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No presente trabalho avaliamos os efeitos da radiação ionizante sobre a veia

femoral de coelhos. Os segmentos de veia foram obtidos de 56 coelhos da

raça Nova Zelândia, machos com idade de 90 a 120 dias, divididos em 4

grupos de 14 animais: um grupo controle sem irradiação e 3 grupos de animais

sacrificados 2 dias, 14 dias e 90 dias após irradiação. Nos 3 grupos de coelhos

irradiados, cada animal recebeu a dose total de 4000 cGy (rads) dividida em

10 sessões de 400 cGy, dose equivalente à utilizada na terapêutica clínica. Foi

feito estudo morfofuncional dos segmentos de veia com os seguintes métodos:

microscopia de luz - colorações com hematoxilina - eosina, tricrômico de

Masson e Verhoeff. Imunohistoquímica: reações de imuno-peroxidase com

anticorpos monoclonais de camundongos anti-fator CD-31 e anti-fator VIII (Von

Willebrand), para estudo do endotélio venoso. Histomorfometria do sistema de

fibras elásticas pelas colorações de Weigert e Weigert precedido de oxidação

pela oxona; para o estudo de fibras elásticas maduras, elaunínicas ou pré-

maduras e oxitalânicas ou jovens. Microscopia eletrônica de transmissão e

varredura. Com a metodologia utilizada observamos alterações nas veias

femorais dos animais submetidos à irradiação em relação ao grupo controle,

assim descritas: há formação de vacúolos entre o endotélio e a membrana



assim descritas: há formação de vacúolos entre o endotélio e a membrana

basal, denominados vacúolos subendoteliais, em áreas focais. Os antígenos

endoteliais do fator VIII e CD-31 estão preservados, não tendo alterações de

suas funções. Alterações focais estão presentes na superfície endotelial com

desarranjo na disposição e orientação das células endoteliais. Ocorre

degeneração das fibras elásticas com diminuição significativa da sua

quantidade na fase inicial, 2 dias e 14 dias após irradiação. Há aumento da

quantidade de fibras elásticas na fase tardia, 90 dias após irradiação, com

tendência à normalização. No presente estudo, as alterações descritas não

estão acompanhadas de trombose venosa.



A interação da matéria viva com os diversos tipos de radiação existe

desde o início da formação da vida em nosso planeta, como a radiação solar e

as radiações cósmicas.

A sistematização do conhecimento sobre o assunto teve início em

1895 após a descoberta dos raios-X por Wilhelm Konrad Roentgen. Em 1896

Antoine Henri Becquerel constatou a radiatividade natural do urânio. O casal

Marie e Pierre Curie, em 1898, isolaram o polônio e o rádio da pechblenda,

minério de urânio. Em 1899, Becquerel, Meyer e Giesel verificaram que as

radiações eram desviadas pela ação de campos magnéticos e que parte da

radiação consistia de partículas carregadas negativamente.

Ernest Rutherford, em 1900, relatou dois tipos de radiação emitidas

pelo urânio: uma atravessava placas de alumínio de 0,001 cm de espessura,

que chamou de "raios" beta e a outra era absorvida somente por placas bem

mais finas, a qual denominou de "raios" alfa.

Neste mesmo ano, Paul Villard descobriu os "raios" gamas, uma

terceira espécie de radiação não desviada pela ação de campos magnéticos e

de grande poder de penetração.



Desenvolve-se então a radiobiologia que estuda os efeitos produzidos

nos seres vivos devido à absorção da radiação ionizante. Efeitos observados

nos diferentes níveis de organização biológica: nível atômico, molecular,

celular, dos tecidos dos órgãos e no organismo como um todo.

Desde então, paralelamente à evolução tecnológica, a radiação

ionizante vem sendo utilizada em vários setores do conhecimento humano.

Na medicina a radiação é empregada no estudo da fisiologia e como

método diagnóstico de várias patologias, com a radiologia convencional e com

o uso de radioisótopos. Como método terapêutico está vinculado

primariamente ao tratamento das neoplasias.

Os efeitos da radiação ionizante têm sido exaustivamente estudados

desde o início da sua aplicação e, como em todo método terapêutico, reações

adversas podem ocorrer.

No Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade

de São Paulo, em 1984, AUN et ai. tiveram interesse em pesquisar as

alterações sobre o sistema vascular arterial, consequentes à radioterapia.

Estudaram as lesões arteriais actínicas produzidas por telecobaltoterapia em

artéria ilíaca de coelho, com dose de 2000 rads. Observaram pontos de

fragmentação na lâmina elástica interna das artérias irradiadas.



Trabalhos clínicos procuraram correlacionar radioterapia com

trombose venosa profunda em pacientes com neoplasia e submetidos a outros

tratamentos adjuvantes, como relataram MEGRET (1985), SCHREIBER ;

KAPP (1985) WILSON et ai. (1987) e BARRERA et ai. (1990). Poucos são os

trabalhos experimentais sobre o sistema venoso e irradiação, como os

descritos por SAMS (1965) e MARIN et ai. (1990).



1.1 Literatura

Desde o início* da utilização da radiação ionizante na medicina vários

trabalhos clínicos e experimentais foram realizados, descrevendo lesões

induzidas pela radiação sobre o sistema vascular arterial.

As alterações em vasos de pequeno calibre, decorrente da irradiação

foram descritas desde 1899. GASSMANN relata lesão de pequenos vasos

cutâneos ocasionado por radiodermite, observando que o endotélio

apresentava proliferação celular com vacuolos e edema projetando-se para a

luz,o que causava estenose dos vasos. BAERMANN ; LINSER (1904)

confirmaram estas alterações secundárias à irradiação. Obliteração da luz

capilar por proliferação do endotélio, aumento do tecido conectivo

subendotelial, espessamento da camada média e hialinização da lâmina

elástica, foram observados por WOLBACH em 1909.

Em 1937, WINDHOLZ descreveu proeminência e proliferação de

células da íntima de artérias irradiadas, com estenose da luz.

Teleangiectasias com eritema cutâneo foram descritos por CADE

(1940), que também descreveu lesão de aorta, com necrose e rotura, devido a

irradiação para o tratamento de câncer de esôfago.



Em 1942, WARREN em revisão sobre alterações cardiovasculares

pós-irradiação relatou que -a lâmina elástica interna de artérias humanas

encontrava-se frequentemente deformada ou ausente.

Em 1944, SHEEHAN estudando necrópsias de pacientes que

receberam radiação pélvica por patologia ginecológica maligna, encontrou

pequenas artérias com espessamento da íntima devido a coleção de células

espumosas em placas, isoladas ou em conjunto com outras células. Além disso

observou fibrina ou material hialino localizado entre o endotélio e a membrana

elástica interna. Concluiu, assim, que as placas de células espumosas eram

derivadas de elementos circulantes do sangue, que migraram em resposta à

injúria da parede arterial.

Em 1959, THOMAS ; FORBUS relataram lesão de aorta, com área de

necrose e rotura, pós-irradiação para tratamento de linfoma de mediastino.

Desde 1959 inúmeros trabalhos clínicos sobre lesão vascular pós-

irradiação foram publicados mostrando comprometimento das artérias

carótidas (HAYWARD 1972, LEVINSON et ai. 1973, CONOMY ;

KELLERMEYER 1975, EISENBERG et ai. 1978, SILVERBERG et ai. 1978,

CASCINO et ai. 1980, ELERDING et ai. 1981, McCREADY et ai. 1983,

PIEDBOIS 1990), artérias cerebrais intra-cranianas (AZZARELLI et ai. 1984),

artérias vertebrais (ST. LOUIS 1974), artéria subclávia (MAVOR et ai. 1973,

LOEFFLER 1975, HUGHES et ai. 1984, KRETSCHMER et ai. 1986,



HASHMONAI et ai. 1988, McCALLION ; BARROS 1991), artérias coronárias

(HUFF ; SANDERS 1972), artérias mesentéricas (DENCKER et ai. 1972,

HIRST et ai. 1979), artérias íleo-femorais (ROSS ; SALES 1972, BENSON

1973), aorta (COLQUHOUN 1966, BUTLER 1980, PETTERSON 1990),

artérias da medula espinhal (Dl CHIRO ; HERDT 1973).

Também foram relatados formação de aneurisma pós-irradiaçâo

(BOLE et ai. 1975, HAR-SHAI et ai. 1993), rotura de grandes vasos (FAJARDO

; LEE 1976), alterações vasculares actínicas em crianças. (PAINTER et ai.

1975, LEE et ai. 1976, GANRY et ai. 1993).

RUBIN ; CASARETT em 1968 descreveram obstrução dos vasa-

vasorum em artérias de grande calibre, levando a isquemia da parede arterial

com subsequente fibrose.

WHITE em 1976 e FAJARDO em 1981, descreveram várias alterações

histológicas em artérias pós-irradiação, assim descritas:

1. Proliferação de tecido conectivo subendotelial

2. Rotura da lâmina elástica

3. Acúmulo de substância fibrinóide na íntima e sub-íntima

4. Degeneração do músculo liso

5. Fibrose da adventícia

6. Agregados de histiócitos espumosos

7. Eventual obstrução dos vasa-vasorum



Estudos experimentais reproduzindo alterações vasculares

encontradas no homem são numerosos.

Em 1962, LINDSAY et ai. irradiaram a aorta abdominal de cães e

observaram aterosclerose avançada localizada no segmento irradiado,

enquanto que o segmento não irradiado apresentava-se normal.

Em 1965, SAMS irradiou a pata traseira de camundongos observando

fibrose na parede da artéria poplítea com estenose subsequente. Descreveu

também placas de colágeno na parede da veia poplítea.

Em 1971, BERDJIS estudando efeitos tardios da irradiação de grandes

artérias de camundongos observou fibrose intimai, fragmentação com

duplicação da elástica interna e degeneração da camada média. Em 1972,

STERNER ; SANDERSON reproduziranh estas lesões em frangos e em 1979,

HIRST, em artéria mesentérica de camundongos.

Em 1977, FONKALSRUD et ai. estudaram os efeitos da radiação na

artéria femoral de 12 cães, com dosagem de 4000 rads durante o período de

10 dias, com 400 rads por dia. As artérias foram examinadas em intervalos de

2 dias, 7 dias, 21 dias, 42 dias, 90 dias e 120 dias, com 2 animais em cada

grupo, na microscopia de luz e eletrônica. Os autores definiram duas fases:

aguda e crônica. Na primeira fase o endotélio mostrou evidência de lesão

moderada a severa no período de 2 dias após irradiação. Havia alteração

nuclear e rotura de células endoteliais em algumas áreas, com deposição de
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plaquetas e fibrina. A média e adventícia permaneceram inalteradas. Na fase

crônica, iniciada 3 a 6 semanas após irradiação, o endotélio estava

regenerado com células que se diferenciavam das células endoteliais normais.

A membrana elástica interna pareceu preservada após irradiação. Após

algumas semanas a camada média mostrou perda de células musculares

seguida de fibrose e área de necrose focal; na adventícia observou-se áreas

de hemorragia focal e inflamação crônica, sendo que todas estas alterações

tardias provavelmente ocorreram devido a lesões dos vasa-vasorum. As

lesões da camada média concomitante a regeneração do endotélio levaram ao

espessamento da íntima, resultando em estenose da luz arterial de grau

moderado ou severo. Não foi observada trombose arterial após irradiação.

Em 1981, DROZDZ et ai. descreveram o efeito da radiação gama

sobre a elastina e a atividade elastolítica do plasma de ratos. Foram estudadas

a elastina presente na aorta, coração, pulmões e pele assim como a atividade

elastolítica do plasma. Relataram que uma dose de 500 rads causava

diminuição da elastina em todos os tecidos examinados e a atividade

elastolítica no plasma estava aumentada. Isto era sugestivo de que a

degradação da elastina após irradiação poderia ter sido causado por

mudanças na sua estrutura molecular e possivelmente, devido a aumento na

atividade elastolítica do soro.



Em 1984, AUN et ai. relataram trabalho sobre lesões arteriais

actínicas: produzidas por dose de 2000 rads com telecobaltoterapia em artéria

ilíaca de coelhos. Foram estudados 20 animais divididos em 2 grupos de dez.

O primeiro foi submetido à irradiação em quatro sessões diárias e

consecutivas de 500 rads. O segundo grupo serviu de controle. No 142 dia os

animais de ambos os grupos foram sacrificados e as artérias ilíacas foram

retiradas e submetidas a exame anátomo patológico com três diferentes

colorações: hematoxilina - eosina, tricrômico de Masson e Verhoeff. Em quatro

coelhos do primeiro grupo foram encontrados pontos de fragmentação da

lâmina elástica interna.

Vários estudos experimentais sobre irradiação com lesão arterial e

dietas hiperlipêmicas foram realizadas.

Em 1961, GOLD estudou ratos submetidos a dieta rica em gorduras e

a 2500 rads de irradiação em região precordial, encontrando alterações em

26% das artérias coronárias e 46% das artérias pulmonares. Em contraste

nenhuma das artérias do grupo controle, de ratos submetidos apenas a dieta

rica em gordura, apresentava alterações similares. Histologicamente foram

achados proeminentes grupos de células espumosas subintimais. GOLD

confirmou estes resultados um ano após, assim como AMROMIN et ai. em

1964, KIRKPATRICK em 1967 e UPADHAYA et ai. em 1972. Usando coelhos
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com hipercolesterolemia demonstraram sinergismo entre irradiação e alteração

lipídica no desenvolvimento do ateroma.

Sinergismo entre hipertensão e radiação induzindo lesão arterial

aterosclerótica foi demonstrada por ASSCHER et ai. em 1961.

Em 1963, LAMBERTS ; DeBOER publicaram estudo sobre os

mecanismos de lesões crônicas de grandes artérias irradiadas. Usaram como

modelo coelhos com hipercolesterolemia. Encontraram infiltração de gordura

na íntima e na camada média da parede arterial submetida à irradiação,

seguido de acúmulo de macrófagos ricos em lípides na camada subintimal,

levando a formação de placas de ateroma.

MAISIN em 1974 e HIRST et ai. em 1979 descreveram aumento da

permeabilidade endotelial aos lípides, enrr artérias expostas à radiação. Este

aumento da permeabilidade era causado não somente pela indução da

despolimerização da matriz de mucopolissacárides, mas também pela

alteração do metabolismo das células endoteliais. Isto foi confirmado em 1982

por KWOK et ai. que encontraram alteração no sistema de transporte da

membrana plasmática de células endoteliais irradiadas.

Todos estes trabalhos experimentais referem-se ao sistema arterial,

raros são os trabalhos da literatura relacionados com o sistema venoso.
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Em 1990, MARIN et ai. publicaram trabalho sobre imuno-modulação do

endotelio vascular: alterações ultraestruturais de veias periféricas, após

irradiação com raios ultravioleta B (UVB). Estudou-se veia epigástrica

superficial de ratos submetidos a irradiação com UVB com dose de 10, 24, 40,

80 e 150 mj/cm2 e veias controles não irradiadas. As veias eram retiradas e

fixadas 1, 3, 7, 14, e 28 dias após irradiação e estudadas à microscopia

eletrônica de transmissão e varredura. As veias controles apresentavam

superfície interna com células endoteiiais alongadas e uniformes. Veias

irradiadas com mais de 24 mj/cm2 mostravam células endoteiiais com

alterações caracterizadas por microvilosidades alteradas, defeitos na

superfície celular e mudança na sua forma, com aumento de espaço entre o

endotelio e a membrana basal. O grau de lesão celular correlacionou-se, com

o aumento da dose de UVB, sendo que com 80 mj/cm2 ou mais havia

moderada ou severa separação da célula endotelial da membrana basal e

aumento dos lisossomos. Os efeitos da UVB eram máximos aos 3 dias, com

regeneração do endotelio 28 dias após irradiação. Estes dados sugeriram que

o efeito dose dependente do UVB sobre o endotelio venoso é

morfologicamente reversível com o tempo. As mudanças da membrana celular

observadas após exposição à UVB podem contribuir para alterações dos

receptores da superfície celular.
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Alguns trabalhos clínicos procuram correlacionar radioterapia com

trombose venosa profunda em pacientes portadores de neoplasias submetidos

a cirurgia, quimioterapia e hormonioterapia, associadamente ou não.

Em 1985, MEGRET, estudou 100 casos de doentes portadoras de

câncer de mama submetidas a tratamento com cirurgia e radioterapia que

desenvolveram edema de membro superior. O autor realizou estudo clínico,

flebografia, linfografia e cintilografia das 100 pacientes sendo que 80%

apresentavam anomalias mistas linfáticas e venosas e 20% apresentavam

somente trombose venosa.

Nesse mesmo ano, SCHREIBER ; KAPP relataram trombose venosa

de veia axilar e subclávia após radioterapia e quimioterapia no tratamento de

linfoma de Hodgkin e não-Hodgkin. Descreveram 4 casos de trombose venosa

profunda de veia axilar e subclávia em 235 pacientes tratados na

Universidade de Stanford entre março de 1980 e abril de 1984.

Em 1987, WILSON et ai. publicaram 2 casos de pacientes com

carcinoma de mediastino, que desenvolveram trombose venosa de veia axilar

e subclávia após radioterapia e hormonioterapia.

Em 1990, BARRERA et ai. descreveram caso de paciente com linfoma

de Hodgkin submetida a radioterapia e quimioterapia que desenvolveu

trombose venosa de veia subclávia e axilar bilateral com tireoidite subaguda.
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Em 1991, SAPHER et ai. relataram trabalho sobre trombose venosa e

arterial em pacientes que receberam terapia adjuvante para câncer de mama.

Em estudo randomizado com 2673 pacientes observaram a frequência de

5,4% de complicações tromboembólicas em pacientes que receberam

quimioterapia e hormonioterapia, sem radioterapia; frequência

significativamente maior do que nos pacientes do grupo controle. Mostrando

que estes fatores também têm influência na etiopatogenia da trombose venosa

profunda.
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1.2 Objetivo do Trabalho -

0 objetivo deste trabalho é avaliar o efeito da radiação ionizante sobre

a veia femoral de coelhos, submetidos à aplicação de dose radioativa

equivalente à utilizada na terapêutica clínica. Analisar as alterações

histológicas, principalmente no que se refere às fibras elásticas, alterações

ultraestruturais e observar o comportamento de antígenos das células

endoteliais.
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2.1 Animais

Foram submetidos ao estudo cinquenta e seis coelhos da raça Nova-

Zelândia do sexo masculino, com idade média de 90 a 120 dias, pesando de 3

kg à 3,5 kg.

Os animais eram mantidos com ração comercial e água ad libitum.

2.2 Método da Irradiação

Os animais foram separados em 4 grupos de 14 coelhos: um grupo

controle e três submetidos à irradiação. A irradiação foi realizada no

Departamento de Radioterapia do Hospital das Clínicas da FMUSP com

telecobaltoterapia utilizando-se aparelho de Cobalto-60, Gammatron®, da

marca Siemens. Cada animal recebeu a dose total de 4000 cGy (rads),

dividida em 10 sessões diárias de 400 cGy, sendo aplicadas 5 sessões por

semana; dose equivalente à utilizada na terapêutica clínica.
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O esquema de irradiação utilizado foi calculado conforme a fórmula de

ELLIS, segundo ORTON ; ELLIS, 1973:

D=(NSD)*(T)0U •(N)°24 ,onde:

D = dose de radiação,

NSD = nominal standard dose ou dose de tolerância de tecidos normais,

T = tempo total do tratamento em dias,

N = número de sessões de aplicações.

A unidade de radiação é expressa em:

cGy = Centigray-unidade que quantifica a energia transferida à matéria por

radiações ionizantes, equivalente a 10'2 Joules por quilograma de tecido

irradiado.

rad = unidade de medida de dose de radiação ionizante absorvida e

equivalente a uma transferência de energia de 100 ergs por grama de tecido

irradiado. 1 rad = 1 cGy.

Através da fórmula de ELLIS concluímos que a dose empregada neste

estudo foi equivalente a uma dose de 5800 cGy dividida em 29 sessões de 200

cGy, utilizada na terapêutica clínica para o tratamento de diversos tipos de

neoplasias.

Foi irradiada a região inguinal, crural e coxa esquerda, em área

delimitada de 6 x 7 cm, tendo como limite superior a crista ilíaca anterior e a

sínfise púbica, e distalmente a articulação do joelho, de modo a atingir a veia

femoral esquerda em toda sua extensão.
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Os coelhos foram sacrificados de acordo com os seguintes grupos.

Grupo 1: 14 animais 2 dias após o término da irradiação.

Grupo 2: 14 animais 14 dias após o término da irradiação.

Grupo 3: 14 animais, 90 dias após o término da irradiação; um dos animais
deste grupo morreu no 702 dia.

Grupo 4: 14 animais controle, não submetidos à irradiação.

As sessões de irradiação foram . realizadas com os animais

imobilizados em suportes elaborados especialmente para este fim. Não foram

anestesiados durante as sessões, não sendo colocado proteção de chumbo ao

redor da área irradiada.

Não houve perda de nenhum coelho durante as aplicações. Foram

raros os que se movimentaram, sendo sempre observados através de monitor

externo.

2.3 Coleta e Preparo do Material

A dissecção e retirada das veias foi realizada com os animais

submetidos à anestesia inalatória de éter sulfúrico, seguindo a técnica

descrita: inguinotomia longitudinal e retirada em monobloco com 3 cms de

extensão, da artéria, veia e nervo femoral junto com segmento de músculo
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quadriceps para que não houvesse manipulação da veia nesta fase. Toda

peça foi colocada em solução fisiológica, a veia femoral foi dissecada e

seccionada em frações de 0,5 cm que seguiram para metodologias específicas

a seguir relacionadas:

• Microscopia de luz: estudo com hematoxilina-eosina, tricrômico de Masson,

Verhoeff, imunohistoquímica, histomorfometria do sistema de fibras

elásticas, incluindo-se neste último procedimento, análise estatística.

• Microscopia eletrônica de transmissão e de varredura.

2.4 Microscopia de Luz

0 material estudado na microscopia de luz foi preparado com

diferentes métodos como descrevemos a seguir:

2.4.1 Hematoxilina - eosina

a) Desparafinização e lavagem com água corrente.

b) Coloração pela hematoxilina de Harris por 5 minutos.

c) Uavagem com água corrente.

d) Diferenciação com ácido clorídrico, água amoniacal, e lavagem com água

corrente por 2 minutos.

e) Coloração pela eosina por 1 minuto



19

f) Desidratação com álcool 70% - 3 vezes, álcool absoluto - 3 vezes e xilol,

3 vezes.

g) Montagem em bálsamo do Canadá.

2.4.2 Tricrômico de Masson

a) Desparafinização e lavagem com água corrente.

b) Coloração pela hematoxilina de Harris por 5 minutos.

c) Diferenciação com água amoniacal e água corrente.

d) Imersão em Escarlate de Biebrich por 30 segundos.

e) Lavagem com água destilada.

f) Imersão em ácido fosfomolíbdico e fosfotungstico por 10 minutos.

g) Imersão em azul de anilina por 10 minutos,

h) Lavagem com água corrente.

i) Desidratação com álcool 95%, álcool absoluto e xilol.

j) Montagem em bálsamo do Canadá.

2.4.3 Verhoeff

a) Desparafinização e lavagem com água corrente.

b) Lavagem com água destilada.

c) Coloração pela solução de Verhoeff por 20 minutos.

d) Lavagem com água corrente.

e) Diferenciação em cloreto férrico à 2%.
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f) Lavagem com água corrente por 15 minutos.

g) Coloração pela solução de Van-Gieson por 30 segundos,

h) Lavagem com água corrente.

i) Desidratação com álcool 95% álcool absoluto e xilol.

j) Montagem em bálsamo do Canadá.

Nestas três colorações foram analisadas as veias femorais de todos os

coelhos, dos quatro grupos de animais. Sendo utilizado microscópio de luz

Zeiss, com objetivas de 20x, 40x e ocular de integração de 10x.

2.4.4 Weigert

a) Desparafinização e lavagem com água corrente.

b) Lavagem com água destilada.

c) Coloração com hematoxilina de Weigert por 15 minutos.

d) Lavagem com água corrente.

e) Coloração com Van Gieson por 1 minuto.

f) Lavagem com água destilada.

g) Desidratação com álcool 95% álcool absoluto e xilol.

h) Montagem em bálsamo do Canadá
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2.4.5 Imunohistoquímica

A coloração com imuno-peroxidase possibilita a localização de

antígenos celulares por meio da enzima peroxidase em combinação com um

anticorpo específico. Um cromógeno é acrescentado, reagindo com a enzima e

precipitando-se no local onde está d antígeno. A quantidade de cromógeno

precipitado, e portanto a intensidade da reação, é proporcional à quantidade

de antígeno presente. Células e componentes celulares que não contém

antígenos serão contrastadas por meio de uma contra-coloração.

Ao observar uma amostra corada, os depósitos de cromógenos

coloridos indicam a presença do antígeno e representam coloração específica

positiva. Há três padrões principais de coloração específica que podem ser

observados: citoplasmático, nuclear e superficial. A maior parte dos antígenos

são encontrados no citoplasma das células.

Neste estudo foram feitas duas reações com alto grau de

especificidade para o endotélio vascular,utilizando-se:

• Anticorpos monoclonais de camundongos anti-fator de Von Willebrand

(Fator VIII), segundo NAIEM et ai. 1982 e HRUBAN et ai. 1987.

• Anticorpos monoclonais de camundongos anti-fator CD-31 de células

endoteliais (JC/70A), segundo PARUMS et ai. 1990.

• As lâminas foram analisadas em microscópio de luz Zeiss, com objetivas de

20X, 40x e imersão de 100x; e ocular de integração de 10x.
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As reações de imunoperoxidase seguiram as etapas assim descritas:

a) Fixação de fragmentos de 0,5 cm veia femoral com formaldeido a 4%

tamponado com pH 7,4, preparado da seguinte forma:

-100 ml de formol concentrado a 40%

- 900 ml de solução tampão PBS (Salina tamponada com fosfato).

b) Corte do material com 4 um de espessura, coladas em lâmina com silane

c) Desparafinização quente com xilol por 30 minutos a 60°C.

d) Desparafinização em xilol por 20 minutos a temperatura ambiente

e) Hidratação dos cortes com álcool absoluto por 3 vezes e a seguir com álcool

à 95% e 80%. Lavagem com água corrente e destilada.

0 Digestão enzimática dos cortes em microondas com potência máxima

durante 9 minutos, por duas vezes, e imersão em ácido cítrico 0,01 M, pH

6,0. Esta etapa foi realizada somente com o fator CD-31 (JC/70A).

g) Bloqueio da peroxidase endógena com água oxigenada a 6% (20 vol.) em 3

banhos de 15 min; lavagem com água corrente, água destilada e tampão

PBS.

h) Digestão enzimática dos cortes com tripsina 30 mg% durante 1 hora.

Lavagem com água corrente, destilada e tampão PBS. Esta etapa foi

realizada somente com Fator VIM.

i) Incubação com anticorpo primário em 1 hora a 37°C e três lavagens em

tampão PBS. Foram utilizados os dois anticorpos Fator VIII e CD-31

(JC/70A).

j) Incubação com anticorpo secundáriostrepto-avidina ligado com biotina

durante 30 minutos a 37°C seguindo-se três lavagens em tampão PBS.



23

k) Incubação com o complexo avidina - biotina - peroxidase (ABC) ou com

complexo peroxidase - antiperoxidase (PAP), por 30 minutos a 37°C; três

lavagens com tampão PBS.

I) Revelação com substrato cromogênico de água oxigenada e diamino-

benzidina em tampão PBS por 5 minutos, lavagem com água corrente e

destilada.

m) Contra-coloração em hematoxilina de Harris por 5 minutos. Lavagem com

água corrente e destilada.

n) Desidratação dos cortes com álcool à 50%, 80% e 95%, repetindo-se a

operação com álcool absoluto 3 vezes e com xilol 3 vezes. A seguir

montagem em Entellar.

Foram analisadas veias femorais dos animais dos 4 grupos, escolhidos

aleatoriamente, da seguinte forma:

a) do grupo controle: 5 animais.

b) dos grupos irradiados e sacrificados com 2 dias: 5 animais, com 14 dias: 5

animais, com 90 dias: 5 animais.

O controle positivo da reação foi feito com amígdala humana e

marcação pelos anti-corpos primários do citoplasma das células endoteliais.

O controle negativo foi feito com amígdala humana, e substituição do

anticorpo primário por soro normal de camundongo.
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As especificações téonicas dos fatores utilizados nas duas colorações

estão descritas nos anexos.

2.4.6 Histomorfometria do Sistema de Fibras Elásticas

Foram analisadas veias femorais dos animais dos 4 grupos, escolhidos

aleatoriamente, da seguinte forma:

a) do grupo controle: 4 animais,

b) dos 3 grupos irradiados: 5 animais de cada grupo.

Fragmentos de veia femoral foram fixados em solução de formalina a

4% com PBS, embutidos em parafina e reduzidos a cortes seriados de 5nm.

Estes cortes foram corados altemadamente pelos métodos da fucsina-

resorcina para fibras elásticas e elaunínicas (WEIGERT 1898) e fucsina-

resorcina com oxidação prévia com 1 % oxona (2KH S05, KH SO4, K2 SO4, Du

pont Co) para fibras elásticas, elaunínicas e oxitalânicas (VERHOEFF, 1908,

WEIGERT 1898, FULLMER ; LILLIE 1958). As fibras oxitalânicas são fibras

jovens, as fibras elaunínicas são fibras elásticas pré-maduras e as fibras

elásticas propriamente ditas são as fibras maduras.

Utilizando técnicas estereológicas quantificamos o comprimento das

fibras elásticas da veia femoral dos coelhos.
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O procedimento morfométrico foi realizado em microscópio de luz

Zeiss com objetiva de imersão de 100X e ocular de integração de 10x, com

gratículo de integração contendo 25 pontos e 5 linhas paralelas em área

conhecida de 2625 |im2.

Em cada corte de tecido foram examinados vinte campos

microscópicos, tomados ao acaso, sendo computados o número de

cruzamentos entre as fibras elásticas com as linhas paralelas do gratículo e o

número de pontos deste gratículo que incidiram sobre o segmento de veia, que

consideramos pontos úteis.

Assim foi avaliado o comprimento das fibras elásticas, em relação a

área destes tecidos, ou seja, a densidade linear (LV) do componente elástico,

para cada uma das colorações específicas citadas acima.

A LV foi obtida através da relação LV=2.Na, onde Na é a relação entre

o número de cruzamentos das fibras elásticas, pela área total estudada.

(NIEWOEHNER; KLEINERMAN, 1977):

,onde
At

c = número de cruzamentos das fibras elásticas sobre as retas paralelas do

sistema teste.

At = área examinada no sistema teste.
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A área total foi obtida pelo produto entre o número de pontos úteis e a

área relativa a cada ponto; no caso um ponto correspondeu a 105 \im2.

A LV é fornecida em micrômetros'2.

Para expressar adequadamente os resultados do estudo

histomorfométrico do sistema de fibras elásticas da veia femoral, foram

utilizados testes estatísticos a saber:

1. Média e desvio padrão das médias.

2. Teste T de Student para verificar diferenças entre dois grupos (controle e

irradiado).

3. Análise de variância (ANOVA) para comparação entre as médias dos

resultados obtidos nos três grupos irradiados e grupo controle.

4. Curva de regressão linear.

O nível de significância considerado foi de 5% (p<0,05).
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2.5 Microscopia Eletrônica de Transmissão

Foram analisadas veias femorais dos 4 grupos de animais; sendo

escolhidos aleatoriamente 2 animais de cada grupo.

Este procedimento constou de duas etapas sendo a primeira para preparo do

material e a segunda para obtenção dos cortes finais e ultra finos.

2.5.1 - Preparo do material

Fragmentos de 1 mm3 de veia femoral foram coletados e submetidos

aos seguintes procedimentos padronizados:

a) fixação por duas horas em aldeído glutárico 1,5% com paraformaldeído 1%,

em tampão cacodilato de sódio 0,08M, pH 7,3.

b) lavagem, três vezes por 15 minutos cada, com solução de cloreto de sódio e

sacarose (Na Cl 0,9% com 1,78 g de sacarose em 100 ml, pH 7,3).

c) pós-fixação em tetróxido de ósmio 1% em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4 por

2 horas.

d) lavagem rápida com solução de cloreto de sódio e sacarose.

e) imersão em solução aquosa de acetato de uranila 0,5% com sacarose

(13,3%), durante um período de 12 a 18 horas para contrastaçâo em bloco.
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f) desidratação dos fragmentos com etanol em etapas consecutivas com

concentrações crescentes de:

70% - 2 vezes durante 10 minutos, 95% - 2 vezes durante 15 minutos e

100% - 4 - vezes durante 15 minutos.

g) duas passagens de 15 minutos em óxido de propileno.

h) mistura com óxido de propileno e resina na proporção de 1:1 durante 2

horas.

i) mistura com resina pura durante 3 a 4 horas. Nessas duas últimas etapas os

frascos eram mantidos sob rotação (1 rotação a cada 4 minutos em

temperatura ambiente).

j) inclusão de cada fragmento em fôrmas de silicone com nova resina, sendo a

seguir mantidas em estufa a 37°C por 3 dias para polimerizações,

preparando-se o material para o corte.

A resina utilizada é composta da seguinte mistura:

-10 ml de araldite (CY-205).

- 8 ml de endurecedor DDSA (anidrido do ácido dodecilsuccínico).

- 0,5 ml de acelerador (N - benzil dimeti lamina)

- 0,1 ml de plastificante (dibutilftalato).

O processamento técnico descrito acima é utilizado de rotina no

Laboratório de Microscopia Eletrônica do Departamento de Patologia da

FMUSP.
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2.5.2 - Obtenção de cortes semi-finos e ultra-finos

• Os cortes semi-finos de 0,5 \im de espessura para observação ao

microscópio de luz, e ultra-finos de aproximadamente 50-70nm de

espessura (correspondente a cor de interferência acinzentada e prateada)

para observação ao microscópio eletrônico, foram obtidos nos

ultramicrótomos MT2-B (Sorvall) e 0MU2 (Reichert).

Os cortes semi-finos colocados sobre lâminas de vidro foram corados

com mistura de Azur II - 1% em água destilada e azul de metileno 1% em

solução de bórax 1%. Fez-se aplicação dessa solução com conta gotas sobre

a lâmina que foi aquecida sob chama de lamparina até formação de halo

periférico na gota do corante. Terminada esta etapa os cortes foram lavados e

secados, estando prontos para observação ao microscópio de luz.

Os cortes ultrafmos colhidos sobre telas suporte de cobre de 300

"meshes" recobertos por uma película de parlódio, foram contrastados em

solução aquosa saturada de acetato de uranila por 20 minutos e em solução

de citrato de chumbo por 10 minutos REYNOLDS (1963).

Os exames dos cortes e a obtenção das eletromicrografias foram

realizadas no microscópio eletrônico JEOL 1010.
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2.6 Microscopia Eletrônica-de Varredura

Foram analisadas veias femorais dos 4 grupos de animais, sendo

escolhidos aleatoriamente 2 animais de cada grupo.

Para este procedimento foram coletados fragmentos de 3 mm3 de veia

femoral e submetidos às seguintes operações padronizadas:

a) fixação por duas horas em aldeído glutáricô 1,5% com paraformaldeído 1%

em tampão cacodilato de sódio 0.08M, pH 7,3 ,

b) lavagem, três vezes por 15 minutos cada, com solução de cloreto de sódio e

sacarose (Na Cl 0,9% com 1,78g de sacarose em 100 ml, pH 7,3),

c) pós-fixação em tetróxido de ósmio 1% em tampão fosfato 0.1M, pH 7,4 por 2

horas,

d) lavagem rápida em solução de cloreto de sódio e sacarose.

e) desidratação dos fragmentos com etanol em etapas subsequentes com

concentrações crescentes de: 30%, 50%, 70%, 90%, 95% e 100% - 2 vezes

de 5 minutos.

f) Secagem pelo método do "ponto crítico" com dióxido de carbono.

g) Fixação dos fragmentos de veia em suportes porta-amostras do microscópio

(Stubs).

h) Cobertura dos espécimes com camada condutora de ouro evaporado em

vácuo, depositados pelo processo de "Sputtering".

O exame dos cortes e obtenção das eletromicrografias foram

realizadas no microscópio eletrônico de varredura: Cambridge Stereoscam

240.
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3.1 MACROSCOPIA

0 exame do monobloco de tecido da região inguinal revelou feixe

vásculo-nervoso com topografia preservada. Os segmentos dos vasos

femorais, artéria e veia, apresentavam aspecto habitual não sendo observado

sinais indicativos de processo inflamatório nem tampouco evidências de

presença de tecido cicatricial. À inspeção e à palpação não foram observados

trombos na veia femoral.

3.2 MICROSCOPIA DE LUZ

3.2.1 Hematoxilina-Eosina, Tricrômico de Masson e Verhoeff

3.2.1.1 Veia femoral de animal não irradiados

A análise dos cortes histológicos dos segmentos de tecidos da região

inguinal contendo feixe vásculo-nervoso revelou arquitetura habitual dos
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componentes. O segmento da veia femoral mostrou estrutura habitual estando

constituída por três camadas distintas, a camada interna ou íntima, a camada

média e a adventícia (Figura 1A). A íntima está constituída por células

endoteliais que revestem a luz vascular. As células endoteliais faziam

protrusão para a luz da veia e mostraram núcleo arredondado (Figura 1B). A

camada média estava constituída por células alongadas, as células

musculares lisas, que mostraram nos seus interstícios colágeno delicado e

fibras elásticas (Figuras 2A e 2B). Mais periféricamente encontrou-se a

camada adventícia constituída principalmente por fibras colágenas, que

formavam feixes densos entremeados por fibroblastos e fibras elásticas

(Figuras 2A e 2B).

3.2.1.2 Veia femoral de animal irradiado

A topografia estrutural e a arquitetura da parede das veias femorais

mostraram-se preservadas. No geral, a camada íntima das veias dos animais

com 2, 14 e 90 dias após irradiação, apresentou aspecto semelhante às veias

dos animais controles. As células endoteliais mostraram núcleo arredondado

fazendo protrusão para a luz vascular. A camada média e adventícia não

apresentaram alterações do tipo: necrose, degeneração tecidual, infiltrado

inflamatório ou lesões cicatriciais fibróticas (Figura 3A e 3B).
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Em áreas focais do revestimento intimai foram observadas alterações

discretas, nos animais com 2, 14 e 90 dias após irradiação (Figura 3A). Estas

alterações consistiram da presença de espaços claros ou "vacúolos

subendoteliais, que nas três colorações estudadas, não revelaram conteúdo

evidenciável. Estes vacúolos têm formato e tamanho variáveis, com

aproximadamente o tamanho do núcleo da célula endotelial (Figuras 4A e 4B).



Figura 1. Veia femoral de coelho não irradiado. A. Notar arquitetura habitual da veia com três
camadas distintas: a íntima (cabeça de seta), a média (seta) mostrando células musculares
lisas com disposição longitudinal ao maior eixo do vaso e adventícia (*) espessa e evidente.
HE X 400. B. Maior aumento da parede da veia mostrando camada íntima constituída por
células endoteliais (seta) com núcleo arredondado e fazendo protrusSo para a luz vascular.
Observar adventícia com feixes densos de colágeno entremeados por fibroblastos (cabeças de
seta). HE X 800.
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Figura 2. Veia femoral de coelho nâo irradiado. A. Notar camada média (seta) mostrando
feixes de fibras musculares lisas entremeados por pequena quantidade de colágeno (cabeças
de seta). Adventícia constituída por feixes densos de colágeno (*). Tricrômico de Masson X
800. B. Notar lâmina elástica interna (seta) e pequena quantidade de fibras elásticas na
camada média (cabeça de seta). Numerosas fibras elásticas (seta maior) na adventícia.
Verhoeff X 800.
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Figura 3. Veia femoral de coelho irradiado após 2 dias. A. Observar arquitetura
preservada.Camada íntima mostra células endoteliais evidentes fazendo protrusSo para a luz
vascular. Notar presença de pequenos vacuolos subendoteliais (seta). HE X 400. B. Notar
camada média constituída por fibras musculares lisas entremeadas por fibras elásticas
(cabeças de seta). Adventícia constituída por feixes densos de colágeno e fibras elásticas
(seta). Verhoeff X 400.
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Figura 4. Veia femoral de coelho 14 dias após irradiação. A. Notar presença de vacúolos
subendotelials (V). Camada média (*) adjacente ao endotélio alterado mostra-se
preservada.Tricrômico de Masson X 2000. B. Lâmina elástica interna (setas) preservada junto
à área de lesSo endotelial. Notar variação no tamanho dos vacúolos subendoteliais
Verhoeff X2000.
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3.2.2 Imunohistoquímica .

3.2.2.1 Veia femora! de animal não irradiado

As veias dos animais controles submetidas à imuno-marcação para

Fator VIII e CD-31 exibiram superfície intimai com coloração acastanhada.

Observou-se células endoteliais com citoplasma apresentando coloração

acastanhada, indicando a positividade da reação imunohistoquímica para os

fatores analisados. A íntima das veias apresentou camada endotelial

uniformemente positiva em toda a extensão do segmento analisado (Figura 5).

3.2.2.2 Veia femoral de animal irradiado

Os anticorpos anti-Fator VIM e CD-31 mostraram deposição

citoplasmática nas células endoteliais dos segmentos venosos dos animais

irradiados com padrão finamente granular e de coloração acastanhada (Figura

6), semelhante àquele encontrado nas veias dos animais controles.

O padrão de imuno-marcação, para Fator VIII e CD-31, da superfície

intimai dos segmentos de veias com 2, 14 e 90 dias pós-irradiação mostrou

células endoteliais com reação positiva em toda a extensão da superfície

intimai. Inclusive a reação mostrou-se positiva no citoplasma das células

endoteliais onde ocorreu a presença de vacúolos subendoteliais em áreas

focais (Figura 6).
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Figura 5, Imunohistoquimica de veia femoral de coelho não irradiado A. Notar células
endoteliais (seta) mostrando citoplasma de coloração acastanhada indicando a imuno-
marcação positiva para o Fator VIII. Observar a uniformidade da reação na superfície intimai.
X 2000. B. Superfície intimai mostrando positividade para CD-31 em toda sua extensão. X
2000.
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Figura 6. Imunohistoquímica de veia femoral 14 dias após irradiação. A. Notar citoplasma das
células endoteliais (setas) com coloração acastanhada indicando a imuno-marcaçâo positiva
para Fator VIII. Observar a positividade da reaçfio na área de aparecimento de vacúolo
subendotelial (cabeça de seta). X 2000. B. Endotélio mostrando positividade para CD-31 em
toda sua extensão. X 2000.
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3.2.3 Histomorfometria do sistema de fibras elásticas da veia femoral

A distribuição dos componentes fibrosos do sistema de fibras elásticas,

analisada em preparados corados por métodos específicos da resorcina-

fucsina (WEIGERT, 1898) com e sem prévia oxidação pela oxona, revelou uma

rede de fibras elásticas subintimal, na camada média e na adventícia, estando

composta por fibras elásticas maduras, fibras elaunínicas e oxitalânicas.

A parede da veia femoral dos animais não irradiados mostrou fibras

elásticas, evidenciadas pelo método de Weigert, com espessura fina e média,

distribuídas em substratos distintos: em posição subintimal observou-se

presença de uma lâmina elástica interna; na camada média da parede venosa

as fibras elásticas encontram-se dispostas em sentido transversal e/ou

oblíquo ao longo do eixo da luz vascular. Na camada adventícia foram

observadas fibras elásticas em diversas orientações (Figuras 7 ).

A veia femoral do animal irradiado, sacrificado após 2 e 14 dias

mostrou alterações marcantes do sistema de fibras elásticas. As alterações

foram quantitativas e estruturais, ficando evidente a redução da quantidade de

fibras elásticas, bem como a fragmentação das mesmas, principalmente na

camada média do vaso (Figura 8).
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Com o evoluir do período de pós-irradiação, a veia femoral após 90

dias de irradiação mostrou mudanças no sistema de fibras elásticas. Na

camada média observou-se reaparecimento de. fibras elásticas alongadas

distribuídas em várias lamelas com orientação transversal e/ou oblíqua ao

maior eixo do vaso com tendência à normalização (Figura 9).



Figura 7. Veia femoral de coelho nâo Irradiado. A. Notar numerosas fibras elásticas
alongadas e com orientação transversal ao maior eixo do vaso. Observar lamela elástica
interna (cabeça de seta). Weigert-oxona X 400. B. Maior aumento de A, observar fibras
elásticas distribuídas em várias camadas por entre os feixes de musculatura lisa. Algumas
fibras elásticas mais espessas ao lado de outras mais finas (cabeças de seta). Weigert-oxona
X800.
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B
Figura 8. Veia femoral de coelho 2 dias após irradiação. A. Notar lâmina elástica interna
preservada (cabeça de seta). Observar área na camada média com ausência de fibras
elásticas (ir). Weigert X 400. B. Observar fibras elásticas fragmentadas (cabeças de seta) na
camada média da veia. Notar área desprovida de fibras elásticas na camada média do vaso
(ir). Weigert-oxona X 800.
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Figura 9. Veia femoral de coelho 90 dias após irradiação. A. Notar a presença de fibras
elásticas alongadas (seta) e com distribuição uniforme em toda a camada média do vaso
Weigert X 800. B. Observar maior quantidade de fibras elásticas (seta) na camada média da
veia nesta coloração, comparando-se com a figura 9A. Weigert-oxona X 800.
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3.2.3.1 Densidade linear de fibras-elásticas

3.2.3.1.1 Coradas pelo método de Weigert (L V W)

A veia femoral de coelhos corada pelo método de Weigert (W) mostrou

fibras elaunínicas ou "pré-maduras" e fibras elásticas maduras propriamente

ditas. O estudo histomorfométrico resultou na obtenção da densidade linear

destas fibras (LVW), em cada um dos animais estudados, cujos valores foram

discriminados na Tabela 1.

Tabela 1: Densidade linear de fibras elásticas da veia femoral coradas pelo
método de Weigert

Animais sem
irradiação

0,0319

0,0306

0,0316

0,0353

0,0324±0,0020

Animais
Após 2 dias

0,0263

0,0226

0,0212

0,0217

0,0220

0,0228±0,0020

irradiados e sacrificados
Após 14 dias

0,0276

0,0259

0,0279

0,0261

0,0264

0,0268±0,0009

Após 90 dias

0,0292

0,0296

0,0296

0,0312

0,0342

0,0308±0,0021



47

A comparação, pelo teste T de Student, dos valores LVW obtidos do

grupo controle com os grupos irradiados, estão relacionados a seguir:

Grupo controle comparado com o grupo irradiado e sacrificado após:

2 dias:

14 dias:

90 dias:

T = 7

T = 5,52

T=1,15

GL = 7

GL = 7

GL = 7

P

P

P

< 0,001

< 0,001

>0,05

A comparação dos valores LVW mostra diminuição significante pelo

teste T de Student entre o grupo controle e os grupos sacrificados 2 e 14 dias

após irradiação. A comparação entre o grupo controle e o grupo sacrificado 90

dias após irradiação não é significante. Assim ocorre uma diminuição na

densidade linear de fibras elásticas elaunínicas e maduras na fase inicial, com

recuperação da quantidade das fibras elásticas na fase tardia.

A análise de variância (ANOVA) mostrou diferença significante

comparando-se os 4 grupos de animais:

F3.i5 = 26 p< 0,001

A análise de variância também mostrou diferença significante

comparando-se os 3 grupos de animais irradiados:

F2.i2 = 25,84. p< 0,001

Os valores de LVW dos três grupos de animais irradiados foram

correlacionados com os dias pós-irradiação, sendo obtida correlação positiva



48

significante (R2=0,71; p< 0,001). Os valores foram ajustados numa curva de

regressão linear, tendo como equação: y = 0,0241 + 0,0012x (Figura 10).

Houve aumento da densidade linear de fibras elásticas elaunínicas e

maduras em relação ao tempo de sacrifício dos animais.
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Figura 10. Curva de regressão linear da densidade linear das fibras elásticas

coradas pelo método de Weigert, em relação ao tempo pós-irradiação.
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3.2.3.1 Densidade linear de fibras elásticas

3.2.3.1.2 Coradas pelo método de Weigert precedido de oxidação pela

oxona ( L V W O )

Os valores obtidos da LVWO, que representam a quantificação das

fibras oxitalânicas, fibras elaunínicas e fibras elásticas maduras da veia

femoral, foram especificadas na Tabela 2.

Tabela 2: Densidade linear de fibras elásticas da veia femoral coradas pelo
método de Weigert precedido de oxidação pela oxona (LVWO).

Animais sem
irradiação

0,0464

0,0379

0,0519

0,0488

0,0464±0,0600

Animais
Após 2 dias

0,0312

0,0280

0,0274

0,0261

0,0293

0,0284±0,0019

irradiados e sacrificados
Após 14 dias

0,0282

0,0319

0,0324

0,0317

0,0283

0,0304±0,0020

Após 90 dias

0,0397

0,0356

0,0363

0,0352

0,0388

0,0371 ±0,0020
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A comparação, pelo teste T de Student, dos valores de LVWO obtidos

do grupo controle e dos grupos sacrificados irradiados estão relacionados a

seguir:

Grupo controle X grupo irradiado e sacrificado após:

2 dias:

14 dias:

90 dias:

T = 6,38

T = 5,59

T = 3,27

GL = 7

GL = 7

GL = 7

P<

P<

P<

0,001

0,001

0,001

A comparação dos valores LVWO, pelo teste T de Student, mostra

diminuição significante entre o grupo controle e os grupos sacrificados 2, 14 e

90 dias. após irradiação.

A análise de variância (ANOVA) mostrou diferença significante

comparando-se os 4 grupos de animais:

F3ai5 = 27 p< 0,001

A análise de variância também mostrou diferença significante

comparando-se os 3 grupos de animais irradiados:

F2.i2 = 26,21 p< 0,001

Os valores de LVWO dos três grupos de animais irradiados mostraram

uma correlação positiva significante com o tempo pós irradiação (R2=0,81;

p<0,001), sendo melhor ajustados numa curva de regressão linear tendo como

equação y = 0,0287 + 0,0014x . (Figura 11).
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Houve aumento da densidade linear das fibras elásticas oxitalânicas,

elauninicas e maduras em relação ao tempo de sacrifício dos animais, pós-

irradiação.
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Figura 11. Curva de regressão linear da densidade linear das fibras elásticas
coradas pelo método de Weigert-oxona, em relação ao tempo pós-irradiaçáo.
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Comparativamente, as curvas de regressão linear da densidade linear
das fibras elásticas coradas pelos métodos de Weigert e Weigert-oxona em
relação ao tempo pós-irradiação, estão ilustradas.a seguir (Figura 12).
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Figura 12. Curvas de regressão linear da densidade linear das fibras elásticas
coradas pelos métodos de Weigert e Weigert-oxona, em relação ao tempo
pós-irradiação.
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3.3 Microscopia Eletrônica de Transmissão

3.3.1 Veia femoral de animal não irradiado

A análise da parede da veia mostrou arquitetura habitual estando

constituída por três camadas distintas: a íntima, a média e a adventícia.

A camada íntima encontra-se constituída pelas células endoteliais e a

membrana basal. A célula endotelial mostra núcleo com formato irregular,

cromatina frouxa com distribuição habitual, sendo condensada na periferia do

núcleo. O citoplasma da célula endotelial apresenta prolongamentos para a luz

vascular e contém organelas subcelulares: mitocôndrias, e corpúsculos de

Weibel-Palade. Na porção lateral da membrana citoplasmática observaram-se

as junções celulares. Numerosos vacúolos de pinocitose foram observados na

porção luminal e parabasal do citoplasma da célula endotelial. A camada

íntima repousa sobre uma matriz extracelular que contém fibras elásticas

maduras. Estas fibras tem orientação transversal ao maior eixo do vaso.

Abaixo desta lâmina elástica interna encontra-se camada de células

musculares lisas com forma e aspecto habituais. Estas células estão

separadas por pequena quantidade de matriz extracelular contendo colageno

e fibras elásticas. A camada adventícia está constituída por fibras colágenas e

elásticas entremeadas por fibroblastos (Figuras 13 e 14).



54

C°?° "â° C é l u l a S e n d o t e l i a 's tamanho e forma



Figura 14. Veia femoral de coelho nâo irradiado. Observar na camada adventícia, junto a um
fibroblasto (F), fibra elástica madura (FE) mostrando estrutura central densa de elastina e raras
microfibrilas na periferia. Fibras coiágenas (COL) da adventícia. X37500.
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3.3.2 Veia femoral de animal irradiado

A análise da parede da veia mostrou arquitetura preservada estando

constituída pelas três camadas habituais. A camada íntima, no geral, mostrou-

se preservada. Em áreas focais da superfície intimai das veias, com 2, 14 e 90

dias pós-irradiação, foram observadas alterações estruturais. As células

endoteliais nestas áreas mostraram-se separadas da camada subendotelial

pela presença de vacúolos, ou seja, espaços claros vazios ou contendo debris

de membranas. A porção citoplasmatica da superfície luminal mostrou redução

das projeções citoplasmáticas. As junções intercelulares pareceram estar

preservadas. A camada subendotelial mostrou presença de fibras elásticas

com alterações degenerativas, muitas vezes apresentando-se fragmentadas.

Entre as células musculares lisas também foi observado áreas focais com

presença de debris membranosos (Figuras 15, 16 e 17).



Sf-

Figura 16. Veia femoral de coelho 2 dias após irradiação. Notar numerosos vacuolos (V)
subendoteliais de tamanhos variáveis. Alguns vacuolos contém debris membranosos (seta).
Observar na lâmina elástica interna fibra elástica parcialmente fragmentada (FE). X 25000.



Figura 16. Veia femoral de coelho 2 dias após irradiação. Observar lâmina elástica interna
mostrando fibra elástica (FE) fragmentada. Célula endotelial (E) com numerosos vacúolos de
pinocitose (seta) no citoplasma basal. Célula muscular lisa (ML) com microfilamentos
citoplasmáticos. X 125000.
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« S S t .' • A A o"101"8' d e C O e l h ° 9 0 d i a s a p ó s i r rad iaÇao- Notar presença de vacúolos
subendotel.a.s (V). Presença de debris membranosos (setas) nos vacúolos e no interstício das

^ r S ' Z i ' ^ ' f ,M) F Í í r a eláStÍCa madura <FE> "a lâmina elástica inlema junçãoentre as células endoteliais (cabeça de seta). X 30000.
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3.4 Microscopia Eletrônica de Varredura

3.4.1 V. femoral de animal controle

A análise das amostras de veia femoral dos animais controles não

submetidos à radiação revelou arquitetura tridimensional da superfície

endotelial preservada. A luz vascular encontra-se revestida pôr uma única

camada de células endoteliais, que mostram aspecto relativamente uniforme.

As células endoteliais apresentam-se de forma alongada, dispostas paralelas

entre si, seguindo o sentido do maior eixo do vaso. A distribuição das células

endoteliais é homogênea e o espaço entre elas é regular (Figuras 18 e 19).

3.4.2 V. femoral de animal irradiado

A análise das amostras de veia femoral dos animais que receberam

irradiação revelou alterações discretas e focais da superfície endotelial. A não

ser devido a presença destas pequenas áreas de alteração endotelial o

estudo da arquitetura fina tridimensional não revelou outras anormalidades ou

diferenças entre a veia femoral controle e a irradiada.

A arquitetura tridimensional da superfície endotelial das veias femorais

com 2, 14 e 90 dias pós-irradiaçâo mostraram, no geral, distribuição das
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células endoteliais preservada, ou seja, uniforme. As células endoteliais

apresentaram-se como estruturas alongadas no sentido longitudinal com

orientação paralela umas às outras. Em áreas focais da superfície endotelial,

nos três períodos experimentais, observou-se desarranjo na disposição e

orientação habitual das células endoteliais. Devido à redução numérica das

estruturas que correspondem aos núcleos celulares ao lado da predominância

dos prolongamentos citoplasmáticos. Nestas áreas de desarranjo arquitetura!

observou-se a presença de grandes e evidentes espaços entre as células

endoteliais, com raros pontos raros de rotura na superfície endotelial. Nestas

áreas as células endoteliais são mais volumosas e fazem protrusão para a luz

vascular (Figuras 20, 21 e 22).
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Ê í u . ? ' ,V e Í a f e m o r a l d e c o e l h o n â o i r r ad iad0- Observar arquitetura fina tridimensional
habitual da luz vascular, revestida por camada única de células endoteliais, que mostram
aspecto uniforme. X 1520.
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Figura 19. Veia femoral de coelho não irradiado. Notar células endoteliais (E) com forma
alongada no sentido do maior eixo vascular com disposição regular e paralelas entre si. X
2550.



Figura 20. Veia femoral de coelho 2 dias após irradiação. Observar superfície endoteiial
mostrando área de desarranjo na distribuição das células endoteliais (ir). Notar redução no
número de núcleos das células endoteliais com predomínio de prolongamentos
cttoplasmáticos, fazendo protusão para a luz vascular. Células endoteliais (E). X 1520.
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Figura 21. Veia femoral de coelho 2 dias após irradiaçSo. Em maior aumento notar núcleos
das células endoteliais (N). Entre os prolongamentos citoplasmáticos observar formação de
espaços com pontos de rotura no endotéiio. X 2550
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Figura 22. Veia femoral de coelho 90 dias após irradiação. Observar superfície endotelial
mostrando desarranjo na distribuição das células endoteliais (E). Notar plaquetas (seta)
aderidas à superfície endotelial e presença de hemácias (H) na luz vascular X 2550
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Em 1856, Virchow e Aschoff já afirmavam que para o desenvolvimento

de trombose intravascular era necessário que houvesse alteração da parede

do vaso, especialmente do endotélio, do fluxo sanguíneo e alteração dos

elementos circulantes do sangue ocasionando aumento da sua

coagulabilidade.

Neste estudo não foi observado obstrução venosa em nenhum dos

animais submetidos à irradiação. Ao contrário do que foi descrito em trabalhos

clínicos por MEGRET (1985), SCHREIBER ; KAPP (1985), WILSON et ai.

(1987) e BARRERA et ai. (1990), em doentes que apresentavam diversos tipos

de neoplasia, submetidas a cirurgia, radioterapia, hormonioterapia,

quimioterapia, fatores que, isolada ou associadamente, podem causar

trombose venosa (SAPHER, 1991).

As alterações que encontramos, como vacúolos subendoteliais,

desarranjo na disposição e orientação das células endoteliais, foram discretas

e em áreas focais, junto com a degeneração e a diminuição da quantidade de

fibras elásticas na fase inicial, não foram suficientes para ocasionar trombose

venosa.
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Entre as alterações descritas por MARIN et ai. (1990), em veias

epigástricas irradiadas,o aumento do espaço entre o endotélio e a membrana

basal é semelhante ao que observamos nas veias femorais dos animais

irradiados, sendo denominados vacúolos subendoteliais. Estes vacúolos

persistiram até 90 dias pós-irradiação, ao contrário do relatado por Marin et ai.

(1990) que descreveram regeneração do endotélio 28 dias pós-irradiação. A

comparação é difícil pelo fato de que os raios ultra-violeta B apresentam

comprimento de onda eletromagnética diferente dos raios gama e não têm a

propriedade de provocar ionização dos átomos, isto é, não são ionizantes.

Estes vacúolos subendoteliais provavelmente correspondem aos vacúolos

endoteliais descritos por GASSMANN (1899), BAERMANN ; LINSER (1904),

causando a obstrução da luz de pequenas artérias.

As alterações descritas nas artérias irradiadas como: proliferação do

tecido conjuntivo subendotelial, acúmulo de substância fibrinóide na íntima e

sub-íntima, degeneração do músculo liso, fibrose da adventícia, obstrução dos

vasa-vasorum (WHITE, 1976, FAJARDO 1981), não foram observados neste

trabalho; assim como as placas de colágeno na parede de veia irradiada

(SAMS, 1965).Assim as alterações encontradas na parede da veia são menos

intensas do que nas artérias.
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No presente estudo também observamos lesão do endotélio, de grau

discreto, com alteração na disposição e orientação das células endoteliais,

com raros pontos de rotura na superfície endotelial, como descreveram

FONKALSRUD et al.(1977) na artéria femoral irradiada. Estes autores

observaram que a lâmina elástica interna pareceu preservada, a camada

média mostrou perda de células musculares seguida de fibrose com área de

necrose focal, e a adventícia desenvolveu áreas de hemorragia focal e

inflamação crônica. Não observamos estas alterações nas veias irradiadas,

com a mesma dose radioativa, talvez devido a maior pressão intravascular no

sistema arterial em relação ao venoso, consequentemente com a camada

muscular mais desenvolvida nas artérias, tendo maior dependência dos vasa-

vasorum, para a nutrição da sua parede.

As reações imunohistoquímicas com anticorpos anti-fator VIII e CD-31

com especificidade para o endotélio vascular, segundo NAIEM et ai. (1982),

HRUBAN et ai. (1987), PARUMS et ai. (1990), apresentaram coloração

positiva. Portanto estes antígenos endoteliais não tiveram alteração com a

irradiação, sugerindo que houve preservação da função das células

endoteliais.

Alterações da lâmina elástica interna em artérias de pequeno calibre

foram descritas inicialmente por WARREN em 1942, WHITE em 1976 e

FAJARDO em 1981. Trabalhos experimentais com artérias de grande calibre
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reproduziram estas mesmas lesões, BERDJIS (1971), STERNER ;

SANDERSON (1972), HIRST et ai. (1979) e AUN et ai. (1984).

O componente elástico do tecido conjuntivo de uma variedade de

órgãos está constituído pelo sistema de fibras elásticas. As fibras elásticas são

as responsáveis pela elasticidade fisiológica dos órgãos e tecidos, fazendo

com que estes órgãos retomem sua conformação inicial ou original após

submeter-se a ação de força deformante. ROSS ; SALES (1972).

As fibras elásticas, estruturalmente, estão constituídas por dois

componentes distintos, a elastina e as microfibrilas, que se encontram

interligados pelo fenômeno da elastogênese. Uma síntese controlada e uma

interação balanceada destes componentes é essencial para uma fibrilogênese

normal. As microfibrilas são lançadas ao meio extracelular por fibroblastos,

células mesenquimais e outras que com sua agregação subsequente, formam

uma estrutura de sustentação da fibra elástica, onde a elastina é depositada.

Esta estrutura básica é que indica a forma e a direção da futura fibra elástica

(ROSS ; BORNSTEIN 1969, ROSS, 1973, ROSS et ai. 1977). A proporção

relativa destes componentes é variável e desta forma pode-se identificar três

tipos de fibras elásticas, cada uma com características morfológicas e

funcionais específicas. As fibras oxitalânicas consistem de um único

componente, as microfibrilas, comumente arranjadas em feixes paralelos. As

fibras elaunínicas são constituídas por componentes microfibrilares e
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pequenos grumos de substância amorfa circundada por microfibrilas. A fibra

elástica madura ou fibra elástica propriamente dita é formada pelo aumento

progressivo de elastina sobre fibra pré-madura até atingir um conteúdo de

aproximadamente 90% da fibra (ROSS et ai, 1977, PANIAGUA et ai., 1983). A

estrutura básica da elastina constitui-se de um polipéptide linear com 72.000

daltons de peso molecular. É conhecida também por tropoelastina, ou elastina

solúvel. A desmosina e seu isômero, a isodesmosina, interconectam os

polipéptides individuais criando-se uma rede contínua, que é responsável pela

natureza insolúvel e pela característica elástica da fibra. O componente

microfibrilar, uma gíicoproteína, tem normalmente 10-12 nm de diâmetro

(ROSS ; BORNSTEIN 1969, ROSS 1973). Hoje, sabe-se que a composição

molecular da fibra elástica é muito mais complexa e numerosas moléculas

estão sendo associadas ao núcleo amorfo ou às microfibrilas, como a fibrilina

(SAKAI et ai. 1986) e a emilina (BRESSAN et ai. 1993.) A função destes

componentes não é conhecida, sendo que a alteração na sua estrutura ou na

sua expressão pode contribuir para o surgimento de condições patológicas,

como ocorre na síndrome de Marfan (LEE et ai., 1991).

Ao microscópio de luz as fibras elásticas propriamente ditas "maduras"

são fibras espessas reconhecidas seletivamente pelo método de hematoxilina

férrica (VERHOEFF 1908). As fibras elaunínicas, menos espessas do que as

primeiras, são reconhecidas pelas colorações de aldeído-fucsina, resorcina-
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fucsina, (WEIGERT 1898) ou orceína. Com a oxidação pela oxona, antes da

aplicação dos três últimos corantes, puderam ser detectadas fibras mais finas

do que as elaunínicas, as fibras oxitalânicas (FULLMER ; LILLIE 1958,

GAWLIK 1965, FULLMER et ai. 1974, COTTA-PEREIRA et ai., 1976b).

No sistema elástico as fibras com depósito de elastina, em meio a

feixes de microfilamentos, constituem o elemento responsável pela

distensibilidade reversível do tecido conjuntivo (GREENLEE et ai. 1966, ROSS

1973, SEAR et ai. 1981, PANIAGUA et ai. 1983) sendo para isto capazes de

aumentar 1,5 vezes e retornar ao seu comprimento inicial. As fibras

oxitalânicas, por outro lado, emprestam resistência mecânica ao sistema

elástico (FULLMER ; LILLIE 1958, MANNING 1974, COTTA-PEREIRA et ai.

1976b).

KARLINSKY et ai. (1976) referem que os elementos fibrosos proteicos,

colágeno e elastina, teriam função de cimento enquanto que o componente

microfilamentar, as fibras oxitalânicas, representariam o elemento capaz de

sustentar as variações de distensão a que se submete o tecido.

O sistema de fibras elásticas mostra alterações com o envelhecimento,

com a exposição solar, e numa variedade de doenças como arteriosclerose,

enfisema, pseudoxantoma elástico (SANDBERG et ai. 1981). Muitos estudos

tem se preocupado com as alterações das fibras elásticas no envelhecimento

da pele, tendões e vasos do homem e de animais de laboratório
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(BRAVERMAN; FONFERKO 1982). Em 1972, DANIELSEN ; KOBAYASI

publicaram trabalho sobre degeneração de fibras elásticas de biópsias de pele

humana com relação ao aumento da idade e exposição à luz solar.

As lesões são descritas como massa granular densa e vacúolos na

matriz das fibras elásticas, dispostas em paralelos com o eixo das fibras. Os

vacúolos continham material granular, finas faixas circulares, partículas

eletron-densas, figuras mielínicas e finos filamentos protuberantes.

RODRIGUES JUNIOR (1988) estudou histomorfometricamente e

ultraestruturalmente o sistema de fibras elásticas da faseia transversal do

trígono inguinal de indivíduos masculinos, da puberdade à idade avançada,

como um elemento a ser considerado na fisiopatologia das hérnias inguinais

diretas. RODRIGUES JUNIOR et ai. (1990) constataram que com o avançar da

idade duas alterações ocorrem na faseia transversal, quais sejam a diminuição

do componente microfibrilar e aumento da elastina, além de um processo de

fragmentação intenso desta. Estes achados ultraestruturais corroboram

resultados histomorfométricos (RODRIGUES JUNIOR 1988) que

demonstraram haver diminuição de fibras oxitalânicas e aumento das fibras

elásticas que contém elastina, com o envelhecimento. Assim, a diminuição das

fibras oxitalânicas, em função da idade, poderia ser responsável por alterações

na resistência do tecido.
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RODRIGUES (1994) estudou alterações do envelhecimento sobre o

músculo diafragma, comparando com aquelas do músculo reto do abdome.

Estudo histomorfométrico e ultra-estrutural mostram alterações que o

envelhecimento promove tanto nas fibras musculares como na matriz-

extracelular (fibras elásticas e colágenas) dos músculos diafragma e reto do

abdome do rato.

Observamos que a densidade linear de fibras elásticas maduras, pré-

maduras (elaunínicas) e jovens (oxitaiânicas) diminui significativamente, no

grupo de animais sacrificados 2 e 14 dias após irradiação, em relação ao

grupo controle. Esses dados estão de conformidade com os observados por

DROZDZ et ai. (1981),que sugeriram haver degeneração das fibras elásticas e

aumento da atividade elastolítica do plasma.

Assim como a radiação solar pode degenerar fibras elásticas da pele

humana, a radiação gama pode degenerar as fibras elásticas da veia,

possivelmente alterando a estrutura molecular da elastina. O aumento da

densidade linear de fibras elásticas com o tempo pós-irradiação sugere que a

radiação não alterou a função dos fibroblastos.

Estudos foram feitos sobre a degeneração de fibras elásticas e do

desenvolvimento de aterosclerose em aorta de ratos como descreveram

NAKATAKE et ai. em 1985 e NAKATAKE ; YAMAMOTO em 1987.
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Foram escritos trabalhos sobre aneurisma de aorta e degeneração da

elastina e aumento da atividade elastolítica por CAMPA et ai. em 1987a,

COHEN et ai. em 1987b, BUSUTTIL et ai. em 1982, THORNELL et ai. em

1986.

Assim, a alteração do metabolismo do fibroblasto, causado pelo

envelhecimento, com diminuição das fibras elásticas oxitalánicas e elaunínicas

do sistema venoso, juntamente com irradiação poderá ser danoso para a

complacência da parede da veia sugerindo um mecanismo importante na

etiopatogenia da trombose venosa. É oportuno prosseguir-se o estudo visando

pesquisar os efeitos do envelhecimento sobre o sistema de fibras elásticas e

da atividade elastolítica de veias submetidas à irradiação.



Com a metodologia utilizada para o estudo dos efeitos da radiação

ionizante sobre a veia femoral de coelhos podemos concluir que:

- Há formação de vacúolos entre o endotélio e a membrana basal,

denominados vacúolos subendoteliais, em áreas focais.

- Os antígenos endoteliais do fator VIII e CD-31 estão preservados, não tendo

alterações de suas funções.

- Ocorre degeneração das fibras elásticas com diminuição significativa da sua

quantidade na fase inicial, 2 dias e 14 dias após irradiação.

- Há aumento da quantidade de fibras elásticas na fase tardia, 90 dias após

irradiação, com tendência à normalização.
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- Alterações focais estão presentes na superfície endotelial com desarranjo na

disposição e orientação das células endoteliais.

- Não se observa a ocorrência de trombose venosa.
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a.1 Monoclonal mouse anti-human Von Willebrand Factor. (Dako - v Wf,

F8/86) - code n. M616 - lot 093 - Título 1:50.

a.2 Monoclonal mouse anti-human endothelial cell

CD31 .(Dako CD31 - JC/70A) - cod. M823 - lot 110 - Título 1: 100 .

B) Tripsina - Tipe II: crude from Porcine pâncreas Sigma Chemical code -

T-8128 - lot 112H0879 - 30 mg% em PBS 0,01 M - pH 7,4.

C) Anticorpo secundário e amplificador - Kit: Strept AB Complex / HRP

Driet (Mouse / Rabbit) Cade n2 492 lot 083.

C. 1) Anticorpo secundário:

Reagente C - biotinylated goat anti-mouse/rabbit). Título 1:500 e 1:300.

C.2) Amplificador



79

Reagente A - Streptavidin,

Reagente B - Biotinylated peroxidase. Título 1: 800.

D) Cromógeno - DAB - 3.3' Oiaminobenzidine (C12, H14, N4 - 4 Hcl)

- Sigma chemical Co

- Code D-5637

- Lot: 14H 3680
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In this study we evaluate the effects of the ionizing radiation on the rabbits'

femoral vein. The samples of femoral vein were obtained from 56 New Zealand

rabbits, male with ageing from 90 to 120 days, that were divided into 4 groups

of 14 animals: one control group non-irradiated and three animal groups

sacrificed 2 days, 14 days and 90 days after irradiation. In the three irradiated

rabbits groups, each animal reiceved the total dose of 4000 cGy (rads) divided

in 10 sessions of 400 cGy, a dose equivalent that utilized on clinical

theraupeutic. A morphofunctional study of vein samples was carried out with:

light microscopy: stained by hematoxilin - eosin, Masson's tricromic, and

Verhoeff. Immunohistochemical: reactions of immunoperoxidase with

monoclonal mouse anti-human endothelial cell factor CD-31 and anti-human

Von Willebrand factor (factor VIII), to study the vein endothelium.

Histomorphometry of elastic fiber system stained by Weigert's resorcin-fuchsin

with and without prior oxidation with oxone; for the study of mature, elaunin or

pre-mature and oxytalan or young elastic fibers. Eletronic microscopy:

transmission and scanning. With the methodology utilized we observe changes

in the femoral vein of the animals submitted to irradiation in relation to the

control group, thus described: there is formation of vacuoles between the

endothelium and the basal membrane, called subendothelial vacuoles, in focal



areas. The factor VIII and CD-31 endothelial antigens are preserved with no

changes in their functions. Focal alterations are present in the endothelial

surface with disorder in the setting and orientation of the endothelial cells.

There is degeneration of the elastic fibers with significant decrease in their

quantity in the initial stage, 2 days and 14 days after irradiation. There is

increase in the quantity of elastic fibers in the late stage, 90 days after

irradiation, tending to normality. In this present study, the changes described

are not accompanied by venous thrombosis.


