos ãcinos e tecido conjuntivo pode-



se observar hemácias.

A cápsula apresenta dissociação discreta de fi

bras colágenas.

- Grupos Experimentais de 7 e 15 dias

As alterações histopatolõgicas relatadas no gru^

po anterior ocorrem progressivamente com maior freqüência

aos 7 e 15 dias apôs a exposição do animal ã radiação X, detejr

minando, neste último período, total desorganização de parin

quima glandular com diminuição da celularidade.

Quanto aos acinos serosos remanescentes observa

mos alterações semelhantes as do grupo anterior tais como: de

sintegração, inchação turva, vacuolizações citoplasmãticas e

picnose nuclear.

Em alguns acinos mucosos, o comprometimento é

discreto caracterizado pelo aumento da luz.

0 sistema de duetos apresenta-se em evidincia no

corte histolõgico devido a perda do parênquima glandular. Os

duetos intercaiares quando detectados, apresentam sinais de

degeneração e mesmo desintegração. Os do tipo estriado mostram

dila^ação ductal associada a achatamento celular dando aspecto

cubõide, notando-se ainda nestas células degenerações progres_

sivas bem como desintegração. Os duetos excretores apresentam-

se amplos e dilatados cora epitêlio de revestimento achatado.

0 estroma mantém a vasodilatação e hiperemia,

o edema torna-se acentuado, ocorrendo unia maior dissociação



das fibras colãgenas e, em algumas regiões observa-se material

amorfo e eosinofTlico.

Nota-se ainda a presença de proliferação angio

blãstica e a instalação de infiltrado inflamatõrio intenso do

tipo 1infohistiocitãrio.

A região periductal apresenta-se com diminuição

no número de fibroblastos e os presentes estão atrofiados.

Observa-se na cápsula uma acentuação da dissocia

ção de fibras colãgenas com dilaceração notando-se pontos de

efração. Os pequenos vasos presentes na cápsula apresentam-se

dilatados e hiperêmiços com extravasamento de hemácias em meio

a essas fibras.

- Grupo de 21 dias

Observando as estruturas que formam a glândula

paro ti da após 21 dias de exposição aos raios X, nota-se a pre_

sença de algumas áreas com características estruturais sugesti_

vas de processo reparativo, sendo que ainda ocorre a persisted

cia de danos no parênquima celular. Podemos observar ainda uma

perda de celularidade no parinquima mais Intensa que no peno

do anterior.

Os ãcinos serosos ainda exibem características

degenerativas semelhantes ãs citadas no período anterior. Em

algumas regiões notamos a presença de atipias celulares. Os

núcleos apresentam-se hipercromaticos, os nudeolos são múlti

pios e proeminentes e o citoplasma grumoso. Poucos ãcinos man_
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tim a característica de normalidade. Paralelamente a este fato

verificamos em lõbulos diferentes, icinos mucosos com caracte

rTsticas normais ilhados por acinos serosos.

Nos duetos intercalares e estriados persistem

os danos notados nos grupos anteriores enquanto os duetos esc

cretores visíveis roantem-s* com epitilio de revestimento apre

sentando tendência a estratificaçao e os núcleos situados no

terço médio.

0 estroma ocupa grande parte da glândula caracte

rizando um processo de atrofia do parinquima glandular.

Na região periductal e perivascular notamos

maior colageinização observando-se ainda a presença de fibro

blastos atrofiados. Nas demais regiões do estroma observa-se

áreas de proliferação fibroblãstica, edema e hemorragia na

cipsula em meio ao tecido acinar.

Nas regiões que persistem os danos celulares há

permanência de infiltrado infiamatõrio do tipo 1 infohistiocitã_

rio.

" Grupo de 30 dias

Analisando a reparação sob aspecto morfolõgico

-glandular, esta ocorreu de forma progressiva e crescente embo

ra alguns danos tenham persistido.

Nos ãcinos serosos podemos observar células com

pleomorfismo mais característico que no período anterior. Pre

sença freqüente de mitoses algumas delas atípicas. Alguns ãc^
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nos ainda apresentara as características descritas no grupo

anterior.

Os duetos estriados apresentam nas células da pâ

rede núcleos deslocados para o polo luminal. Os duetos excre_

tores mantêm a tendência ã estratificação e o núcleo em posj^

ção mediana.

No estromã observamos ainda acentuada diminuição

na vasodi latação e hiperemia vascular sendo que os vasos apre^

sentam características semelhantes as do grupo controle.

A fibrose que antes se localizava apenas na re_

gião periductal, atinge agora maior proporção ampliando a área

do septo e substituindo áreas onde houve degeneraçao acinar.

No quadro geral há predominância de areas com

intensa colageinização, presença de fibrõcitos, poucos fibr£

blastos e desaparecimento de vasos sangüíneos neoformados seji

do que. em pequenas regiões nota-se fibras colãgenas delgadas

com presença de algumas células inf 1 amatõrias mononucleares.f^

broblastos e vasos sangüíneos neoformados.

A cápsula que reveste a glândula apresenta-se des_

contTnua estando ausente em alguns pontos, delgada e constitui^

da de tecido conjuntivo frouxo em outros apresentando ainda em

algumas áreas característica de tecido conjuntivo denso.

- Grupo de 45 dias

Neste período final de observação, podemos visua_

lizar um padrão morfolõgico glandular em que a reparação



esti evidente ocorrendo assim como no período anterior de for

ma progressiva e crescente.

Os ãcinos serosos mantêm características de de

sorganização, em alguns pontos ainda se observa degeneração

acinar com vacuolização citoplasmatica e núcleo picnÕtico, ou

tros apresentam núcleos atípicos, discreto pleomorfismo celu[

lar. Estas estruturas estão dispostas em blocos irregulares de

tamanhos variáveis separados por tecido conjuntivo fibroso.

0 epitilio de revestimento do dueto estriado mani

têm-se ã semelhança do período anterior em disposição colunar

e núcleo deslocado para o polo luminai.

0 epitêlio de revestimento do dueto excretor

apresenta-se biestratificado estando os núcleos com disposição

irregular, notando-se ainda diminuição luminal.

0 estrorna apresenta uma colageneização intensa

com predomínio em todo o quadro de áreas de fibrose.

A cápsula exibe-se irregular porem continua, seni

do delgada e fibrosa em alguns pontos e mais celularizada em

outros.

5.3 - HISTOQUÍMICA DA GLÂNDULA PARÕTIDA

Os métodos histoquimicos selecionados permiti

ram o reconhecimento dos componentes da glândula parótida pro

dutores de proteínas, bem como a avaliação da concentração

r
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desta substância presente nos vários grupos estudados.

A - BASOFILIA (RibonucleoproteTnas)

5.3.1 - 6RUP0 CONTROLE
*

A detecção do RNA citoplasmatico pelo Azul de

Metileno 10~4M em pH 4,0 apresentou-se intensa na região ba_

sal das cilulas acinares do tipo seroso, sob a forma de uma

faixa azul adjacente ã membrana citoplasmãtica. Nos demais

componentes glandulares esta reação foi minima ou mesmo ause£

te apresentando-se negativa quando se procedeu o tratamento

prévio pela ribonuclease.

5.3.2 - GRUPOS EXPERIMENTAIS

- Grupo Experimental de 2 dias

Neste período notou-se distribuição irregular da

basofilia citoplasmãtica nas células acinares serosas. A rea

ção ocorreu moderadamente na maioria dos ãcinos, fraca nos

atróficos e ausente nos degenerados. A reação com o tratamento

prévio pela ribonuclease foi bloqueada.

- Grupos Experimentais de 7 e 15 dias

Analisando a reação basofilica nestes perTodos

comprovou-se redução progressiva na concentração do RNA no
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citopiasna basal, em correspondência ao agravamento do quadro

patológico. A reação com o tratamento privio pelo ribonuclease

foi bloqueada.

- Grupos Experimentais de 21, 30 e 45 dias

A reação histoquímica pelo Azul de Metileno

10 M em pH 4,0 foi fraca nos ãcinos serosos e ausente nos

mucosos, tanto ao nível de ãcinos atrõficos como naqueles com

vacúolos citoplasmaticos. A reação com o tratamento prévio He^

Ia ribonuclease foi bloqueada.

B - PROTEÍNA TOTAL

5.3.3 - GRUPO CONTROLE

Analisadas histoquimicamente pelo Azul de Bromo

fenol, as glândulas parótidas apresentaram intensa reação posj.

tiva, concentrada na -região apical das células secretoras ser<j

sas e na luz dos duetos intercaiares, estriados e excr^tores,

em todos os períodos de observação.

5.3.4 - GRUPOS EXPERIMENTAIS

- flrupo Experimental de 2 dias

A reação pelo Azul de Bromofenol foi intensa na

maioria dos ãcinos serosos sob a forma de grânulos azuis dis_



postos na região apical, entretanto nos danificados a reação

histoquTmica foi fraca ou ausente.

- Grupos Experimentais de 7 e 15 dias

Nestes períodos os ãcinos serosos exibiram com

muita freqüência fraca reação ao Azul de Bromofenol, entretaji

to nos ãcinos atrõficos visualizamos massa compacta densamen_

te corada.

- Grupos Experimentais de 21, 30 e 45 dias

A detecção histoquímica das proteínas não foi

homogênea ao nível dos ãcinos serosos. A reação ao Azul de

Bromofenol, mostrou-se moderadamente dispersa no citopiasma

das células serosas e ausente nas células mucosas.
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5.4 - ILUSTRAÇÕES

Fig. 1 - Grupo controle (2 dias) - G.P. Panorâmico lobular

mostrando ácinos, duetos estriados e capilares.

HE, Wild 100 X.

Fig. 2 - Grupo controle (15 dias) - G.P. Acinos, duetos

tercalares e estriados.

TricrÔmico de Mallory, Wild 400 X.

Fig. 3 - Grupo controle (21 dias) - G.P. Detalhe do dueto e£

triado: núcleo asferõide, luz regular e estrias

ticais.

HE, Wild 400 X.
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Fig. 4 - Grupo experimental (7 e 15 dias) - G.P. Dueto excre

tor dilatado, tendência a estratificaçao. Vasos san

guTneos aumentados.

HE, Zeiss Jena 400 X.

Fig. 5 - Grupo experimental (7 e 15 dias) - G.P. Edema com

degradação de coligeno. Infiltrado inflamatÕrio. In

gurgitamento sangüíneo.

HE, Zeiss Jena 200 X.

Fig. 6 - Grupo experimental (21 dias) - G.P. Vacuolizações

eitoplasmlticas em células acinares serosas. Ducto

estriado com disposição nuclear irregular. Ducto ex̂

cretor dilatado, tendência a estratificaçao. Ingurgj^

tamento sangüíneo.

HE, Zeiss Jena 400 X.

Fig. 7 - Grupo experimental (30 dias) - G.P. Aspecto panorãmi,

co. Desagregação acinar por edema. Discreto p1eomo£

fismo nuclear. Duetos estriados dilatados.

HE, Zeiss Jena 100 X.

Fig. 8 - Grupo experimental (30 dias) - G.P. Acinos serosos

grumosos, alguns em desintegração. Mitose atípica en

area central.

HE, Zeiss Jena 400 X.

J
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Fig. 9 - Grupo experimental (30 dias) - G.P. Coiageinizaçao

progressiva em áreas periductais com disposição n£

clear irregular e em substituição ao parinquima acî

nar.

Tricrõmico-Mallory, Zeiss Jena 200 X.

Fig. 10 - Grupo experimental (30 dias) - G.P. Aspecto seme

lhante a figura anterior. Detalhe ductai e fibrp_

se.

Tricrôraico-Mallory, Zeiss Jena 400 X.

Fig. 11 - Grupo experimental (45 dias) - G.P. Blocos irregi£

lares de estrutura parenquimal septadas por fibr£

se

HE, Zeiss Jena 60 X.

Fig. 12 - Grupo experimental (45 dias) - G.P. Desagregação

lobular. Fibrose. Aspecto sugerindo irregularidade

ductal de contorno e luz.

HE, Zeiss Jena 100 X.

Fig. 13 - Grupo experimental (45 dias) - G.P. Aspecto seme

lhante a figura anterior. Dueto excretor dilatado.

Infiltrado 1 nflamatõrio mononudear.

HE, Zeiss Jena 100 X.
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Fig. 14 - Grupo experimental (2 dias) - G.P. v"são panorãm^

ca. Septos amplos com degradação de colageno e edê

ma, entre lóbulos com áreas de desagregação acinar.

HE, Wild 100 X.

Fig. 15 - Grupo experim.ental (2 dias) - G.P. Detalhe da figu^

ra anterior. Células acinares, núcleos com hipe£

cromatose. Desagregação septal.

HE, Wi Id 400 X.

Fig. 16 - Grupo experimental (2 dias) - G.P. Âcinos serosos

com inchaçâo turva e células com núcleos picnõti^

cos. Duetos intercaiares com parede irregular.

HE, Wild 400 X.





Fig. 17 - Grupo experimental (15 dias) - G.P. Desagregação Io

bular. Hialinização e divulsãc em septos.

HE, Wild 100 X.

Fig. 18 - Grupo experimental (15 dias) - G.P. Detalhe de

dueto estriado com parede, lume e disposição de nú

cleos irregulares. Perda das estrias verticais. Se

creção de aspecto vesiculoso.

HE, Wild 400 X.

Fig. 19 - Grupo experimental (21 dias) - G.P. Acúmulo de i

nos mu cos os coro lume aumentado junto a ãcinos sero

sos com vacuolizações eitopiasmáticas.

HE, Wild 100 X.





Fig. 20 - Grupo experimental (30 dias) - G.P. Acinos serosos

com vacuolos citopiasmaticos e atipias nucleares

(hipercromatose, formas variáveis, perda da rela^

ção núcleo citoplasmãtica e células binucleadas).

HE, Wild 400 X.

Fig. 21 - Grupo experimental (45 dias) - G.P. Células acina_

res com vacüolos citopiasmaticos, núcleos com h±

percromatose. Duetos estriados com desorganização

das estrias basais e irregularidades nucleares.

HE . Wild 400 X.

Fig. 22 - Grupo experimental (45 dias) - G.P. Corte longitu

dinai de dueto estriado, com parede, lume e dispo

sição nuclear Irregulares. Estrias basais desorga_

ni zadas.

HE , Wild 400 X.





Fig. 23 - Grupo controle (15 dias) - G.P. Intensa basofilia

eitoplasmitica acinar.

Azul de Metileno, Wild 100 X.

cig. 24 - Grupo experimental (15 dias) - G.P. Basofilia varia

vei em intensidade em área de desagregação acinar.

Azul de Metileno, Wild 100 X.

Fig. 25 - Grupo experimental (30 dias) - G.P. Basofilia cito

piasmãtica moderada nas células acinares serosas.

Azul de Metileno, Wild 100 X.





Fig. 26 - Grupo controle (15 dias) - G.P. Intenso acúmulo de

proteTnas nos ãcinos serosos.

Azul de Bromofenol, Wild 100 X.

1

Fig. 27 - Grupo experimental (15 dias) - G.P. Fraca reação em

alguns ãcinos serosos, nos atróficos apresenta-se

como massa compacta intensamente corada.

Azul de Bromofenol, Wild 100 X.

Fig. 28 - Grupo experimental (21 dias) - G.P. Reação positiva

moderada nos ácinos serosos e negativa nos mucosos.

Azul de Bromofenol. Wild 100 X.

J
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6 - DISCUSSÃO

6.1 - PESO CORPORAL

A media do peso corporal dos animais pertencer^

tes ao grupo controle mostrou uma curva de crescimento prç>

gressiva, com algumas oscilações até 30 dias de observação

(90 dias de idade), sendo que apôs este período notou-se cons^

tãncia e discreta diminuição na velocidade do crescimento,

tendendo estabelecer para o animal adulto um equilíbrio no

seu desenvolvimento.

Esta observação, com relação a variável peso

corporal, não é de todo concordante com os resultados publica
42dos por NICOLATOU (1981), que relatou constância no aumento

deste valor correspondente aos animais pertencentes ao grupo

controle, num período de observação que estendeu-se ate 56

dias.

De acordo com os dados obtidos pelo nosso estij

do para o grupo dos animais experimentais, constatamos que,

imediatamente apôs a irradiação hã ganho de peso corporal dos

animais porém sofre uma parada ã partir dos 2 dias, notando-

se inclusive discreta diminuição até aos 7 dias de observação

(67 dias de idade). Entre os 7 e 21 dias ocorreu uma exacerba_

ção nos valores das médias de peso com taxas superiores ao

grupo controle porém, essa intensidade evolutiva diminui a

partir de 30 dias, quando começa a se observar um aumento



discreto e constante de peso num valor consideravelmente infe_

rior ao grupo controle.
49RICE e cols, (1982) apresentaram dados referet»

tes ao peso corporal de ratos submetidos a radiação, condizen

tes parcialmente com os nossos resultados. Demonstraram que a

perda de peso foi progressiva.porem transitória, relataram

ainda que, posterior e gradualmente os animais recuperaram o

peso atingindo os valores do grupo controle.

BODNER e cols, (1984) também indicaram altera_

ções marcantes no peso corporal de animais irradiados,

buindo esta variação ao achado clínico de mucosite severa da

cavidade bucai.

Esta observação é vista com freqüência em pacier^

tes submetidos ã radioterapia, salientada por vários autores,

como: ROBINSON50 (1976); BAKER02 (1982); CARL09 (1983) e

GLASS e cols, 2 6 (1984).

Ainda que não tivéssemos notado alterações d T

nicas significativas nos animais deste grupo, ê de se supor

interferência sistêmica.

0 período crítico neste evento esteve tntre 2 e

7 dias porém o espaço de tempo onde observamos progressão nas

alterações estruturais atingiu o pico aos 15 dias. Desta foir

ma, pareceu-nos que o reflexo m<. .or sistêmico coincide na fa_

se inicial após os 2 dias,em curto perTodo havendo posterior

mente provável e relativa adaptação.



6.2 - HISTOHORFOLOGIA E HISTOQUIHICA

Devemos ressa l tar de in ic io que os dados ^

dos nos resultados para o grupo controle quanto a organização

estrutural da glândula parõtida de rato adulto, nos períodos

pri-estabelecidos para avaliação histomorfolõgica corroboram

de forma geral com os re latos de JUNQUEIRA & FAVA DE MORAES31

(1965); FAVA DE MORAES24 (1969) ; TEN CATE e c o l s , 6 9 (1980) e

WILBORN & SHACKLEFORD70 (1984^).

Denotamos a presença de um parênquima composto

por células especializadas dispostas em formação para compor

os ãcinos e um sistema de duetos dos t ipos: in te rca ia res , e£

triados e excretores. Este conjunto est i envolvido por uma

cápsula fina de tecido conjuntivo que se invagina para o inte

rior da glândula e origina os septos que delimitam os lobos e

lõbulos. Este conjuntivo também é responsável pela sustenta^

ção do parênquima e transporte ãs unidades celulares de nutr±

ção através dos capi lares .

Os ãcinos presentes são na maioria do t ipo sero_

so, constituídos por células piramidais a l tas , arranjadas ao

redor de lume reduzido. No citopiasma destas células v i s u a l ^

zamos granuiações ac idõf i las no polo luminal e n í t ida faixa

basófila na região basal . Apresentam também núcleo único e

esferóide, com cromatina frouxa e ocorrências esparsas de célu

Ias acinares binucleadas.

São encontrados por vezes ácinos mucoso? compos
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tos por cilulas maiores que as serosas, responsáveis por uma

secreção de aparência vesicuiosa, com fraca basofilia igual

aquela presente no citoplasma celular.

As cilulas acinares serosas carregadas e em pr£

cesso de mi tose em algumas áreas são vistas com constância,

concordante com relato de CHERRY & GLUCKSMANN12 (1959).

Passando a analisar os duetos, notamos que os

do tipo intercalar mostram lume pequeno, sendo revestidos por

epitilio pavimentoso simples, detectados com dificuldade. Os

do tipo estriado, em contraposição, surgem numerosos com o

lume maior e parede formada por epitilio prismático simples.

Finalmente, passando a analise dos duetos excre_

tores notamos luz ampla e o epitilio de revestimento cúbico

biestratifiçado em contraste com CHERRY i GLUCKSMANN12 (1959)

que visualizou duetos excretores com epitilio cilíndrico al_

to, estriações basais e núcleo localizado próximo ao lume.

A reação de coloração das cilulas, tanto acina_

res quanto dos duetos, ocorreram uniformemente nos nossos qua_

dros assim como nos descritos por CHERRY & GLUCKSMANN12 (1959).

Quando procedemos a análise histomorfolÕgica do

material dos grupos experimentais, corados atravis de HE e

Tricrõmico de Maliory, constatamos no período inicial de 2

dias a presença de ãcinos serosos em degeneração e em desinte

gração entre outros morfológicamente íntegros. As alterações

degenerativas em ocorrência nas cilulas acinares foram incha_

ção turva e vacuolar.

Este padrão de alterações degenerativas visual i_
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zado em nossos resultados nos períodos iniciais de observação

mostra concordância com CHERRY & GLUKSHANN12 {1959);PHILLIPS45

(1970); PRATT & SODICOFF46 (1972); SODICOFF e cols,64 (1974);

SHOLLEY e cols,62 (1974); PRATT e cols,47 (1980) e BODNER e

cols, (1984) que estudaram efeitos de radiação em glândulas

salivares de animais da mesma espécie. Porem, essas ocorrin

cias não foram constatadas por CREHONINI e cols, (1979),

que salientaram não haver diferenças entre as observações

morfológicas das células da glândula parõtida de ratos subme

tidos ã dose única de 800 rads com os respectivos controles

até o 59 dia de seguimento, apontando a partir do 109 dia al_

terações celulares somente no estroma, ccmo também por

BECCIOLINI e cols, (1980) que em períodos semelhantes não

visualizaram alterações morfolõgicas apesar de submeter os

animais em estudo ã doses variáveis de 1.300 ã 2.400 rads.

KASHIMA e cols,33 (1965) estudando biõpsias

de pacientes submetidos a radioterapia, encontraram r.js perTo

dos iniciais de observação alterações degenerativas nas ciljj

Ias acinares da glândula parõtida.

A literatura em geral não descreve separadamen

te as alterações em células acinares serosas e mucosas, mas

sim uma descrição indistinta. Todavia, é de consenso geral

que as células serosas são mais radiosensTveis (SHAFER 1953;

KASHIMA e cols,33 1965; FAJARDO S BERTHRONG23 1981; CARL09

1983; BODNER e cols, 1984) sendo esta afirmativa concordan

te com nossos resultados. Assim, baseamo-nos no principio que

a glândula parõtida i predominantemente serosa e todas as ai



terações degenerativas de células acinares em grau acentuado

relatadas na literatura dizem respeito a e.las, dando pouco ou

nenhum destaque as mucosas.

Analisando os resultados dos nossos períodos de

7 e 15 dias, encontramos concordância com ENGLISH (1955)

que descreve os acinos como massas compactas formadas por cé_

lulas pirãmidais superpostas, com núcleo arredondado e locali^

zado basalmente. Ho citoplasma dessas células o autor encori

trou granulações acidõfilas no polo luminal e nítida faixa

basõfilica na região basal porim, a presença de citoplasma

grumoso foi constatada em nossos períodos de observações inî

ciais assim como nos descritos por CHERRY & GLUKSHANN12(1959);

PHILLIPS45 (1970) e SHOLLEY e cols,62 (1974).

Neste período que consideramos jã como interme^

diário, pudemos observar alterações celulares em grau maior,

demonstrando no parinquima uma desorganização com diminuição

da celularidade. Verificamos assim que as alterações histolõ^

gicas presenciadas no período inicial (2 dias) em comparação

com as vistas nos períodos intermediários de 7 e 15 dias, con^

tinuam a ocorrer progressivamente e com maior frequincia. No

período de 15 dias notamos uma grande desorganização do parin^

quima glandular caracterizada além dos fenômenos degenerate

vos, por hialinização de células dos ícinos serosos e, poli^

morfismo nuclear exibindo: diferentes volumes e formas, croma_

tina densa assim como células mono e binucleadas.

PHILLIPS45 (1970), analisando glândulas paróti_

das de ratos através de metodologia semelhante a nossa, afir



mou que as célu las acinares aos 8 e 16 dias de observação

apresentavam-se maiores ou mesmo hipertrõfi-cas ainda mantendo

alterações nucleares degenerativas.

Discordando desses achados SHOLLEY e c o l s , 6 2

(1974) encontraram após exposição ã 1.600 a 6.400 R, aos 8 dias

de observação, cé lu las acinares remanescentes aparentemente no£

mais porem com muitos vacúolos tendo conteúdo basal l ipTdico

e menor quantidade de granulos secretár ios .

PRATT & S0DIC0FF46 (1972) observaram em períodos

de 1 ã 48 horas, após doses de 1.600 R nas células acinares de

glândulas parotidas de ra tos , corpos c i t o l í t i c o s compostos por

organelas ce lu lares danificadas e, estruturas denominadas cor

por claros os quais , podem representar vacúolos autofãgicos pa_

ra posteriormente serem extruTdos da c é l u l a . Observaram em S£

guida aos 7 e 8 dias de avaliação uma alteração na arqu i te tura

ce lu lar através dos vacúolos vazios.

Os achados de alteração do e q u i l í b r i o fTsico-qu^

mico ce lu la r estão relatados com freqüência na l i t e r a t u r a com
58

denominações var iadas . SHAFFER (1953) refere-se a fantasmas

- - 21
nucleares sugerindo degeneraçao aibuminoide; ENGLISH e cols,
(1954) como células acinares vacuolizadas ou em configuração de

20
sino; ENGLISH (1955) como degeneraçao vacuolar ou vacuoliza^

ção do ãcino causando desorganização do arranjo padrão; CHERRY

& GLUCKSMANN 1 2 (1959) como células vacuolizadas; KASHIMA e

cols, (1965) como células serosas com vacúolos grandes irregu
4 5lares ou ecpaços parecendo romper as células; PHILLIPS (1970)

como células acinares atróficas e SODICOFF e cols, (1974) co
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mo corpos citoliticos.

Assim, as alterações nas células acinares visua

lizadas neste período intermediário, apesar de intensas, não

pareciam indicar de modo geral irreversibilidade do processo

degenerativo constatado.

Através da analise dos resultados decorrentes

do período de 21 dias de observação, verificamos que ainda há

persistência de danos no parênquima glandular porém, notamos

características estruturais sugestivas de reparação.

A evolução neste processo esta demonstrada por

quadros nos quais, visualizamos ãcinos degenerados, ao lado

de outros atroficos, juntamente com alguns que apresentaram

características indicadoras de aproximação para normalidade.

Os ãcinos mucosos, apresentaram-se desde o inj

cio das observações menos sensíveis a radiação, quando compa

rados aos ãcinos serosos e, mantiveram-se aumentados neste pe

rTodo intermediário notando-se dilatação luminal.

Fato de destaque foi a ocorrência neste perto

do, em lóbulos diferentes, de proliferação de ãcinos mucosos

com características normais em substituição e ilhados por ãci

nos serosos.

Analisando os ãcinos mucosos, KASHIMA e cols,

(1965) concordam com nossos achados,não constatando alteração

hi s to 1õg i ca significativa nessa porção do parinquima glandu

lar.
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FAJARDO & BERTHRONG23 (1981), realizando obser

vações em glândulas parotidas humanas, o stataram alterações

celulares primárias nos acinos mucosos apesar destas, apresen

tarem-se menos severas que nos ácinos serosos.

As características de volta a normalidade ou

inTcio de reparação são apresentadas na literatura de modo

esparso e muitas vezes conflitantes devido a grande variação

dos períodos de observação utilizados pelos autores.

Este período transicional i pouco explorado na

literatura pela proximidade aos 15 dias, todavia ITO (1967)

trabalhando em camundongos com dosagens de 1.280 a 1.695 R de

monstrou regressão das alterações aos 21 dias que haviam se

apresentado relativamente significativas aos dois dias. As^

sim, torna-se importante salientar esta rápida evolução a pa£

tir de fenômenos degenerativos e necrÕticos relatados no pe

rTodo inicial de análise.

Por outro lado CHERRY & GLUCKSMANN12 (1959) tra_

balhando em ratos com doses de 850 ã 7.650 R, determinaram que

as alterações degenerativas nas células acinares, ocorreram

nos 3 meses iniciais de observação e a atividade reparativa

nos 2 meses subsequentes. Entendemos assim, que este autor

aguardou 3 meses para constatar um quadro inicial de repara

ção o que conflita com os nossos resultados pois, já aos 21

dias constatamos algumas áreas sugestivas de reparação com

persistência ainda em outras de danos no parenquima celular.

Em algumas regiões encontramos atipias célula

res que interpretamos como prováveis atipias de regeneração
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concordando assim com BUSUTTIL08 (1977) e FAJAROO &
23 " -r

BERTHRONG (1981) que determinaram estes sinais como inicio

do processo de reparação.

Em nosso experimento, os períodos finais de ob

servação corresponderam a 30 e 45 dias, sendo os resultados,

discutidos em conjunto devido, a forma progressiva e crescente

como ocorreram embora, alguns danos persistissem sugerindo ãs

vezes uma reversibilidade parcial do processo.

Neste quadro final, as alterações estruturais

estão representadas por lise total de alguns ácinos serosos e

com freqüência ãcinos atrõficos cujas células apresentavam nií

cleo denso.

Todavia, de modo geral neste período, ocorreu

predomínio de ãcinos, cujas células serosas apresentavam nume

rosos vacuolos eitoplasmíticos e com características tinto

riais, forma e volume semelhantes aos do grupo controle, Além

disso, notamos a presença agora, mais freqüente de células

acinares com núcleos pleomõrficos notando-se ainda algumas

mitoses atípicas. Os ãcinos mucosos ainda apresentaram-se 3£

mentados quantitativamente.

Analisando o sistema de duetos em função dos

nossos achados, constatamos que os intercalares e excretores

mostraram seus componentes celulares menos alterados ao longo

de todo o período experimental em relação ao parénquima aci
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nar, apresentando tendência ã estratificaçao, aiçm <|os

tornos intercelulares e alguma desintegração.

Os duetos do tipo estriado exibiraa-se com ir

regularidades de contorno da superfície livrt, mais intensas,

com perda variável da altura celular acompanhada de destrui^

ção das estrias verticais eosinofilicas.

Com os achados de FAJARDO & BIRtHONG23 (1981),

temos uma concordância parcial pois estes *m humanos notaram

somente alterações celulares primárias pouco dtfinidas nas cê

lulas epiteliais dos duetos intercalares e principais.

Nos períodos de 7, 15 e 21 d U « constatamos que

os duetos estriados e intercalares mantinham-,, danificados

apresentando em suas células de revestimento, alterações de

generativas e desintegração.

Nos estriados, visualizamos diferenças na altu

ra celular, núcleos esferõides deslocados p*r« 1 Untinai e

perda das estriações verticais no polo basal, *„, consequin

cia, a luz ductal se apresentava ampla e trr«»jUjit.f discordan
47

do frontalmente com PRATT e cols, (1980) i,u« n j 0 v i S u a n Z £

ram alterações patológicas tanto nos duetos «Uria-Jos quanto

nos intercalares. Os duetos excretores n»ostr«Mm-se com dila_

tação luminal e achatamento de parede notando %t ainda aos

21 dias tendência a estratificaçao.

Nos períodos finais de 30 t 4»> «i14s 4estacou-se

ainda alguma irregularidade luminal e tenitui \ê ^e estratifi

cação fundamentalmente nos duetos excretor**.
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KASHIMA e cols, 3 3 (1965) observando glândulas

parótidas humanas constataraai alterações nos duetos interca

lares e estriados, encontrando-os severamente dilatados porém

com contorno epiteliai intacto preservando seus limites, e£

quanto os excretores apresentavam-se moderadamente aumenta

dos.

SHOI LEY e cols, 2 (1974) não encontraram altera

ções significativas no sistema de duetos, concordando com as

afirmações de ITO29 (1967), CREMONINI e cols, 1 4 (1979),

NIC0LAT0U42 (1981) e EL-MOFTY e cols, 1 8 (1982).

De acordo com SHAFER58 (1953), o epitélio dos

duetos, apresenta alterações do mesmo tipo que as células ^

nares, representadas no geral por degeneração indicando porem

que essas não parecem ser do tipo irreversível.

Da mesma forma BODNER e cols, (1984) conside

raram ocorrências apenas ocasionais no sistema de duetos como

vacuol izações citopiasmaticas e pienose, salientando mTnima

radiosensibilidade para os duetos excretores e baixa para os

intercaiares e estriados, enquanto MESSELT (1983) realçou a

radiosensibilidade alta das células de duetos estriados de

glândulas subiinguais,visual izando transformações das células

para padrão oncocitomal.

Quanto a análise do estroma, constatamos em

nosso perTodo inicial de avaliação (2 dias), vasodílatação

com hiperemia vascular, associados a edema intersticiai e pre

sença de neutrõfilos em maryinação entretanto,nos perTodos se

guintes (7 e 15 dias), houve uma exacerbação do edema, aumen
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to dos septos interlobulares e dissociação das fibras colãge

nas e, o infiltrado inflamatõrio predominante era do

tipo linfohistiocitãrio.

Esses achados no conjuntivo do estroaa glandii

lar, permitem concordância com SHAFER58 (1953); GREENSPAN e

cols,2 (1964) SODICOFF e cols,64 (1974) que visualizaram ai te

rações inflamatõrias em graus de intensidade semelhantes para

perTodos comparáveis.

Devemos ressaltar, que houve aumento de permea_

bilidade capilar,com edema e degradação de fibras colãgenas

bem evidentes ao nível, de septos interl obulares, rorroborando de

certa forma os achados histopatológicos de KASHIMA e cols,

(1965), em pacientes com siaiodenite obstrutiva pps irradia_
25ção-Em adição, FRANK e cols, (1965), constataram espessura

aumentada do conjuntivo dos septos, com edema difuso e varia

ção da forma do núcleo, enquanto que, o tecido intersticial

apresentava ãreas de coiageinização inicial com infiltração

de algumas células mononucleares.

Achamos valido relacionar nossas constatações

de alterações inflamatõrias com as observações de FAJARDO &
23BERTHRONG (1981) em avaliações ciTnicas de pacientes subme

tidos 5 radioterapia e, confirmadas em experimento com ratos

que receberam de 1.000 ã 2.500 R, onde ocorreu inflamação con

comitantemente 5 degeneração nuclear e citopiasmatica, segui^

da de necrose focal nas células acinares.

CREMONINI e cols,14 (1979)e BECCIOLINI e cols,03

(1980) não realçaram alterações nas células acinares e due
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tais, pore» discorda» de nossos resultados ao associarem au

•ento de tecido conjuntivo interlobular com inicio de fibrose

em algumas areas a partir de 10 à~ 12 dias de observação. Tam

bém SOOICOFF e cols, (1974). demonstraram presença do estro

•a glandular, COB aparincia "saudável" e em fase de reparação

jã nos períodos referentes a, 7 e 8 dias de observação.

Observando o estroma nos quadros referentes a

21 dias, notanos evolução do processo caracterizado pela redu

çlo do edema e aumento de fibras colãgenas, principalmente

nas diversas regiões periductais e perivascuiares como áreas

de inTcio e maior coTageinizaçao. Este processo evoluiu aos

30 dias, ocorrendo então predominância de áreas com intensa

colageinização apoiando as observações relatadas por FRANK e

cols.25 (1965).

Analisando o estromã glandular, no período fi

nai de observação, notamos aumento em progressão do component

te fibroso ocupando locais de ãcinos desintegrados.

GLUCKSMAN & CHERRY27 (1962) e FAJARDO ft BERTHR0NG23

(1981), utilizando doses de 2.500 R constataram em períodos

longos formação de adenomas antecedida por fibrose de substj^

tuiçao em áreas parenquimais desintegradas e periductais.

Há concordância na literatura de que a radiação

provoca danos estruturais tanto no parênquima quanto no estro

ma das glândulas salivares, de intensidade variável na depen

dincia do grau de radiosensibi1 idade teciduai e dosagem utili

zada. Assim,com freqüência poderemos encontrar alterações com



possibilidade de reversão e outras irreversíveis.

As variações na atividade glandular foraa cons

tadas na literatura, coa auxílio de técnicas especificas que

possibilitara» avaliação funcional e interpretações bioquiai

cas e histoquiaicas. GREENSPAN e cols,28(1964); IT0 2 9 (1967);

ENEROTH e eols,19(l972); EL-MOFTY e coí s ,18(1932) e BOONER e

cols,06 (1984).

Através dos resultados de ENGLISH20 (1955) po

de-se deterainar que mesmo as células que sobrevivea coa pa

drão bizarre parecea ser capazes de produzir material de se

creção, coa aspecto de normalidade sugerindo no entanto, ne

cessidade de avaliação na composição quTaica deste produto.

Selecionamos métodos histoquTaicos pare aplica_

ção no material, que julgamos permitir o reconhecimento dos

locais de síntese e, quantidade de proteTna geral elaborada

pelas células acinares ao longo dos períodos analisados.

Quando submetemos o material obtido do grupo

controle a técnica para detecção do RNA citopiasmãtico, pelo

A?.! de Metileno 10 M em pH 4,0 encontramos, uma reação i£

tensa na porção basal das células acinares serosas que adqui

riram a conformação de una faixa azul adjacente a membrana

citopiasmãtica, demonstrando assim a presença de proteínas.Cs

ta reação foi mínima ou mesmo ausente nos demais componentes

glandulares. Da mesma forma, quando procedemos ao tratamento

prévio pela ribonuclease do tecido glandular a reação foi ne

gativa.

Passando a análise histoquTmica do tecido glan

dular da parõtida exposta a ra<íi«ção X, notemos que, no perto



do inicial de 2 dias, ocorreu uma distribuição irregular da

basofilia eitoplasmãtica nas células acinares serosas. Esta

reação apresentou-se Moderada na Maioria dos ãcinos, fraca

nos atróficos e esteve ausente nos degenerados, em concordat

cia coa os resultados obtidos através de técnicas bioquímicas

por SANTANGELO ft TOTÓ56 (1965); HOSSHAN e cols,39(1981) e 80DNER

e cols,06 (1984).
Nos períodos seguintes de 7 e 15 dias, analisar)

do ainda a reação basofllica, comprovou-se uma redução pro

gressiva na concentração do RNA no citoplasma basal correspon

dendo ao agravamento do quadro patológico.

Nos períodos finais de observação 21, 30 e 45

dias, a reação histoquímica de basofilia, mostrou-se fraca no

parinquima acinar seroso ao nível de ãcinos atrõficos, assim

como nos que apresentavam vacüolos citoplasmaticos, elevando-

se naqueles com características de normalidade.

BECCIOLINI e cols,03 (1980) analisando através

de técnicas bioquímicas constataram uma taxa de proteínas

menor que nos controles em todo o período experimental de 3 ã

21 dias.

RUBIN ft CASARETT52 (1968) defendem que a lesão

por radiação é semelhante em cada sHtema biológico e caracte

rística, permitindo extrapolar a amplitude clinica da injúria

no órgão irradiado.

As alterações persistentes dos duetos estriados

revelaram comprometimento com redução do fluxo salivar pois ao

seu nível ocorrem as modificações nos grãnulos decretados, pro

duzidos nos ãcinos, com enriquecimento de água e eletrólitos.



Por sua vez, o aumento de células «ucosas e os conseqüentes

blocos destes ãcinos sugere» Modificações também,na qualidade

da saliva.

Estudos sobre p fluxo salivar» concentração de

eletrólitos e atividade de anilase realizados por PHILLIPS45

(1970).demonstraram que as alterações ocorridas eu glândulas

salívares expostas a radiação -X, podem ser definidas como di£

função na capacidade do õrgão em controlar água, eletrólitos

e proteínas. Assim caracterizaram-se 3 fases, onde de início uma

alteração considerável da função está associada a atrofia e

necrose, para depois entrar numa pri-reparativa onde a função

e as alterações estruturais retorna» para proximo dos valores

normais e, finalmente num período tardio ou secundário mostran

do alterações funcionais e atrõficas não menos severas.

Levando-se em consideração, que as alterações de

fluxo salivar estão em relação direta com a proporção ãcinos

para duetos e, que a irradiação provoca dano acinar primário
49

com perda de duetos (RICE e cols, 1982), entende-se a queda

na taxa de fluxo (MOSSMAN 2 cols,39 1981). Isto, associado a

baixa concentração de sódio com alteração no transporte de ele

trólitos ao nível de duetos estriados (CARL09,1983) influenciam
49

no pH final da saliva (RICÍ e cols, 1982) que perde sua ação
09

tampão e de agente lubrificante (CARL , 1983).

MOSSMAN e cols,39(1981) salientaram ainda que

as proteínas salivares foram desigualmente afetadas, com maior

sensibilidade para as giicoproteTnas.

A aplicação de um método histoquímico pelo Azul

de Bromofenol, permitiu-nos a detecção comparativa de proteí

nas em geral nos grupos e períodos. Assim, as glândulas parõtí_



das extraídas dos ratos dos grupos controles, submetidas a

esta técnica mostraram intensa reação positiva, concentrada

na região luminal das células secretoras serosas e. na luz

dos duetos intercalares, estriados e excretores ao longo de

todos os perTodos de observação.

No período inicial de 2 dias após a radiação, a

maioria dos ácinos serosos das glândulas parõtidas irradia^

das, mostrou esta reação na forma de grãnulos azuis dispostos

na região luminal em grau intenso.Porém, nos acinos danifica^

dos, não houve detecção ou mostraram-se com reação tênue pro_

porcional a injúria indicando assim perda de capacidade de

sTntese glandular.

Nos perTodos intermediários de observação, 7 e

15 dias, os acinos serosos exibiram decréscimo na reação a

este método onde visualizamos poucos acinos serosos moderada^

mente positivos, principalmente no período de 15 dias de ob_

servação após irradiação.

Também nos perTodos finais de observação, a

detecção hístoquTmica de proteTnas totais não ocorreu de fo£

ma homogênea ao nTvel dos ácinos serosos. Notamos uma preva

lência destes ácinos com discreta reação ao Azul de Bromofe

nol, concentrado no polo apical das células, ou mesmo uma

reação moderada e difusa pelo citoplasma das células acina

res.

CHERRY & GLÜCKSMANN12 (1959) demonstraram que a

atividade secretõria aparentemente uniforme nos ãcinos e due

tos das glândulas normais, fica alterada após irradiação, com
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perda de controle da atividade funcional e qualidade da se

creção.

A análise de curvas de dose/fluxo salivar tea

demonstrado que a relação radioterapia para alterações funcio_

nais pode ser quantificada, permitindo-se controlar o efeito

destrutivo (MOSSMAM e cols,40 1982).
0

A associação desta quantificação COM as taxas

de secreção de proteínas totais e concentração de eletrõlitos

i útil e possibilita a análise mais aprimorada na resposta das

glândulas salivares.

Por sua vez as variações de curso associada a
26

substituição parenquimal por f ibrose (GLASS e cols, 1984}
- 09

e ao aumento relat ivo na quantidade de acinos mu cos os,(CAIO.

1983)visto serem os serosos mais radiosensTveis, permitindo

cicatrização e/ou reposição por mucosos, levam a maior visco

sidade com decorrente fluxo lento e aderente aos tecidos tor

nando-os desidratados o que gera xerostomia.

Dessas relações, os nossos resultados sugerem

que o quadro da xerostomia por radiação,pode estar ligado a

vários fatores como: in júr ias e perdas de ãcinos serosos

reduzindo o potencial de secreção; o aumento progressivo de

ácfnos mucosos; in júr ias nos duetos estriados, comprometendo

o mecanismo de transporte at ivo dos e le t ró l i tos , com conse

quente diminuição da permeabilidade a água.

Desse modo, f icou evidente que novas avaliações

seguindo a mesma l inha, ampliando e diversificando a método

logia são necessárias pois, sentimos a importância da análise
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em períodos «ais longos e em outras glândulas. Taabia seria

iaportante a utilização de outras técnicas coao a aorfoae

tria, dosagens bioquímicas para determinação de função glandu

lar.

A extensa aplicação da radioterapia na área de saú

de e os diversos pontos ainda não bea esclarecidos induzea a

outras pesquisas, sobretudo àquelas relacionadas a efeitos

biológicos da radiação.



7 - CONCLUSÕES
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7- CONCLUSÕES

Com base na metodologia utilizada e nos resulta_

dos obtidos a partir das analises do peso ponderai, histomorfo

lógica e histoquimica de glândulas parõtidas de ratos subroctj

dos ã radiação X, parece-nos licito concluir que:

1 - 0 ganho de peso corporal dos animais pertencentes ao gru

pc experimental não foi equivalente -.os respectivos contro

le ao longo do período de observação.

2 - Foi notável a sensibilidade da glândula parÕtida ã radia_

ção X.

3 - Com relação ao seus ãcinos, os do tipo seroso foram mais

radiosensTveis que os raucosos.

4 - 0 perTodo crTtico da ação deletéria dos raios X atingiu o

pico aos 15 dias, a part i r do qual surgiram no parênquima

glandular, indícios de reparação e recuperação inclusive

com exacerbação do componente acinar mucoso.

5 - Tanto os duetos intercalares quanto os estriados mostra_

ram-se danificados pela radiação X sendo que', os do t ipo

estriado apresentaram-se mais alterados morfologicamente.

6 - Houve redução no metabolismo proteíco da glândula paróti

da constatada pelos resultados histoquímicos.
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8 - RESUMO

Foi realizado um estudo histomorfolõgico e histo_

químico da glândula parõtida de ratos adultos submetidos ã

radiação X, com dose única de 900 R, direcionada i região cer_

viçai.

0 material para análise histolõgica foi obtido

nos períodos de 2, 7, 15, 21, 30 e 45 dias, através de disseca^

ção e retirada das glândulas seguida de tramitação laborat£

rial de acordo com as técnicas de processamento rotineiro.

Para o estudo morfolÕgico utilizou-se coloração

pelo HL e tricrômico de Mallory, sendo selecionados os meto

dos de ribonucleoproteTnas (SESSO - 1962 e AMANO - 1962)e

proteína total (MAZIA e cols, - 1953) para a análise nisto

química.

Os resultados obtidos permitiram visualizar que,

a glândula parõtida mostrou-se um órgão sensível ã radiação X,

sendo os ãdnos serosos mais atingidos pelas injúrias que os

mucosos. No perTodo de observação correspondente a 15 dias

constatou-se o pico de ação deletéria dos raios X.

A análise comparativa dos duetos demonstrou que

os dos tipos Intercalares e estriados apresentaram-se danifica

dos, sendo que, os estriados eram portadores de severas alte

rações na sua morfologia e volume.

Interpretando os resultados histoquTmicos cons

tatou-se que ocorreu redução no metabolismo proteTco da glându

Ia parõtida em conseqüência a aplicação da radiação X.
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SUMMARY

A histomorphological and histochemical study of

the parotid gland of adult rats was carried out after

subjecting the animals to a single X-ray irradiation dose of

900 R directed to the cervical region.

The samples for the histoiogical analysis were

obtained at 2, 7, 15, 21, 30 and 45 days after radiation

through desiccation and removal of the glands followed by

conventional laboratorial techniques.

For the morphological study the samples were

stained by HE and by Maliory's trichromic method whereas

for the histochemical analysis the ribonucieoproteins (SESSO

- 1962 and AMANO - 1962) and the total protein ( MAZIA

et al. - 1953) methods were chosen.

The results showed clearly that the parotid

gland is quite sensitive to X-ray irradiation with the serous

acinar cells presenting heavier injuries than the mucous ones.

A maximum in the deleterial action of the irradiation was

detected at 15 days during the observation period.

A comparative analysis of the glandular ducts

showed that both of the types intercalated and striated were

damaged,with the last presenting severe alterations in

morphology and volume.

By interpretation of the histochemical results

it was conclued that a reduction in protein metabolism of the

parotid gland occurred as a consequence of the X-ray irradiation.
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